האגודה הישראלית לטיפול מיני

הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר
ביה"ס ללימודי המשך ברפואה

האגודה הישראלית לטיפול מיני בשיתוף עם בית הספר ללימודי המשך
ברפואה ע"ש סאקלר מזמינים ליום עיון בנושא:

"החיים בורוד :טיפול מיני בקרב  :LGBTQדגשים וקווים מנחים"
הזמן :יום שישי –  1:.. – 917..70.91עד 91:1.
המקום :אולם לולה ,הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת ת"א
 -03:8-0388התכנסות וכיבוד
 -0388פתיחה  -ד"ר רפי חרותי ,יו"ר איט"ם
" -0380תרבויות מיניות כמעצבות זהות ופרקטיקה מינית בקהילה הלהט"בית"  -ד"ר עמליה
זיו ,מרצה בתכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
" -08388מקומו של הארון בטיפול המיני"  -שרי אופיר לביא ,מטפלת ומדריכה מוסמכת לטיפול
מיני ,אוניברסיטת בר-אילן ופרקטיקה פרטית
" -08308סקס והעיר הוורודה :ייחודו של הטיפול המיני עבור הומואים ולסביות"  -אריאל כהן-
ארקין ,דוקטורנט לעבודה-סוציאלית " -המרפאה לטיפול ושיקום מיני ,מרכז רפואי רעות" ,ו"-המרכז
לרפואה מינית ,תל השומר"
" -08300מות התשוקה הלסבית 7האומנם?" -לי ראובני ,MSW ,מטפלת מינית מוסמכת ,מרצה
בתוכנית ההכשרה למטפלים מינים בבר אילן ובתוכנית מחנך למיניות של האגודה לתכנון משפחה
" 08300גלקסיית המגדר ,המיניות והטיפול המיני בקרב א/נשים טראנסג'נדרים"  -ד"ר אילנה
ברגר  -מרצה ,מדריכה ,פסיכותרפיסטית המתמחה במיניות ומגדר ומשפטנית -המרכז הישראלי
למיניות וזהות מינית בת"א.
 -00300הפסקה ,כיבוד ,מפגש חברים
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 -00300אסיפה כללית כולל דו"ח כספי  -0.90גזבר איט"ם ,ד"ר משה מוק
 -00300חלוקת תעודות חברים ומדריכים
" -00380המפגש בין הרפואה לבין הנבדק/ת הלהט"ב/ית" -ד"ר רונן הולנד ,מומחה בכירורגיה
אורולוגית ,מוסמך ברפואה מינית מטעם האיגוד האירופי ,רופא בכיר במרכז הרפואי רבין ,אורולוג
של המרפאה הגאה בגן מאיר ,ת״א
 -00300-0:3:8פאנל בהנחיית לי ראובני : :טיפול מיני בכל צבעי הקשת
בהשתתפות3


שרי אופיר לביא



ד"ר אילנה ברגר



אריאל כהן-ארקין



אלעד ליבנה  -פסיכולוג ,מרצה במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה ודוקטורנט
באוניברסיטת בר אילן



ד"ר ריבי אפרת  -פסיכותרפיסטית ,מרצה באוניברסיטת חיפה

מספר המקומות מוגבל -נא הקדימו הרשמתכם!
הרשמה אצל מזכירת איט"ם – מירב שרון meravsharon@gmail.com -
.5.-.9.111.
 0/.עד 9//.

ביום הכנס

עד 9/.
איט"ם – חברים וחברים נלווים

₪ 5.

₪ .5

₪ 9..

קהל רחב (על בסיס מקום פנוי)

₪ 9..

₪ 95.

₪ 0..

לבאי הכנס ,נא להציג הזמנה זו לשומר בשער  – 9לכניסה לחניון7
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