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15:30 - 16:00 - התכנסות ושיבוץ לסדנאות 

 16:00 - 17:30 -  הרצאת פתיחה במסגרת הסימפוזיון הבינלאומי
 לחקר אבהות

בשיתוף המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

 ברכות: פרופ' רבקה תובל-משיח, ראשת התוכנית ללימודי מגדר

גברים  יחסים מציבה בפני  ובתחזוק מערכות  אי היציבות הגוברת בשוק העבודה 
הורים  ראיונות עם  ומשפחה. בעקבות סדרת  חיי עבודה  בניהול  אתגרים חדשים 
בעמק הסיליקון ובניו יורק תבחן קתלין גרסון מגוון אסטרטגיות שגברים נוקטים כדי 
חוסר  בילדים בתנאי  טיפול  לבין  בניית קשרי עבודה  ליישב את הקונפליקט שבין 

וודאות. )ההרצאה תתקיים באנגלית( 

מתדיינת: פרופ' אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

17:45 - 18:00 – הפסקת קפה

18:00 - 19:30 -  רב שיח: האם האבא החדש הוא אבא מעורב?

 ברכות:  פרופ' דני קפלן, ראש המרכז ללימודי גבריות
ד"ר ענת הרבסט-דבי, ראש מסלול מגדר בשטח

מנחה: אור ענבי, מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות

משתתפים

ד"ר אורן גור, פסיכולוג קליני, מנהל ה"מרכז לאבהות" ותכנית להכשרת מנחי 
גברים, אונ' תל אביב

רני לוי, עובד סוציאלי ופסיכותרפיסט, מרצה בתכנית לפסיכותרפיה, אונ' בר-אילן

ד"ר אפרת קנול, רכזת קהילת משפחה באגודה הסוציולוגית הישראלית

ניסן שור, בעל טור בהארץ, תסריטאי, במאי דוקומנטרי וסופר

חרדת בית:
האם אבות חוששים להיות 
מעורבים בחיי המשפחה?

 המרכז ללימודי גבריות ומסלול
מגדר בשטח בתוכנית ללימודי מגדר

מהם האתגרים ומהם החסמים הרגשיים והחברתיים עימם מתמודדים אבות בעידן הנוכחי? האם השיח הציבורי 
על האבא החדש משקף את מה שקורה בשטח? המרכז ללימודי גבריות מארח מנחי סדנאות ופעילים בתחום. 

האירוע הוא חלק מסימפוזיון בינלאומי לחקר אבהות מעורבת. 
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 פרופ' קתלין גרסון,
אונ' ניו-יורק 

 מדוע גברים מתקשים לשלב
 בין העולמות: אסטרטגיות של

 אבות לטיפול בילדים בעידן
הכלכלה החדשה

המרכז ללימודי גבריות, היחיד מסוגו בישראל, מציע מגוון 
קורסים סביב דילמות של גברים במישור המשפחתי, האינטימי, 

המקצועי והציבורי במסגרת לימודי התואר השני והשלישי בתוכנית 
ללימודי מגדר. החל משנה זו המרכז מציע קורסים ייעודיים 

במסגרת מסלול מגדר בשטח לאקטיביזם חברתי ומגדרי, אשר 
עוסקים בעולם הרגשי של גברים ובהקניית כלים להתערבות.

19:30 - 20:00 – ארוחה קלה

20:00 - 21:00 – סדנאות מקבילות

סדנא 1 – אבות במרחב הביתי: בין תחושת בטחון לחרדה
מרצה  גברים.  קבוצות  מנחה  קליני,  סוציאלי  עובד  אפטר,  יאיר  ד"ר 

בתוכנית ללימודי מגדר, אונ' בר- אילן

לתחושת  ביטחון  תחושת  בין  נעות  הביתי  במרחב  אבות  של  החוויות 
חלקם  בילדים  בטיפול  אבות  של  הגוברת  המעורבות  למרות  חרדה. 
מתקשים להשתלב בזירה ממוגדרת המשויכת לאימהות. בסדנא נברר 
אבהית  אישית  דוגמה  אימהית,  סף  שמירת  בית,  חרדת  כגון  מושגים 

ואבהות וולונטרית. 

סדנא 2 – יצירת זהות אבהית נפרדת בתהליך גירושין
דאנה תבור, מטפלת משפחתית וזוגית, ומרצה ועוסקת בפסיכותרפיה 

בודהיסטית

אב גרוש מתמודד עם מכלול התפקידים שהיו קודם לכן באחריות זוגית 
ילדיו ללא  משותפת ונדרש להיבטים האינסטרומנטליים והרגשיים של 
תווך אימהי. בסדנא נעסוק בצורך וביכולת של האב לפתח בטחון בזהות 

הורית נבדלת הכוללת קשב לצרכי הילדים ונחישות הורית.

סדנא 3 – ואז הייתי צריך לומר לראשונה שיש לי שני בנים הומואים
שי פורת, מנחה קבוצות אבות

כאבא לשני בנים הומואים חוויתי פגיעה בגבריות וקושי לשתף בכאב. 
ההתמודדות שלי הובילה למסע בעקבות הגבר הישראלי המתקשה 

לדבר על רגשותיו וחסר את המילים על מנת להיות אבא נוכח. בסדנא 
אתאר כיצד קבוצות הקשבה והעצמה לאבות מאפשרות לטפח קשר 

פתוח ומקרב עם ילדיהם.

Prof. Kathleen Gerson, 
New York University
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