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 גברים בשינוי
בעידן השיח

הטיפולי

גבריות חדשה בשטח:

האירוע פתוח לקהל הרחב ללא עלות, בכפוף להרשמה מוקדמת. ההרשמה הינה באמצעות שליחת מייל לתכנית ללימודי מגדר:
 Gender.Studies@biu.ac.il וציינו שם, רקע מקצועי וסדנא מועדפת. )מומלץ לציין סדנאות בעדיפות ראשונה ושנייה גם בסבב א׳

וגם בסבב ב׳. הקבלה מותנית במספר המקומות שיוותרו, ההרשמה אינה מבטיחה קבלה סופית לסדנא(. 

המרכז ללימודי גבריות באונ’ בר-אילן מציין 10 שנות פעילות.
החל משנת הלימודים הקרובה  יפתחו קורסים חדשים במסגרת תואר שני 
ובמתן כלים  במסלול מגדר בשטח, שיתמקדו בעולם הרגשי של גברים 

להתערבות ולאקטיביזם )“גבריות בשטח”(. 
הרגשיות  הדילמות  על  מסוגו  ראשון  כינוס  נקיים  מהפעילות  כחלק 
והחברתיות של גברים בעידן העכשווי, מנקודת המבט של פעילי גברים 
מומחים  קבוצות,  מובילי  והפעילות,  הפעילים  מיטב  בו  ישתתפו  בשטח. 
ומומחיות בשדה הצומח של תנועת הגברים בישראל. הכינוס יעמוד בסימן 

מהפכת השיח הטיפולי ויכלול סדנאות, שולחנות עגולים והרצאות.

תוכנית הכנס
התכנסות וכיבוד  17:00-16:45

דברי ברכה ושיחת פתיחה:  17:30-17:00
ד”ר ענת הרבסט-דבי, ראש מסלול מגדר בשטח,   

התכנית ללימודי מגדר, אונ’ בר אילן.
פרופ' דני קפלן, ראש המרכז ללימודי גבריות,  

וד"ר מירי רוזמרין, התכנית ללימודי מגדר "גבריות חדשה   
בין שיח טיפולי לשיח פמיניסטי-ביקורתי".

סדנאות מקבילות סבב א׳ )בהרשמה מראש(  18:15-17:30
1. אבירים ללא שריון.  

מנחה: עירן הלוי, מרכז אוריאל להכשרת מנחי קבוצות   
כיצד נוכל כגברים להיות במגע עם עולמנו הפנימי   

ולהביע רגשות אותנטיים? הגיע העת להסיר את השריון 
העתיק שחוסם אותנו בתקשורת בין-אישית ובמערכות 

יחסים. הסדנה תתקיים במתודת “מעגל הקשבה נרטיבי” 
- אמנות הדיבור וההקשבה מהלב. 

2. חינוך בנים לגבריות.  
מנחים: ד”ר ירון שוורץ, מרצה בתכנית למגדר  
באונ’ בר אילן ורכז מגדר בתיכון הרטמן-בנים,  

ושרון אורשלימי, ראש מערך ייעוץ ב”דלת פתוחה”   
וחוקרת מדיניות בריאות מינית, אונ’ בן גוריון.

כיצד נחנך נערים לפעילות מינית ראויה, בטוחה ומהנה?  
מהם החסמים לשיחה עמם ואיך מתגברים עליהם?   

כיצד נקנה להם ערכים של שוויון וכבוד במקום סקסיזם 
ושוביניזם? הורים, אנשי חינוך, ואחרים מוזמנים להעלות 

סוגיות ולשמוע עצות משני מומחים בתחום. 

3. להיות בתודעת זרע: טקסי גבריות מפרספקטיבה יהודית.  
מנחה: עופר בשן, מייסד “מצעדי גבר” ומנהל הכשרת   

מנחים בקמפוס דעת.
הפסקה עם כיבוד קל   18:30-18:15

סדנאות מקבילות סבב ב׳ )בהרשמה מראש(  19:15-18:30
4. דרכי חניכה גברית בסיפורי זן ובאגדות חסידיות.   

מנחה: רפיק ידידיה, נשיא עמותת “דרך גבר” ומפיק 
בפסטיבל שיווה. 

“ואז המורה הוריד את הכפכף והרביץ לתלמיד בראש”.   
נזירים, אברכים, חניכים ותלמידים היו חומר ביד אנשי דת 
לאורך הדורות לאימון הרוח, לעיתים בדרכי נועם ולעיתים 

בדרכי גבורה. בסדנא נביא שפע סיפורי-פואנטה המדגימים 
דרכי אימון גבריות שונות כפי שהן משתקפות בפולקלור. 

5. גברים וקבלת עזרה.  
מנחה: ד”ר יאיר אפטר, פסיכותרפיסט, מכון יסודות ואונ’ בר אילן  
הסדנא תעסוק במחסומים המונעים מגברים לפנות לעזרה   

ולטיפול והקשר בין סוגיה זו לבין תהליכי ההבניה של הגבריות 
האידיאלית. נדון בדרכים להגברת המוטיבציה והפתיחות של 

גברים לקבל סיוע נפשי בעת הצורך.

6. התבוננות על מיניות גברית ונשית. מנחה: ערן האן,   
פסיכותרפיסט, רכז קו סיוע ארצי לגברים נפגעי תקיפה מינית.

הציווי החברתי מתגמל גברים על מיניותם, בעוד נשים   
משלמות מחיר על גילוי מיניותם. בסדנה נבחן כיצד הסללה 

זו מונעת מהגברים להתחבר לפגיעותם המינית ומקבעת, 
בשיח אודות פגיעה מינית, את תפישתם כפגעניים, חדרניים 

ללא יכולת להנכיח את קורבנותם.

”@MeToo פאנל מסכם: “גברים וגבריות בעידן  19:30-20:45
מנחה: ד”ר רות ברזילי-לומברוזו, מרצה בתכנית ללימודי   

מגדר, אונ’ בר אילן.
אביב יהלום, ממייסדי ארגון אסל”י )גברים אומרים לא   

לאלימות כלפי נשים(
אורי פריד, עו”ס קליני, מטפל בנפגעי תקיפה מינית ומרצה   

על גבריות, האונ’ העברית. 
נעם ברקן, עיתונאית, ידיעות אחרונות  
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