
 

 
 

 

 ליום העיון השנתי הראשון:  -קול קורא 
 2023 -מיניות בחיי היום יום פוגשת את חדר הטיפולים 

 
עבודה  -טיפול ממקצועות מגוונים  יום העיון השנתי למיניות בטיפול שם לו למטרה לקדם את המודעות לשיח על מיניות בטיפול בקרב א.נשי

על  סוציאלית, פסיכולוגיה, בריאות הנפש, קרימינולוגיה, טיפול באומנות וכדומה, כמו גם להנגיש מידע עדכני אודות מחקר ופרקטיקה בנושא שיח

  מיניות בטיפול בקרב אוכלוסיות מגוונות או מצבי חיים שונים בהקשר של מיניות.

 

) מגדיר מיניות כאנרגיה פנימית, המהווה מרכיב טבעי בזהות של כולנו, הדוחפת אותנו למצוא אהבה, WHO, 2002( ארגון הבריאות העולמי

מיניות כוללת מין, מגדר, זהויות מיניות, ארוטיות, הנאה, אינטימיות ופריון. מיניות יכולה לבוא לידי ביטוי  מגע, חום, חושניות ואינטימיות.

 סוגי מגע שונים, ומערכות יחסים (אך לא בהכרח בכל המובנים הללו).במחשבות, רגשות, תשוקות, 

 

יום, עדיין מדובר בטאבו ובנושא מושתק, בחברה בכלל ולעיתים אף יותר -על אף המודעות ההולכת וגוברת לחשיבות של מרכיב המיניות ביום

היום יום. כלומר מיניות כפי שהיא מתקיימת, מובנית ומתפתחת בקרב אוכלוסיות ספציפיות. מטרת יום העיון הראשון היא להתמקד במיניות בחיי 

 בחיי היום יום של כולנו במובנים מגוונים ושונים וכיצד מיניות זאת פוגשת את חדר הטיפולים.

 

יניות אנו מזמינות להגיש הצעות להצגה של מחקרים ועבודת שטח העוסקים בנושאים הבאים: מיניות יומיומית כחלק מהעשיה הטיפולית; מ

); אתגרים יומיומית תוך מיקוד באוכלוסיות ייחודיות (אוכלוסיה על פי מגדר, אוכלוסיה על פי גיל, אוכלוסיה על פי זהות מגדר או נטייה מינית ועוד

  טיפוליים הקשורים לשיח על מיניות בטיפול; הדרכה והכשרה של מטפלים.ות בנושא מיניות בחדר הטיפולים.

  

  סדנאות בקבוצות ומושבים. ניתן להציע הרצאות,

 

 בבי"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. 2.2.23 -יום העיון יתקיים ב
 

לכתובת המייל:  11.9.22 -מילים עד ה 250חוקרות וחוקרים, אנשי ונשות טיפול מוזמנות/ים לשלוח הצעות להרצאות ומושבים באורך 

sexualityintherapy@gmail.com 

 

  מילים. 250על ההצעה לכלול: שם המציג.ה.ים, שיוך אקדמי או מקצועי, כתובת מייל ופרטי התקשרות, וכן תקציר באורך 

 .10.11.22תשובות יינתנו עד תאריך 

 

 הועדה האקדמית:
 

 סוציאלית, אוניברסיטת תל אביברומנו, בית הספר לעבודה -ד"ר אדוה ברקוביץ'
 פרופ' מיה לביא אג'אי, ראשת החוג למגדר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 ד"ר גיא שילה, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב
 ד"ר תמר גיטליץ, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב

 יאלית, אוניברסיטת תל אביברחלי חסון, דוקטורנטית, בית הספר לעבודה סוצ
 זהבה טמיר, מסטרנטית בחוג למגדר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
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