תרבות בגן מאיר

כנס משפחות הקשת
 3-4-5בפברואר 2011
המרכז הגאה ,גן מאיר ,תל אביב

קצת אודותינו
את משפחות הקשת הקמנו ,יאיר קדר ויוסי ברג ,אבות גאים ,בשלהי  2009במטרה לקדם את ההורות
הגאה בישראל ,לאפשר ליותר אנשים לחלום ,להגשים את החלום ולעשות זאת בדרך המיטבית ,ולמען
יצירת סביבה סובלנית יותר לדור העתיד – ילדי משפחות הקשת .עמותת משפחות הקשת פועלת לקידום
רווחת ילדי משפחות הקשת ובני משפחותיהם ,ובכלל זה :קידום והנגשת מידע ,קבוצות תמיכה ,הרצאות,
כנסים ,בנית מאגר מידע אינטרנטי ,פעולות לקידום הפתיחות בציבור ע״י קידום תהליכים מול גורמים
ממלכתיים ,שילוב תכנים במערכת החינוך והכשרת צוות טיפולי ומחנכים.
הדרך להורות גאה והורות גאה מציבות אתגרים ,מעלות שאלות ומעוררות צרכים ייחודיים (בקרב רבים
נתפסים צרכים אלה כיחודיים ,גם אם אינם כאלה בהכרח) .זוהי דרך חדשה שיש בה אך מעט תבניות
סדורות ( .)modelingמכאן נובע הצורך של המשפחות הגאות  -הורים ,ילדים ובני משפחה  -בנראות,
מידע ,היכרות הדדית ,פעילות קהילתית ותמיכה ,כמו גם לאנשי המקצוע; אנשי חינוך ,פסיכולוגים ,יועצות,
ליצירת נראות ,פתיחות ,מודעות לצרכים ,מתן כלים.
מאז כנס היסוד ,בדיוק לפני שנה ,הרחבנו את פעילותנו :בשיתוף עם המרכז הגאה ומר יובל אגרט העומד
בראשו ,התחלנו בפעילות קהילתית מדי שבת אחרונה בחודש ופתחנו קבוצות להורים גאים וקבוצות טרום
הורות .כמו כן ,יזמנו פעילות מול מינהל החינוך בעיריה ומול גורמים נוספים.
עתה אנו פותחים את הכנס השני .בכנס ,שתכניו נערכו ע״י ויקי שול ,יופיעו טובי החוקרים ,המרצים,
המטפלים ,אנשי החנוך והמנחים ,שיציגו מגוון הרצאות ,סיפורים אישיים וסדנאות הנוגעים להורות הגאה.
בין הנושאים שיוצגו :חינוך ,משפחה ,זוגיות והורות ,הורות לסוגיה ,הורים וילדים ,התפתחות הילד ולקראת
הורות להט״בית .נשלב בהרצאות גם חברים מהקהילה שישתפו מניסיונם האישי .כהמשך ישיר להרצאות
בכל אחד מן הנושאים ,נקיים סדנאות ומפגשי שיח שיונחו ע״י מטפלים ומנחי קבוצות ,בחדרי הסדנאות.

כדי שיהיה לכם קל להתמצא ולבחור הרצאות ופעילויות
 .1בכל יום במהלך הכנס ישנם ״נושאי על״:
יום חמישי  -חינוך ,משפחה והורות לסוגיה
יום שישי  -הורות לסוגיה ,הורים-ילדים ,התפתחות הילד
יום שבת  -בבוקר  -הפנינג משפחות ,אחה״צ  -לקראת הורות לסוגיה
 .2בנוסף על נושאי העל  -בחרנו לסמן ״מסלולים״ בצבעים שונים וכך להקל על ההתמצאות:
לסביות
הומואים
טרנסג’נדרס

אימהות יחידניות
תרומת זרע
הורות משותפת

פונדקאות
אימוץ
חינוך

פעילות לילדים

 .3פעילות ילדים בזמן ההרצאות
על-מנת להקל על הורי משפחות הקשת ,נקיים בימים חמישי ושישי פעילות ילדים במקביל להרצאות.
הילדים יוכלו להנות בחברת ילדי הקשת ואתם תוכלו להתפנות להשתתף בהרצאות ובסדנאות.
פעילות הילדים מסומנת בלוח הזמנים של ההרצאות.
ההשתתפות בפעילות הילדים בימים חמישי ושישי עולה  10ש”ח.

וכמה הבהרות בנוגע לרכישת הכרטיסים
.1
.2
.3

הכניסה להרצאות מדי יום היא על בסיס מקום פנוי.
מכירת כרטיסים מוקדמת ובמחיר מוזל – באמצעות האינטרנט.
הפנינג המשפחות בשבת:
א .התשלום הוא עבור ילד/ה אחד/אחת (הורים לא משלמים כמובן)
ב .לרוכשים כרטיס להרצאות בשבת  -הכרטיס מאפשר כניסה להרצאות בלבד .להפנינג המשפחות
יש לרכוש כרטיס בנפרד.
ג .להצגות ולשעות הסיפור במסגרת ההפנינג רצוי להרשם מראש .הרשמה מראש תתאפשר ביום
שבת החל מהשעה  09:00במרכז הגאה.

כנס משפחות הקשת >> יום חמישי >>  3בפברואר 2011
חדר

אולם מרכזי

כיתה 2

כיתה 1

חדר הרצאות

סטודיו

כיתה 3

חדר רכזים

קומת קרקע

קומה 1

קומה 1

קומה 1

קומה 2

קומה 2

קומה 2

שעה
16:00-17:30

16:00-17:30
פאנל  -האם יש עדיין
הומופוביה במערכת
החינוך?

17:45-19:15

17:45-19:15
הרצאה  -דר .גיא שילה:
מגדירים משפחה –
מדירים משפחה

17:30–19:00
פינת יצירה לילדים
שרון דפט
(גיל)3-6 :

16:00-17:30
משחקיה לפעוטות

16:30-19:30
״ילד-ילדה-גן-משפחה״
השקת תכנית גני הילדים
של חוש״ן בשיתוף שפ״י


17:45-19:15
מפגש שיח -
לצעירים ונוער
מנחה :עדי בר

17:30–16:00
פאנל אימוץ -האם לגייז
מותר לאמץ?


16:15–17:45
סדנה  -דנה סבן:
סדנת הקשבה בין הורים
לילדים

19:15-17:45
פאנל – נשים וטכנולוגיות
פריון

17:45-19:15
סדנה  -עינת השכל ודני
בראוך :הומופוביה מבית
ומחוץ – הורים וילדים

19:30-21:00
הרצאה – שירה נבו:
פגישה לאין קץ–
כשאמהּות ולסביות
נפגשות


19:30-21:00
סדנה – דרור הדדי:
רווק  1+מחפש את האחד


19:30-21:00

19:30-21:00
פאנל ילדי משפחות
הקשת
מנחה :עדי בר

19:30-21:00
מפגש שיח -
דר .גרי דיימונד :הידוק
הקשר בין הילד הגאה
ומשפחתו :״מחוץ לארון–
בתוך המשפחה״

20:00-21:00
פאנל – ״שתי אימהות?
אין דבר כזה!״


21:30-22:30

21:30-22:30
קבוצת שיח -
יובל אגרט:
אסיפת הורים  -משפחות
הקשת

21:15-22:30
מפגש שיח – הורות
טראנסג׳נדרית
בהשתתפות חברי הקהילה
בסיפורים אישיים


21:00-22:30
21:30
21:00-22:30
פתיחת תערוכת צילומים הרצאה והתנסות לנשים סרט  -טראנספרנט
אתי ארניאס:
בוריס מודילבסקי

״מרווקות להורות  -וכל מה
בנושא משפחות הקשת
שביניהם


ט.ל.ח

16:00-19:00
סדנה – פסיכולוגים
ממכון טריאסט-שריג -
להיות הורה גאה:
סדנת ניתוח תפקיד
קבוצה ראשונה
מוגבלת ל 6-משתתפים
בהרשמה מראש והתחייבות
להשתתף ב  3מפגשים -
חמישי ,שישי ,שבת

19:15-22:15
סדנה – פסיכולוגים
ממכון טריאסט-שריג -
להיות הורה גאה:
סדנת ניתוח תפקיד
קבוצה שנייה
מוגבלת ל 6-משתתפים
בהרשמה מראש והתחייבות
להשתתף ב  3מפגשים -
חמישי ,שישי ,שבת

כנס משפחות הקשת >> יום שישי >>  4בפברואר 2011
חדר

אולם מרכזי

כיתה 2

כיתה 1

חדר הרצאות

סטודיו

כיתה 3

חדר רכזים

שעה

קומת קרקע

קומה 1

קומה 1

קומה 1

קומה 2

קומה 2

קומה 2

10:00-11:30

10:00-11:30
הרצאה  -דני פרידלנדר:
הומופוביה מופנמת והורות
להט״בית

10:15-11:45
סדנה – שירלי רונן הראל
ודני (דנקו) קובאץ׳
Kid`s ban

10:15-11:45
הרצאה ושיח – ויקי שול:
אימהּות במתנה (בתרומת
זרע)


11:45-13:15

11:45-13:15
הרצאה – דר .אילן טל:
הורות חד מינית והצלחה בה

12:00-13:30
סדנה  -דני פרידלנדר:
אמא ,איפה אבא שלי?
אבא ,למה אין לי אמא?

13:30-15:00

13:30-15:00
הרצאה – שמאי כרכום:
זוגיות-הורית-משותפת :מסע
של פנטזיות ,חששות ,פחדים
ומציאות בלתי-נמנעת


15:15-16:45

10:00-11:30
10:00-11:30
הרצאה – עו״ד עירא הדר :סדנה – ליאת לב שלם
והדס סנדלר:
זוגיות והורות גאה -
המשפחה שלי –
היבטים משפטיים
המשפחה שבי

12:00-13:30
הרצאה – עופר פיין:
שלושה בסירה אחת
(מלבד הילד) – הורות
משולשת


11:45-13:15
הרצאה – שרגא ,עתיד
וורוד

11:45-13:15
סדנה – נעמה ומיכל
אסייאג-רם :הורים מול
מדף הספרים

12:00-13:30
סדנה ל 12משתתפים -
אורן קנר :גם הומו גם
אבא?


13:45-15:15
הרצאה -
דר .אילן טל וברק רנד
עמדות רגשיות בזוגיות
בהורות חד מינית
והתמודדות לקראת הורות

13:30-15:00
הרצאה – פרופ .רחל לוי
שיף :סוגיות משפחתיות
בצבעי הקשת


13:30-15:00
מעגל שיח – אסנת בן-
פורת ואיתי חרל״פ:
גן רינה – אסיפת הורים


13:45-15:15
סדנה – יוסי ברג :הסיפור
של המשפחה שלי

15:15-16:45
הרצאה – יעל מיימון:
התבוננות פסיכולוגית על
ילדים הגדלים במשפחות
חד מיניות

15:15-16:45
הרצאה עיונית לאנשי
חינוך – דר .תמר אשר:
התמודדות עם גילויי
הומופוביה בגיל הרך


16:00-18:00
*סדנה – להיות הורה גאה
סדנת ניתוח תפקיד
קבוצה ראשונה

15:00-17:00
פעילות לילדים
ילדים מבשלים עם איילת
לטוביץ׳ (גיל 3 :ומעלה)
הפעילות מתקיימת
במטבחון קומה  3ובכיתה 15:30-16:15 1
15:30-17:00
15:15-16:45
 2הרצאות – עו״ד עירא
נעה
–
שיח
מפגש
בנאי:
הרצאה – דוד
מצטרפים עם הבישולים
הדר :כשהזוגיות מתפרקת
בר-חיים ושמאי כרכום:
הדינמיקה הבין הורית,
לקבלת השבת באולם
מה יהיה על הילדים?
צרכים של הורים וילדים
חלוקת תפקידים הורים עפ
16:15-16:45
הפונקציות ההוריות הטבעיות :ממשפחות הקשת
הורות משותפת  -היבטים
כיצד נראית הורות יחידה או במערכת החינוך -דיון פתוח
משפטיים 
שונה בעיני הילד?

17:00-18:00

קבלת שבת  -״כמו בגן – אבל קצת אחרת״ קבלת שבת משותפת להורים וילדים ,המבוססת על תוכנית גני הילדים של חוש״ן .כולם מוזמנים

18:15-19:45

18:15-19:45
מפגש שיח – יוסי ברג:
שיחת אבות


18:15-19:45
סדנה– יהודית הניג-
רוט :תקשורת במשפחה
המורכבת

20:00-21:30

פאנל מסכם  -משפחות הקשת לאן?

ט.ל.ח

18:15-22:00
18:15-19:45
סדנה – מתן הגנן :הסיפור מפגש עם חוקרים
כמזון לנפש במסע החיים

10:15-11:45
מפגש שיח – רני לוי:
יחסים משתנים :מה קורה
לקשר עם הילדים בעקבות
יציאה מהארון ,שינוי ג׳נדר,
פרידה ,זוגיות חדשה?

18:15-19:45
הרצאה – איתי חרל״פ:
קוויר בעיר הילדים

18:15-19:45
סדנה לנשים בהורות
משותפת  -זוהרה רון:
לילד יש אבא .לנו יש
שותף .לפעמים שניים .איך
זה עובד?


18:15-20:15
*סדנה– להיות הורה גאה
סדנת ניתוח תפקיד
קבוצה שנייה

* מוגבל ל 6-משתתפים בהרשמה מראש והתחייבות
להשתתף ב  3מפגשים – חמישי ,שישי ,שבת

כנס משפחות הקשת >> יום שבת >>  5בפברואר 2011
חדר

אולם מרכזי

כיתה 2

כיתה 1

חדר הרצאות

סטודיו

כיתה 3

חדר רכזים

שעה

קומת קרקע

קומה 1

קומה 1

קומה 1

קומה 2

קומה 2

קומה 2

10:00-15:00

10:00-14:00
מתחם שהייה להורים ולקטנטנים
� משחק חופשי ,צעצועים ומתקני
ג’ימבורי
� פינת הלקים והאיפור של נעמה
ועוד הפתעות...

10:00-11:30
פינת יצירה
שרון דפט
(גיל)3-6 :
11:45-13:15
פינת יצירה
שרון דפט (גיל)7-10 :

14:00-15:30
משחקי קופסה  -כמו
פעם (גיל)0-99 :

16:00-17:30

17:30-19:30

19:30-21:15

ט.ל.ח

15:00-16:30
פאנל -פונדקאות -הסיפור שלנו.
מנחה :אבישי גרינפלד .אבות משתפים
מניסיונם בדרך לפונדקאות .דילמות
מרכזיות ושאלות מהותיות.

16:30-17:00
פרזנטציה של חברות פונדקאות

17:15-17:45
יריד חברות פונדקאות

18:00-19:00
מפגש חברתי  -פונדקאות  -אבות
שבדרך עם אבות בהורות
19:15-19:45
יריד חברות פונדקאות

20:00-21:30
פאנל מומחים  -פונדקאות יובל
אגרט .היבטים מעשיים בתהליך
פונדקאות :חוק ,תמיכה פסיכולוגית,
רפואה וגיור


10:00-15:00
רצף שעות סיפור
ומשחקיה .מועדים
מדוייקים יפורסמו
במהלך הכנס

10:30-11:30
הצגה  -האריה והעכבר
תיאטרון חוויה
(גיל)3-7 :

10:00-11:30
משחקי תנועה
רפי פרץ (גיל)7-10 :

11:45-13:15
משחקי תנועה
רפי פרץ (גיל)3-6 :

12:30-13:30
הצגה  -פרח לב הזהב
תיאטרון האפרוחים של דודי 14:00-15:30
משחקי חצר כמו פעם
(גיל)3-7 :
(גיל)0-99 :

16:00-17:30
סדנה– דני פרידלנדר:
החלום ושיברו:
איזה מין הורה חלמתי
להיות ואיזו מין משפחה
הקמתי לי בפועל

16:00-17:30
הרצאה  -המרכז להורות
אחרת – גידי שביט ,רחלי
בר-אור – חוזה ההורות–
יצירה משותפת ראשונה


17:45-19:15
הרצאה – דר .גבע
שנקמן :בין רווקות
להורות – על קשיים,
שביעות רצון ,ואושר
בקרב הורים הומו-
לסביים טריים

18:00-19:30
17:45-19:15
פאנל  -הריון ואתגרי פוריות הרצאה  -דרור הדדי:
 5קונפליקטים מרכזיים
בהורות משותפת


19:45-21:45
19:45-21:00
19:30-21:00
מפגש  -אהרון פרץ :הרצאה  -דר .יעקב רונן:
סדנה ל12-
מגאות לאמהּות
משתתפים  -אורן קנר :שימור זרע  -הדרך
הדרך להקמת משפחה
הפשוטה להבטחת
איזה מין אבא אתה
בעזרת תרומת זרע
העתיד
רוצה להיות?

16:15-17:45
הרצאה  -משפחה חדשה

20:00-21:30
הרצאה – ויקי שול :טיפול
נמרץ – מכיבוי שריפות
לשיקום ,שימור וצמיחה
מחדש בעקבות משברים
בזוגיות ,הורות והורות
משותפת

11:30-12:30
מפגש חוויתי לילדי הקשת
חן מייק וגיא רוזנצוויג
(גיל)6-11 :
13:00-13:30
13:45-14:15
14:30-15:00
המעבדה המשתוללת-
מופע מבעבע ,שיקויים וניסויים
מעוררי סקרנות (גיל)5-10 :
16:15-17:45
הרצאה ושיח  -אמהות
מאוחרת  -אמהות אחרת?


13:00-14:00
מפגש חוויתי לילדי
הקשת
חן מייק וגיא רוזנצוויג
(גיל)12+ :

16:00-19:00
*סדנה – להיות הורה
גאה סדנת ניתוח
תפקיד
קבוצה ראשונה
19:15-22:15
*סדנה – להיות הורה
גאה סדנת ניתוח
תפקיד
קבוצה שנייה

 19:45-22:00מרפאת המרכז הגאה
קבלת קהל לייעוץ פוריות (במטבחון)
* מוגבל ל 6-משתתפים בהרשמה מראש והתחייבות
להשתתף ב  3מפגשים – חמישי ,שישי ,שבת

keshetfamilies.org.il

