
התכנית:
התכנסות וכיבוד      08:30

דברי פתיחה      09:00
פרופ' רחל לוי שיף, יו"ר מועצת הפסיכולוגים   

פרופ' גילי גולדצויג, דקן בית הספר למדעי                  
ההתנהגות, האקדמית תל-אביב-יפו   

ד"ר מאיר נעמן, יו"ר הסתדרות הפסיכולוגים                  
בישראל )הפ"י(   

09:30   "גברים וגירושין" 
פרופ' רחל לוי-שיף - פסיכולוגית קלינית                   

והתפתחותית בכירה, פרופ' אמריטה המחלקה     
לפסיכולוגיה  אוניברסיטת  בר-אילן,     

ראש המגמה החינוכית מל"א       

"self subject: תפקיד האב בתהליך     10:10
ההתבגרות של הבן"    

ד"ר ריקי פלח-גליל, פסיכותרפיסטית ומדריכה                   
בקליניקה פרטית ובשירותי הייעוץ הפסיכולוגיים   

של האוניברסיטה העברית. חוקרת יחסי אבות     
ובנים.    

10:50   "על גלגוליה של דינמיקה אדיפלית בין
בנים שגדלו להיות הומואים לבין אבותיהם"    

                ד"ר עופר מאורר, פסיכולוג קליני, ראש תכנית  
'הגל החדש בפסיכותרפיה' בבינתחומי הרצליה.   

הפסקה       11:30

"אבהות משפטית בגירושין – בין מאבק   11:50
סימבולי למאבק מהותי"   

                פרופ' דפנה הקר-הפקולטה למשפטים והתוכנית
לימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תל-אביב   

"להמציא את הגלגל: חוויית האבהות של     12:30
יתומים מאב"    

                ד"ר עמית פכלר - פסיכולוג קליני, מנהל המכון  
לטיפול רגשי במרכז הקליני הבין תחומי   

באוניברסיטת חיפה.    

הפסקת צהריים )תוגש ארוחה קלה(      13:10
                 

"'אינטליגנציה אבהית' - אז מה באמת     13:50
השתנה  בשנים האחרונות"   

ד"ר עלי כ"ץ, פסיכולוג קליני מדריך, מרצה, מנהל               
מוסדות פסיכיאטריים למתבגרים בארץ     

ובארה''ב.   

פאנל מסכם עם המרצים בהנחיית       14:30
יאיר גוטליב, האקדמית תל-אביב-יפו.   

סיום   15:00

דמי השתתפות ביום העיון:
 ההרשמה לכנס בתשלום מראש, עד ליום רביעי, 23 בנובמבר 2016. לא יהיה החזר כספי מעבר לתאריך זה.

עלות השתתפות בכנס: 120 ₪       חברי הפ"י:  100 ₪ 
חברי הפ"י- גמלאים, מתמחים, סטודנטים: 80 ₪    מתמחים וסטודנטים שאינם חברי הפ"י:  100 ₪         

להרשמה לחץ כאן

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
בשיתוף האקדמית תל-אביב-יפו 

מתכבדים להזמינכם ליום עיון בנושא:

"על האבהות החדשה"
יום שני, כ"ז בחשון תשע"ז, 28 בנובמבר 2016

 בשעה 8:30 באודיטוריום ווסטון
האקדמית תל-אביב-יפו

רח' רבנו ירוחם 2,  תל אביב-יפו

ביום העיון יוצגו וידונו בפני אנשי המקצוע והציבור הרחב השנויים החלים במקום
ובפונקציה של האב  לאור התמורות במבנה המשפחה.   

מספר המקומות מוגבל, אנא הקפידו להירשם מראש

http://www.psychology.org.il/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2?id=120306


"גברים וגירושין"

ההרצאה תדון בגברים במעגל הגירושין. נדון באתגרים שאיתם  גברים העוברים גירושין מתמודדים לאורך שנים, הגורמים 
שקשורים להסתגלות ולתפקוד אבהי, יחסי אבות-ילדים, במיוחד נתמקד בדפוסי אבהות ובאבות "ישנים" ו"חדשים"  והשפעתם 

על התפתחות והסתגלות הילדים, אבות וזוגיות שניה, דפוסי התקשרות, קונפליקטים  ורווחה נפשי.
נתייחס לממצאי מחקר עדכניים ונתאר את הדינמיקה כפי שעולה במקרים טיפוליים.

פרופ' רחל לוי-שיף - פסיכולוגית קלינית והתפתחותית בכירה, פרופ. אמריטה המחלקה לפסיכולוגיה אוניברסיטת בר-אילן, 
ראש המגמה החינוכית מל"א

~~~~~~~~~~~~~~~   1   ~~~~~~~~~~~~~~~~~

"self subject: תפקיד האב בתהליך ההתבגרות של הבן"

בניתוח של ראיונות עומק עם בנים בני 18 ממשפחות "מסורתיות" המדברים על יחסיהם עם ההורים, עולה תמונה התפתחותית 
וניתוחם אציע, שתוך כדי תהליך  הממקמת את האב במרכז תשומת הלב של הבן. בהרצאה, תוך כדי ציטוט מדברי הבנים 
ההיפרדות מן האם, הבן נושא את עיניו אל אביו כדמות להזדהות, וכן שהמשימה ההתפתחותית בשלב זה היא להתחבר מחדש 
לאב. תהליך ההתחברות מחדש הנו בעצם הפיכת האב מאובייקט לסובייקט שליחסים איתו השלכות מהותיות על תחושת 

העצמי וגיבוש העצמי של הבן. 

את  מפתחת  האחרון  ובעשור  ובנים  אבות  יחסי  חוקרת  ומדריכה.  קבוצות,  מנחת  פסיכותרפיסטית,   - פלח-גליל  ריקי  ד"ר 
החשיבה ההתפתחותית-קלינית  בנושא זה בזיקה לגישה ההתייחסותית. מרצה בנושא ולימדה בתכנית המאסטר בבית הספר  
לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית. שותפה בצוות ההנהלה של שירותי הייעוץ הפסיכולוגיים של האוניברסיטה העברית. 

בעלת קליניקה פרטית בירושלים. 

~~~~~~~~~~~~~~~   1   ~~~~~~~~~~~~~~~~~

"על גלגוליה של דינמיקה אדיפלית
בין בנים שגדלו להיות הומואים לבין אבותיהם"

בהרצאה תוצע פרספקטיבה חדשה לגבי הרעיון הוותיק של התסביך האדיפלי בקרב גברים הומוסקסואלים. ישורטטו מאפיינים 
הוא אביהם,  בילדותם  אוביקט המשיכה העיקרי שלהם  בנים אשר  יחודיים של המטריצה ההתייחסותית האדיפלית בקרב 
תודגש תרומתו של האב לדינמיקה וכן  תידונה ההשלכות של מטריצה ספציפית זו על חייהם הרגשיים של הבנים בבגרותם. 
יתוארו מספר אופנים בהם משתחזרת דינמיקה אדיפלית זו בחיי האהבה של חלק מהגברים ההומוסקסואלים וכן תפורטנה 

ההשלכות הטיפוליות של דינמיקה זו.

עופר מאורר - פסיכולוג קליני, ראש תכנית 'הגל החדש בפסיכותרפיה' בבינתחומי הרצליה וממקימי המכון הישראלי  ד"ר 
לסכמה תרפיה, מטפל ומדריך מוסמך מטעם החברה הבינל' לסכמה תרפיה )ISST(. יו"ר הפורום לפסיכואנליזה ולפסיכותרפיה 
בגישה ההתייחסותית. מייסד 'צוות מטפלים גיי פרנדלי'. מלמד פסיכולוגיה במרכז ללימודים אקדמיים MLA,  מרצה אורח 

בתוכניות לימוד בארץ ובחו"ל, מדריך ומטפל בתל אביב. 

הרצאות ומרצים - תקצירים



"אבהות משפטית בגירושין -
בין מאבק סימבולי למאבק מהותי" 

בהרצאה אצביע על קיבעון בחלוקת התפקידים המגדרית במשפחות בישראל. חרף קיבעון זה, מתנהל בימים אלה מאבק 
מר בין ארגוני גברים לארגוני נשים, באשר לכללים המשפטיים שצריכים לחול על משפחות שלאחר-גירושין. ארגוני הגברים 
טוענים כי יש לבטל את חזקת הגיל הרך ולשנות את כללי המזונות, בעוד שארגוני הנשים דורשים לשמר העדפה להורה המטפל 

העיקרי. בהרצאה אציג את טענות הצדדים ואת עמדתי בעניין.

פרופ' דפנה הקר –  פרופ' דפנה הקר היא חברת סגל במינוי משותף של הפקולטה למשפטים ושל התוכנית ללימודי נשים 
ודוקטורט בסוציולוגיה.  ושני במשפטים,  ומגדר בפקולטה למדעי הרוח שבאוניברסיטת תל-אביב. היא בעלת תואר ראשון 
מחקריה עוסקים במפגש שבין משפחות, משפט ומגדר, בעיקר בהקשר של גירושים ושל העברה בין-דורית, והם משלבים 
ניתוחים נורמטיביים עם מחקר אמפירי, כמותני ואיכותני. בין פרסומיה, הספרים "הורות במשפט - מאחורי הקלעים של הסדרי 
ו"סוגיות משפחתיות בעיניים משפטיות" )2012(. בימים אלה השלימה פרופ' הקר ספר שעוסק  וראייה" )2008(,  משמורת 
בגלובליזציה ומשפחתיות, שיראה אור בהוצאת קיימברידג'. היא גם שוקדת על מחקר שעוסק בשאלת מישפוט החובות של 
ילדים בגירים כלפי הוריהם, תוך שימוש במשפט משווה ובראיונות עומק עם משפחות שבהם הורה הזקוק לעזרה. ב-2013 

קיבלה פרופ' הקר את "אות קטן" כהוקרה על עבודתה ההתנדבותית לקידום צדק מגדרי. 

~~~~~~~~~~~~~~~   1   ~~~~~~~~~~~~~~~~~

"להמציא את הגלגל:
חוויית האבהות של יתומים מאב"

גבר שהתייתם בגיל צעיר מאביו הופך, במעבר להורות, ל'אבא בלי אבא'. הוא נאלץ לחטוב מתוך עצמו את האבהות לילדו. 
בהרצאה אתמקד בסיפוריהם של אבות יתומים מאב, בהתעוררות האבל ובחוויית התיקון שמרכיבים את אבהותם. 

ד"ר עמית פכלר, פסיכולוג קליני, מנהל המכון לטיפול רגשי במרכז הקליני הבין תחומי 
באוניברסיטת חיפה, מחבר הספר "אבא בלי אבא: אהבה, אשמה ותיקון בחיי יתומים מאב."

~~~~~~~~~~~~~~~   1   ~~~~~~~~~~~~~~~~~

" 'אינטליגנציה אבהית' -
אז מה באמת השתנה בשנים האחרונות"

במסע קצר, שמשלב את האישי עם המקצועי, נבדוק אם ''האבהות החדשה'' אכן קורמת עור וגידים, או שהיא עדיין וירטואלית 
בעיקרה. ההרצאה גם תתייחס לאבהות החדשה באמת--שזו ''האבהות הסבאית'', עליה לא מרבים לדבר ולכתוב.

ד"ר עלי כ"ץ - מחבר הספרים ''אינטליגנציה אבהית'', ו''אוף גוזל'', פסיכולוג קליני בכיר, מרצה, מנהל מוסדות פסיכיאטריים 
למתבגרים בארץ ובארה''ב.


