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מושב א׳ 
זווית אישית: ענבל רייכלר, קבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות 

קבוצת הורים ללהטב"ק עם מוגבלות כמרחב בטוח לשיתוף, 
קבלת מידע ותמיכה

רות ביגר, פעילה חברתית ורותם רפאל, לאורך הדרך א.ד.נ.מ
מרחב מאפשר – זהות להטב"קית במסגרת מכינות לחיים עצמאיים

רותם אשד־לביא, עמותת כיוונים

מושב ה׳ 
זווית אישית: עטר אובל, קבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות

מיניות והפרעות בתפקוד המיני באוכלוסיית הלהט"ב עם מוגבלויות 
ד"ר רויטל ארבל, המרכז הרפואי שערי צדק והמרכז הרפואי תל־השומר

פגיעה מינית בלהט"בים עם מוגבלות
ערן האן, פסיכותרפיסט ומנחה קבוצות

מושב ב׳ 
זווית אישית: אדם וייס, קבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות 

הזהויות שבחדר – בין ִנרנור מיעוט ובין אמפתיה: המפגש בין חריגות מינית 
למוגבלות 

שי לעדן, חוקרת עצמאית
החופש להיות מי שאני? ייצוגים של להט"ב עם מוגבלות במדיה 

רונה סופר, קולנוענית ופרסומאית

מושב ו׳ 
זווית אישית: אופיר דניאל הרשקו, קבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות 
גאווה ללא מגבלה – ההבניה החברתית של המיניות בקרב צעירים.ות 

עם מוגבלות מהקהילה הגאה
ד"ר דניאלה מזור, מרכז אמ"ה 

ירדן מרציאנו, איגי
אסנת יחזקאל להט, יועצת מיניות ומורשת נגישות השירות 

בית שימוש: מרחב מסוג אחר
ד״ר נילי ברויאר, המרכז ללימודי מוגבלות, האוניברסיטה העברית בירושלים

התכנסות  09:30

דברי פתיחה   10:00
עמיר לרנר, מנכ"ל בית איזי שפירא

ד״ר נצן אלמוג, ראש המיקוד בלימודי מוגבלות, נגישות והכלה בחוג לחינוך וחברה, קריה האקדמית אונו
נטע דובדבני, סמנכ"לית האגודה למען הלהט"ב בישראל

הרצאת פתיחה: למה בכלל צריך מנהיגות ארצית של להטבק"ים עם מוגבלות? 
ד"ר דנה רוט, בית איזי שפירא

יותם זורע, קבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות

נראות של להטב"קים עם מוגבלות )מושבים מקבילים(  10:40

הפסקה   11:30

מושג האחרות והזרות בשתי הקהילות )מושבים מקבילים(   11:40

הפסקת צוהריים   12:30

תפיסת הגוף ומיניות )מושבים מקבילים(   13:10

14:10 פאנל סיכום: ועכשיו למעשה
עו"ד נמרוד גורנשטיין, יועץ המנכ"ל לקהילה הגאה, המשרד לשוויון חברתי

אדם וייס, קבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות
יעקב טייכמן, פעיל לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות

חה"כ יוראי להב הרצנו, יו"ר ועדת המשנה לאנשים עם מוגבלות של הכנסת
אפרת פראנק, האגודה למען הלהט"ב בישראל

יואב קריים, מנהל האשכול לשינוי חברתי, בית איזי שפירא

14:50   סיום

מושב ג׳ 
זווית אישית: יהונתן הדרי, קבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות 
נכּות וטרנסיּות, הצטלבות או בעייתיות? דיווחים מהשטח ומבט 

ביקורתי על קצבאות ביטוח לאומי על רקע דיספוריה מגדרית 
עומר אלעד, עמותת מעברים לקשת הטרנסית

שוליות כפולה; חווייתם של מתמודדי נפש מקהילת הלהט"ב 
את מערך בריאות הנפש 

נתי ביטון, האוניברסיטה העברית בירושלים

מושב ד׳ 
זווית אישית: אדם רוט, קבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות 

"הקשת הכפולה" – בני ובנות נוער על הקשת האוטיסטית 
והקשת הטרנסית 

בר עמר, קלינאית תקשורת
ההבניה של הארון השקוף הכפול והכפוי 

ד״ר נצן אלמוג ותמיר גבאי, הקריה האקדמית אונו



על הדוברים והדוברות בכינוס )לפי סדר ההופעה( 

קרן שחר, בת 43, אמא ל־3 אהובות ואהובים, לסבית, לשון פנייה את, מתמודדת עם מגבלה נפשית, פמיניסטית, אקטיביסטית, יועצת קריירה ומנחת קבוצות, חברה 
בקבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות בבית איזי שפירא

עמיר לרנר, מנכ"ל בית איזי שפירא.

נטע דובדבני, סמנכ"לית ומנהלת מערך הטיפול והייעוץ באגודה למען הלהט"ב בישראל.

ד"ר דנה רוט ודפנה רביב־כרמי, .M.Sc, מחלקת מחקר והערכה בבית איזי שפירא.

יותם זורע, בן 25, מתמודד עם שיתוק מוחין, ביסקסואל, אחד משלישייה: לומד תיאטרון חזותי בשלומי, חבר בקבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות בבית איזי 
שפירא.

ענבל רייכלר, בת 38, לסבית, לשון פנייה: את, נכת צה"ל, אדריכלית במקצועי, יזמית חברתית ומנהלת את עמותת Wave-ability להנגשת הים ופעילות פנאי 
לאנשים עם מוגבלות. גולשת ואימא לאורן בן ה־3. חברה בקבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות בבית איזי שפירא.

קבוצת הורים ללהטב"ק עם מוגבלות כמרחב בטוח לשיתוף, קבלת מידע ותמיכה
על חשיבות הקמתה של קבוצה ייחודית עבור הורים שילדיהם להטב״קים עם מוגבלות.

רות ביגר, עורכת דין, פעילה חברתית למימוש זכויות של א.נשים עם מוגבלות, אומנית, משוררת ואוצרת; א־בינארית קווירית ואמא ליובל, חבר בקבוצת המנהיגות 
גאווה ומוגבלות. 

רותם רפאל, עו"ס מטפלת בתחום המיני־חברתי; מטפלת בפסיכודרמה; רכזת מקצועית ומטפלת במרכז לאורך הדרך א.ד.נ.מ באנשים עם מוגבלויות בתחום המיני־
חברתי.

מרחב מאפשר: זהות להטב"קית במכינות לחיים עצמאיים לצעירים.ות עם מוגבלות 
ההרצאה מציגה את חשיבות העיסוק בזהות בכלל, ובזהות להטב"קית בפרט במסגרת תוכניות הכשרה לצעירות.ים עם מוגבלות על ידי דוגמאות ממכינות לחיים 
עצמאיים של עמותת כיוונים, אדגים כיצד השתתפות במכינות היא קרקע טובה ובטוחה לתהליכי גיבוש זהות להטב"קית וזהויות נוספות ואציע דרכי פעולה ליצירת 

מרחב המאפשר תהליכים אלו. 
רותם אשד-לביא, סמנכ"לית תוכניות בעמותת כיוונים, עוסקת בתחום א.נשים עם מוגבלות ב־16 השנים האחרונות. נשואה לנופר ואימא ל־3. בוגרת תוכנית מנדל 

למנהיגות חברתית, .M.A בניהול מלכ"רים וארגונים חברתיים מהאוניברסיטה העברית. מתנדבת בעבר באיגי )רכזת אזור צפון( וכיום מתנדבת בחושן. 

אדם וייס, בן 36, עורך מתרגם, ואיש חינוך; מתמודד עם שיתוק מוחין; הולך בקביים וגם הומו; בקבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות בבית איזי שפירא.

הזהויות שבחדר – בין ִנרנור מיעוט ובין אמפתיה: המפגש בין חריגות מינית למוגבלות
הרצאה מבוססת על מחקר איכותני שבחן כיצד חוו א.נשים עם זהויות מיניות שאינן נורמטיביות טיפולים שעברו ואת יחס המטפל/ים אליהם מול זהויות אלו, תוך 

בחינת הקשר בין זרות, מוגבלות וחריגה מינית כמו גם מנקודת מבט הרואה בשוני חלק מגיוון ולא פגם לתיקון.
שי לעדן, חוקרת עצמאית ובוגרת תואר שני בחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון. המחקר המוצג התחיל במקור כמחקר עבור תזה בהנחיית ד"ר מיה 

לביא–אג'אי.

החופש להיות מי שאני? ייצוגים של להט"ב עם מוגבלות במדיה
בחינה של ייצוג קוייר־דיסביליטי במדיה פופלרית עכשית והשפעתו על המציאות שלנו.

רונה סופר, קולנוענית ופרסומאית. נפגעתי בתאונת דרכים בצעירותי והיום מתמודדת עם נכות ויוצרת סרטים בנושא נכות, מיניות, נשיות וגוף.

זוהר קטן, פעילה טרנסית ורכזת מתנדבים בארגון פרויקט גילה.

יהונתן הדרי, בן 39 הומוסקסואל  טרנסג'נדר, לשון פנייה אתה ואת, אני על הרצף אוטיסטי ומתמודד נפש, עובד זה שנה כמלקט בניצת הדובדבן, במקצועי טבח ובוגר 
תדמור, פעיל חברתי, עוסק בקידום נושאים חברתיים כגון גאווה ומגבלות, חבר בפורום בריאות ובקבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות בבית איזי שפירא

נכּות וטרנסיּות – הצטלבות או בעייתיות? דיווחים מהשטח ומבט ביקורתי על קצבאות ביטוח לאומי על רקע דיספוריה מגדרית.
הצטלבות השיח הטרנסג'נדרי והמודל הרפואי של נכויות, וכיצד היא מתבטאת במדיניות החברתית־פוליטית המיושמת בקצבאות נכות מטעם ביטוח לאומי בישראל

עומר אלעד, טרנס, קוויר, נכה, עו״ס קליני .M.Sw, דוקטורנט ב־CUNY ומשלים תזה בביה״ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, מנהל מערך עו״ס טרנס 
בעמותת מעברים לקשת הטרנסית.

שוליות כפולה: חווייתם של מתמודדי נפש מקהילת הלהט"ב
ההרצאה תעסוק בחווייתם.ן של מתמודדי נפש מקהילת הלהט"ב את שירותי מערך בריאות הנפש בישראל, וכן בשוליות הכפולה והאתגרים הנובעים מעצם מיקומם 

החברתי.
נתי ביטון, עובד סוציאלי בהכשרתו, ובמהלך השנים האחרונות ניהל שירות סוציאלי בקהילה בתחום בריאות הנפש ופיתח את תחום הלהט"ב בבריאות הנפש בארגון 

שבו עבד ובמחוז דרום. בימים אלו עובד בטיפול בקליניקה פרטנית בשיתוף עם אגודת הלהט"ב בישראל וכן מעניק שירותי ייעוץ מקצועי בתחום הלהט"ב לארגוני 
טיפול בדרום הארץ. כמו כן, נתי הוא דוקטורנט לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, וכן חבר סגל ומרצה בביה"ס לעבודה סוציאלית במכללה 

האקדמית ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון.

לילך בר, עו"ס קהילתית, מנהלת את מרכז המנהיגות של אנשים עם מוגבלות בבית איזי שפירא. עוסקת בפיתוח מנהיגות, פיתוח שירותים וקידום מדיניות עם ועבור 
אנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם ומנחת קבוצות.

אדם רוט, בן 42, הומו לשון פנייה: אתה/את, אוטיסט, זמר ומלחין מקצועי; חבר הוועד המנהל של עמותת עוצמת הרצף למען הקהילה האוטיסטית ויו"ר מטה 
המיוחדים מרצ בדימוס; חבר מפלגת יש עתיד; חבר בקבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות של בית איזי שפירא.

הקשת הכפולה: בני ובנות נוער על הקשת האוטיסטית והקשת הטרנסית
נשמע את קולם של בני ובנות "הקשת הכפולה" )הקשת הטרנסית והקשת האוטיסטית( ואת קולם של אנשי המקצוע הפוגשים אותם; ונדון בגישה חלופית וחדשנית 

המעמידה במרכז הקשבה להמשגה הלשונית שלהם עצמם את חוויות החיים שלהם וזהותם.
בר עמאר, קלינאית תקשורת וסטודנטית לתואר שני בחוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה. עובדת עם נערים ונערות על הספקטרום האוטיסטי בגילאי 

יסודי וחט"ב במשרד החינוך דרך מתי"א חיפה ובקליניקה פרטית. במקביל לעבודתי כקלינאית, אני מתנדבת זה חמש שנים באיגי, ארגון הנוער הגאה, שם הדרכתי 
שנתיים נוער להטב"ק בגילאי תיכון, ובשנים האחרונות אני מלווה ומכשירה מדריכים מתנדבים נוספים.

ההבניה של הארון השקוף הכפול והכפוי
הורים רבים לילדים מהמגוון האוטיסטי לא משתפים את ילדיהם באבחנה לעיתים עד גיל מאוחר. חשיפה מאוחרת של האבחנה או הימנעות משיח עליה לאורך 
שנים, מייצרת סביב הילד ארון כפוי וכפול־הילד לא מודע לאבחנה, לא יכול למצוא את קבוצת השווים ולא יכול להמשיג את זהותו. בהרצאה יוצגו ממצאים ממחקר 

חדש בנושא. 
ד״ר נצן אלמוג, ראש המיקוד במוגבלות, נגישות והכלה, החוג לחינוך וחברה, הקריה האקדמית אונו.

תמיר גבאי, עוזר מחקר וסטודנט שנה ד׳ לריפוי בעיסוק, חונך, מורה פרטי ומדריך טיפוס. מאובחן בהפרעת הקשת האוטיסטית מגיל ארבע וחצי. עובד עם ילדים, בני 
נוער ומבוגרים עם צרכים מיוחדים בתשע שנים האחרונות.

איזי יצחק ג'יברה, בן 58, אב לבן, לשון פנייה אתה, ביסקסואל, מתמודד נפש ופעיל חברתי למען מתמודדי נפש בעמותת לשמ"ה, אוצר אמנות עכשווית במוזיאון ינקו 
דאדא. חבר בקבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות בבית איזי שפירא.

עטר אובל, בת 29, לשון פנייה: את. סיימתי תואר בחינוך בלתי פורמלי בבית ברל, 3 שנים אחרי ניתוח בראש, כרגע בשיקום של מכון “רקנאטי״ בתל אביב, חברה 
בתנועת ״דרור ישראל״ בוגרת של הנוער העובד, אוהבת מאוד לבשל כחלק מהיום יום שלי, סיימתי כמה קורסים בבישול ומתכננת ללמוד את זה השנה מקצועי, 

מוזמנות ומוזמנות לעקוב אחרי עבודות הבישול שלי ולראות שם את היצירות שלי – bishulim2021. חברה בקבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות בבית איזי 
שפירא.

מיניות והפרעות בתפקוד המיני באוכלוסייה הלהט"ב עם מוגבלויות
א.נשים רבים החיים עם מוגבלויות אינם מודעים להשפעת השילוב בין מיניות להטב״ית ומוגבלויות על המיניות ועל הפרעות בתפקוד המיני. המצב הזה יוצר העצמה 
של הקושי ושל הבלבול סביב נושא המיניות בכלל, והתפקוד המיני בפרט. בהרצאה ננסה לעשות קצת סדר בדברים, להסביר מנגנונים ותהליכים ולגעת בפתרונות

ד"ר רויטל ארבל, מנהלת היחידה לאורו־גינקולוגיה במרכז הרפואי שערי צדק ומנתחת שינויי מין במרכז הרפואי תל־השומר.

פגיעה מינית בלהט"בים עם מוגבלות
פגיעות מיניות מתרחשות לעיתים קרובות בתוך מבנים של יחסי כוח. בעלי מוגבלות פגיעים יותר בשל מוחלשותם החברתית על רקע מוגבלותם. להט"בים בעלי 

מוגבלות חשופים יותר לפגיעות כשהם נושאים גם מטען של בושה, דינאמיקה של סוד, אשמה, קושי ובלבול בנוגע לזהותם המינית.
שילוב המוגבלות עם ההתמודדות המובנית עם הסתרת הנטייה המינית, מחלישים את יכולת ההגנה שלהם ומקשים על בקשת עזרה בעקבות טראומה מינית.

ערן האן, פסיכותרפיסט, מנהל קו הסיוע הארצי לנערים ולגברים נפגעי תקיפה מינית, מנחה קבוצות תמיכה בתחום הפגיעה המינית, מדריך ומרצה בנושא.

אריאל חביב, בן 40, חבר הקהילה הגאה, מתמודד נפש, לשון פנייה: אתה. בוגר מדעי המחשב בטכניון, מהנדס תוכנה במקצועי ויזם בהיי־טק.בקבוצת המנהיגות 
הארצית גאווה ומוגבלות בבית איזי שפירא.

אופיר דניאל הרשקו, בן 22 מבת ים, זמר־יוצר, גיטריסט וצלם חובב, טרנסג'נדר, פעיל באיגי )ארגון נוער גאה(, מתמודד נפש ואטקיביסט לזכויות בעלי צרכים מיוחדים 
והקהילה הגאה.חבר בקבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות בבית איזי שפירא.

גאווה ללא מגבלה – ההבניה החברתית של המיניות בקרב צעירים.ות עם מוגבלות מהקהילה הגאה
במהלך ההרצאה נציג כמה מהחידות הנובעות מהשילוב בין מיניות, מוגבלות ומגדר, הנוגעות בתהליך עיצוב הזהות המגדרית והמינית והתפתחותםן המינית של 

א.נשים עם מוגבלות בגיל הנעורים ובבגרות באמצעות שילוב תיאוריה, ניסיון קליני ודוגמאות מהשטח.
ד"ר דניאלה מזור, ד"ר לעבודה סוציאלית ומטפלת מינית, מוסמכת, מנהלת שותפה של מרכז אמ"ה, אינטימיות ומיניות האדם.

ירדן מרציאנו, עורכת ומפיקה בתאגיד השידור "כאן".
אסנת יחזקאל להט, יועצת מיניות ומורשת נגישות השירות.

בית שימוש: מרחב מסוג אחר 
בית השימוש – אשר מתנהל תחת קודים של פרטיות וצניעות וסמלית הוא מזוהה עם השולי, הגופני והמלוכלך – זוכה לתפקידים ומשמעויות ייחודיות בהקשר 
הלהט״בי ובהקשר של נכות. לצד הזיהוי שלו כאתר נוסף של דיכוי, הדרה ואלימות, אני מבקשת לטעון כי בית השימוש עשוי לתפקד גם כמרחב קווירי וקריפי המציע 

אלטרנטיבה משחררת ובטוחה יותר עבור שתי הקהילות הללו.
ד״ר נילי ברויאר, המרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית.

פטריק לוי, מלווה קבוצת המנהיגות הארצית גאווה ומוגבלות, בית איזי שפירא.
עו"ד נמרוד גורנשטיין, יועץ המנכ"ל לקהילה הגאה, המשרד לשוויון חברתי.

יעקב טייכמן, פעיל לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות; בעל תואר שני בקרימינולוגיה, מחקריו עוסקים בתרומת התקשורת להבניית תפיסת מסוכנות כלפי 
המאובחנים כ"חולי נפש" וביחס של קובעי מדיניות כלפי אנשים עם מגבלה נפשית שנולדו למשפחות חרדיות

חה"כ יוראי להב הרצנו, יו"ר ועדת המשנה לאנשים עם מוגבלות של הכנסת.
יואב קריים, מנהל האשכול לשינוי חברתי בבית איזי שפירא ויו"ר שותף בפורום האמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות.

אפרת פראנק, עו"ס ומנהלת קו הקשב "יש עם מי לדבר" באגודה למען הלהט"ב בישראל

הכינוס

יום רביעי, 30 במארס 2022, הקריה האקדמית קרית אונו

על גאווה ומוגבלות
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