
 

 

  

  
  

  להורים  עיוןערב 

  ) וזוגיותHFASDתסמונת אספרגר (

  27.11.2018יום ג', 

  אספרגר ישראל –משרדי עמותת אפי 

  תל אביב
  

  

אספרגר ישראל, לעורר דיון ולתת  –מטרת הערב להציג מהנעשה בתחום בעמותת אפי 
  כלים להורים ובני משפחה בתחום רגיש וחשוב זה.

שימוש מיניות וזוגיות והרצאות בנושאים: מוטיבציה וזוגיות,  3תכנית הערב כוללת 
  בביבליותרפיה ככלי לדיבור על זוגיות (פירוט ההרצאות בעמוד הבא)

  עמותה ולפי סדר הפונים מספר המקומות מוגבל, עדיפות בהרשמה תינתן לחברי

  

  למי שאינם חברי עמותה.₪  300או ₪,  150תתפות לחברי העמותה הינה עלות ההש

  

(לא יתאפשר תשלום בערב עצמו), בכרטיס אשראי  ההרשמה בטלפון ובתשלום מראש

   03-5446046או בהעברה בנקאית, בטלפון 

  בהגעה למשרדי העמותה בתיאום מראש. ניתן לשלם בצ'ק או במזומן, 

  

  



 

 

  

  ) וזוגיותHFASDתסמונת אספרגר ( :תוכנית ערב עיון להורים

  התכנסות, קפה ומאפה – 18:30

  ורקע פתיחהדברי  – 19:00

  לנוע קדימה –וזוגיות מוטיבציה   – 19:15

  ."י לא יודע לחבר בין הרצון למעשהאני חושב שאני רוצה זוגיות אבל אנ"

וכן  והפעולות למימוש הפער בין המוטיבציה לזוגיות לביןבהרצאה יוצגו ממצאים אודות 

  . יוצגו התערבויות בכדי לצמצם פער זה

  אספרגר ישראל –, פסיכולוג קליני, מרכז הכוונה וייעוץ לזוגיות, עמותת אפי יונתן דרורי

  הפסקה – 19:45

  אספרגר עם מתבגרים ובוגריםל הורים עבור ומין למיניות בהתייחס תומכת גישה –  20:00

 בתהליכי אקטיבית למעורבות חשיבות יש, הספקטרום על ובוגרים למתבגרים כהורים

 בקרב נהוג פחות שהרבה דבר, וזוגית אישית מינית להתנהגות והכנה, זוג בני וחיפוש הכרות

  . "טיפיקלים-וירונ"

 כישורים בניית, מקובלים כללים למידת תוך סיוע דרכי על בהסברים תתמקד השיחה

  . רצויה בלתי רווקות של הקושי והכלת זוגי קשר ותחזוקת ביצירת להתמודדות

בוגרת לימודי פסיכולוגיה ובריאות הציבור. מחנכת למיניות בריאה ומטפלת מינית  ,בוורלי דמלין

לאנשים עם צרכים מיוחדים. מתמחה בהדרכה וטיפול מינית וחברתית באנשים על הספקטרום 

    האוטיסטי.

  

  זוגיתשימוש בביבליותרפיה ככלי לדיבור על  – 20:30

  הטקסטים, אותה שמלווים והפחדים התשוקות, השאיפות עם, זוגיות על לדבר בבואנו

 והמחשבות הרגשות עם נפגשים אנו. הרחקה דרך רגשי דיבור לאפשר יכולים הספרותיים

 המילה. אליהם ביחס עצמנו את לבחון בטוח באופן ויכולים שבטקסט לזוגיות הקשורות

 עם יחד אינטראקציה ויאפשר רגשי דיבור שיעורר באופן להיפתח לנו מאפשרת הכתובה

  . פנימה התבוננות

  בביבליותרפיה, מנחה קבוצות MA, ידידיה זומר

  זמן לשאלות והתייחסויות דיון פתוח,  – 21:00

  סיום הערב – 21:30


