אנו מתכבדי להזמינכ
ליו עיו בנושא "זיהוי וטיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית"
בחסות האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי.
הכנס יתקיי ביו ד' ה28.09.2016
בבית ציוני אמריקה ,רחוב אב גבירול  ,26תל אביב.

גיא פולק

עו"ד ליקול טמסוט

ליאת ברזילי

רונית ארגמ

ענת פלמו

ורדי בנשרביב

קרי קדר

אושרי זיסמגדרו

סדר יו:
8:309:00

התכנסות ורישו

9:009:15

דברי פתיחה :יו"ר האגודה גיא פולק בש האגודה וענת פלמו
בש המטפלי.

 9:1510:00עו"ד ליקול טמסוט עוסקת במשפט פלילי ובדיני צבא ,ומלווה נפגעי
ונפגעות עבירה.
נושא ההרצאה " :סוגיות משפטיות בטיפול בנפגעי ונפגעות עבירות
מי" .
 10:0010:10הפסקה
 10:1011:15ליאת ברזילי רכזת מקצועית במרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה
מינית.
נושא ההרצאה " :השפעתה של תקיפה מינית על הקורב ועל
סביבתו ,והביטוי שלה בחדר הטיפולי" .
 11:1511:30הפסקה
 11:3012:30רונית ארגמ בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית ,מנחה ומדריכה
לחינו( מיניחברתי .מייסדת ומנהלת מכו ארגמ.
נושא ההרצאה":המטפל הפוגע :על גבולות,מיניות,אתיקה ו"אזורי
אפורי" בטיפול"
 12:3013:30הפסקת צהריי
 13:3014:30ורדי בנשרביב , Lic.Ac,מומחית ברפואת נשי סינית
קרי קדר  ,מטפלת ברפואה סינית נשית
אושרי זיסמגדרו  ,רפואה סינית לנפש
בשיח מטפלות:
"היבטי פרקטיי של טיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית ברפואה
הסינית :תשאול ,אבחנות ,טיפולי ,ודגשי מיוחדי ביחסי מטפל–
מטופל בקליניקה".

יו עיו פתוח למטפלי ברפואה משלימה .עלות .+ 50
על מנת להוזיל את עלויות הכנס החלטנו שלא להגיש מזו במהל( הכנס.

מידע אודות המרצות וההרצאות:
עו"ד ליקול טמסוט
עוסקת במשפט הפלילי ובדיני צבא ,ומלווה נפגעי ונפגעות עבירה .בעלת תארי
ראשוני במשפטי ) (LL.Bובמנהל עסקי ) (B.Aע התמחות במימו ,וכ תואר
שני במשפטי ) (LL.Mמהמרכז הבינתחומי הרצליה .חברה בלשכת עורכי הדי
משנת .2008
ליקול שרתה בפרקליטות הצבאית כתובעת במסגרת העתודה האקדמאית במש(
כעשור בתפקידי שוני ומגווני .כמו כ היא חברה בועדת צבא וביטחו ,ובועדת
הנוער בלשכת עורכי הדי.
ליקול היא הבעלי של משרד עורכי די פסטמסוט במודיעי ,אשר עוסק במשפט
הפלילי ובדיני צבא .ליקול מייעצת ,מלווה ומסייעת לנפגעי ונפגעות עבירה – תו(
עמידה על זכויותיה במהל( ההלי( המשפטי.
על ההרצאה בכנס  סוגיות משפטיות בטיפול בנפגעי ונפגעות עבירות מי:
בשני האחרונות השיח סביב הטרדות מיניות לא יורד מסדר היו הציבורי ,ובצדק רב.
במציאות של ימינו אנו מוצאי את עצמנו פעמי רבות בסיטואציות בה הגבולות בי המותר לאסור
מטשטשי ,במיוחד עת מדובר ביחסי אשר מהות הינה קרבה ומגע בי המעורבי ,כמו בטיפולי
שהרפואה המשלימה מציעה.
לאור הרגישות הרבה ,אני מבקשת להעביר בכנס הדרכה מקצועית אודות המסגרת המשפטית החלה על
אלימות והטרדות מיניות ,והחובות והסייגי החלי על כל העוסקי במקצועות הטיפול ,ובמיוחד בקרב אלו
העוסקי ברפואה משלימה .אני סבורה שישנה חשיבות רבה לכ( שמטפלי יכירו את החוק ואת ההלי(
המשפטי הרלוונטי לה.
במסגרת ההרצאה נדו בהגדרות האלימות המינית ,בחובת המטפלי בדיווח לרשויות הרלוונטיות  הא
קיימת ומתי ,וכ נעסוק בדוגמאות מ הפסיקה למקרי בה מטפלי נתבעו על הטרדה מינית.
ליאת ברזילי
רכזת מקצועית במרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.
בעלת  M.Aבטיפול בהבעה ויצירה ,מטפלת ומנחת קבוצות .בעלת ניסיו בטיפול
בבני נוער ובנשי ,מנחת קבוצות הורי לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית ומדריכת
סטודנטיות לטיפול במסגרת הכשרה מעשית.
ליאת עובדת במרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ,כרכזת מקצועית באזור
השרו.

על ההרצאה בכנס  השפעתה של תקיפה מינית על הקורב ועל סביבתו ,והביטוי שלה בחדר הטיפולי:
אלימות מינית הינה תופעה חברתית רחבה ובעייתית ,שנוגעת לכולנו .אחת מ  3נשי ואחד מ 6גברי חווי
במהל( חייה תקיפה מינית .כל מטפל/ת נפגש/ת ע נפגע/ות אלימות מינית – בי א הדבר מדובר ועולה
על הפרק ובי א לא .הטיפול באנשי שעברו פגיעה מינית בעבר דורש ידע ,הבנה ומיומנויות ספציפיות.
בהרצאתי אתייחס למיתוסי בחברה מול עובדות ונתוני ,להשלכות קצרות וארוכות טווח של פגיעה מינית
על הנפגע/ת ,ואתמקד בכלי לטיפול מדוייק.
רונית ארגמ
מטפלת מינית מוסמכת ,מייסדת ומנהלת מכו ארגמ ,מנחה ומדריכה לחינו( מיני
חברתי .בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית ,מומחית למיניות ונכות ,טיפול בטראומה,
התנהגות מינית בעייתי והתמכרות לפורנו ,מי ואהבה .מייסדת ומנהלת מכו ארגמ.
מחברת הספרי" :מילדה לנערה" )יחד ע דר' דליה ניסי(" ,מילד לנער" ,ערכת
תמונות לחינות מיניחברתי בבית ספר יסודי" ,היבטי בחינו( מיני בראייה חברתית 
לקראת בגרות מינית" ,מדרי( לצוותי במסגרות החינו( המיוחד )יחד ע ידידה
לחובר(.
על ההרצאה בכנס  -המטפל הפוגע :על גבולות ,מיניות ,אתיקה ו"אזורי אפורי" בטיפול.
כל טיפול ,בי א הוא פיזי ,רגשי או רוחני  מצרי( יצירת מקו בטוח ומוג למטופל .האחריות ליצירת
תנאי למת אמו ה על המטפל .בהרצאה נבח את חשיבות הגדרת הגבולות החיצוניי בקשר הטיפולי,
תו( מיקוד בהיבטי הקשורי לשמירה על פרטיות ומיניות והתמודדות ע מצבי שוני בטיפול.

קרי קידר  ,מטפלת ברפואה סינית נשית.
קרי קידר מטפלת מזה  15שני ברפואה סינית ,דיקור יפני ,תזונה וצמחי מרפא.
את ניסיונה המקצועי אספה בבית חולי איכילוב ,במכו לחקר הפריו
ובמרפאתה הפרטית "מקו של נשי" אותה היא חולקת ע דר /יעל ארבל.
בחודשי האחרוני הצטרפה לתמו( במרפאה הקהילתיתמיילדותית /קורה/
שבתל אביב .עיקר עיסוקה בתמיכה בנשי במעגלי חייה .קרי מאמינה ברפואה
אינטגרטיבית הוליסטית ,השומרת על שרביט הבריאות בידי המטופלת.
ורדי בנשרביב ,Lic.Ac ,מומחית ברפואת נשי סינית
וראש המגמה לרפואה סינית במירב ,האוניברסיטה הפתוחה
בוגרת לימודי רפואה סינית במדיסי .התמחתה במש( שנתיי אצל פרופ' יונינג וו
) ,(Prof.Yuning Wuוכ השתלמה במחלקה הגניקולוגית בביה"ח האוניברסטאי
בצ'אנגדו ,סי ).(Chengdu Uni. For TCM
הקימה את המרפאה לטיפול ב  HIV/AIDSבתל אביב ומנהלת את תחו
הרפואה המשלימה בועד למלחמה באיידס.
מטפלת במרפאה פרטית בכפר סבא ובקרית טבעו.
אושרי זיסמגדרו ,רפואה סינית לנפש.
סיימה את לימודיה במכללת מדיסי בהצטיינות בשנת .2006
עבדה בחברת "ז צמחי" במש( שש שני כיועצת מקצועית במחלקת הדרכה,
ש רכשה ידע וניסיו רב בעבודה ע צמחי מרפא סיניי .משנת  2009חברה
בסגל ההוראה במכללת מירב )האוניברסיטה הפתוחה( .בשנת  2015עבדה ביחידת
המחקר לרפואה משלימה של בית החולי האוניברסיטאי של צירי( ,בבניית
מודלי למחקר ,תחת הנחייתה של פרופסור .Claudia Witt
בעלת קליניקה פרטית מזה כ 10שני ,ומטפלת בעיקר במטופלי ע בעיות
מתחו בריאות הנפש .בימי אלו מטפלת במודיעי.
על שיח המטפלות בכנס 
היבטי פרקטיי של טיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית ברפואה הסינית :תשאול ,אבחנות ,טיפולי,
ודגשי מיוחדי ביחסי מטפל–מטופל בקליניקה:
מטפלי רבי מוצאי עצמ נבוכי וחסרי אוני מול גילוי לב של מטופל או מטופלת ,המדברי על תקיפה
מינית שעברו .אנחנו נסערי ,עצובי ,לא בטוחי תמיד מה יהיה הדבר הנכו להגיד בסיטואציה .מקרי
קשי יכולי לזעזע אותנו ,להכעיס אותנו ,ואפילו למנוע מאיתנו מבט אבחנתי צלול על המטופל/ת.
בשיח המטפלות אנו מבקשות להביא שיחה כנה בי שותפות לדר(.
נשת 0אתכ בהתלבטויות מהקליניקות שלנו ,בדילמות העולות מהמפגש ע מטופלי/ות כאלו ,ובדרכי
ההתמודדות שפיתחנו כדי להיטיב עימ .נדו באבחנות שנפו 1לראות במקרי שכאלו ,ונציע טיפולי
מתאימי .כמו כ נשוחח על דגשי להתנהלות בקליניקה עצמה וביחסי ע המטופל/ת.
אנחנו מאמינות שאחת החוזקות של הקהילה שלנו ,היא היכולת להיעזר במטפלי עמיתי בנושאי שאנו
מתלבטי בה .ולכ הפע בחרנו שלא להגיש הרצאה ,אלא לחלוק רעיונות וגישות בשיחה פתוחה.

