
 
 

 קול קורא: 
 

 מדברים גאווה, מדברים משפחה 
אתגרים, סוגיות ומשאלות בקרב בני משפחות 

 ללהט"בים 
 

    הכנס הארצי של עמותת תהל"ה
 01/07/2022יום שישי

 אביב תל  –מכללת סמינר הקיבוצים 
 לפני כניסת השבת()הכנס יסתיים  

 tehila02020@gmail.comכתובת למשלוח התקצירים: 
 

תהל"ה   ב עמותת  להעניק    1989-נוסדה  למטרה  לה  לסביות,  ושמה  של  משפחה  ובני  להורים  תמיכה 

וביסקסואלים.   טרנסג'נדרים  הורים  הומוסקסואלים,  פעילים  ידי  על  נעשה  העמותה  של  הפעילות  עיקר 

הלהט"בית   הקהילה  ובנות  עצמית  .  בהתנדבותלבני  לעזרה  קבוצות  הפעלת  סובב  העמותה  פעילות  עיקר 

   המונחות על ידי הורים לבני ובנות הקהילה הלהט"בית.

מרחב למפגש  מתנדבי ומקבלי השירותים מהעמותה. מטרת הכנס היא לכונן    כנס המיועד לכלהשנה נקיים  

לפעילות   הרלוונטים  בנושאים  פעילות  להציע  וכדי  בארגון  הפעילים  בין  הקשרים  יחוזקו  בו  משותף 

   -משפחה  מדברים גאווה, מדברים  העמותה. המשפחה היא ליבת העיסוק של העמותה ולכן, נבחר הנושא  

  בהתנדבותהמעוניינים להעביר פעילות בכנס  .  אתגרים, סוגיות ומשאלות בקרב בני משפחות ללהט"בים

למשת מוזמנים   לאפשר  כדי  הכנס  לנושא  הקשורות  שונות  סוגיות  להתבונן,  להעלות  ללמוד,  הכנס  תפי 

ט"בים, סבתאות  למשל: הארון המשפחתי, סוגיות ואתגרים בהורות ללה  לדון במרחב המשותף.  לחוות ו

ומס דת  הלהט"בית,  במשפחה  דוריות  בין  סוגיות  ללהטב"ים,  אחאות  הלהט"בית,  בקהילה  ת  רווסבאות 

 והמשפחה הלהט"בים, פונדקאות, גנטיקה ועוד.  

 סוגים:  משני מוזמנים להציע הצעות 

באורך   .1 עצמאית  עצמאית    -  דקות  60הרצאה  להרצאה  "הצעה  הכותרת  תופיע  ההצעה  בראש 

כתובת    60באורך   ההצעה,  מציעי  של  השיוך  המציעים,  שמות  ההצעה,  כותרת  ומתחתיה  דקות" 

הכנס   נושא  בין  הקשר  את  המפרט  רציונל    תכלול  ההצעה  קשר.  ליצירת  טלפון  ומספר  מייל 

והסוגיות המרכזיות שההרצאה תעסוק בה. אורך ההצעה לא יעלה על    להרצאה, מטרת ההרצאה

 מילים.  250

באורך   .2 חווייתית  )עד    90סדנה  שיוצעו(.   20דקות  אחרות  לסדנאות  במקביל  יתקיים    משתתפים, 

באורך   חווייתית  לסדנה  "הצעה  הכותרת  תופיע  ההצעה  כותרת    90בראש  ומתחתיה  דקות" 

מ של  השיוך  המציעים,  שמות  קשר.  ההצעה,  ליצירת  טלפון  ומספר  מייל  כתובת  ההצעה,  ציעי 
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והאמצעים   הסדנה  מטרת  לסדנה,  הכנס  נושא  בין  הקשר  את  המפרט  רציונל   תכלול  ההצעה 

 מילים.  200החווייתיים באמצעותם תושג מטרת הסדנה. אורך ההצעה לא יעלה על 

 הנחיות כלליות:

  30ההצעה בעיסוק בתחומי הכנס )עד    בתחתית ההצעה יש להציג את הנסיון הרלוונטי של מציעי .1

 מילים(.  

 ס"מ משני צידי הטקסט.    3ושוליים של  12כל ההצעות יוגשו בגופן דויד, גודל  .2

מתאים/לא   .3 מיוחד,  ציוד  חדר,  )גודל  בנפרד  זאת  לציין  יש  והגבלות  בהתאמות  צורך  ויש  במידה 

 מתאים לאוכלוסיות מסוימות וכו'(.  

עיסוק, השכלה. למען  הפעילויות המוצעות צריכות להת .4 גיל, תחומי  אים לקהל הטרוגני מבחינת 

 הסר ספק: רוב המשתתפים אינם אנשי מקצוע מתחום הטיפול.  

 

 יו"ר הכנס:

 miri.bialer@gmail.comיו"ר תהל"ה    –הגב' מירי ביאלר 

 

 הוועדה המארגנת:  ותחבר

 boasrachel@gmail.com –הגב' רחל בועז 

 idit108@gmail.com –הגב' עידית קולטון 

 

 אחראי תוכן: 

 hologist@gmail.comAvishay.psyc –ד"ר זאבי אבישי 
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