
 

 

 בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד
 תכנית ההכשרה לטיפול מיני – היחידה ללימודי המשך

 אנו שמחים להזמינכם ליום עיון בנושא:

 2019 בפברואר 5, באדר תשע"ט א', שלישייום 
 אילן-,  אוניברסיטת בר403, בניין מינץאולם 

 מטפלת מינית מוסמכת, מטפלת זוגית ,עדי חסיד תנחה את הערב:

 וכיבוד קל התכנסות 16:00

 ברכות 16:20

     בדלתיים פתוחות לרווחה": על פוליאמוריה, יחסים פתוחים ושיפוטיות במרחב הטיפולי"│ 16:30

   מרכז של לפסיכותרפיה כניתובת גוריון-בן באוניברסיטת לפסיכותרפיה כניתבת מרצה, מומחה קליני פסיכולוג, רועי סמנה    
 פרטית בקליניקה ונוער במבוגרים מטפל; "שיחות" העת-ובכתב" עברית פסיכולוגיה" באתר פורסמו עטו פרי וסקירות מאמרים. ויניקוט     

  פרויקט סקס│ 17:20
 שחקנית תיאטרון, טלוויזיה וקולנוע; זוכת שני פרסי 'אופיר'; מנחת קבוצות,  אסתי זקהיים    

  פוליאמוריה -עוד געגוע │ 18:00
    ומרצה בתכנית  מוסמכת לטיפול מיני, זוגי ומשפחתי; פסיכותרפיה פסיכואנליטית וגופנית; מרכזתמטפלת ומדריכה , מיכל ניר    
 אילן, בתכנית לטיפול זוגי ומשפחתי ובתכנית לפסיכותרפיה ממוקדת-טיפול מיני באוניברסיטת ברל     

  פשרה כואבת ושמה פוליאמוריה│ 18:50
 אילן; בית הספר ללימודי התיאוריה הפסיכואנליטית;      -פסיכולוג קליני; מרצה בתכנית לטיפול מיני באוניברסיטת בר, דוד בנאי    
 מטפל בילדים ובמבוגרים; עוסק בהדרכת הורים ומדריך ביחידות שונות במשרדי החינוך והרווחה      

 בקישור ₪ 70 בעלות  9.11.30 לתאריך עד מראש בתשלום להרשמה

 אילן-בר אוניברסיטת לפקודת בהמחאה או במזומן הכנס ביום התשלום. ₪ 100: ביום הכנס הרשמה

 בהרשמה מראש בלבד₪,  50עלות ההשתתפות לסטודנטים ולמרצים ביחידה ללימודי המשך: 

  cont.education@biu.ac.il   5318211-03: בירוריםלו לפרטים

 11היא תחנה מס'  403. תחנת השאטל הקרובה לבניין מידע על חניונים, שירותי היסעים ותחבורה ציבורית │ קישור למפת האוניברסיטה

 )נתן זך( "אני רוצה תמיד עיניים"

 (יהודה עמיחי) "ראיתי דרכים מובילות מאיש אחר אל אשה אחרת"

https://goo.gl/forms/tDiiHBbwVCeiCYmq2
mailto:cont.education@biu.ac.il
https://www.biu.ac.il/Tour/campus-map.pdf
https://www1.biu.ac.il/transportation


 

 

 בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד
 תכנית ההכשרה לטיפול מיני – היחידה ללימודי המשך

 "בדלתיים פתוחות לרווחה": על פוליאמוריה, יחסים פתוחים ושיפוטיות במרחב הטיפולי  │רועי סמנה

(, המקטרגים שטוענים כפי) חולף בטרנד מדובר אם ובין( התומכים שטוענים כפי) הבאה מינית /החברתית במהפכה מדובר אם בין
 הרחב בציבור ומעורר תקשורתית תאוצה תופס למיניהם מונוגמיים-א יחסים של הרעיון. מוריהלפוליא אדישים להישאר שקשה נראה

 .המטפלים בציבור גם וכמובן וזעם סקפטיות או/ו תדהמה, התרגשות, סקרנות

 השוקלים מטופלים הפוגשים מקצוע ונשות אנשי. ת/המטפל מצד סמויה ואינדוקטרינציה לשיפוטיות פורה כר הוא המיני התחום, ככלל
, ועולה צפה נורמלי לא או נורמלי מה השאלה - מעורערים קרובות לעיתים עצמם מוצאים מרובות יחסים מערכות בפועל מנהלים או

 עבודת את משבשת גם ולעיתים, מפעילה, משפיעה הנגדית וההעברה הטיפוליים הערכים עם לפרקים מתנגשים  הפרטיים הערכים
  .ת/המטפל

 עם מיניות פרקטיקות לסרס פזיזים ניסיונות מפני יזהיר, שיפוטית טיפולית שבאטמוספירה הבעייתיותיציג המרצה את  בהרצאה
 מכבדת עמדה, ובוחנת חוקרת אלא" יודעת" שאינה פתוחה טיפולית לעמדה חתירה לעודד סהוינ  פסיכופתולוגיה על תיאוריות
  .ובכלל מיניות שונויות עם במפגש ולהפתעה לספק הפתוחה

 פוליאמוריה  -עוד געגוע  │מיכל ניר

 סוגיות מול, וריפוי לאיחוי שונים כהיבטים זאת. הויניקוטיאני המשחקי למרחב ומחוץ בתוך פוליאמורית זוגית במיניות תעסוק ההרצאה
 הפתרון התהוות ועל מטיבות עיניים של הימצאותן אחר החיפוש על, הצורך התפתחות על נתבונן. מציאותית מינית שחיקה של

 .קליניות דוגמאות ודרך, המטפל של הנגדית העברה תהליכי דרך זאת. הפוליאמורי

 פשרה כואבת ושמה פוליאמוריה  │דוד בנאי

 את הקצרים בחיינו לראות זכינו אנחנו שגם אנחנו מזל ברי כמה. דל רגע אין האנושי המין של הנויירוטים הפתרונות של בדיאלקטיקה
 גרמו הטוב בשמה בעיות ובעיקר מפוקפקת וריההיסט, מעייפים קונפליקטים של קריטית מסה. בפעולתה הפסיכולוגית הבריאה

 ראשונה ממדרגה סוציולוגי אפ סטארט, חדש פתרון הותך העתיק במבנה והתעללות הרס של עשורים כמה אחרי. להימאס למונוגמיה
, מרובים רומנטיים יחסים של ומשוכלל מורכב, ביותר מודע, מסועף מבנה אלא הצד מן מושחתים רומנים עוד לא". פוליאמוריה" –

 הוא אופן באיזה? זה פתרון של טיבו מה. דתית גם ותכף פופוליסטית, מחקרית, אקדמית, וכל מכל מתוקנן, לגמרי חוקי – מכל והחשוב
 ?הפסיכואנליטית הגדרתו להיות אמורה ומה? לנו המוכרים הקונפליקטים במסכת משתלב


