
החטיבה הקלינית של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
מתכבדים להזמינכם ליום עיון בנושא:

"פוליאמוריה - האם יש חוקים לאהבה?"
יום שני, 19.03.18, ג' בניסן תשע"ח, בשעה 08:15
בבית ציוני אמריקה, רח' אבן גבירול 26 - באודיטוריום

התכנסות וכיבוד
דברי פתיחה  

ועד  חבר  מומחה,  קליני  פסיכולוג  לאוס,  יונתן  רפאל 
בישראל  הפסיכולוגים  בהסתדרות  הקלינית  החטיבה 

)הפ"י(.

"פוליאמוריה דרך פריזמה של
פסיכואנליזה זוגית ומשפחתית"

 ,)IPA( אישית  פסיכואנליטיקאית  שלוי,  מן  חני  ד״ר 
זוגית  זוגית ומשפחתית. מנהלת המרכז לפסיכואנליזה 
 International ה-  של  הנשיאה  סגנית  ומשפחתית, 
Association of Couple and Family Psychoanalysis

״האמנם מונוגמיה?
סקירה היסטורית ומחקרית"

מהאוניברסיטה  לגיאוגרפיה  ד"ר  הלוי,  מאשה  ד"ר 
מונוגמיים  לא  ליחסים  המודעות  את  מקדמת  העברית, 

בהסכמה, פוליאמורית.

דו-שיח קצר עם הקהל

הפסקה

פוליאמוריה היא ריבוי מערכות יחסים המבוססות על אהבה רומנטית. יום העיון יעסוק במשמעויות הכלל אנושיות הנובעות מפוליאמוריה 
ויחסים רומנטיים מתוך פרספקטיבות תיאורטיות, מחקריות וקליניות וכן בהשלכות אפשריות על טיפולים פסיכולוגיים  לגבי אהבה 

פרטניים, זוגיים או משפחתיים. אנו מזמינים את קהל המשתתפים לשיח פתוח בפאנל המסכם.
יום העיון פתוח הן לציבור הרחב והן לקהל המקצועי!
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הצגת מקרה: "מחזיר האהבות הקודמות - תקווה, 
אבל ופוליאמוריה"

מומחית-מדריכה.  שיקומית  פסיכולוגית  ענר,  עירא 
סדנאות  ומעבירת  צלמת  ת"א.  פרטית,  קליניקה 

פוטותרפיה ב"אשראם במדבר".

"קנאה, אהבה ופוליאמוריה"
מר דניאל היימן, מתמחה בפסיכולוגיה קלינית, דוקטורנט 
במערכות  קנאה  בחקר  העוסק  חיפה  באוניברסיטת 

יחסים פוליאמוריות.  

הפסקת צהריים )תוגש ארוחה קלה(

"תפסת מרובה, תפסת?
פוליאמוריה באור המיניות הראשונית,

התסביך האדיפלי ותיאוריית ההתקשרות"
פרטית,  פרקטיקה  קליני.  פסיכולוג  בנאי,  דוד  מר 
לטיפול  המסלול  בר-אילן,  באוניברסיטת  מרצה  ת"א. 
התאוריה  ללימודי  הספר  בית  ב-דעת:  מרצה  מיני. 
הפסיכואנליטית. מדריך קליני ביחידות הרווחה השונות.

פאנל בהשתתפות המרצים
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דמי השתתפות והרשמה
עלות ההשתתפות בהרשמה מוקדמת עד לתאריך 15.2.18:

משתתף: 170 ₪            חבר הפ"י: 130 ₪           מתמחה חבר הפ״י: 100 ₪
המחיר לאחר ההרשמה המוקדמת יועלה בהתאמה ל: 190 ₪   /   145 ₪   /   110 ₪

מספר המקומות מוגבל, אנא הקפידו להירשם מראש!
להרשמה לחץ כאן

יום העיון בחסות:                            - קליניקות למטפלים במסלולי שכירות גמישים
www.clinikot.com

www.clinikot.com
https://secure.cardcom.co.il/e/uER/

