
  העמותה הישראלית היונגיאנית החדשה

 2019אוקטובר   - תכנית ההכשרה מחזור ו'
 יעה על פתיחת ההרשמה למחזור שישיהעמותה הישראלית היונגיאנית החדשה שמחה להוד

 

התאורטי והיישומי שהוקנה לכם תכנית חדשנית ומעודכנת, שתבסס, תעמיק ותרחיב את הידע  בזה מוצגת 

שלוש שנים של לימודי פסיכותרפיה יונגיאנית. שותפים לתכנית טובי האנליטיקאים שלנו, בעלי ניסיון טיפולי ב

 במגוון תחומים, כמו גם ניסיון בהדרכה והוראה.

לאנליטיקאים יונגיאניים ההכשרה תכנית תובעני, מייסר ומאד מתגמל. תהליך ההכשרה האנאליטי הוא ארוך, 

בחירה בדרך, שהתגמול שלה הוא ברמה האישית והמקצועית, מבחינת רכישת ידע ייחודי על נפש האדם היא 

ודרכי ביטוייה והתפתחותה, ופיתוח זהות אישית. זוהי בחירה להליכה בדרך של אינדיבידואציה והתפתחות, 

 ל האדם על עצמו ועל הזולת, החברה והתרבות, בעיניים מתעניינות וחומלות כאחת.הסתכלות ש

החסר, את הרצון והתשוקה לדעת כל הזמן, לא לנוח את התכנית מגוונת ומעשירה ויחד עם זאת רוצה לעורר 

ד לבחון, ללמוד עווהצורך היונגיאני על זרי דפנה אף פעם, משום הספק שאמור לשכון בקרב האנליטיקאי 

 ולדעת שהדרך הזו אין לה סוף. 

 התכנית:אודות 

 ה במועד בפתיחה(.י)תתכן דחי 29.10.19-שנת הלימודים תיפתח ב

עד  17:30הלימודים יתקיימו בימי ג' בשעות  שישה סמסטרים., שלוש שנים נמשכתתכנית ההכשרה החדשה 

21:00. 

 284כ ש' קבוצת חניכה בשנה ג', סה" 32+  שעות למידה בשלוש שנים 252, סה"כ מפגשים 14כל סמסטר ב

 מקום הלימוד יפורסם בהקדם.

 ככתוב בתקנון העמותה.במהלך התכנית הדרישות לשעות טיפול והדרכה 

מי שיעדר ממחצית הקורס או יותר יחויב בכתיבת עבודה להיעדר עד שתי פגישות בסמסטר.  ניתן –חיסורים 
 שעת הדרכה אחת. שיקרא אותה תמורת תשלום זהה לקורס, והגשתה למורה ה

חניכה בשנה השלישית תתקיים וכקבוצה לאורך כל ההכשרה,  הקנדידטים כאינדיבידואלים  ליווייושם דגש על 
  ת ופיתוח המטפל היונגיאני הפנימי.הגברת הלכידו לקבוצה לשם

בכל שנה ישולם ₪.  15,000סה"כ   לשנה.₪  5,000-כקנדידטים,  10עלות משוערת של הלמידה, בהנחה שיהיו 
 שליש משכר הלימוד. התשלום למדריכים ייעשה בנפרד.

 ייתכנו שינויים בתכנית.

 חברי ועדות ההוראה, ההסמכה ויו"ר העמותה



 ומושגי יסוד מבנה הנפש - שנה א'

  סמסטר ראשון

 פתיחה חגיגית וסדנאית  

 , צל, לא מודע קולקטיבי ארכיטיפ, קומפלקס.Self: מבנה הנפש

 : כקומפלקסים קונטרה סקסואליים והתפתחותם אצל האישה והגבר. אנימוס ואנימה

נגדית, השלכה, ארוס, המטפל הפצוע, צנטרוברסיה, הפונקציה -: העברה והעברההדינמיקה של הנפש
 פורמציה ועוד.הטרנסצנדנטית, טרנס

:  התייחסות לסימבולים כפי שבאים לידי ביטוי בתוצרי הנפש השונים ושימוש תוצרי הנפש
 באמפליפיקציות ובדמיון אקטיבי

 חלקו של המפגש האחרון יוקדש לסיכום הסמסטר* מפגשים 14סה"כ  

 :סמסטר שני

 : המשךתוצרי הנפש

 סמינר קליני

 הניגודיות בנפש, כולל עמדות וטיפוסים.: הפרדוקסליות של הנפש

 מודע הקולקטיבי.-: כמבנים ארכיטיפיים בלאמעשיות/אגדות ומיתוסים

 סיום שנה סדנאי.

  מפגשים. 14סה"כ 

 קורסים מתקדמים - שנה ב'

 : סמסטר שלישי

 פתיחת שנה סדנאית

 הספר האדום 

 אלכימיה 

 סינכרוניסיטי 

  בשלבי החיים השוניםנפש -סוגיות גוף

 המפגש האחרון יוקדש לסיכום הסמסטרחלקו של * מפגשים 14סה"כ 

 



 סמסטר רביעי 

 ליווי חולים בסוף החיים

 טראומה

 פסיכופתולוגיה

 סמינר קליני 

 סיום שנה סדנאי

  מפגשים 14סה"כ 

 שנה ג'

 סמסטר חמישי

 טיפול משפחתי 

 זהות, מגדר ולהט"ב

 קבוצתי יונגיאניהתפתחויות בטיפול 

 סמינר קליני 

 מפגשים 14סה"כ  

 סמסטר שישי ואחרון

 פוסט יונגיאניות

 מהאדם המיסטי לאדם היצירתי 

 פרידות במהלך החיים

 לקראת כתיבת עבודת הגמר

 משוב )עם ועדת הוראה ויו"ר העמותה( וחלק חגיגי.. סיכום וסיום ההכשרה

 

  (.ש' 284סה"כ בתכנית: שנה ג' )לאורך בימי ו'   שיתקיימו אחת לחודש ש', 4של מפגשים  8מפגשים +  14 סה"כ

 


