
 העמותה הישראלית היונגיאנית החדשה

 2021אוקטובר  -תכנית הכשרה מחזור ו' 

 העמותה שמחה להודיע על פתיחת ההרשמה למחזור ו' 

 

חדשה ומעודכנת אשר תבסס, תעמיק ותרחיב את הידע   הכשרה  תכנית    לפניכם  

והיישומי   בתיאשר    התאורטי  לבוגרי  יונגיאנית.  -הוקנה  לפסיכותרפיה  הספר 

זו הם מטובי האנליטיקאים בעמותה,  לבניית תכנית הכשרה אנליטית  שותפים 

בהדרכה   בהוראה,  ניסיון  מגוון,  טיפולי  ניסיון  המשלב  רב  תאורטי  ידע  להם 

 ליטית. ובכתיבה אנ

בתי בוגרי  עבור  וגבוה  מתקדם  לימודי  שלב  היא  אנליטית  הספר  -הכשרה 

יונגיאנית.    האנושית,  ידע  מקנה  ההכשרה  לפסיכותרפיה  הנפש  להבנת   עמוק 

משכללת  ומעדנת את מעמיקה  וביטוייה.  ההכשרה    הדינמיקה שלהמורכבותה,  

 של המטפל. ההתבוננות יכולת 

הוא אישי,  על כך  , והגמול  ארוכה ומאתגרת  רך הלימודים בתכנית זו הם בחירה בד

נפשי ומקצועי. בתהליך ההכשרה מתפתחת זהותו האישית של הבוחר באפשרות  

ללכת בדרך האינדיבידואציה, דרך בה מתבונן האדם בעיניים מתעניינות וחומלות  

 . כאחת על עצמו ועל זולתו, על החברה והתרבות

הוסיף  תשוקה לסקרנות  ומעוררת    מגוונת ומעשירה ובו בזמן ההכשרה  תכנית  

מתוך הבנה כי יש להמשיך להעמיק וללמוד הן על נפש המטופל והן על נפש  ידע   

 זו הדרך אין לה סוף.    –החוויה האנליטית חובקת בתוכה את הידיעה כי    המטפל.  

 יהודית לויזון ולהרשמה נא לפנות ליו"ר ועדת ההסמכה  נוספים  לפרטים

2365112 - 052  yuditl53@gmail.com 
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 : התכנית מיועדת

בתיל בוגרי  מוכרים,  ממוסדות  טיפולי  שני  תואר  בעלי  טיפול  ספר  - אנשי 

 שעות לפחות.   100לפסיכותרפיה יונגיאנית, שעברו אנליזה יונגיאנית של 

 : אודות התכנית

 . 2021בר שנת הלימודים מיועדת להיפתח באוקטו

 )נומינליות(.   שעות.   284משך התכנית: שלוש שנים )שישה סמסטרים(.  סה"כ  

 שעות(.  3 1/2הצהריים עד הערב )-אחרהלימודים יתקיימו בימי ג'  

 :  ככתוב בתקנון העמותה,  כניתותה הן חלק בלתי נפרד משעות טיפול והדרכה  

,  אנליטיטיפול  נוספות של  שעות   150  יש להשלים במהלך תקופת ההכשרה  

 שעות טיפול אנליטי.  250כך שבתום ההכשרה המועמד/ת עבר/ה לפחות 

: לאחר עמידה במבחן המציין את סיום שלב א'  )בחינת הקונטרול(  שעות הדרכה

 .  אנליטיקאים בכירים  2  אצל שעות הדרכה   100   על המועמד להשלים

 

וקבוצתי   פרטני  באופן  בהכשרה  הלומדים  ליווי  על  דגש  תקופת  יושם  לאורך 

 ההכשרה.

 תוכנית ההכשרהיקרי ע 

    ומושגי יסוד  מבנה הנפש  - שנה א'

 פתיחה חגיגית וסדנאית   

הנפש קריאה  מבנה  שילוב  תוך  יסוד  במושגי  הקיים  הידע  והעמקת  הרחבה   :

הלא מאפייני  והקולקטיבי:   -מודרכת:  האישי  ארכיטיפ,  Selfמודע  אגו,    ,

 .  ד"ר גדי מעוזקומפלקס ועוד. 

:  כוחו של הדמיון והתייחסות לסמלים הבאים לידי ביטוי בתוצרי  תוצרי הנפש

 . בינה ויילרהנפש השונים, שימוש באמפליפיקציות, בדמיון אקטיבי ועוד. 



נאמר על לאונרדו דה וינצ'י "יד ימין היא העושה, יד שמאל    מסע בין חלומות:

 .רותי שריג היא החולמת". 

השלכה, ארוס, המטפל הפצוע,    נגדית,-: העברה והעברההדינמיקה של הנפש

 . ניסן צורצנטרוברסיה, הפונקציה הטרנסצנדנטית, טרנספורמציה ועוד. 

 . שוש לבנהסמינר קליני. 

הנפש של  כולל  הפרדוקסליות  בנפש,  הניגודיות  על  וטיפוסים :    ועוד.   עמדות 

 . דליה קאולי

היהודי בלא המיתוס  ארכיטיפיים  כמבנים  מיתוסים  הקולקטיבי.  -:  ד"ר  מודע 

 . מיכה אנקורי 

 סיום שנה סדנאי. 

 שנה ב' - קורסים מתקדמים 

 פתיחת שנה סדנאית 

 . עדית אנקוריעם הספר תכניו וציוריו.   מפגשהספר האדום: 

ולמוות למתים  המתים    : היחס  להופעת  יונגיאניים  היבטים  על  השיח  הכרת  

האל המוות,  תודעת  בין  היחס  כמנוף -בחלומות,  המוות  הדת,  והתפתחות  מוות 

   .רות נצרלאינדיבידואציה ועוד.  

קורס ייחודי המתבסס על ליווי חולים סופניים ובני  ליווי חולים בסוף החיים:  

יבט הנפשי רוחני. הקורס ישלב  משפחותיהם, הן בהיבט הקונקרטי הפיזי והן בה

תיאורטי.   חומר  וקריאת  חלומות  קליניות,  וד"ר המחשות  ניסימוב  רוני  ד"ר 

 .  אידה בר דב

 . ד"ר יורם אינספקטור  פסיכופתולוגיה.

הקורס יעסוק  בייחוד ההבנה היונגיאנית לטיפול בטראומה, בהבנת    טראומה:  

ארכיטיפ וקומפלקס טראומה, יציג מקרים קליניים  תוך שילוב קריאה ממוקדת 

 . ורד  ארביט בספרות יונגיאנית עכשווית העוסקת בטיפול בטראומה. 

 . ד"ר אורי ירוןסמינר קליני. 



 . יהודית לויזון יחסי גומלין.  –נפש -גוף

ובנות:  אי וינסה  מהות  יעסוק בשיבושי האימהות הממשית והטיפולית,  הקורס 

 . ד"ר אורית יער להעמיק את ההבנה אודותם.

 סיום שנה סדנאי 

 שנה ג'     

בהנחיית  התפתחות המטפל היונגיאני שבי:   .  משה אלון סדנה לאורך השנה 

הראשון  שעות בכל מפגש. המפגש   4המפגשים יתקיימו פעם בחודש בימי שישי 

 יפתח את השנה. 

באלכימיה:   מתקדם  האינדיבידואציהסמינר  הנפש    תהליך  וטרנספורמציית 

 . ורד ארביט הבאים  לידי ביטוי בסמלים אלכימיים.

 . ד"ר יורם אינספקטורפסיכיאטריה. 

בין  סינכרוניסיטי:   הקשר  על  נדבר  להבנתה,  ובדרכים  במשמעותה  נדון 

 . רות נצרסינכרוניסיטי לבין הכאוס, האקראיות, הגורל, היעוד ועוד. 

 . דויד וילרמבט על הגותו של אריך נוימן. מהאדם המיסטי לאדם היצירתי: 

 . ד"ר גדי מעוז סמינר קליני. 

 . עינת לנדא מיתוסים ומעשיות.  

 . אולגה עגורדמיון פעיל למתקדמים. 

 .אנה גולני אנליטיקאים בשדה התוסס של ממשיכי יונג.  נכיר  פוסט יונגיאניות:  

 . אנה גולנייונגיאניים. -קריאה בכתבים יונגיאניים ופוסט זהות, מגדר ולהט"ב:  

משוב וחגיגית סיום  )עם ועדת הוראה, יו"ר העמותה סיכום וסיום ההכשרה:  

 (. והמדריכיםהמורים 

 

 ייתכנו שינויים בתכנית. .        פירוט מלא של הקורסים יפורסם בהמשך


