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 בינאישיים ,נפשיים במרחבים ונפרדות אחדות

 .תרבותיים-וחברתיים

 באשר אנושי חברתי מבנה וכל הפרט התפתחות רצף על קטבים שני הינם ונפרדות אחדות

 נע ההתפתחות תהליך שכן ,והתרבות האדם בחיי רבים תחומים מקיף הנושא .הוא

 .ואינדיבידואציה לנפרדות האורובורוס מאחדות

 מערכת כל של לתפקודה מהותיים ,אלו קטבים שני בין הדינמי והאיזון המתמדת התנועה

 מנוגדים קטבים שני בין מוחלטת הכרעה כל .כולה לציביליזציה ועד מהפרט ,אנושית

 .ולהרס לפיצול להביא עלולה אלה

 

 מקבילות להרצאות חדרים מספרי) .הנדסה אולם ,רופין האקדמי במרכז יתקיים העיון יום

   (.העיון יום בבוקר יפורסמו

  ח"ש 130 סך על בנקאית בהעברה יתבצעו העיון ליום התשלום ודמי ההרשמה

 החדשה הישראלית היונגיאנית העמותה לפקודת

  .2284740 מספר חשבון ,943 .מס סניף ,10 – לאומי בנק

 אירועי בעקבות העיון יום ביטול של במקרה תשלום החזרת לצרכי)  הנרשמים מכל נבקש

    ארביט ורד :אל מדויקת וכתובת שם כולל ,והתשלום ההרשמה את לאשר (הקורונה

veredarbit@gmail.com .     
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 היום סדר

  .כיבוד ,ורישום התכנסות    09:00 - 00:80

 .מליאה אולם  -  פתיחה ודברי ברכות   09:10 - 09:00

  .מליאה אולם  - ל"ז שלו שרה של לזכרה דברים :באומן אבי ר"ד   09:20 - 09:10

  .מליאה אולם  - האגודות ראש יושבי פתיחה הרצאות  10:20  - 09:20

 בעקבות מחשבות :לנכבה קוממיות בין :אברמוביץ יהודה ר"ד *

  ".החדש והמוסר  המעמקים פסיכולוגיית"

 ,בארגון ,בפרט ":גם" לעומת "או" ברירתכ ונפרדות אחדות :אלון משה *

  .תרבויות ובין בקהילה

 השטייטל בין ,לנפרדות אחדות בין ,היהודי הקולקטיב :ברנשטיין שמואל *

 ק"לעיה ״…ארצה באנו ״אנו של ת״א-יפו בין ,לא״י הגולה של והגטו

                               .ושליםיר

  .קפה הפסקת - 10:50 -10:20

  ראשון משך מקבילות הרצאות  11:50 -10:50

 .נוימן אריך של בכתיבתו ונפרדות אחדות :שני לידר *

 .נפש גוף ביחסי ונפרדות אחדות :אינספקטור יורם ר"ד *

 .הטיפול חדר אל המיתולוגיה מתוך מבט ?ברוע רע מה :לח אילנה ר"ד *

 כח בין אינטגרציה-דיס במצבי אינטגרציה של סמלים הופעת :פרל גיא ר"ד *

 .פואטי עיון .המוות לכח החיים

  .ישראל במורשת ונפרדות אחדות :אנקורי מיכה ר”ד *

    שני משך ילותמקב הרצאות  12:55 - 11:55

 . ונפרדות לאחדות כבסיס השיגרה :שטרן שולה *

 .משפחתי סיפור ופסיכה אמור :ילרו דדו *

 ופוסט "למתים הדרשות שבע" :חיים - ומתים מתים - חיים :ארביט ורד *

 .טראומה

 בכלל אינדיבידואציה לבטי ,והתחדשות נפרדות אחדות  :באומן אבי ר"ד *

  .בפרט ובנישואין

 . החרדי בעולם ונפרדות אחדות :צייגר רובין ר"ד *

 .צהרים הפסקת - 13:55 -12:55



 

 

   שלישי משך ותמקביל הרצאות 15:00 - 14:00

 והשונה הזר הצל - האחר של בקבלתו ופגיעה תרומה :יער אורית ר"ד *

                                                          .אשלייתי ומיזוג מידי גדולה  נפרדות בין .והחיצוני הפנימי בעולם ושילובו

 הגישה דרך דיון - ההתבגרות בגיל ונפרדות אחדות :אמיתי בן גלית ר"ד *

                                                                                       .והרחבות  חיבורים ,האקזיסטנציאלית והגישה האנליטית

 זוג של סיפורו ,ולהתחדשות לאבל מטראומה ונפרדות אחדות :רובנר דפנה *

 . ישראלי

 .באומנות ונפרדות אחדות :לנדא עופרי עינת *

  .הודיות אמפליפיקציות - וצלליו האקטיביסט :פויירשטיין שוורץ נועה*

 - יונגיאנית בפסיכוכירולוגיה ונפרדות אחדות של ביטויים :אטיאס קובי *

         .הידיים בכפות ואינדבידואציה  נפרדות לעבר טוטאלי אורובורי ממצב

    רביעי משך מקבילות הרצאות  16:05 - 15:05 

 לקראת הפנים עם מפגש ,מהחוץ פרדה ,יונג של האדום הספר :אנקורי עדית *

                                                                                                                                                                                                                            .הניגודים איחוד

 פנימי כמרחב חתרניים כתיבה תהליכי :כותב איקרוס :וקנין אורלי ר"ד *

 .נפרדות תהליכי של להתפתחותם

 .זמננו בן המרפא ועד השיבטי מןאמהש - הפצוע המרפא על :נצר רות *

 מאורובורוס :החיים במרחבי הגיבורה מסע ':סימונוביץ חביאר 'פרופ *

 .מקרה הצגת - לאינדיבידואציה

 .החומר ועולם הנפש עולם של ונפרדות אחדות :להב רבקה *

  .קפה הפסקת -  16:25 -16:05

  מליאה אולם - סיום הרצאת  16:55 - 16:25

 .כתאומים ואלוהים אדם - הרליגיוזית הפונקציה :ינסקי'קוצ דבורה 'גב 

 

 

 

 

 



 

 

  (ב-א סדר פי על )  :המרצים אודות

 .יעקב באר ח"בבי פסיכיאטרית מחלקה בעבר ניהל .פסיכיאטר ,MD ,יהודה אברמוביץ ר"ד *

 ההכשרה וקבוצת )(IAAP הבינלאומי היונגיאני הארגון בין (LP) הקשר איש הוא 2012 מאז

 מאמרו .שונות בארצות יונגיאניות במסגרות ומלמד בכנסים מרצה אברמוביץ ר"ד  .ברומניה

    ".האויב המצאת"ב ועסק JAP-ב 2019 בשנת פורסם האחרון

 הספר בית בוגר .יונגיאני כירולוג-ופסיכו פסיכותרפיסט  ,M.S.W ,קובי אטיאס *

 .מרצה .אביב בתל פרטית קליניקה בעל .הכשרה ללימודי וקנדידאט יונגיאנית לפסיכותרפיה

   .האפט יעל שם על פסיכוכירולוגיה ללימודי הכשרה תוכנית ומנהל מנחה מדריך

 התמחה .א"ות גוריון בן באוניברסיטת רפואה למד ,MD ,יורם אינספקטור ר"ד *

 היונגיאנית בעמותה חבר ,יונגיאני אנליטיקאי ".שלוותה" הנפש לבריאות במרכז בפסיכיאטריה

 רבות שנים במשך עבד .בלונדון  Psychology Analytical for Society -וב ,החדשה הישראלית

 את האחרון בעשור מנהל .אכילה מהפרעות בסובלים בטיפול ל"ובחו בארץ שונות במסגרות

 -בפסיכו המתמחה בלונדון מרקס סנט החולים בבית רפואית לפסיכולוגיה היחידה

  .העיכול במערכת ובעיות ממחלות יםהסובל בחולים פסיכותרפי טיפול :גסטרואנטרולוגיה

 בסמינר יונגיאנית בפסיכותרפיה ההכשרה בתוכניות יונגיאני בראי פסיכופתולוגיה מלמד

  .ואודסה בקייב גם מלמד האחרונות בשנים .רופין ומדרשת הקיבוצים

 מטפל .החדשה הישראלית היונגיאנית העמותה ר"יו ,יונגיאני אנליטיקאי ,M.A ,משה אלון *

 .יפו-אביב-תל עיריית של חינוכי-הפסיכולוגי השירות מנהל ובעבר חינוכי פסיכולוג ,משפחתי

   .לפסיכותרפיה הספר ובבתי ההכשרה בתוכנית ומדריך מלמד

 לפסיכותרפיה התכנית של ההיגוי בצוות חבר .אנליטי פסיכולוג ,Ph.D. ,מיכה אנקורי ר"ד *

   .ישראל במורשת פסיכולוגיים הבטים חוקר .רופין במכללת

 החדשה הישראלית היונגיאנית בעמותה מורה ,קלינית פסיכולוגית ,M.A ,עדית אנקורי *

  .רופין האקדמי במרכז יונגיאנית לפסיכותרפיה ובתכנית

 חברת .יונגיאנית ואנליטיקאית פסיכותרפיסטית ,באמנות מטפלת ,M.A ,ורד ארביט *

 בוגרת  . AGAP השוויצרית האנליטית והאגודה החדשה הישראלית היונגיאנית  העמותה

 יונגיאניות והכשרה לימוד במסגרות מלמדת .ISAPZURICH  ,בציריך האנליטית ההכשרה

 מדריכה .מאמרים ופרסמה כתבה עליהם טראומה בנושאי בעיקר מתמחה ,ל"ובחו בארץ

  .פרטית בקליניקה ומטפלת

 המכון חברת ,יונגיאנית אנליטיקאית ,ונוער ילדים פסיכיאטרית ,MD ,גלית אמיתי בן ר"ד *

 חברה ;בחול במשחק למטפלים הישראלית העמותה מזכירת  .יונגיאנית לפסיכולוגיה הישראלי

  .פסיכואנליטית לפסיכותרפיה הישראלית האגודה ,ילדים בצוות



 

 

 ,חבר .מדריך יונגיאני ואנליטיקאי בכיר קליני פסיכולוג ,Ph.D (,אבשלום ) אבי באומן ר"ד *

 ר"יו .2017 עד המכון ר"כיו שימש ,יונגיאנית לפסיכולוגיה הישראלי במכון ומדריך מורה

 15 בעבר לימד .אילן - בר באוניברסיטת יונגיאנית באוריינטציה לפסיכותרפיה ההכשרה תכנית

 עין הדסה חולים בבית  ראשי כפסיכולוג שימש (הויציר בהבעה תרפיה)  ''קולג לסלי"ב  שנים

 ,השד של הזהב ערותש" :הספר מחבר  .בירושלים פרטית קליניקה בעל .1991-1986 ,כרם

 ליצירת טכסים" הפרק מחבר. 2005 מודן הוצאת "הנפש של האפל לצד כמראה גרים אגדות

 פירוני אמיליה ריכתבע  "אחר וממקום מהפסיכואנליזה מבט, המשחק" בספר "המקודש החלל

 "אימהות" בספר ",האם דמות של הנסתרים התשלילים" הפרק מחבר  .2002 ידיעות הוצאת

 הקיבוץ הוצאת ,ליר ואן מכון  פירוני אמיליה בעריכת  אחר וממקום מהפסיכואנליזה מבט

 ,ספיר יואב תרגום ,המיסטי האדם ,נוימן אריך של הספר של מדעי עורך .2009 המאוחד

  .2007 רסלינג הוצאת

 ר"ויו מנחה - יונגיאני פסיכואנליטיקן ,מדריך - קליני פסיכולוג ,M.A  ,שמואל ברנשטיין *

 האגודה - (לשעבר הנהלה חבר ) אפק חבר ( ISAP )אנליטית לפסיכולוגיה הישראלית החברה

 ם-י ) פרטית פרקטיקה .לונדון OPUS  חבר ;וארגוניים קבוצתיים תהליכים ללימוד הישראלית

 מרצה ;עברית פסיכולוגיה באתר "בתרבות תר" אישי בלוג ;והדרכה ייעוץ הוראה (,א"ות

 מנהל לשעבר ;ם-י ,סאמיט במכון למתבגרים היחידה מנהל לשעבר ;מאמרים ומפרסם בכנסים

 באוניברסיטה פרויד זיגמונד מרכז בחסות ,ההתבגרות גיל בתחום מטפלים להכשרת תכנית

     .ם-י ,סאמיט ומכון יתהעבר

 חבר ,ומדריך מרצה ,זוגי משפחתי ומטפל בכיר יונגיאני אנליטיקאי ,M.S.W ,דוד וילר *

 לעברית שותף-מתרגם .הקיבוצים בסמינר לפסיכותרפיה ס"ובי הישראלית היונגיאנית בעמותה

 בתל פרטית בקליניקה עובד .נוימן אריך של "היהודית התודעה התפתחות" ו ארנוס מאמרי של

  .אביב

 מרצה ,יונגיאנית פסיכותרפיסטית ,ומדריכה ביבליותרפיסטית , Ph.D,אורלי וקנין ר"ד *

 ,מיוחד לחינוך בחוג מרצה .הקיבוצים סמינר ,בביבליותרפיה שני לתואר החוג ראש .בכירה

 קריאה תהליכי של ובתרומתם הדרכה ,מקרה חקר של וכתיבה בהוראה עוסקת .אורנים מכללת

 המיכל" גיבוש בתהליך (ערוך) ספר של ראשית עורכת  .הנפשי הטיפול לקידום וכתיבה

 טיפוליים לתהליכים ספציפיות אוכלוסיות וממוקדת יישומית ,תיאורטית תרומה ":הטקסטואלי

  .וכתיבה בקריאה הנעזרים

 מידי 1985  מאז קלינית בפסיכולוגיה שלישי תואר בעלת ,Ph.D ,רובין צייגר ר"ד *

Chicago at Illinois of University  The הישראלית בעמותה חברה ,יונגיאנית אנליטיקאית 

 עלתה .והדרכה בטיפול ניסיון שנות 35 - מ למעלה .חול ארגז באמצעות לטיפול והבינלאומית

  .ה"הרא וכפר ,אביב תל ,בירושלים פרטית בקליניקה עובדת ,2009 בשנת לארץ



 

 

 .שנה כשלושים פרטית בקליניקה מטפלת ,יונגיאנית אנליטיקאית ,Ph.D ,אורית יער ר"ד *

  .חדשה הישראלית היונגיאנית ובעמותה אילן בבר לפסיכותרפיה הספר בבית ומדריכה מלמדת

  חברה .2000 שנת מאז יונגיאנית אנליטיקאית ,בכירה קלינית פסיכולוגית  ,M.A ,רבקה להב*

 .יונגיאנית לפסיכולוגיה האנליטי במכון ועמיתה "אנליטית לפסיכולוגיה הישראלית חברה"ב

 עבדה .חן ברמת ונוער ילדים במרפאת ,כרוניים נפש לחולי חולים ובבתי "צאלים נווה"ב עבדה

 של ופילוסופיה להיסטוריה גהחו במסגרת שנים מספר למדה .וסמים לאלכוהול מכורים עם

  .ומלמדת מדריכה ,מטפלת ,פרטית בקליניקה כיום עובדת .אילן-בר באוניברסיטת המדע

 המכללה - ואמנויות לחברה ס"בביה מרצה ,מדריכה - באמנות מטפלת ,Ph.D ,אילנה לח ר"ד*

 ,2017) "האדם בנפש הרוע מקורות" הספר מחברת  .יונגיאנית אנליטיקאית ,אונו האקדמית

 קשות התנהגות הפרעות עם ונוער לילדים בפנימיות שנים במשך עבדה (.כרמל הוצאת

 פגיעה ות/בשורדי בטיפול ומתמחה הנפש בריאות בתחום ושיקומיות אשפוזיות ובמסגרות

 אדם בזכויות העוסקת אקטיביסטית .והדרכה טיפול של פרטית פרקטיקה מקיימת כיום .מינית

 .שנים 25 מזה

 M.A  תואר קיבלה גם שם ,Institute Graduate Pacifica  ב דוקטורנטית , M.A ,שני לידר*

 לפסיכותרפיה התכנית בוגרת .וארכיטיפליים יונגיאניים ולימודים מעמקים בפסיכולוגיית

 היונגיאני במכון האנליטית בהכשרה כעת ונמצאת , אילן-בר באוניברסיטת יונגיאנית

 .ציריך ,בקוזנאכט

 הישראלית היונגיאנית בעמותה בכירה ומדריכה מורה ,יונגיאנית אנליטיקאית ,M.A ,רות נצר*

 משוררת ,אמנית ,צלמת ;הקבוצים סמינר במכללת יונגיאנית לפסיכותרפיה ספר ובבית החדשה

 ספרי עשר ואחד ,אוטוביוגרפי פרוזה ספר ,עיון ספרי שמונה פרסמה .וקולנוע ספרות וחוקרת

  ".הגיבורה מסע" הוא בהם האחרון .שירה

 תואר ,חיפה מאוניברסיטת סוציאלית בעבודה ראשון תואר בעל ,חביאר סימונוביץ 'פרופ*

 ערים בתכנון  PhD ותואר , 'קולג יוניון -היברו  MJCS ,יוניברסיטי וושינגטון MSW שני

 ,חברתי שינויי ,פרויקטים וניהול בתכנון עוסק .יזרעאל עמק במכללת פרופסור  .מהטכניון

 משבר בשעות להתמודדות קורסים מלמד ,וחוקר מרצה .כלכלי - חברתי אורבני תכנון

 פסיכותרפיסט .ועוד קהילתי - ארגוני - קבוצתי - משפחתי - אישי חוסן פיתוח ,וטראומה

  . PTSD ב טיפול ובארגוני ,ל"בצה קרב לתגובות ביחידה מטפל ,במילואים ן"קב ,יונגיאני

   .יזרעאל עמק במכללת לשעבר הסטודנטים דיקן ,שונים בנושאים מאמרים 30 -כ פירסם

 התכנית רכזת .במוזיקה מטפלת .בכירה יונגיאנית אנליטיקאית ,M.A ,עינת לנדא עופרי*

 לחברה המכללה :ביניהן מגוונות במסגרות מרצה .רופין האקדמי במרכז לפסיכותרפיה



 

 

 על ומרצה חוקרת .אנליטיקאים להסמכת והמסלול  יונגיאנית לפסיכותרפיה ספר בתי ,ואמנויות

  .נפשיים לתהליכים אמנות שבין הזיקה ועל יונג.ג.ק של משנתו

 פרטית קליניקה בעלת  .ת"ביה ומדריכה חברה ,החדשה הישראלית היונגיאנית בעמותה חברה

  .ברעננה

 

 סוציאלית לעבודה הספר בבית מורה .ומשורר יונגיאני אנליטיקאי, Ph.D ,גיא פרל ר"ד*

 נקודה יש" הספרים מחבר .בירושלים המילה לאמנויות הספר ובבית אביב תל באוניברסיטת

 על רשימות - במהופך הנפש את לשאת" (,2013 ,המאוחד הקיבוץ הוצאת) "שלך הראש מעל

  (.2019 ,לוקוס הוצאת) "מערה"ו (2016 ,לשירה קשב הוצאת)  "שירה

 

 על הכבוד אות בעלת .נוימן אריך של ותלמידתו יונגיאנית אנלטיקאית ,דבורה ינסקי'קוצ*

  .2019 אוגוסט ,בווינה הבינלאומי היונגיאני הארגון בכנס קיבלה אותו חיים מפעל

 

 .בהיפנוזה לטפל רישיון בעלת .ומדריכה חינוכית פסיכולוגית , M.A  ,דפנה רובנר*

 .IAAP -ו אנליטית לפסיכולוגיה הישראלית בחברה יונגיאנית ואנליטיקאית פסיכותרפיסטית

 ,כרם עין הדסה החולים בבית ילדים-לאונקולוגיית במחלקה בכירה כפסיכולוגית בעבר עבדה

 ובני במבוגרים בטיפול פרטית בקליניקה כיום עובדת  .הפסיכולוגי בשרות שנים 15 ובמשך

   .נוער

 מדריכה ,חברה .יונגיאנית ואנליטיקאית קלינית פסיכולוגית ,M.A ,נועה פויירשטיין שוורץ*

 מיתולוגיה -הקדומה הודו תרבות חוקרת  .יונגיאנית לפסיכולוגיה הישראלי במכון ומלמדת

   .ותאורטיות אישיות ,ומרחק ממשק נקודות ,הודו עם יונג של הקשר על כותבת .ומחשבה

 בגישה טיפולי במוסד שנה 30 עבדה .בכירה יונגיאנית אנליטיקאית ,M.A ,שולה שטרן*

 הגישה יישום כדי תוך וטיפול ביישום פעיל חלק לקחה ".צאלים נווה " בשם יונגיאנית

 :תפקידיה בין .בדריאן מריון המופלאה מידתוותל נויימן של מתורתו ישירות שנבעה הטיפולית

 סמינרים קיום ,מתמחים הדרכת ,ונוער בילדים טיפול ,שנים 6 במשך ראשית פסיכולוגית

 והפעלת תיכנון ,דיסיפלינארי-אינטר צוות הדרכת , קלינית בפסיכולוגיה למתמחים תיאורטיים

 הישראלית בחברה"ו " צאלים נווה"ב וסמינרים קורסים הוראת . כלליות צוות ישיבות

 מאמר כתבה .אילן-בר באוניברסיטת יונגיאנית פסיכותרפיה ולימודי  "אנליטית לפסיכולוגיה

 ".אחרים נעורים " בשם ספר בכתיבת כעת עסוקה ",הקריאטיבי האדם " : נוימן של ספרו על

 

  


