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 2020 מרץ - תכנית ההכשרה מחזור ו'

 יעה על פתיחת ההרשמה למחזור שישיהעמותה הישראלית היונגיאנית החדשה שמחה להוד

התאורטי והיישומי שהוקנה תבסס, תעמיק ותרחיב את הידע  ר שאתכנית חדשנית ומעודכנת, לפניכם 

פסיכותרפיה יונגיאנית. שותפים לתכנית טובי האנליטיקאים שלנו, בעלי ניסיון טיפולי להספר -לבוגרי בתי

 במגוון תחומים, כמו גם ניסיון בהדרכה והוראה.

זוהי בחירה הנפש. אך בו בזמן מעשיר ומרחיב את מייסר ו כשרה האנאליטי הוא ארוך, תובעניתהליך הה

את האדם ההולך בה. פירות ההכשרה ניכרים באיכותו  ומקצועיבדרך חיים המתגמלת באופן אישי 

ההכשרה מעניקה ללומד בה ידע ייחודי המקצועית הגבוהה ועומק אישיותו של האנליטיקאי בוגר התכנית. 

על נפש האדם, דרכיי ביטוייה ואופני התפתחותה. ההכשרה האנליטית מעצבת את זהותו האישית של 

והתפתחות  אינדיבידואציהההכשרה היא בחירה ללכת בדרכי האנליטיקאי לבוא. ההצטרפות לתכנית 

הבוחנת את נפש האדם עצמו ואת זולתו. זוהי פריזמה להסתכל ולהבין הן את האינדיבידואל והן את החברה 

והקולקטיב, את החלום, התרבות, האמנות, האיזונים האקולוגיים והאירועים ההיסטוריים, כמו גם את 

 ניים מתעניינות וחומלות כאחת.בעיהטראומות והמכשולים, 

לשקוט ולא , לא ר, את הרצון והתשוקה לדעתהחסאת עשירה ויחד עם זאת רוצה לעורר התכנית מגוונת ו

הצורך כמו גם היונגיאני אמור לשכון בקרב האנליטיקאי הספק בצד הידע והמקצועיות  .לנוח על זרי דפנה

 הדרך אין לה סוף. כי זו   -עת ולד הכיר בפרדוכסליות ובקוטביות הנפש, ללבחון, ללמוד

 :התכניתאודות 

  מקום הלימוד יפורסם בהקדם.                                           .2020מיועדת להיפתח במרץ שנת הלימודים 

        .21:00עד  17:30הלימודים יתקיימו בימי ג' בשעות  שישה סמסטרים., שלוש שנים נמשכתתכנית ההכשרה 

המטפל היונגיאני ש' לאורך שנה ג' "התפתחות  32+  שעות למידה בשלוש שנים 252 ,מפגשים 14כל סמסטר ב

 עות.ש 284כ סה" שבי".

כתנאי  שעות טיפול 100  יש להשלים: ככתוב בתקנון העמותהבמהלך התכנית הדרישות לשעות טיפול והדרכה 

לאחר עמידה במבחן : שעות הדרכה. שעות טיפול 150  עוד להשליםיש  ובמהלך תקופת ההכשרה ,כניתלקבלה לת

  .יםבכיר םאנאליטיקאי 2  שעות הדרכה אצל  100   להשליםעל הקנדידט  שלב א'  המציין את סיום, הקונטרול
 

כתיבת עבודה והגשתה יב תחיממחצית הקורס או יותר  ותעדרהילהיעדר עד שתי פגישות בסמסטר.  ניתן :חיסורים

  עבור קריאתה. עת הדרכה אחתשתמורת תשלום זהה ל ,קורסלמורה ה

  .וכקבוצה לאורך כל ההכשרה הקנדידטים כאינדיבידואלים  ליווייושם דגש על 

. בכל שנה ישולם ₪ 15,000סה"כ   לשנה. ₪ 5,000-כקנדידטים,  10עלות משוערת של הלמידה, בהנחה שיהיו 

  , בתעריף מיוחד.ייעשה בנפרדומטפלים התשלום למדריכים שליש משכר הלימוד. 

 .יתכנו שינויים בתכניתי

 

      נא לפנות ליו"ר ועדת ההסמכה יהודית לויזון  להרשמהלפרטים ו
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 ומושגי יסוד מבנה הנפש - שנה א'

  סמסטר ראשון

 פתיחה חגיגית וסדנאית  

הרחבת והעמקת הידע הקיים וקריאה  ועוד. מודע קולקטיבי ארכיטיפ, קומפלקס-, צל, לאSelf: מבנה הנפש

 מונחית.

 : כקומפלקסים קונטרה סקסואליים והתפתחותם אצל האישה והגבר. אנימוס ואנימה

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

 הטרנסצנדנטית, טרנספורמציה ועוד.

ימבולים כפי שבאים לידי ביטוי בתוצרי הנפש השונים ושימוש באמפליפיקציות :  התייחסות לסתוצרי הנפש

 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 בלאומיתוסים מעשיות/אגדות

 סיום שנה סדנאי.

  מפגשים. 14סה"כ 

 קורסים מתקדמים - שנה ב'

 : סמסטר שלישי

 פתיחת שנה סדנאית

 הספר האדום 

 אלכימיה 

 סינכרוניסיטי 

  בשלבי החיים השוניםנפש -סוגיות גוף

 חלקו של המפגש האחרון יוקדש לסיכום הסמסטר* מפגשים 14סה"כ  סמסטר רביעי 
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 : ירביעסמסטר 

 ליווי חולים בסוף החיים

 טראומה

 פסיכופתולוגיה

 סמינר קליני 

 סיום שנה סדנאי

  מפגשים 14סה"כ 

     שנה ג'

 (בחודש "התפתחות המטפל היונגיאני שבי" )כולל מפגשים בימי שישי פעם

 סמסטר חמישי

 טיפול משפחתי 

 זהות, מגדר ולהט"ב

 התפתחויות בטיפול קבוצתי יונגיאני

 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'   אחת לחודש ש',  4של מפגשים  8  +  מפגשים 14 סה"כ
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 רשימת מדריכי אנליזה מבוקרת )קונטרול(
 

 דרכי התקשרות כתובת שם
 

 רמת גן 22ישעיהו  אהוד אביטלד"ר 
 רמוןמצפה  82עין שביב 

udiavi@inter.net.il 
054-5384412 

 

ד"ר אינספקטור 
 יורם

רמת אביב   7גרונימן 
69972 

yoraminspector@btinternet.com 
03-6415605 

 

 אלון משה
 
 

רמת אילן,  6רחבת אילן 
 גבעת שמואל

alonmosh@gmail.com 
03-5325991        053-2503586 

 

 מירוז-אליקים
 איריס

 irisem8@gmail.com , ראש העין10שייקה אופיר 
052-4511169 

 

 dina.elad@gmail.com , הרצליה5האוניברסיטה  ד"ר אלעד דינה
050-7601357 

 

אלקון גרייף 
 אילנה

בבלי ת"א  10פעמוני יוסף 
62918 

elkongreif@yahoo.com 
054-4516664 

 

 Ankorymicha@gmail.com מגדלי הים התיכון נורדיה אנקורי מיכהד"ר 
09-8306849        052-2343843 

 

 ankoryadit1@gmail.com מגדלי הים התיכון נורדיה אנקורי עדית
052-8473816        09-8665512 

 

 , חיפה50אלברט שוויצר  אביבה יעקב-בר
 

avivabarya@gmail.com 
04-8343389        052-2472000 

 

 שיכון בבלי ,13תוספתא  גאפל יעל
 תל אביב

yael.gpl@gmail.com 
03-6022497         054-4282691 

 

 annagolani@gmail.com 53376גבעתיים  10המעיין   גולני אנה
03-5732511         052-6418501 

 

 גרינברג דרורד"ר 
 

 Poll_gr@netvision.net.il ת"א 15גרונימן 
03-6418501 

 

דקטור )שהם( 
 תהילה

ב' כפר 1רח' משעול גיל 
 סבא
 
 

tilishoham@bezeqint.net 
7400707-09       0505655611 
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 האוזמן משה
 

 56275יהוד  49הוורדים 
 

housmanmo@gmail.com 
5362003-03     3985091-520 

 

 weiler@netvision.net.il הרצליה, 28דוד שמעוני  ויילר בינה
09-9581826         054-6567341 

 

 davidwieler1@gmail.com אביב-, תל5רידינג  וילר דוד
03-6997169         052-4572933 

 

פרדס חנה      22עירון דרך  חכם רחל
 37171כרכור     –

rhaham@gmail.com 
04-6270141         054-3323535 

 

 traiber@gmail.com , בית יהושע8יהלום  טרייבר יעל
054-5330066 

 yaarorit@gmail.com קרית אונו 4רבין  יער אוריתד"ר 
03-7440992        052-3413724 

 

 יוסף הדר 73קהילת ורשה  ירון אוריד"ר 
 תל אביב

uriyar@post.tau.ac.il 
03-5753785 

 

א', 36ד"ר נחום  שימקין לויזון יהודית
 חיפה

Yuditl53@gmail.com 
052-2365112 

 

 eglanda@012.net.il רעננה 17קזן  לנדא עינת
2206850-052 
 

 maoz.gadi@gmail.com 36576, תמרת 34הלבנה  מעוז גדיד"ר 
04-6547587        050-5512534 

 

 הוד השרון ,4אפרים קציר  נצר רות
 

netzerr@bezeqint.net 
09-7429852 

 

 ruthsafran11@walla.com פיתוח , הרצליה18שלווה  ספרן רות
9572495-09         050-5515974 

 

 egat@mcc.org.il 60991מושב בני עטרות  פרידר גת אסתי
03-9712466         052-3599243 

 

 nis.tzur@gmail.com א', טבעון 6 שיכון אלה צור ניסן
054-4964879          04-9534374 
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 daliakaully@walla.co.il תל אביב 35בצלאל  קאולי דליה
050-5472522 

 

 12255בית הלל  קורן סלעית
 

korenj@zahav.net.il 
04-6959519 

 

 Susana4@gmail.com 30065יגור   קיבוץ שוש ליבנה
04-9648204           054-5618204 

 

 rutsarig@netvision.net.il אביב-, תל38כיסופים  שריג רות
03-6497114           052-5400890 

 

 ,2דירה  24רח' מאנה  תורן עמית אילנה
 64363אביב -תל

ilanamit@inter.net.il 
03-6958802            052-8356682 
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