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   היום סדר

  כיבוד ,ורישום התכנסות    00:00 - 00:80

   ארביט ורד :פתיחה ודברי ברכות   00:90 - 00:00

  קאוואי ויטוש 'פרופ (IAAP( הבינלאומי היונגיאני האיגוד נשיא ברכת   00:90 - 00:90

   יונגמן רפי ר"ד ,מנחה    

 :העמותות נשיאות ברכת 33:03 –  00:90

       .נוימן אריך ש"ע יונגיאנית לפסיכולוגיה ישראלי מכון :פלמוני ברוש בתיה

           חדשה ישראלית יונגיאנית עמותה :רוזימ אלקיים איריס

      אנליטית לפסיכולוגיה הישראלית החברה :ארנון יבין אהובה

  (ארנון  יבין אהובה בשם תברך להב רבקה)                         

  :ויסטוב גלילי אסתי ר"ד :פתיחה הרצאת 03:03 – 33:03

 .הפנדמיה במערבולת וחברה פרט .ועוינות נפרדות אחדות

  יונגמן רפי ר"ד ,פתיחה מושב ר"יו

  קפה הפסקת  33:00 – 03:03

 

  .'א - מקבילות הרצאות  50:22 -00:22

          המעמקים פסיכולוגיית" בעקבות מחשבות :לנכבה קוממיות בין :אברמוביץ יהודה ר"ד .0

  ".החדש והמוסר    

  מושב ר"יו ,פלמוני ברוש בתיה    

    .ונפרדות לאחדות כבסיס השיגרה :שטרן שולה .9

   מושב ר"יו ,ויסטוב גלילי אסתי ר"ד    

 .ישראל במורשת ונפרדות אחדות :אנקורי מיכה ר”ד .3

  מושב ר"יו ,אנקורי עדית    

   .נפש גוף ביחסי ונפרדות אחדות :אינספקטור יורם ר"ד .4

  מושב ר"יו ,ארביט ורד    

  .הטיפול חדר אל המיתולוגיה מתוך מבט ?ברוע רע מה :לח אילנה ר"ד .5

  מושב ר"יו ,פוירשטין -שוורץ נעה    

 .נוימן אריך של כתיבתו בראשית ונפרדות אחדות :שני לידר ר"ד .6

  מושב ר"יו ,אלון משה    



  .'ב -  מקבילות הרצאות  50:22 – 22:00 

 

   .בנפשן החולות לבנותיהן אימהות בין אשלייתי ומיזוג מדי גדולה נפרדות על :יער אורית ר"ד .0

  מושב ר"יו ,שריג רות    

       לכוח החיים כוח בין אינטגרציה-דיס במצבי אינטגרציה של סמלים הופעת :פרל גיא ר"ד .9

   .וקליני פואטי עיון - המוות    

  מושב ר"יו ,פלמוני ברוש בתיה    

 .החרדי בעולם ונפרדות אחדות :צייגר רובין ר"ד .0

 מושב ר"יו ,בורץ מרק    

 .זמננו בן המרפא ועד השיבטי ןאמהשמ - הפצוע המרפא על :נצר רות .4

  מושב ר"יו ,אמיתי בן גלית ר"ד    

                   יונגיאני בטיפול המוזיקלי וביטויה עולם - אדם האחדות חווית :עופרי עינת לנדא .5

  .הקורונה בתקופת    

  מושב ר"יו ,לויזון יהודית    

 .החומר ועולם הנפש עולם של ונפרדות אחדות :להב רבקה .6

   מושב ר"יו ,יורק צלה    

 .צהרים הפסקת  40:24 – 50:22
 

  .'ג – מקבילות הרצאות –02:23 – 04:24

  .ישראלי זוג של סיפורו ,ולהתחדשות לאבל מטראומה ונפרדות אחדות :רובנר דפנה .9 

  מושב ר"יו ,יונגמן רפי ר"ד     

   והגישה האנליטית הגישה דרך דיון - ההתבגרות בגיל ונפרדות אחדות :אמיתי בן גלית ר"ד .9

 .והרחבות חיבורים ,האקזיסטנציאלית    

   מושב ר"יו ,נצר רות    

    בשבילי הטרנסדנטית הפונקציה .ראח'ג בשיך מחייך קרישנה :פוירשטין שוורץ נעה .3 

  .האקטיביזם     

  מושב ר"יו ,לח אילנה ר"ד     

 



          שלשום״ ״תמול עפ״י ישראל עם ובחיי ,הפרט בחיי ונפרדות אחדות :ברנשטיין שמואל .4

   .לעגנון    

                  מושב ר"יו ,להב רבקה              

 .משפחתי סיפור ופסיכה אמור :וילר דוד .5

 מושב ר"יו ,חכם רחלי    

   .טראומה ופוסט "למתים הדרשות שבע" :חיים - ומתים מתים - חיים :ארביט ורד .6

  מושב ר"יו ,מעוז גדי ר"ד    

 

 .'ד – מקבילות הרצאות  02:25 – 04:23  רביעי מושב

 .בפרט ובנישואין בכלל אינדיבידואציה לבטי ,והתחדשות נפרדות אחדות :באומן אבי ר"ד .9

 מושב ר"יו ,פלמוני ברוש בתיה    

           ובין בקהילה ,בארגון ,בפרט ":גם" לעומת "או" כברירת ונפרדות אחדות :אלון משה .9

  .תרבויות    

  מושב ר"יו ,מירוז אלקיים איריס    

         של להתפתחותם פנימי כמרחב חתרניים כתיבה תהליכי :כותב איקרוס :וקנין אורלי ר"ד .3

 .נפרדות תהליכי    

  מושב ר"יו ,דונסקי יפית    

   הצגת - לאינדיבידואציה מאורובורוס :החיים במרחבי הגיבורה מסע :'סימונוביץ חביאר 'פרופ .4

 .מקרה    

 מושב ר"יו ,סיגלר מירי    

        אורובורי ממצב - יונגיאנית בפסיכוכירולוגיה ונפרדות אחדות של ביטויים :אטיאס קובי .5

    .הידיים בכפות ואינדבידואציה נפרדות לעבר טוטאלי    

   מושב ר"יו ,אינספקטור יורם ר"ד    

 

   קפה הפסקת 0021:  - 0:425

  :סיום מושב 20.00 - 0021:

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

  מעוז גדי ר"ד ,סיום מושב ר"יו   

 



  (ב-א סדר פי על )  :המרצים אודות

 אריך שם על יונגיאנית לפסיכולוגיה הישראלי המכון חבר .פסיכיאטר ,DM ,יהודה אברמוביץ *

   .המכון כנשיא בעבר שימש , נוימן

 הארגון בין (PL) הקשר איש הוא 2302 מאז .יעקב באר ח"בבי פסיכיאטרית מחלקה בעבר ניהל 

 ומלמד בכנסים מרצה אברמוביץ ר"ד  .ברומניה ההכשרה וקבוצת (PAAL) הבינלאומי היונגיאני

 המצאת"ב ועסק PAL-ב 2303 בשנת פורסם האחרון מאמרו .שונות בארצות יונגיאניות במסגרות

   ".האויב

 

 לפסיכותרפיה הספר בית בוגר .יונגיאני כירולוג-ופסיכו פסיכותרפיסט  ,MSW ,קובי אטיאס *

 פרטית קליניקה בעל .החדשה ישראליתה היונגיאנית בעמותה הכשרה ללימודי וקנדידאט יונגיאנית

   .האפט יעל שם על פסיכוכירולוגיה ללימודי הכשרה תוכנית ומנהל מנחה מדריך ,מרצה .אביב בתל

 

 ".שלוותה" הנפש לבריאות במרכז בפסיכיאטריה התמחה .פסיכיאטר ,DM ,יורם אינספקטור *

                                            ,החדשה הישראלית היונגיאנית בעמותה חבר ,בכיר יונגיאני אנליטיקאי

 בארץ שונות במסגרות רבות שנים במשך עבד .בלונדון Psychology Analytical of Society -וב

 רפואית לפסיכולוגיה היחידה את האחרון בעשור מנהל .אכילה מהפרעות בסובלים בטיפול ל"ובחו

 בחולים כותרפיפסי טיפול :גסטרואנטרולוגיה -בפסיכו המתמחה בלונדון מרקס סנט החולים בבית

  .העיכול במערכת ובעיות ממחלות הסובלים

 הקיבוצים בסמינר יונגיאנית בפסיכותרפיה ההכשרה בתוכניות יונגיאני בראי פסיכופתולוגיה מלמד

   .ואודסה בקייב גם מלמד האחרונות בשנים .רופין האקדמי במרכזו

 

 ח"שפ את ניהל בעבר .משפחתי ומטפל חינוכי פסיכולוג ,יונגיאני אנליטיקאי ,MA , משה אלון *

 ההכשרה כניתובת ומדריך מלמד .החדשה הישראלית היונגיאנית העמותה ר"כיו וכיהן יפו-א"ת

 ובעל לוד - החינוכי הפסיכולוגי ירותבש כמדריך כיום עובד .יונגיאנית לפסיכותרפיה הספר ובבתי

  .פרטית קליניקה

 

 הישראלית היונגיאנית העמותה חבר ,בכיר יונגיאני אנליטיקאי ,פסיכולוג ,DLP ,מיכה אנקורי *

 הבטים חוקר  .רופין האקדמי מרכזב לפסיכותרפיה כניתוהת של ההיגוי בצוות חבר  .החדשה

   .ישראל במורשת פסיכולוגיים

 

 חברת .בכירה יונגיאנית ואנליטיקאית פסיכותרפיסטית ,באמנות מטפלת ,MA ,ורד ארביט *

 ההכשרה בוגרת  .AAAL  השוויצרית האנליטית והאגודה החדשה הישראלית יונגיאניתה  העמותה

 ,ל"ובחו בארץ יונגיאניות והכשרה לימוד במסגרות מלמדת .PCALUZPPSI  ,בציריך האנליטית

  .פרטית בקליניקה ומטפלת מדריכה .מאמרים ופרסמה כתבה עליהם טראומה בנושאי בעיקר מתמחה

 

 הישראלי המכון חבר .יונגיאני ואנליטיקאי בכיר קליני פסיכולוג ,hDP ,(אבשלום ) אבי באומן *

 לפסיכותרפיה ההכשרה תכנית ר"יו .המכון נשיא לשעבר ,נוימן אריך שם על יונגיאנית לפסיכולוגיה

 .(ויצירה בהבעה תרפיה)  ''קולג לסלי"ב בעבר לימד .אילן - בר באוניברסיטת יונגיאנית באוריינטציה



 .בירושלים פרטית קליניקה בעל .0330-0391 ,כרם עין הדסה חולים בבית  ראשי כפסיכולוג שימש

 הפרק מחבר ".הנפש של האפל לצד כמראה גרים אגדות ,השד של הזהב שערות" :הספר מחבר

 בעריכת  "אחר וממקום מהפסיכואנליזה מבט ,המשחק" בספר "המקודש החלל ליצירת טכסים"

 מבט אימהות" בספר ,"האם דמות של הנסתרים התשלילים" הפרק מחבר .פירוני אמיליה

 האדם ,נוימן אריך :הספר של מדעי עורך .פירוני אמיליה בעריכת  "אחר וממקום מהפסיכואנליזה

   .רסלינג הוצאת ,המיסטי

 

 הישראלי המכון חברת ,יונגיאנית אנליטיקאית ,ונוער ילדים פסיכיאטרית ,DM ,גלית אמיתי בן *

 במשחק למטפלים הישראלית העמותה כמזכירת שימשה  .נוימן אריך שם על יונגיאנית לפסיכולוגיה

  .פסיכואנליטית לפסיכותרפיה הישראלית האגודה ,ילדים בצוות חברה ;בחול

 

 לשעבר ר"ויו מנחה - יונגיאני פסיכואנליטיקן ,מדריך - קליני גפסיכולו ,MA ,שמואל ברנשטיין *

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

 , פרטית פרקטיקהב מטפל .לונדון SLZC  חבר ;וארגוניים קבוצתיים תהליכים ללימוד הישראלית

 מרצה ;עברית פסיכולוגיה באתר "בתרבות תר" אישי בלוג בעל  ;והדרכה ייעוץ הוראהב עוסק

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

 ומכון העברית באוניברסיטה פרויד זיגמונד מרכז בחסות ,ההתבגרות גיל בתחום מטפלים להכשרת

   .ם-י ,סאמיט

 

 פסיכיאטרית ,העברית האוניברסיטה של לרפואה הספר בית בוגרת ,MD ,אסתי ויסטוב גלילי *

 מנהלת ,בכירה יונגיאנית אנליטיקאית (.הנפש לבריאות מרכז) בטלביה התמחות .ולמתבגר לילד

 מנהלת .אנליטית לפסיכולוגיה הישראלית חברהה ר"יו לשעבר .בהדסה ולמתבגר לילד פסיכיאטריה

 בחוג בכירה מרצה .רוזנה וקרן האירופי האיחוד ,הדסה בחסות לפסיכותרפיה לאומית הדו התכנית

 .העברית באוניברסיטה לרפואה הספר בית לפסיכיאטריה

 

 מטפל .החדשה הישראלית היונגיאנית העמותה חבר בכיר יונגיאני אנליטיקאי ,MSW ,דוד וילר *  

 שותף-מתרגם .הקיבוצים בסמינר לפסיכותרפיה רהספ בבית מלמד ,ומדריך מרצה ,זוגי משפחתי

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

  .אביב בתל

 

 בסמינר בביבליותרפיה מטפלים בהכשרת שני ארולת התוכנית ראש ,PhD ,אורלי וקנין *

 באמצעות בכירה ומדריכה מטפלת ,אורנים ובמכללת הקיבוצים בסמינר בכירה מרצה ,הקיבוצים

 מתמקדים עוסקת היא בהם וההוראה המחקר תחומי .יונגיאנית בגישה פסיכותרפיסטית .ביבליותרפיה

 מקרה חקר ,והדרכה בטיפול וכתיבה קריאה תהליכי ,היציר לבין פסיכואנליזה שבין בממשק

 באמצעות לטיפול "המילים בין "  העת בכתב מערכת חברת .הביבליותרפיה מקצוע והתפתחות

 וכתיבה קריאה :מיליםה דרך" :הספר של ראשית עורכת .הקיבוצים בסמינר לאור יוצאה אמנויות

  .כרמל בהוצאת בקרוב לאור שיצא  ,"טיפולי כמרחב

 



 מטפלת , החדשה הישראלית היונגיאנית העמותה חברת ,יונגיאנית אנליטיקאית ,PhD ,אורית יער *

 ובלימודי אילן בבר לפסיכותרפיה הספר בבית ומדריכה מלמדת .שנה כשלושים פרטית בקליניקה

  .חדשה הישראלית היונגיאנית עמותהה של האנליטית ההכשרה

 

    הישראלית חברהב עמיתה ,יונגיאנית אנליטיקאית ,בכירה קלינית פסיכולוגית  ,MA ,רבקה להב *           

  ילדים במרפאת ,כרוניים נפש לחולי חולים ובבתי "צאלים נווה"ב עבדה. אנליטית לפסיכולוגיה            

   להיסטוריה וגהח במסגרת שנים מספר למדה .וסמים לאלכוהול מכורים עם עבדה .חן ברמת ונוער            

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

  .ומלמדת            

 

 המכללה - ואומנויות לחברה ס"בביה מרצה ,מדריכה - באמנות מטפלת ,hDP ,אילנה לח *

 אריך ש"ע יונגיאנית לפסיכולוגיה הישראלי המכון חברת .יונגיאנית אנליטיקאית ,אונו האקדמית

 שנים במשך עבדה (.כרמל הוצאת ,2302) "האדם בנפש הרוע מקורות" הספר מחברת  .נוימן

 בריאות בתחום ושיקומיות אשפוזיות ובמסגרות קשות התנהגות הפרעות עם ונוער לילדים בפנימיות

 .והדרכה טיפול של פרטית פרקטיקה מקיימת כיום .מינית פגיעה ות/בשורדי בטיפול ומתמחה הנפש

   .שנים 25 מזה אדם בזכויות העוסקת אקטיביסטית

 

 הישראלית היונגיאנית העמותה חברת ,בכירה יונגיאנית אנליטיקאית ,MA ,עופרי עינת לנדא *

 במסגרות מרצה .רופין האקדמי במרכז לפסיכותרפיה כניתוהת רכזת .במוזיקה מטפלת .החדשה

 רופין האקדמי במרכז יונגיאנית לפסיכותרפיה כניתוהת ,ואמנויות לחברה המכללה :ביניהן מגוונות

 שבין הזיקה ועל יונג.ג.ק של משנתו על ומרצה חוקרת .העמותה של האנליטית ההכשרה כניתוובת

  .נפשיים לתהליכים מוזיקה

 

 ,החדשה הישראלית היונגיאנית עמותהה חברת ,בכירה יונגיאנית אנליטיקאית ,MA ,רות נצר *

  .היונגיאנית ובהכשרה הקבוצים סמינר במכללת יונגיאנית לפסיכותרפיה ספר בבית ומורה מדריכה

 פרוזה ספר ,שירה ספרי עשר אחד פרסמה .וקולנוע ספרות וחוקרת משוררת ,אמנית ,צלמת

 במבט ושירה ספרות על מסות -הספרות נפש " :הוא בהם האחרון ,עיון ספרי עהותש  ,אוטוביוגרפי

   ."יונגיאני

 

 שני תואר ,חיפה מאוניברסיטת סוציאלית בעבודה ראשון תואר בעל ,LPM ,חביאר סימונוביץ *

DCM לואיס בסינט יוניברסיטי וושינגטון, DPSC  בעל   .ב"ארה ,לס'אנג בלוס 'קולג יוניון -היברו 

 למדעי החוג וראש צפת האקדמית במכללה חבר פרופסור  .מהטכניון ערים בתכנון דוקטור תואר

 מרצה .כלכלי – חברתי אורבני תכנון ,חברתי שינוי , פרויקטים וניהול בתכנון עוסק .ההתנהגות

 -קבוצתי -משפחתי – אישי חוסן פיתוח ,וטראומה משבר בשעת להתמודדות קורסים מלמד , וחוקר

 קרב לתגובות ביחידה מטפל ,במילואים ן"קב ,יונגיאני פסיכותרפיסט  .ועוד -קהילתי -אירגוני

 לשעבר הסטודנטים דיקן .שונים בנושאים מאמרים 03 -כ פירסם .LSCM-ב טיפול ובארגוני ,ל"בצה



 לקראת – האקדמי הפאזל" בספר העורכים כאחד שימש 2320-ב  .יזרעאל עמק האקדמית במכללה

 .החדשה הישראלית היונגיאנית העמותה של ההכשרה בתכנית קנדידאט ".בקמפוס יהודי-יערב מפגש

     

 לפסיכולוגיה הישראלי המכון חבר .ומשורר סוציאלי עובד ,יונגיאני אנליטיקאי ,PhD ,גיא פרל *

 ובתכנית אביב תל באוניברסיטת סוציאלית לעבודה הספר בבית מורה ,נוימן אריך ש"ע יונגיאנית

  .נוימן אריך ש"ע יונגיאנית לפסיכולוגיה הישראלי המכון של יונגיאנית לפסיכותרפיה

 יש" :לו קדמו ."ונוימן יונג בעקבות השירה שפת אל – נראה הבלתי של הדבורים " האחרון ספרו

   ."מערה"ו  "שירה על רשימות - במהופך הנפש את לשאת"  ,"שלך הראש מעל נקודה

 

   מטעם 0395 משנת קלינית פסיכולוגית ,PhD ,רובין צייגר *

 SPacihC at PooaiCaI of ZiasreIanU SPr, הישראלי מכוןב חברה ,יונגיאנית אנליטיקאית 

 ,בחול במשחק למטפלים הישראלית העמותה נשיאת .נוימן אריך שם על יונגיאנית לפסיכולוגיה

 לפסיכותרפיה בתכנית מלמדת .מקצועיים עת בכתבי מאמרים פרסמה ,בינלאומיים בכנסים מרצה

 .נוימן אריך שם על יונגיאנית פסיכולוגיהל המכון ובמסגרת ,אילן בבר המשך בלימודי יונגיאנית

 וכפר ,אביב תל ,בירושלים פרטית בקליניקה עובדת .והדרכה בטיפול ניסיון שנות 05 מעל בעלת

  .ה"הרא

 

 בכנס קיבלה אותו חיים מפעל על הכבוד אות בעלת ,תיונגיאני תאנליטקאי ,דבורה ינסקי'קוצ *

  .2303 אוגוסט ,בווינה הבינלאומי היונגיאני הארגון

 אריך של המקצועית דרכו וממשיכת כתלמידתו מוכרת ,כאנליטיקאית האינטנסיבית לעבודתה בנוסף

 ללא ועלתפ רבות שנים במשך .יצירתו של ולשגשוג להמשכיות רבות שנים במשך תורמתו נוימן

 פעילותה .ספרים ובהשקות מקצועיות פגישות ,בכנסים וכתביו רעיונותיו את להביא מנת על לאות

    .בישראל היונגיאניים והעשייה העניין של ופריחה בפיתוח מכריע תפקיד ממלאת תהמקצועי

 

 סיכותרפיסטיתפ .בהיפנוזה לטפל רישיון בעלת .בכירה חינוכית פסיכולוגית ,MA ,דפנה רובנר *

 בעבר עבדה .PAAL -ו אנליטית לפסיכולוגיה הישראלית בחברה יונגיאנית ואנליטיקאית

 שנים 05 ובמשך ,כרם עין הדסה החולים בבית ילדים-לאונקולוגיית במחלקה בכירה כפסיכולוגית

   .נוער ובני במבוגרים בטיפול פרטית בקליניקה כיום עובדת .הפסיכולוגי בשרות

 

 הישראלי המכון חברת .יונגיאנית אנליטיקאית , קלינית פסיכולוגית ,MA ,נעה פוירשטין שוורץ *

 -הקדומה הודו תרבות חוקרת .במכון ומלמדת המדריכ .נוימן אריך שם על יונגיאנית לפסיכולוגיה

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

   

 עבדה .אנליטית לפסיכולוגיה הישראלית בחברה בכירה יונגיאנית אנליטיקאית ,MA ,שולה שטרן *

 בילדים בטיפול רבות שנים עסקה ראשית כפסיכולוגית ".צאלים נווה" הטיפולי במוסד רבות שנים

 לימדה .והוראה ,ניהול ,הדרכה ,קלינית פסיכולוגיה למתמחי סמינרים קיום ,מתמחים הדרכת ,ונוער



 ,"קריאטיביה האדם" :נוימן של ספרו על מאמר כתבה .אילן-בר באוניברסיטת יונגיאנית פסיכותרפיה

  ".אחרים נעורים" בשם ספר בכתיבת כעת עסוקה

 

 ולימודים מעמקים בפסיכולוגיית DA/PhD ( Licaiaci Aeiudinr PiInandnr ) ,לידר שני *

 ועל נוימן אריך של כתביו על הדוקטורט עבודת את וכתבה חקרה ,וארכיטיפליים יונגיאניים

 התכנית בוגרת .ובעולם בארץ הנושא את  ומלמדת  מרצה ,שלו ההתפתחותית התיאוריה

 מרכזב יונגיאנית לפסיכותרפיה בתכנית ומלמדת אילן-בר באוניברסיטת יונגיאנית לפסיכותרפיה

 בקליניקה מטפלת .ציריך ,בקוסנאכט היונגיאני במכון האנליטית ההכשרה את מסיימת .רופין האקדמי

 .פרטית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


