
 

 לדף הבית

 

 הפסיכותיראפיה צמחה מתוך המפגש שנוצר בראשית המאה העשרים בין

 הרפואה, הביולוגיה, הפילוסופיה ומסורות ריפוי קדומות. מגוון השיטות בתחום

המדע  הטיפול מקורו בצירופים השונים של מקורות אלו ובנאמנות שונה למסורת

טיפול שורשיו מגוון הולך ומתרחב של שיטות  .ולמסורות פילוסופיות ורוחניות

אשר ראה בהצבר התרבות מקור רב ערך להבנת  נעוצים בעבודתו של ק. ג. יונג

הוא ותלמידו על לימוד מיתוסים עתיקים, טקסי פולחן  הנפש ובהתאם לכך שקדו

השיח שנוצר בין אלה לבין מחשבת המדע והרפואה הוא יסוד  .ומסורות מיסטיות

הטיפול היונגיאני מתיחס לרבדים  .תורתו של יונג –האנליטית  הפסיכולוגיה

הקולקטיבי, תוך הדגשת הסתגלותו של  מודע, למן האישי ועד-השונים של הלא

יחס הרמוני עם עצמו ועם סביבתו. הטיפול  היחיד לעולמו הפנימי כבסיס לפיתוח

מודע השונים (ציור, פיסול, -של רבדי הלא נעזר בחלומות ובצורות מבע אחרות

עושים שימוש בידע מתחום המיתולוגיה, אגדות  ולהבנתם אנו דימיון פעיל ועוד),

הפלסטית והספרותית. כל אלה מהוים מצע  העם, טקסי הפולקלור והיצירה

בצד תרומתה של השיטה לתחום  .עם מצוקותיו להתפתחות היחיד ולהתמודדותו

האנליטית פרשנות לתרבות, לאמנות  הטיפול הנפשי, הציעה הפסיכולוגיה

בין התפיסה הארכיטיפית לבין מחשבת  חברתיים, וכן חשפה קשריםולתהליכים 

 ההתעניינות הרבה שאנו עדים לה היום בתורתו של יונג הביאה לייסודו של .המדע

משמשת  קורס השתלמות גבוה לפסיכותראפיה יונגיאנית, וכאכסניה נאותה לקורס

ם אנליטיים המורים והמדריכים בתכנית הם פסיכולוגי .מכללת סמינר הקיבוצים

מומחים בתחומי העיון והמחקר הקרובים לעולמה של  מוסמכים וכן יוזמנו ללמד

פסיכיאטריה, חקר דתות, אנתרופולוגיה, כירולוגיה, ( הפסיכולוגיה האנליטית

 (אמנות

ולדרך  לחשוף פסיכותיראפיסטים לפרקטיקה הקלינית של השיטה מטרת התוכנית

 .ני, הדרכה והתנסות חוויתיתהמחשבה הסימבולית, מתוך לימוד עיו

 :קהל היעד

 .פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים ומטפלים בהבעה ויצירה
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 :תנאי קבלה

תואר שני טיפולי ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה וניסיון טיפולי. המועמדים 
יעברו ראיון אישי. מומלץ לסטודנטים לעבור פסיכותרפיה לפני הלימודים או במהלכם 

 .ע"י מטפל מוסמך

 :מועד הלימודים

שעות אקדמיות(, שלוש סדנאות בשנה בימי  8) 00:11 – 00:11ימי ג' בין השעות 
 01שעות בשנה. בנוסף לכך הדרכה אישית שבועית בהיקף של  001ישי, סה"כ ש

 .שעות בשנה, אצל מדריך אנליטיקאי יונגיאני מוסמך

 נבחרים נושאי לימוד 

  מתיאוריה לחדר הטיפול –פסיכולוגיה התפתחותית של הילד והמתבגר. 
 ניות ויישומן בקליניקהגישות טיפוליות דינמיות עדכ. 
 חלומות, ארכיטיפים וסמלים בחדר הטיפול. 
  תיאוריה וטיפול בגישה יונגיאנית  -טראומה. 
 מיתוסים, אגדות ויצירות אמנות ויישומן הקליני. 
 פסיכופתולוגיה בהיבט יונגיאני. 
 "מסע הגיבור" ותהליך האינדיבידואציה. 

 :שכר לימוד 

 'ש"ח בשנה א 10,400

 .ישולם ישירות למדריכים לשעה₪  001  תשלום עבור שעת הדרכה אישית בסך

 :הסטודנט חובות 

 מהשיעורים 81% -נוכחות ב 
 הגשת עבודות בסיום שנה א' וב' 
 עבודת גמר בסיום שנה ג' 
 הדרכה אישית 
 השתתפות מלאה בסמינרים הקליניים 
 השתתפות מלאה בסמינרים הקלינים 

 :גמול לעו"ה 

 על המעוניינים להגיש בקשה לגמול במסלול אישי 
  לעובדי אופק חדש, ברור פרטני לפני ההרשמה. טפסים מתאימים אפשר

 להוריד באתר או"ח.

 :תעודה 

התכנית הצפונית מסיימי התוכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודה מטעם 
 .המעידה על סיום לימודיהם ית יונגיאנ-אנליטית לפסיכותרפיה

  התכנית מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.



  


