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ד"ר יורם אינספקטור
מכהן  יונגיאני  ואנליטיקאי  פסיכיאטר 
"נופית"  מרכז  של  הרפואית  בהנהלה 
השרון  בהוד  אכילה  בהפרעות  לטפול 
רפואית  לפסיכולוגיה  היחידה  ומנהל 
בלונדון  מרקס"  "סנט  החולים  בבית 
במערכת  והפרעות  במחלות  המטפל 
היונגיאנית  בחברה  חבר  העכול. 

הישראלית החדשה.

פרופ' מריו מיקולינסר
מייסד ודיקן ביה”ס החדש לפסיכולוגיה 

במרכז הבין תחומי בהרצליה.
מאות  ושלוש  ספרים  ששה  פרסם 
וארבעים מאמרים ופרקי ספרים. תחומי 
הם  שלו  העיקריים  והמחקר  הענין 
ניהול  תיאורית  ההתקשרות,  תיאורית 
אישיותיים  תהליכים  )ֶטרור(,  הַאימה 
ביחסים בינאישיים, התמודדות עם לחץ 
להתנהגות  ומניעים  ואובדן,  טראומה 
בינלאומיות  באגודות  חבר  חברתית. 
בהנהלת  ומכהן  הפסיכולוגיה  למדע 
באישיות  העוסקים  ז’ורנלים  מספר 
בפרסים  זכה  חברתית.  ופסיכולוגיה 
תרומתו  על  החברה  במדעי  חשובים 

לחקר הפסיכולוגיה.

רות נצר 
אנליטיקאית  קלינית,  פסיכולוגית 
יונגיאנית ומדריכה בכירה. מלמדת
 - אנליטית  לפסיכותרפיה  הספר  בבית 

יונגיאנית במכללת סמינר הקבוצים.
אמנית  בארץ  היונגיאניות  בהכשרות 
ספרי  תשעה  פרסמה  ספרות.  וחוקרת 
שירה, אוטוביוגרפיה וחמישה ספרי עיון 
המרחיבים את אופני ההבנות הפרשנות 
חברה  היונגיאנית.  הפסיכולוגיה  של 

בחברה היונגיאנית הישראלית החדשה.

ד"ר א֗ורי שוורצמן
ביערות  כרופא  שנים  עבד  פסיכיאטר, 
ת א ם  י ק ה ו ה  נ א ג ל  ש ם  ש ג ה
 Gye Nyame Mobile Clinic, Ashanti
Region, Ghana
ועובד  שבע  באר  באוניברסיטת  מלמד 

בקליניקה פרטית.

רות שריג
אנליטיקאית  קלינית,  פסיכולוגית 
מרצה  בכירה  ומדריכה  יונגיאנית, 
הספר  ובבית  היונגיאנית  להכשרה 
יונגיאנית  אנאליטית  לפסיכותרפיה 
ובמכללת  הקיבוצים  סמינר  במכללת  
מיתולוגיה,  חלומות,  בנושאים:  אורנים, 
וקולנוע. חברה בחברה  יונג  בין  והקשר 

היונגיאנית הישראלית החדשה.

חנה ֵזל הררי
מטפלת באמצעות הבעה ויצירה, 

בוגרת התכנית לפסיכותרפיה אנליטית - 
יונגיאנית בסמינר הקיבוצים.

עובדת בביה"ס לחינוך מיוחד "שפרירים" 
בגבעת חיים ובקליניקה פרטית.

  לפרטים נוספים: 03-6901240

בית הספר לפסיכותרפיה אנליטית - יונגיאנית 
במכללת סמינר הקיבוצים

הזמנה ליום עיון בנושא:

בריאה והתחדשות
יום שישי, כ"ב בסיון תשע”ג, 31 במאי 2013
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התכנסות  8:50-8:15

פתיחה     9:00-8:50

פרופ' מריו מיקולינסר | בריאה והתחדשות לפי תיאורית ההתקשרות     9:45-9:00

רות נצר | בריאה והתחדשות בטבע, במיתוס, בנפש וביצירה    10:30-9:45

ַמְעָתּ קֹוִלי )יונה פרק ב, פ' ג'( –  י ָשׁ ְעִתּ ַוּ אֹול ִשׁ ֶטן ְשׁ ד"ר יורם אינספקטור | ִמֶבּ  11:15-10:30
על תהליכי בריאה, הבראה והתחדשות בבית חולים גסטרואנטרולוגי    

הפסקה    11:45-11:15

חנה ֵזל הררי | מעברים    12:00-11:45

ד"ר אֹורי שוורצמן | תהליך בריאתו מחדש של המטפל המערבי בתרבות שונה  12:45-12:00

הפסקה  12:55-12:45

רות שריג | הלבנה, מחזוריות ושינוי - מיתוסים נשיים עתיקים – חדשים על אלות הירח  13:50-12:55
 

יום העיון פתוח לקהל הרחב | הרשמה במקום )אשראי או המחאה(: 150 ש"ח | מספר המקומות מוגבל   חנייה במקום| 

http://www.smkb.ac.il/healthy-and-renewal-conference

