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מכללת סמינר הקיבוצים
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הזמנה ליום עיון בנושא:

אינדיבידואציה -
היות האדם הוא עצמו המקורות ,התהליך והיעד
יום שישי ,כ"ח בניסן ,תשע"ו 6 ,במאי 2016

במכללת סמינר הקיבוצים ,אודיטוריום בקמפוס אומנויות,

שושנה פרסיץ  ,3תל-אביב
8:45-8:15
9:00-8:45
9:45-9:00
		
		

10:30-9:45
		
11:15-10:30

התכנסות
		
פתיחה
ד"ר אבי באומן" ,מה נמנע אני מדרך בה הלכו כבר אחרים ,מחפש שבילים בסתר מעלה
בין צוקי הרים" (ו.מילר ופ.שוברט – מסע החרף ,התמרור).
המסע האישי להיותנו עצמנו וכיצד משתלב בדרכם של אחרים.
					
פרופ' תמר קרון" ,אינדיבידואציה בתוך היחסים ,הייתכן?"
יחסי הגומלין שבין האינדיבידואציה והקשר הזוגי ,בין האינדיבידואציה וקשרים חברתיים בכלל
ד"ר גלית בן אמיתי" ,מזל שאני – אני ולא אף אחד במקומי" (ע .הלל)
על מופעים ראשונים של אינדיבידואציה בילדות

12:15-11:15

הפסקה

13:00-12:15
		
13:45-13:00
		

רות נצר ,אמנות כמאפשרת ומבטאת תהליכי אינדיבידואציה בשלבים השונים
של מעגל החיים ,מבניית האגו ועד האינטגרציה של העצמי.
		
ד"ר יורם אינספקטור" ,האם כל עכבה לטובה"? מעצורים ,התמהמהויות
ותקיעויות בתהליך האינדיבידואציה

ד"ר אבי באומן  -פסיכולוג קליני ואנליטיקאי יונגיאני בכיר ,נשיא המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ומנהל אקדמי של התכנית
לפסיכותרפיה יונגיאנית ,אוניברסיטת בר אילן.
פרופ' תמר קרון  -פסיכולוגית קלינית ,אנליטיקאית יונגיאנית בכירה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית .מרצה בכירה וראש המגמה
הקלינית במכללה אקדמית יפו ת"א.
ד"ר גלית בן אמיתי  -פסיכיאטרית ילדים ונוער ,המרכז לבריאות הנפש ע"ש בריל ,רמת חן .מרצה בתוכנית לפסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית
באוניברסיטת בר אילן וקנדידטית במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית.
רות נצר  -פסיכולוגית קלינית ,אנליטיקאית יונגיאנית בכירה בחברה יונגיאנית הישראלית החדשה ומלמדת בבתי הספר לפסיכותרפיה
אנליטית יונגיאנית ובהכשרה האנליטית .אמנית וחוקרת ספרות וקולנוע.

ד"ר יורם אינספקטור  -פסיכיאטר ואנליטיקאי יונגיאני בכיר בעמותה היונגיאנית הישראלית החדשה .מנהל היחידה לפסיכולוגיה
רפואית בבית החולים "סנט מרקס" בלונדון .מרצה בבתי הספר לפסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית ובהכשרה האנליטית.
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סמינר הקיבוצים .להצליח ולהישאר בן-אדם
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