
 

 

 בודהיסטית - תכנית הכשרה פסיכואנליטית  – ' רוח אדם '

 ית העצמי ולחקר הסובייקטיביות יאיגוד ישראלי לפסיכולוג

  

 התכנית פותחת בשמחה את שעריה 'רוח אדם' לרגל סיום לימודי המחזור הראשון של 

 ומזמינה לכנס הראשון:ולקהל הרחב קהילת אנשי הטיפול בארץ ל

 לפסוע בדרך האיחוי: 

 נוכחות המטפל ותנועת הרוח במסע הטיפול הפסיכואנליטי 

 מוקדש לזכרו של חברנו ד"ר יחזקאל )חזי( כהן

 

 המתהווה כתפיסה פסיכואנליטית מונחית דהרמה  'רוח אדם'בכנס תוצג דרך 

 מבעד 

 לתיאוריה ולמעשה הפסיכואנליטי בלוד 
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 תוכנית הכנס: 

 26.5.2022יום חמישי 

 ספרבר ודורית משעל -מנחות: איריס גבעתי

 

 התכנסות וכיבוד קל  16:45-17:30

 ' רוח אדם' רענן קולקה, ראש תוכנית  דברי ברכה:  17:30 19:30

    ערן רודולפסון, בוגר מחזור א'   

 פסיכואנליזה בעיר לוד  – מושב פתיחה  

 המתקיימות בלוד במושב יוצגו וידונו דוגמאות מאנליזות  

      ברגאיל - ריכטר; סמדר אורגלר-מציגות: אנטל צור  

 מתדיינים: אריה גרין; סיגלית בונה; נועה לוריא  

 הפסקה 19:30-20:00

 מושב שני  20:00-21:00

 " "הסבל והמצב האנושי  –פרופ' ג'ון ריקר  

ל "– פרופ' אריאל הירשפלד   בָּ סַׁ חַׁ הַׁ ל כֹּ  " על סבל, סבלנות ובנייה – כָּשַׁ

 27.5.2022 יום שישי

 ספרבר ודורית משעל -מנחות: איריס גבעתי

 

 התכנסות וכיבוד קל  08:00-08:30

 "ארבע האמיתות הנאצלות"  – הנזירה יונטן כבוד  08:30-10:00

 מושב ראשון   

 הרב דניאל אפשטיין: "סבל מוצדק, מקודש או מיותר"  

 עדנה להב : "איך לסבול את הסבל"  

 הפסקה 10:00-10:30

 מושב שני  10:30-11:45

 " דרור בורשטיין: "רגשות קשים בשירת הייקו  

ה  להקשיב למוזיקה: מוזיקה כמרחב קונטמפלטיבי לידיעלהקשיב לאדם,  נירנשטיין: -כץסימונה  
 והתמרה של דוקהא 

 הפסקה 11:45-12:15

 מושב שלישי   12:15-13:30

 "הסבל כחומר בערה"  –  אגי משעול  

  " לחפש את העצמי, למצוא את העצמיות"  – קרינה גולדברג  

 טולדו - יעל קולקה   רחבי; ישי מזעקי;  מושב מסכם: איריס גבריאלי 13:30-14:15

  



 

 

 על המשתתפים: 

פסיכולוגית קלינית ומדריכה בפסיכותרפיה ופסיכודיאגנוסטיקה. חברת איגוד ישראלי   – ( MA) אילברג - סמדר אורגלר
- הכשרה פסיכואנליטית תכנית  –  'רוח אדם' של  לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. בוגרת המחזור הראשון 

במשפטים. התמחות   מטפלת ומדריכה בפרקטיקה פרטית בתל אביב. השכלה קודמת: תואר ראשון ושני  בודהיסטית.
  משפטית בבית משפט לנוער ובעמותת נעמת.

 רב ופילוסוף, וקשוב לספרות ולשירה. לאחרונה פורסם ספרו "פגישות עם הנסיך הקטן".   – הרב דניאל אפשטיין 

חקר  ל ת העצמי ויישראלי לפסיכולוגי  פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. חברת איגוד -(  MAסיגלית בונה )

 בודהיסטית. - תוכנית הכשרה פסיכואנליטית  – הסוביקטיביות. בוגרת המחזור הראשון של 'רוח אדם' 

מלמד בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. ספרו האחרון "עולם קטן:   – דרור בורשטיין פרופ'  
 דיוקנאות של חרקים" ראה אור בהוצאת בבל. 

חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית   עובדת סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית. –  (MSWספרבר ) -איריס גבעתי
בודהיסטית.  -תוכנית הכשרה פסיכואנליטית  – תלמידת המחזור השני של 'רוח אדם' העצמי ולחקר הסובייקטיביות. 
ת נוף  "האדם אינו אלא תבני – אביב. מאמרה: פריפריה נפשית -אוניברסיטת תל ב בוגרת התוכנית לפסיכותרפיה

התקבל לפרסום בכתב העת "שיחות". השכלה קודמת: תואר ראשון ותעודת הוראה בחינוך   ור, מולדתו", בין זגורי לג
מיוחד, מכללת לוינסקי לחינוך. תואר שני בקרימינולוגיה הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית. מטפלת  

 .בילדים, נוער ומבוגרים, בקליניקה פרטית

  ליטית בישראל.נ הפסיכואבחברה ומורה מנחה  . פסיכואנלטיקאית פסיכולוגית קלינית  –  ( MA)  בי רח איריס גבריאלי
יו״ר  , בודהיסטית, אחראית התחום הפסיכואנליטי -תכנית הכשרה פסיכואנליטית  -  של ׳רוח אדם׳  חברת ועדת היגוי  

חברה באיגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסוביקטיביות. מורה ומדריכה   . ומדריכהמורה , ועדת הוראה
 של פסיכואנליזה מבוססת דהרמה.   פיתוחה והוראתה ,במוסדות האיגוד. שוקדת על חקירתה

פסיכואנליטיקאית מנחה ומורה במכון תל־אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.   פסיכולוגית קלינית. –  דר' קרינה גולדברג
הכשרה   תכנית – ולחקר הסובייקטיביות. חברת ועדת היגוי של ׳רוח אדם׳  לפסיכולוגיית העצמי איגוד ישראלי חברת  

 יפו. -אחראית תחום הבודהיזם. מטפלת ומדריכה בפרקטיקה פרטית בתל־אביב  פסיכואנליטית־בודהיסטית,

והמכון הישראלי לפסיכואנליזה. חבר  פסיכואנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל   –  (MSW)  אריה גרין 

תכנית הכשרה   –איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מורה ומדריך בתכנית 'רוח אדם' 

 בודהיסטית. – פסיכואנליטית

פרופסור בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית ומלמד בבי"ס מנדל למנהיגות   – פרופ' אריאל הירפשלד 
  ואחראי בה על תחום מדעי הרוח בודהיסטית -הכשרה פסיכואנליטיתתכנית  – 'רוח אדם' ברושלים. מורה  חינוכית בי
 .   והאמנויות 

  בודהיסטית. -הכשרה פסיכואנליטית  -  'רוח אדם תוכנית 'בוגרת המחזור הראשון של  –  MA))נירנשטיין  -סימונה כץ 
  מגיעה לפסיכואנליזה בדרך רוויית מוזיקה ומדיטציה. ילידת פירנצה, שם השלימה את התואר הראשון בפסנתר. 

המשיכה לתואר אומן באקדמיה על שם רובין שבירושלים. העניין העמוק בקשר בין מוזיקה ונפש האדם הביא אותה  
. המשיכה את  ע"ש אליעזר אילן   פש בירושליםללמוד טיפול באמצעות מוזיקה, ולעבוד שנים רבות בתחנה לבריאות הנ

של האיגוד. בין איטליה לבין ישראל   לפסיכותרפיהשנתי -טוק סקול , ולקורס התלת סלימודיה לתואר שני בטבי
  גילה המשיכה לנגן, למדוט, לכתוב , ללמד ולטפל באוכלוסיות שונות. תמיד הייתה לה  אהבה מיוחדת לעבודה עם 

של האלמנטים המוסיקליים ביחידת אם תינוק. היום מטפלת ומדריכה בקליניקה הפרטית    הרך, בשל התפקיד המרכזי 
 ביפו.   שלה

 



 

 

 

-  בוגרת המחזור הראשון של 'רוח אדם' פסיכולוגית קלינית וכן מטפלת במוסיקה בהכשרתה.  – ( MAעדנה להב ) 
לוסופיה. בוגרת התוכנית  ובפי   האומנות -בעלת תארים נוספים, במחשבתבודהיסטית. -הכשרה פסיכואנליטית  כניתת

ושל    IAPSPהציגה עבודות מקוריות בכנסים פסיכואנליטיים בינלאומיים של . אביב- לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל
IARPP   ובהזדמנויות שונות בישראל. פרסמה ב"שיחות", וכן פרק מתוך ספר "אני לא זז אל תזוזי".  מועמדת לפרס

גן טיפולי במשך כעשור וכן  -טיפולית של יחידת -. עדנה שימשה כרכזת2018גראדיבה לכתיבה פסיכואנליטית ב 
ההמשך "פסיכולוגיית  -גל בתוכנית ס- לפעוטות על הרצף האוטיסטי. חברת  הייתה מייסדת ורכזת של גן קטנטנים

העצמי, מדריכה במסגרות שונות  -העצמי והמעשה הטיפולי", חברה באיגוד הישראלי והבינלאומי של פסיכולוגיית 
  אביב.- בתל  ומטפלת בקליניקה

פסיכולוגית קלינית, חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. בוגרת   –  דר' נועה לוריא
 בודהיסטית. מטפלת בפרקטיקה פרטית בתל אביב. -הכשרה פסיכואנליטית תכנית  -  'רוח אדם' של מחזור הראשון  ה

הכשרה   תכנית  -  'רוח אדם' של פסיכולוג קליני מומחה ומדריך. בוגר המחזור הראשון   –  (MA) ישי מזעקי 
 ים ובהדרכת הורים. בודהיסטית עובד בקליניקה פרטית בתל אביב עם מבוגרים, מתבגר -סיכואנליטית פ

משוררת, המשוקעות שנים רבות ביצירה ובהוראת השירה בארץ. זכתה לאורך השנים במספר פרסים   – אגי משעול
ספרה "אהבות" יצא לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ומכיל בתוכו הרבה    לשירה ולתרבות.    המוקירים את תרומתה 

  אהבה, שנכתבה בשיריה לאורך השנים. 

מדריכה בטיפול זוגי.  פסיכותרפיסטית וומינית,   זוגית מטפלת , קלינית   סוציאלית עובדת  -  (MSW) דורית משעל 
תוכנית   – תלמידת המחזור השני של 'רוח אדם' חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. 

  פרקטיקה  . מיני לטיפול  הישראלית  ובאגודה  ומשפחתי זוגי   לטיפול  באגודה בודהיסטית. חברה- הכשרה פסיכואנליטית
 . שמואל  בגבעת פרטית

פסיכולוגית קלינית, חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר   – MA) ריכטר )-אנטל צור 
בודהיסטית. מטפלת  -פסיכואנליטית הכשרה תכנית   -  ' רוח אדם' של המחזור הראשון    בוגרת   הסובייקטיביות. 

 במבוגרים, ילדים ונוער בפרקטיקה פרטית. 

פסיכולוג קליני מדריך. פסיכואנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל והמכון   – ( MA)  רענן קולקה

סד של האיגוד.  הישראלי לפסיכואנליזה. חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, כיהן כיו"ר מיי 

מורה ומדריך בתוכניות הלימוד של האיגוד: תכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי; פסיכולוגיית  

העצמי והמעשה הטיפולי במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל  

   ודהיסטית. מתרגל ולומד בודהיזם.  ב -תכנית הכשרה פסיכואנליטית  –אביב. ראש 'רוח אדם' 

פסיכולוגית קלינית ומדריכה, חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר   – ( MA)  ודטול -יעל קולקה 
בודהיסטית. מטפלת ומדריכה  - הכשרה פסיכואנליטית  תכנית -  ' רוח אדם' של המחזור הראשון    הסובייקטיביות. בוגרת 

 בקליניקה פרטית בתל אביב. 

- הכשרה פסיכואנליטית תכנית  -  'רוח אדם 'של  בוגר המחזור הראשון פסיכולוג קליני ומדריך,  – MA))  רודולפסון  ןער
 . . מטפל ומדריך בקליניקה ביפוודהיסטית ב


