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מחד גיסא, הפסיכואנליזה בממדיה התאורטיים עברה גלגולים התפתחותיים 
מרתקים בדקויות ההבנה המזוקקת של מצב האדם בבריאות ובסבל נפשי, 
והתעלתה לאופקים חדשים של הבנת הרוח האנושית והנוכחות הטיפולית 

ההתמרתית הראויה לה. מאידך גיסא, תכניות ההכשרה הפסיכואנליטיות שמרו 
על מתכונתן המקורית מאז ראשית הופעתה של הפסיכואנליזה, ולא הציעו 

התפתחות מקבילה התואמת את הישגיה העיוניים המופלגים. פער הולך ומעמיק 
זה מזמין חשיבה מהפכנית על תכנית הכשרה שתפעל לאיחויו ותאפשר את 

השתקפות החידושים התאורטיים בתאוריית נוכחות אנליטית ואת הטמעתה 
בתודעת האנליטיקאי.

הזיקה המיוחדת שפסיכולוגיית העצמי יוצרת עם הבודהיזם מאפשרת 
היענות לאתגר זה והולידה את תכנית ההכשרה הפסיכואנליטית־בודהיסטית 

המוצעת. בתכניה ובאופני הנחלתם מבקשת התכנית לתת מענה ישיר, 
מדויק וייחודי למכלול הנושאים הגלומים בטיפוח התודעה החומלת של 

הפסיכואנליטיקאי ובשכלול נוכחותו המתמירה כלפי מטופלו.

רקע

עם תום העשור הראשון 
של המאה ה־21 נראה כי 

הפסיכואנליזה נמצאת 
במצב התפתחותי 

מאתגר ביותר: 
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של פסיכואנליטיקאים הְמשּוקעים בטיפוח ובשכלול הממד הרוחני של התודעה. 
התכנית שמה דגש על טיפוח נוכחות אנליטית התמרתית, אחדותית וחומלת הנעה 

בחופשיות בין הממדים התוך־אישיים, הבין־אישיים והעל־אישיים של המרחב 
הפסיכואנליטי. 

על מצע הגותי זה עוגנת רוחה של התכנית לא רק בחדר הטיפול 
הפסיכואנליטי – היא גם מכוּונת אל עבר הקהילה הרחבה יותר, בראותה בזיקת 

האחריות כלפי הזולת היבט מהותי של התודעה בממדיה הרוחניים. ברוח זו נבנית 
התכנית כתומכת־קהילה, כך שתוכל לאפשר טיפולים פסיכואנליטיים ללא תשלום 

לאוכלוסייה, שבאופן רגיל לא תוכל לזכות בטיפול מסוג זה )בשיא התממשות 
פעילות התכנית יתקיימו כ־100 אנליזות בשבוע, שהן כ־400 שעות טיפול שבועיות 

לאוכלוסייה מגוונת, החל בילדים בגיל הרך ועד מבוגרים בגיל שיבה(.

מטרה 

תכנית רוח אדם מכוננת 
מסגרת התהוות, התנסות, 

למידה וחוויה 
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פסיכואנליזה לדורותיה, תוך התמחות בפסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית 
מיסודו של היינץ קוהוט; בודהיזם, ההגות והפרקטיקה של זרם המהאיאנה;

מדעי הרוח והאמנויות, מפגשים נבחרים עם אוצרות הרוח האנושית. 
המשתתפים בתכנית יפגשו פילוסופיות, תאוריות, מחקרים אמפיריים ופרקטיקות 

המבוססים על שלושת שדות ההגות הללו תוך שילובם זה בזה במטרה ליצור 
ללומד מצע להתנסות תודעתית חדשה וייחודית.

 פסיכואנליזה ופסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית: 
מאז כינונה של הדיסציפלינה הפסיכואנליטית עוסקת הפסיכואנליזה בחקר 

תודעת האדם: הפסיכואנליזה לדורותיה שכללה עד מאוד את ההיכרות וההבנה 
של תודעת האדם דרך ממדיה הדחפיים, המבניים והנפרדים, אך בשל זניחת 
שורשיה הנטועים עמוק בראשית הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית לטובת 
הפילוסופיה של הפוזיטיביזם, ממדי הרוח של התודעה עדיין נותרו ממתינים 

להתגלותם. גם פיתוחים פסיכואנליטיים של ממדי רוח אלה, פרי המחקר 
הפסיכואנליטי של העשורים האחרונים, לא הביאו ליצירת פרדיגמה תאורטית 
שיטתית ושלמה, שחוברים בה מטה־תאוריה ופרקטיקה של נוכחות אנליטית 

ֶנת לטיפוח ממדי הרוח של התודעה המטפלת.  ַכּוֶ למזיגה אחת ַהּמְ
פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית הפציעה בעשורים האחרונים בתוך 

הפסיכואנליזה כפרדיגמה פסיכואנליטית שלמה המציבה במרכזה שלושה 
מרכיבי יסוד: את מהותה ההתמרתית והא־לינארית של עצמיות האדם, את 
האמפתיה כמצע הפסיכואנליטי של האחדותיות ואת הזיקה הייחודית של 

יחסי זולתעצמי, המושתתים על ְמשּוקעוּת אמפתית של אדם בזולתו, כמצע 

אני מאמין 

התכנית מתבססת על 
שילוב ומזיגה בין שלושה 

שדות הגות החולקים 
ביניהם את העיסוק 

בהרחבת תודעתו של 
 האדם ובכינון עמדה 

 על־אישית פתוחה 
אל העולם ואל הזולת: 
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הפסיכואנליטי של החמלה. בכך משיבה פסיכולוגיית העצמי את הפסיכואנליזה 
אל שורשיה הקיומיים מצד אחד, ומובילה אותה אל ממדיה הרוחניים מצד שני. 

התכנית מציעה למידה מעמיקה ושיטתית של המטה־תאוריה מבית מדרשה 
של פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית ושל יישומיה לתאוריה של התהוות 

תודעת האדם והתפתחותה ולתאוריה של הנוכחות האנליטית. ההתמחות 
הייחודית בפסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית תיעשה מתוך מחויבות היסטורית 

והגותית ותוך לימוד שיטתי ורצוף של תודעת האדם, כפי שנחקרה על־ידי מיטב 
ההוגים הפסיכואנליטיים במהלך האבולוציה של הפסיכואנליזה החל מראשיתה. 

 בודהיזם: 
תרומת הבודהיזם לעתידם של הדורות הבאים תובעת מאמץ ֵהרואי של המזרח 

והמערב גם יחד. הטמעתה של ליבת הבודהיזם בתוך שדה הגות ופרקטיקה 
רוחנית של המערב תבטיח הן את שימורה של המורשת הבודהיסטית ועוד יותר 

מכך את התפתחותה העתידית כאוצר תרבות עולמי.
אנו מציעים כי הפסיכואנליזה, העוסקת בחקר תודעת־האדם ובטיפול 

ִסְבָלּה, הנה אחד משדות ההגות והפרקטיקה המערביים, אשר באופן  ּבְ
טבעי מתאים להטמעה אורגנית של הבודהיזם בתרבות המערב. הקשר בין 

הפסיכואנליזה והבודהיזם הנו אחת מזיקות העומק המופלאות בציוויליזציה 
האנושית במהלך מאה השנים האחרונות. זיקה זאת, על־אף טבעיותה, מלּווה 

באופן קבוע בשסע מכאיב ומשמעותי בין שני השדות הללו בשל נקודות 
מחלוקת, שעד להופעת פסיכולוגיית העצמי במרחב הרעיוני של הפסיכואנליזה 

לא זכו ליישובן.
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נראה אפוא כי פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית, שהנה החוליה 
האורגנית המקשרת בין הפסיכואנליזה לבין הבודהיזם, מאפשרת את התמרתה 

של הדיסציפלינה הפסיכואנליטית כולה דרך איחויו של הפער בין הישגיה 
התאורטיים מרחיקי הלכת של הפסיכואנליזה לבין התאוריה של הנוכחות 

הטיפולית ואפיקי ההכשרה המוליכים אליה. 
מורים פסיכואנליטיקאים ובודהיסטים, המהווים יחדיו את סגל התכנית, 

חולקים אחריות משותפת במטרה להבטיח העברה טבעית של הידע והפרקטיקה 
הבודהיסטיים כמצע נכון לתהליכי התמרה של התודעה הפסיכואנליטית 

העתידית הנוכחת מתוך חמלה וחוכמה. כך תתנסה קהילת הלומדים בתכנית 
)סנגהה( בתהליכי למידה, התבוננות, תרגול ועבודה עצמית הנשענים על עקרונות 

הדהרמה הבודהיסטית.

 מדעי הרוח והאמנויות: 
מתוך ה"אני מאמין" של התכנית, המבקש ליצור קהילה ייחודית שאיננה רק 
קהילה לומדת אלא גם מטפחת את התודעה והתמרתה, אנו מבקשים לשלב 

בהכשרה ייחודית זו למידה של היבטים נבחרים בהגות העולמית לדורותיה 
בתחומי הפילוסופיה, המדע, השירה, הספרות, האמנות, המוזיקה ועוד. אנו 

מאמינים כי לימוד משולב של היבטים מאוצרות הרוח האנושית יהווה אופנוּת 
נוספת לתרגול הרחבת הדעת כתהליך של התמרת התודעה.
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במסגרתו של איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות והוצעה 
כמפעל משותף למכון למה צונג קאפה – ללימוד ותרגול בודהיזם במסורת 

הטיבטית שבפומיה, איטליה.
איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות נוסד במטרה 
להוות קורת גג ארגונית ומקצועית לפיתוח ולמסירה של פסיכולוגיית העצמי, 

כפי שנהגתה על ידי היינץ קוהוט וממשיכיו בארץ ובעולם. האיגוד הוקם 
ב־1999 ביוזמה של קבוצת מטפלים העוסקים בפסיכואנליזה ובפסיכותרפיה 
פסיכואנליטית והוא מחויב לפיתוחה ולקיומה של פעילות מדעית, הוראתית 

ומחקרית. אחת מהמטרות העיקריות של האיגוד הנה לבסס יחסים פתוחים של 
חקר ולימוד עם שדות הגות ופרקטיקה נוספים, אשר רואים בפסיכולוגיית העצמי 

הפסיכואנליטית מצע פילוסופי ותרבותי המשיק לגופי ידע פסיכולוגיים וחוץ 
פסיכולוגיים אחרים. 

פעילויותיו השונות של האיגוד כוללות בין השאר:
פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי: תכנית ארבע־שנתית למטפלים א. 

מתקדמים המתקיימת במסגרת התכנית לפסיכותרפיה של הפקולטה לרפואה 
ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל־אביב. 

תכנית הכשרה ללימודי פסיכולוגיית העצמי: תכנית תלת־שנתית לפסיכותרפיה ב. 
למטפלים בתחילת דרכם המתקיימת תחת קורת הגג של האיגוד. 

מפגשים בצוותא: סדרה חודשית של מפגשים מדעיים הפתוחה לקהל הרחב.ג. 
ימי עיון חווייתיים: התכנסות שנתית המוקדשת לזיקה שבין פסיכולוגיית ד. 

העצמי ותחומי תרבות שונים. 

אחריות

תכנית חזון ייחודית זו של 
הכשרה פסיכואנליטית־

בודהיסטית נהגתה, צמחה 
וגובשה 
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מפעל תרגום: 	רקת 		גות 	קו	וטיאנית לעברית. 	. 
מפעל הוצאה לאור: 'כתבים' – 	תרומ	 	ישראלית לפסיכולוגיית 	עצמי.ו. 
קבוצות חשיבה ומחקר: יישום פסיכולוגיית 	עצמי בשד	 	טיפול בילדים 	. 

ובני נוער, בתחומי 	חבר	 ובמעש	 	חינוך. 

 Lama Tzong Khapa Institute( 	, איטלי	ה שבפֺומי מכון ָלָמה צוְנג ָקאָפּ
ILTK –( 	נו מרכ	 ללימוד ולתרגול בוד	יסטים 	מונח	 בדרך 	מסורת 

 Foundation for( מכון חבר בקרן לשימור מסורת המהאיאנה	טיבטית. 	
the Preservation of the Mahayana Tradition – FPMT(, ארגון ש	וקם 

ב־1975 שלא למטרת רווח, במטר	 למסור ולשמר את 	מסורת 	בוד	יסטית 
של 	מ	איאנ	 ברחבי 	עולם על־ידי 	ורא	, מדיטצי	, שירותים למען 	ק	יל	, 

רטריטים ומי	מים חינוכיים שונים. מכון למה צונג קאפה מבוסס על מסורת 
	ֶגלּוג )Gelug( של למ	 צונג קאפ	, מור	 בן 	מא	 	־14, מעמודי 	תווך של 

 Lama( 	תוּבטן ֶיֶש 	מכון למ	על ידי מייסד  	טיבטי, כפי שנלמד	ם 	י	בוד	
Thubten Yeshe( וכפי שנלמדת על־ידי 	מנ	ל 	רוחני 	עכשווי למ	 	ופ	 

 .)Lama Zopa Rinpoche( 	רינפוש
מכון למה צונג קאפה 	וקם ב־1977, ו	וא ממוקם בעייר	 פומי	, כארבעים 

ק"מ דרומית לפי		, בא	ור חבל טוסקנ	. במשך 	שנים אירח 	מכון בין כתליו את 
גדולי 	מנ	יגים של 	מסורת 	טיבטית, כולל 	וד קדושתו 	דלאי למ	 	־14. 
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המכון ידוע באיכות הגבוהה של תכניות הלימוד, ביניהן: 
לגלות את הבודהיזם: תכנית מבוא בת ארבע	־עשר קורסים 	מספקת בסיס א. 

ל	בנ	 	מתקדמת של 	לימוד 	בוד	יסטי. 
תכנית לימוד בסיסית: תכנית 	מתקיימת במשך שנתיים וחצי במרכ	 או ב. 

במשך חמש שנים כתכנית מקוונת, מונחית על־ידי שילוב של לימוד עיוני 
ותרגול מדיט	. 

תכנית המומחים: תכנית בת שש שנים, אשר מספקת 		דמנות ייחודית ג. 
ללימוד פילוסופי מעמיק ואינטנסיבי של 	וראת 	בוד	י	ם ובסיכומ	 כוללת 

רטריט אישי בן שנ	.

תכנית רוח אדם תלוּוה על־ידי שני מעגלי אחריות מוסדיים:
חבר נאמנים בינלאומי שיעניק לתכנית תמיכ	 ברוח ובחומר.א. 
מוסדות 	יגוי 	מופקדים על תכנית 		כשר	 )כמפורט בעמ' 22–21(.ב. 

תכנית ח	ון 	ו אושר	 על־ידי 	אספ	 	כללית של איגוד ישראלי לפסיכולוגיית 
העצמי ולחקר הסובייקטיביות בדצמבר 2010. בפברואר 2011 קבל	 	תכנית את 
 Foundation for the( קרן לשימור מסורת המהאיאנה	רשמית של 	 	כרת	

Preservation of the Mahayana Tradition – FPMT( על־ידי מנ	ל	 	רוחני 
.)Lama Zopa Rinpoche( 	רינפוש 	ופ	 	למ
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 על הפונים להימנות על אחד ממקצועות בריאות הנפש המוכרים – 
פסיכולוגיה קלינית, עבודה סוציאלית, פסיכיאטריה, או פונים מדיסציפלינות 

אחרות המורשים לעסוק בטיפול נפשי על ידי הרשויות המוסמכות. 
כמו כן על הפונים להיות בעלי תואר שני, עם ניסיון של חמש שנות עבודה קלינית 

בהדרכת קלינאים המוסמכים לכך. 
ההשתייכות לתכנית תבוא לידי ביטוי בהשתתפות ערה, סקרנית ויצירתית 

בקבוצת הלימוד )סנגהה(, תוך אחריות ופתיחות של כל משתתפת/משתתף לאופייה 
הדמוקרטי, לנקודות מבט שונות בקרב החברים הלומדים ואנשי הסגל כמו גם לחומר 

הלימוד – כך שהלמידה עצמה תהווה תרגול מתמיד מעמדת יסוד אמפתית. 

הערות:
אופייה הבינלאומי של התכנית והגיבוי הבינלאומי שניתן לה מגורמים שונים א. 

בעולם תאפשר בעתיד קליטת לומדים מחו"ל.
עם ההתקבלות לתכנית יהיו הלומדים לחברים רשמיים באיגוד ישראלי ב. 

לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות.
חברי איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, אשר ג. 

מעוניינים בהכשרה פסיכואנליטית בלבד, יוכלו לעשות זאת על־פי תכנית 
אישית )כמפורט בנספח א'(.

תכנית רוח אדם תעודד הקמת מסגרת עיונית־התנסותית במרחב האיגוד ד. 
ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות בנושא 'חקר השילוב 

בין פסיכולוגיית העצמי והבודהיזם' שתהא פתוחה לחברים ולעמיתים 
באיגוד המעוניינים בכך )כמפורט בנספח ב'(. 

למי מיועדת 
התכנית 

התכנית תקבל בברכה 
מגוון של פונים תוך 

פתיחות לאוכלוסיות 
ולמגזרים שונים בחברה 

הישראלית 
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 המעוניינים ללמוד בתכנית יוזמנו למפגשי היכרות עם שני חברי סגל. 
תהליך ההיכרות עשוי להתפרש על פני מספר מפגשים.

על הפונים לתכנית לשלוח:
חיבור אישי שתכניו יאפשרו היכרות ראשונית ויכללו גם התייחסות מפורטת א. 

למשמעות הפנייה לתכנית ייחודית זאת.
חוות דעת משני ממליצים שעמם ניתן גם לשוחח.ב. 
תעודות לימודים אקדמיים וכן תעודות המעידות על הכשרה קלינית ועל ג. 

רישום במשרד הבריאות.

שמירת הפרטיות והסודיות של מלוא תהליך הקבלה, לרבות כל חומר אישי 
שיופקד על ידי הפונים, מחייבת אותנו ומובטחת בפני הפונים על פי כל כללי 

האתיקה. 

ההרשמה לתכנית תיפתח בתאריך 2.3.14 ותסתיים בתאריך 30.6.14.
התשובות לפונים תימסרנה עד תאריך 31.10.14. 

תכנית הלימודים של מחזור א' תיפתח בתאריך 1.3.15.

תכנית רוח אדם תתקיים במשכן האיגוד המיועד בעיר לוד.
תכנית הלימודים תיפתח אחת לשלוש שנים.

תהליך הקבלה
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 להגשת המועמדות, לקבלת טופסי הרשמה ולמידע נוסף ניתן לפנות 
 למזכירות איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות 

ת.ד. 115, משגב דב 7686700 
טלפון: 050-541-9907 

elinoarx@netvision.net.il :דוא"ל

 תכנית הלימודים המלאה וכן טופסי הרשמה נמצאים באתר האיגוד
 www.selfpsychology.org.il

דמי הרשמה בסך 600 ₪ 
יש לצרף להגשת מועמדות לתכנית רוח אדם בהמחאה לפקודת איגוד ישראלי 
לפסיכולוגיית העצמי. סכום זה מיועד לצרכי הרישום והטיפול המנהלי בפנייה.
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קבוצת הלומדים מאורגנת כסנגהה, קהילה הלומדת יחד, מתרגלת מדיטה א. 
יחד ודואגת לצרכיה החומריים )כמו אחזקה וניקיון של מרחב הלימודים 

הפיזי( מתוך שותפות ואחריות הדדית. 
משך הלימודים בתכנית הוא שבע שנים והם ממומנים באמצעות מלגת קיום ב. 

ללומדים. 
במהלך שבע השנים נפרשים הלימודים על־פני שלושה ימי לימוד בשבוע: ג. 

 בימי ראשון ורביעי בין השעות 08:30–15:00 
בימי שני בין השעות 14:30–19:00 )כמפורט בעמ' 40( 

אחת לחודש, בימי שני בין השעות 16:45–18:45, יתקיים סמינר קליני של כל ד. 
הלומדים והמורים בתכנית. 

הלמידה בתכנית מתבססת על מרכיבי יסוד אלה: ה. 
אנליזה אישית. • 
תרגול של שלוש אנליזות לפחות )ארבע אנליזות למי שיתמחה • 

בפסיכואנליזה של ילדים( בליווי הדרכה אישית בכל אנליזה.
18 שעות שבועיות של נוכחות משתתפת בתכנית הכוללות: לימודים • 

עיוניים )פסיכואנליזה מקיפה, פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית, 
דהרמה ומדעי הרוח והאמנויות(, סמינר קליני, תרגול מדיטה, סמינר 

שיתוף – המפגש עם הדהרמה, סמינרים מתכנסים )רטריטים(.
בשלושת הסמסטרים הראשונים ייקחו הלומדים חלק בהתנסות יישומית של ו. 

 היות זולתעצמי בקהילה כחלק מתהליך ההכנה לאנליזות שיערכו 
)כמפורט בעמ' 34(.

המבנה הכללי 
של התכנית
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כל לומד יהיה באנליזה אישית במתכונת של ארבע פעמים בשבוע במשך א. 
חמש שנים לפחות מעת כניסתו לתכנית.

על האנליטיקאי של האנליזה האישית להיות מוסמך על־ידי המוסדות ב. 
המוכרים להכשרה פסיכואנליטית.

האנליזה האישית הינה במימון אישי.ג. 

אנליזה אישית

אנליזות לימודיות

מיועדות לתושבי העיר 
לוד וסביבותיה ותתקיימנה 

במשכן האיגוד המיועד 
בלוד

הלומדים יכולים להתחיל בטיפולים פסיכואנליטיים בסמסטר השני בשנת א. 
הלימודים השנייה. 

כל אנליזה נוספת תוכל להתחיל שישה חודשים לאחר קודמתה באישור ב. 
מדריך האנליזה הראשונה ומדריכי האנליזות שלאחר מכן בהתאמה ובתיאום 

עם ועדת ההוראה.
כל לומד נדרש לקיים שלוש אנליזות. ג. 
אחת האנליזות של לומד המתמחה באנליזות של מבוגרים תוכל להיות עם ד. 

ילד או מתבגר. 
לומדים המתמחים גם בטיפול פסיכואנליטי בילדים ובמתבגרים נדרשים ה. 

לארבע אנליזות: שתיים במבוגרים ושתיים בילדים. 
כל אחת מן האנליזות תהא בת ארבעה מפגשים שבועיים של חמישים ו. 

דקות כל אחד. אחת מהאנליזות של הילדים או המתבגרים יכולה להיות גם 
בתדירות של שלוש פעמים בשבוע.
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השאיפה היא לבסס תהליך אנליטי בטיפול במבוגר שיימשך שנתיים לפחות, ז. 
ושנה וחצי לפחות בטיפול בילד1. 

כל לומד יתנסה באנליזה של מטופלים משני המינים )בשתי האנליזות של ח. 
ילדים או מתבגרים אין הכרח לשני המינים(.

כל אנליזה תלּווה בהדרכה אישית בת שעה שבועית והיא תמומן על־ידי ט. 
התכנית. החל מהשנה השישית ללימודים תוכל תדירות ההדרכה לכל 

אנליזה, ובתנאי שהיא נמשכה שלוש שנים לפחות, לעמוד על פעם אחת 
בשבועיים בהתאם לשיקולי ועדת ההוראה. 

שתי הדרכות לפחות צריכות להיות ברוח פסיכולוגיית העצמי. הדרכה אחת י. 
נוספת יכולה להיות על־פי בחירה אצל מדריך שאינו נמנה עם סגל התכנית, 

והיא תמומן על־ידי הלומד.
על המדריכים להיות אנליטיקאים מנחים. יא. 

אנליזה שתיפסק או תסתיים בטרם מלאת לה שנתיים )או שנה וחצי אצל ילדים/מתבגרים( תיחשב    1
במניין האנליזות לפי שיקולי ועדת ההוראה.

ברוח חזונה של תכנית ההכשרה המבוססת על יצירת קהילה תומכת־קהילה 
ונתמכת־קהילה, התכנית איננה גובה שכר לימוד, והלומדים בתכנית יקבלו מלגת 
ֵנים־ָעָשׂר חודשים בכל שנה למשך שבע שנות  מחיה ולימוד חודשית ְמַכבדת לְשׁ

הלימוד. סכום זה יממן את מכלול הלימודים על דרישותיהם וכן את הטיפול 
במטופלים באנליזה שמהם לא ייגבה כל תשלום כעולה מרוח התכנית.

מלגת קיום
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 ועדת היגוי 
ראש התכנית 

מרכז התחום הפסיכואנליטי 
מרכז התחום הבודהיסטי 

מרכז תחום מדעי הרוח והאמנויות

מערך מנהלי
מרכז מנהלה

מזכירות
גזברות

גיוס משאבים 
אחזקה

ועדת הוראה2 
מרכז ועדה

תת־ועדה לתכנית הלימודים
תת־ועדה לענייני סגל

תת־ועדה לענייני תלמידים – ליווי אישי בתהליך ההכשרה 
תת־ועדה לאיתור צורכי טיפול בקהילה וניתוב אנליזות ללומדים 

הלומדים יוכלו להיבחר לועדת ההוראה החל מן השנה החמישית.   2

מוסדות תכנית 
רוח אדם 
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ועדת קבלה3
מרכז ועדה

תת־ועדה לקבלת לומדים
תת־ועדה לליווי לומדים עד לתחילת ההכשרה

סגל המורים בלימודי הפסיכואנליזה
הסגל מורכב מפסיכואנליטיקאים חברי איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי 

ולחקר הסובייקטיביות וממורים בכירים במוסדות המוכרים להכשרה 
פסיכואנליטית בארץ ובחו"ל.

סגל המורים בלימודי הבודהיזם
הסגל מורכב מפסיפס של מורים טיבטים מוסמכים להוראת הדהרמה, מורים 

בודהיסטיים מערביים ודמויות מפתח בעולם הבודהיסטי שישולבו כמורים 
אורחים במהלך שנות הלימוד. 

סגל המורים בלימודי מדעי הרוח והאמנויות
הסגל יכלול אנשי רוח, אנשי אקדמיה, יוצרים ואמנים.

הלומדים יוכלו להיבחר לועדת הקבלה החל מן השנה החמישית.   3
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ח	ון רוח אדם 
 תכנית 	כשר	 פסיכואנליטית־בוד	יסטית 

 	וכ	 ל	תממשות 	ודות לתרומ	 רחבת לב אשר בשלמות מסירת	 מעניק	 
	שרא	 עמוק	 לממד 	אתי של 	תכנית



תכנית הלימודים



תכנית הלימודים



פסיכואנליזה מקיפה:
תכנית רוח אדם תקנה ללומדים השכלה פסיכואנליטית רחבה תוך א. 

התמקדות בפסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית. התכנית מחויבת להקנות 
היכרות עומק עם מיטב ההוגים הפסיכואנליטיים בתחומי המטה־תאוריה, 

בפרקטיקה של הנוכחות האנליטית ובממשקי המחקר הבינתחומי של 
הפסיכואנליזה עם תחומי דעת אחרים. כך, שלצד התמחות העומק 

בפסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית יהיו לומדי התכנית 'אזרחי העולם' 
בפסיכואנליזה. 

התכנית תקיים למידה של האסכולות הפסיכואנליטיות השונות ברצף ב. 
ההתפתחות ההיסטורית בהגות הפסיכואנליטית.

למידת כל אסכולה תתבסס על שלושת צירי יסוד אלה: מטה־תאוריה, ג. 
התפתחות ופסיכופתולוגיה, התאוריה של הנוכחות האנליטית.

הלימוד עצמו ישמש תרגול בעמדה אמפתית כלפי כל אסכולה, כדי להעמיק ד. 
הלמידה בכל תאוריה מנקודת מבטה. 

עקרונות 
תכנית לימודי 

הפסיכואנליזה 
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פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית: 
היקף לימודי אסכולת פסיכולוגיית העצמי יהא מחצית מכלל לימודי התכנית א. 

הפסיכואנליטית. 
שלושה צירי יסוד של לימוד האסכולה הם: התאוריה המטה־פסיכולוגית של ב. 

הנרקיסיזם ומושג העצמי; התהוות העצמיות והתפתחות העצמי; התאוריה 
של הנוכחות הפסיכואנליטית כזולתעצמי.

הלמידה תתמקד בחמשת עמודי התווך של הקורפוס הקוהוטיאני: האנליזה ג. 
ַבת העצמי, כיצד מרפאת האנליזה?, פסיכולוגיית־העצמי  של העצמי, ֲהׁשָ

וחקר רוח אדם והרצאות מכון שיקגו. יצירות אלו משרטטות את קו 
 התפתחות התאוריה דרך ארבע תחנות: תחנה ראשונה – האמפתיה; 

תחנה שנייה – 'הנרקיסיזם החדש'; תחנה שלישית – תגלית הזולתעצמי; 
תחנה רביעית – המָשׂגה מלאה של מעשה הטיפול הפסיכואנליטי.
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התכנית תציע היכרות רחבה עם ההגות הבודהיסטית ועם פרקטיקת א. 
התרגול שלה תוך התמקדות מיוחדת בבודהיזם הטיבטי על־פי מורשת 

הֶגלּוג. הלימוד ייעשה תוך שילוב הוראה מסורתית ופרשנות מערבית 
עכשווית. 

היקף לימודי הבודהיזם יקביל לכלל לימודי הפסיכואנליזה ויעניק הבנה ב. 
מתקדמת של הבודהיזם הטיבטי בשלושה צירים: ההגות הפילוסופית, 

 המטה־תאוריה הפסיכולוגית והתאוריה של דרכי התרגול לטיפוח 
התודעה המותמרת. 

התכנית מלּווה בתרגול מדיטטיבי יומיומי שיעטוף את הלמידה ואת ג. 
הנוכחות בתכנית.

עקרונות תכנית 
לימודי הבודהיזם

28



הלימודים יאפשרו היכרות עם היבטים נבחרים בהגות המערבית כמו גם זו א. 
המזרחית בתחומי הפילוסופיה, המדע, השירה, הספרות, האמנות והמוזיקה. 

הרחבת הדעת באפיקי תרבות אלו תהווה אוְפנוּת תרגול נוספת בתהליך 
התמרת התודעה.

מתווה הלימודים יפרוס שני מסלולים משלימים של סמינרים בתחומי חקר ב. 
רוח האדם והאמנויות. שני מסלולי הלימוד יתקיימו במקביל במשך כל 

 שנות התכנית.
המסלול האחד, המכונה 'ארבעת הז'אנרים הגדולים', ערוך בזיקה לארבע 
הסוגות הגדולות העולות מן הפואטיקה האריסטוטלית: הטרגדיה, הקומדיה, 

האפוס והליריקה, מעין ארבעה יסודות ראשוניים של ההבעה האנושית. 
הדגם הזה מעמיד רצף של סמינרים הערוך, עד סוף השנה השניה ללימודים, 

במעין סדר היסטורי. החל מן השנה השלישית יוצאים מתוך הרצפים הללו 
שני זוגות של סמינרים העוסקים בשני נושאים המתבקשים מן המבנה הזה, 
בשני ממדים שונים: המודרניזם ומושג ה'אני', כשכל אחד מהם מסתעף אף 

 הוא לתתי־נושאים.
המסלול השני, המכונה 'סינאפסות – גלגולי נושאים וצורות בתרבות', 

מעמיד שורות של סמינרים על נושאים שונים, שגם אם הם קשורים זה בזה 
ויוצרים בהצטברותם תמונה רחבה, הם אינם קשורים בקשרי נביעה זה מזה 

ואין צורך ללמוד אותם ברצף. מסלול זה משקף את דרך ההעברה של השדר 
בין תאי העצבים בגוף – העברה שאינה עשויה רק מגע ישיר, אלא היא 

מסירה מורכבת בין חומר לאנרגיה.

עקרונות תכנית 
לימודי מדעי 

הרוח והאמנויות
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התכנית משתרעת על 14 סמסטרים והיא כוללת:

14 סמינרים תאורטיים סמסטריאליים בפסיכואנליזה מקיפה 

14 סמינרים תאורטיים סמסטריאליים בפסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית 

14 סמינרים קליניים סמסטריאליים 

28 סמינרים של לימוד הדהרמה הבודהיסטית

28 יחידות סמסטריאליות של תרגול מדיטטיבי

14 יחידות סמסטריאליות של הסמינר 'המפגש עם הדהרמה'

28 סמינרים סמסטריאליים במדעי הרוח והאמנויות
 

מבנה התכנית 
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סמינר החורף – סמינר בן שלושה עד חמישה ימים במהלך חופשת א. 
החורף שבין הסמסטרים, שיתמקד בחקירת מושגים בפסיכואנליזה 
מקיפה, בפסיכולוגיית העצמי ובבודהיזם. הסמינר המתכנס יתקיים 

 במדיטה מלאה ויכלול 'שיעור דהרמה' פסיכואנליטי־בודהיסטי. 
סמינר החורף מיועד ללומדים בלבד.

סמינר הקיץ4 – סמינר בן חמישה עד שנים עשר ימים במהלך חודש יולי. ב. 
הסמינר המתכנס יתקיים במדיטה שלמה שבה תשולב למידה קלינית עם 
שיעורי דהרמה. סמינר הקיץ מיועד לסנגהה של לומדי התכנית, לחברים 
מאיגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות וכן לקהילה 

המקצועית הרחבה.
סמינר מתכנס בפומיה5 – במהלך שנות הלימודים יוכלו הלומדים ג. 

להשתתף בסמינר מתכנס אחד במכון למה צונג קאפה – ללימוד ותרגול 
בודהיזם במסורת הטיבטית שבפומיה, איטליה.

4  ההשתתפות בסמינר הקיץ תמומן על־ידי כל משתתף.
5  ההשתתפות בסמינר זה תמומן על־ידי כל משתתף.

סמינרים 
מתכנסים 

)רטריטים( 
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ה 
ונ

ש
רא

ה 
שנ

שם הקורססמסטר

פרויד המוקדם – ראשית כינון הפסיכואנליזה )עד 1914( א

ב
פרויד – מושגי היסוד בחשיבה הפסיכואנליטית הקלסית )העברה, 

העברה נגדית, התנגדות, כפיית החזרה ועוד(

ה 
ני

פרויד המאוחר – שנות התגבשות המטה־תאוריה )עד 1938( אש
יונג – המשגה ראשונית להיבט המטפיזי של העצמיב

ת
שי

לי
ש

א
 קו ההתפתחות בפסיכואנליזה בין פרנצי, בלינט וקוהוט 

הקורס מוקדש לזכרו של יורם חזן ז"ל

ב
קליין – מושגים בתאוריה הקלייניאנית ופיתוחיהם העכשוויים 

 )פנטזיה ומציאות, חשיבה וסימבוליזציה, הכלה, הזדהות 
השלכתית ועוד(

ת
עי

בי
ויניקוט – חקר החוויה: נקודת מעבר בפסיכואנליזהא ר

ויניקוט – המקום בו אנו חייםב

ת 
שי

מי
אח

'רוח ויניקוט' – בני דורו וממשיכיו: סירלס, גנטריפ, פרברן, חאן, 
מילנר, מודל, בולס, גנט, אוגדן

לא דיברנו עוד על אהבה – על האהבה בפסיכואנליזהב

ת 
שי

שי

א
ביון המוקדם – ללמוד מן הניסיון )מושגי יסוד: ְמָכל־מּוָכל, פונקציית 

אלפא, הרשת, חלימת ֵערות ועוד( 

ב
פרספקטיבות אינטרסובייקטיביות והתייחסותיות: סטולורו, מיטשל, 

ארון, בנג'מין

ת 
עי

בי
ביון הטרנסצנדנטי וממשיכיו: סימינגטון, גרוטשטיין, אייגןאש

מהאדם האשם לאדם הטרגי – ואל עבר האדם המיסטיב

תכנית לימודי 
הפסיכואנליזה

תכנית לימודי 
פסיכואנליזה מקיפה 
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ה
ונ

ש
רא

ה 
שנ

שם הקורססמסטר

היסודות ההיסטוריים והפילוסופיים של פסיכולוגיית העצמיא
מושג האמפתיה במשנתו של היינץ קוהוטב

ה 
ני

גלגולו של מושג בפסיכואנליזה: 'על הנרקיסיזם החדש' אש
האנליזה של העצמי )1971( – אמירה שיטתית ראשונהב

ת
שי

לי
זולתעצמי – תגלית של העברהאש

ב
 ֲהָשָבת העצמי )1977( – הבנה, הסבר ומעבר להם: 

מצע תאורטי שלם

ת
עי

בי
א ר

 בין עצמי וירטואלי לנרקיסיזם קוסמי: 
התהוות העצמיות והתפתחותה 

המקרים הקליניים של פרויד מנקודת מבטה של פסיכולוגיית העצמיב

ת 
שי

מי
אח

מופעיו הקליניים של העצמי הנתון בהפרעה )דיכאון, פרוורסיה, 
התמכרויות ואלימות(

פשר החלום והוויית החולםב

ת 
שי

שי

כיצד מרפאת האנליזה? )1984( – מצג שיטתי של תאוריית טיפולא

ב
פסיכולוגיית העצמי וחקר רוח אדם )1985( – הרהורים 

פסיכואנליטיים על היסטוריה, תרבות ועתיד

ת 
עי

בי
אש
 "יש זרע, יש פריחה, יש נבילה וקמילה, יש מיתה ואז הדור הבא 

של ורדים תופס את מקומו": פרויד, קוהוט והסצנה העכשווית 
בפסיכולוגיית העצמי

פסיכואנליזה של נוכחות: מטה־תאוריה של התמרהב

 תכנית לימודי 
פסיכולוגיית העצמי 

הפסיכואנליטית 
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'התהוות האנליטיקאי כזולתעצמי' – עד לתחילת האנליזות בהדרכה )משמע סמינר קליני 
במהלך שלושת הסמסטרים הראשונים( הסמינר יוקדש לתרגול של התמרת 

תודעת הלומדים, שישולבו במסגרות חינוכיות, רפואיות וחברתיות שאינן 
טיפוליות במובהק, כמו גני ילדים, מעון יום לתינוקות, כיתות הגיל הרך בבית 

ספר, מסגרות טיפוליות לנכים, מעון בקהילה לקשישים – מסגרות השוקדות על 
תהליכים אמפתיים במרחב החברתי והציבורי. כמו כן ישולבו הלומדים במפעלי 

תמיכה וסיוע נפשי בעתות חירום בארץ ובחו"ל. 

החל מהסמסטר הרביעי יתקיים הסמינר הקליני במתכונת של קבוצות הדרכה על 
טיפולים פסיכואנליטיים. 

סמינר קליני חד־חודשי
יום שני האחרון בכל חודש 

 18:45–16:45

'התבוננות בתהליך התהוות התודעה המטפלת' – הסמינר יתקיים אחת לחודש 
בפורום מלא של הלומדים והסגל במסגרת הסמינר הקליני של התכנית. 

סמינר סגל חד־חודשי
 בתום הסמינר הקליני 
 החד־חודשי המשותף

21:30–20:00

'התבוננות בתהליך התהוות התודעה המלמדת והמטפלת' – הסמינר יתקיים 
אחת לחודש בפורום של סגל התכנית.

ימי שני 16:45–18:15 
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בסיום השנה הרביעית יגיש כל לומד עבודת חקר תאורטית שיש בה שילוב של 
שלושת שדות ההגות המרכיבים את התכנית והמבוססת על דוגמאות קליניות 

הלקוחות מן הטיפולים הפסיכואנליטיים. 

עבודת אמצע ההכשרה

עבודת הסיום של ההכשרה תעסוק בהצגת סיפורה של אנליזה אחת מתוך מכלול עבודת סיום 
האנליזות של כל לומד. העבודה תוגש עם סיום השנה השביעית לועדת ההוראה 

של התכנית, לאחר שהלומד עמד בכל דרישות ההכשרה. 
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סמסטר בסמסטר א

ה
ונ

ש
רא

ה 
שנ

מבוא לבודהיזם
היסטוריה של הבודהיזם  ·
מהות הבודהיזם: אלטרואיזם אינסופי ותלות  ·

גומלין )interdependence( כתפיסת עולם
סקירה כוללת של הפסיכולוגיה  ·

הבודהיסטית 

מבוא למדיטה )meditation()חלק א'(
על אודות המדיטה  ·
תרגול התודעה במדיטה ·

התודעה )The mind( )חלק א'(
הפוטנציאל האנושי ·
 טבעה הקונוונציונלי )היחסי־תופעתי(  ·

של התודעה
טבעה המוחלט של התודעה  ·
שבעה סוגי ֵערות ·

מבוא למדיטה )חלק ב'( 
מבט חדש על יחסנו לסבל  ·
מדיטה כאמצעי לשינוי התודעה  ·

ה 
ניי

ש
ה 

שנ

התודעה )חלק ב'( 
 התודעה במונחי מצבים מנטליים  ·

מכוננים והרסניים

התודעה )חלק ג'( 
התודעה – בוראת עולמנו ·
התודעה – בוראת אושרנו וסבלנו ·
התודעה – הכוח המניע של פעולותינו  ·

ת 
שי

לי
ש

ה 
הבנת המציאות )חלק א'( שנ

 פיתוח תודעה ממוקדת, ֵערנית  ·
ושרויה בחסד

טיפוח חוכמת עומק לתפיסת המציאות ·

הבנת המציאות )חלק ב'( 
גישה פילוסופית להבנת העצמי ·
 ה'אין־עצמי' של אדם והריקוּת  ·

של תופעות 

ת 
עי

בי
 ר

ה
שנ

המפתח לאושר: הבנת 'אי־שביעות רצון' 
הבנת אופניו השונים של הסבל ·
מדוע חשוב לנו להבין את הסבל  ·
הסיבות לסבל ·
כיצד אנו בוראים את המציאות שלנו  ·
מבוא לשיטות לשחרור מרגשות הרסניים ·

הדרך לאושר ולתחושת שביעות רצון 
הדרך הרוחנית  ·
שינוי תבניות והרגלי מחשבה והתנהגות  ·

מזיקים: טיפוח מצבי תודעה חיוביים
 ארבעת משכנות התודעה הנאצלת:  ·

 נדיבות אוהבת, חמלה, שמחה, 
השתוות הנפש 

תכנית לימודי 
הבודהיזם
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סמסטר בסמסטר א

ת
שי

מי
ח

ה 
שנ

פיתוחה של אמפתיה: טיפוח ִקרבה 
וֶאָחדיוּת עם הזולת 

פיתוח השתוות הנפש ·
מדיטת שבע הנקודות של סיבה־תוצאה:  ·

פיתוח גישה אלטרואיסטית 
זּולת  · התחלפות עצמי ַבּ
 המעבר מסבל לאושר דרך שיטות  ·

להתמרת המחשבה

אלטרואיזם )חלק א'( 
 ארבע השלמויות הראשונות:  ·

נדיבות, אתיקה, סבלנות, חדווה 

ת
שי

שי
ה 

אלטרואיזם )חלק ב'( שנ
שתי השלמויות האחרונות: ריכוז וחוכמה ·
החדווה שבגישת ה'אין־עצמי'  ·

 :)Transformation( התמרת התודעה
הצורך במורה ובדרך 

הישענות על מורה רוחני ·
טכניקות של התמרה  ·

ת
עי

בי
ש

ה 
שנ

האנליטיקאי המותמר )חלק א'( 
סקירה כוללת על מלוא הדרך הרוחנית  ·

הבודהיסטית כפי שנלמדת במסורת 
הטיבטית של צונג קאּפה

כיצד משלימה הדרך הרוחנית הבודהיסטית  ·
את חייו ודרכו של אנליטיקאי

האנליטיקאי המותמר )חלק ב'(
סקירה כוללת על מלוא הדרך הרוחנית  ·

הבודהיסטית כפי שנלמדת במסורת 
הטיבטית של צונג קאּפה

כיצד משלימה הדרך הרוחנית הבודהיסטית  ·
את חייו ודרכו של אנליטיקאי

לימודי הדהרמה יתקיימו בעיקר באנגלית

המפגש עם הדהרמה 
סמינר שיתוף 

 ימי שני בין השעות
16:30–15:00 

במשך כל שנות הלימוד ילווה את לימודי הדהרמה ואת תרגול המדיטה סמינר 
הרהור שבועי שיוקדש להתבוננות הלומדים בתהליכי הלמידה ולעיבוד רגשי של 

חוויית המפגש עם ממדיה העיוניים והמעשיים של הדהרמה. 
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סינאפסות – גלגולי נושאים וצורות בתרבותהז'אנרים הגדוליםסמסטר

ה
ונ

ש
רא

ה 
אשנ

הטרגי א': הטרגדיות הקלסיות, 
דוגמאות נוספות מן הספרות 

העתיקה

 זהות גברית ונשית: הבניה, 
סגנון, הבעה

ב
 הומניזם וביקורת ההומניזם האפי א': האפוסים הארכאיים

באמנות ובהגות

ה 
ני

ש
ה 

אשנ
 הטרגי ב': 

הטרגדיות הרנסנסיות והברוקיות
 מושג הילדות – באמנות, 

בספרות ובהגות

מוות ותחייה – במיתוס ובאמנויותהאפי ב': האפוסים של ימי הבינייםב

ת
שי

לי
ש

ה 
אשנ

הקומי א': הקומדיות העתיקות, 
הרנסנסיות והברוקיות

 המסעות הגדולים א': 
האודיסאה ודון קיחוטה

ב
 הלירי א': 

שירה עתיקה וימי־ביניימית
 המסעות הגדולים ב': 

קלסיציזם, רומנטיקה ומודרניזם

ת
עי

בי
 ר

ה
שנ

ארוס א': שירה וסיפורתהקומי ב': קלסיציזם ורומנטיקהא 

ב
 הלירי ב': 

שירה סינית ושירה מערבית 
מהרנסנס עד סף המודרניזם

הסימפוניה – פרקי יסוד במדיום 
הייחודי למערב: המוזיקה הכלית 

הדרמטית בצורתה המובהקת ביותר

ת 
שי

מי
ח

ה 
אשנ

מודרניזם – בספרות, במוזיקה 
ובקולנוע: גלגולי הסוגות הגדולות

דיוקן עצמי – בשירה, בדרמה 
ובאמנות הפלסטית

ב
 האפי המאוחר: 

גלגולו של האפוס ברומן ובקולנוע
אנטומיה של מלנכוליה: התפתחות 

המושג והבעתו באמנות ובספרות 
העתיקה והמודרנית

תכנית לימודי 
מדעי הרוח 

והאמנויות
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סינאפסות – גלגולי נושאים וצורות בתרבותהז'אנרים הגדוליםסמסטר

ת 
שי

שי
ה 

שנ

א
מושג האדם: התפתחות המושג 

ותכניו המשתנים. תולדות מילים 
כמו 'לב', 'נפש', 'רוח', 'פחד' ועוד

צורה ומשמעות בפילוסופיה 
ובאמנויות, בארכיטקטורה ובטבע

ב

מושג ה'אני': צמיחת הסובייקט 
ה'אוטונומי' ועיצובו בספרות 

ובאמנות. קריסת המושג במודרניזם 
ובפוסטמודרניזם

 ארוס ב': 
 הרחבת מושג הארוס 

בספרות ובאמנות

ת 
עי

בי
ש

ה 
שנ

א

לשונות האמנות: דיון משווה במדיה 
מצד הפנומנולוגיה, הפרצפציה 

והקליטה דרך יצירת מופת אחת 
מתחום הפיסול

 סיבה ומסובב: 
דיון בשאלת הסיבתיות בהגות 

הפילוסופית ובאמנות

ב
לשונות האמנות: המשך הדיון דרך 
בחינת היחס אדם־צמח בתרבויות 

ותקופות שונות

הבנה, בינה ואי־הבנה.
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יום ד'יום ב'יום א'מועד

מדיטהמדיטה9:00–08:30
בודהיזם בודהיזם10:30–09:00
הפסקההפסקה10:45–10:30
מדעי הרוח פסיכואנליזה12:15–10:45

והאמנויות
הפסקת צהרייםהפסקת צהריים13:00–12:15
מדעי הרוח 14:30–13:00

והאמנויות
פסיכולוגיית 

העצמי 
הפסיכואנליטית

מדיטהמדיטהמדיטה15:00–14:30
המפגש עם הדהרמה – 16:30–15:00

סמינר שיתוף
הפסקה16:45–16:30
פסיכולוגיית העצמי 18:15–16:45

הפסיכואנליטית –
סמינר קליני*

הפסקה18:30–18:15
מדיטה19:00–18:30
סמינר סגל**21:30–20:00

מערך התכנית 
המשולבת

מבנה שבועי

אחת לחודש – סמינר קליני של   *
כל המשתתפים בתכנית, מורים 

ולומדים, כמרחב מתבונן בתודעה 
האנליטית המתהווית בהשראת 

הפסיכואנליזה, הבודהיזם והגות 
 מדעי הרוח והאמנויות.

 יתקיים בין השעות 16:45–18:45
באותו יום המדיטה תתקיים בין 

השעות 19:00–19:30
אחת לחודש – סמינר לסגל   **

התכנית: סמינר לימודי להתבוננות 
בתהליך התהוות התודעה 

הְמַלֵמֵדת והמטפלת. 
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ללמוד את הבודהיזם הנו ללמוד את העצמי
ללמוד את העצמי הנו לשכוח את העצמי 

לשכוח את העצמי הנו להיות אחד עם הכול 

מורה הזן דוגן בן המאה ה־13





התכנית המערכתית
 הוכנה על־ידי צוות ההיגוי והוועדה המכינה בראשותו של רענן קולקה, 

 ראש תכנית ההכשרה הפסיכואנליטית־בודהיסטית רוח אדם והחברים בהם: 
 איריס גבריאלי־רחבי, עליזה דולב, דפנה הומינר, אילנה פאר־גולדין, 

קלאודיה קוגן, ד"ר אשר אפשטיין, אריה גרין, מנואל כץ. 

תכנית הלימודים הפסיכואנליטית
הוכנה על־ידי הוועדה המכינה בראשותו של אריה גרין, מרכז תחום לימודי 

 הפסיכואנליזה בתכנית רוח אדם והחברות בה: אברמית ברודסקי, תמר זיידמן, 
ד"ר גבריאלה )גבי( מן, מרים )מיקי( פטרן. 

תכנית הלימודים הבודהיסטית
הוכנה על־ידי סגל המורים של מכון למה צונג קאפה שבפומיה בראשותן של 

ג'ון נייסל וקונסטנס מילר, מפתחות ויועצות אקדמיות של תחום הלימודים 
הבודהיסטיים בתכנית רוח אדם ובהשתתפות: ַסְנְגֶייה ָקַהְדרֹו )קתלין מקדונלד(, 
מורה בכירה בקרן לשימור מסורת המהאיאנה )FPMT(, חברים בצוות המורים 

והתלמידים של תכנית המומחים )Masters Program( במכון למה צונג קאפה 
ומנואל כץ, מרכז תחום לימודי הבודהיזם בתכנית רוח אדם.

כינון ההכשרה 
והכנת ספר 

התכנית

 רוח אדם • תכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית
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תכנית לימודי מדעי הרוח והאמנויות
הוכנה על־ידי פרופ' אריאל הירשפלד, מרכז תחום לימודי מדעי הרוח והאמנויות 

בתכנית רוח אדם.

ספר התכנית 
 כתיבה ועריכה: איריס גבריאלי־רחבי, אריה גרין, רענן קולקה. 

עריכה לשונית: צפורה רמון. 
עריכה גרפית: יונה קדרון שלו.
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התכנית האישית הנה תכנית פנימית של איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי א. 
ולחקר הסובייקטיביות למי מחבריו, אשר מעוניינים להצטרף להכשרה 

הפסיכואנליטית בלבד. התכנית אינה מיועדת לקהילה המקצועית הרחבה. 
בכל פרק זמן נתון ועל־פי יכולת הקליטה של תכנית רוח אדם יוכלו חברי ב. 

איגוד אחדים להצטרף לתכנית ההכשרה הפסיכואנליטית האישית. 
לתכנית האישית של לימודי פסיכואנליזה יוכלו לפנות מי שלחברותם באיגוד ג. 

מלאו לפחות שנתיים, העומדים בדרישות הקבלה לתכנית ויתקבלו על־פי 
שיקולי ועדת הקבלה. 

תכנית הלימודים תיבנה לכל לומד באופן אישי על־ידי ועדת ההוראה ד. 
בהתאם לרקע האקדמי שרכש החבר בתכניות הלימוד של האיגוד. חבר 

איגוד שהתקבל בתכנית אישית ולא למד בתכניות הלימוד של האיגוד ילמד 
את התכנית הפסיכואנליטית במלואה.

הלומדים על־פי תכנית ההכשרה האישית יממנו בעצמם את הלימודים על ה. 
מכלול מרכיביהם העיוניים והקליניים. עם זאת הם יוכלו לקבל תשלום עבור 

האנליזות שהם יערכו במסגרת הכשרתם. 

נספח א' 

הכשרה פסיכואנליטית 
בתכנית אישית 
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נספח ב'

לימודי בודהיזם לכלל 
החברים והעמיתים 

באיגוד

תכנית רוח אדם תיזום סמינרים ומפגשי לימוד נושאיים בתחום א. 
הבודהיזם, אשר יינתנו לחברים ולעמיתים באיגוד על־ידי המורים 

הבודהיסטים, כהזדמנות להעמקת ההיכרות עם הבודהיזם והזיקה בינו 
לבין פסיכולוגיית העצמי.

המפגשים מיועדים לכלל החברים והעמיתים באיגוד, אשר יהיו מעוניינים ב. 
בכך בתקופת שהייתו של כל מורה בתכנית ויינתנו ללא תשלום.

ההשתתפות בקורס סמסטריאלי תתקיים מתוך התחייבות אישית ג. 
להשתתפות בכל מהלך הסמסטר.

ההשתתפות בסמינרים ובמפגשים הללו אינה מותנית בידע מוקדם.ד. 
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A. The Human Spirit Psychoanalytic־Buddhist Training Program will 
initiate seminars and topical learning meetings in the domain of 
Buddhism, which will be offered to members of the Association 
by the Buddhist teachers who are guests in the training program, 
as an opportunity to deepen their familiarity with Buddhism and 
its linkage to self psychology.

B. The meetings are intended for those of the general membership 
of the Association who will be interested in it throughout the 
duration of the stay of each teacher in the training program, and 
will be free of charge.

C. Participation in a semesterial course will reflect a personal 
commitment to participate throughout the whole semester.

D. Participation in these seminars and meetings is not conditional 
on prior knowledge.

APPENDIX B

Buddhism Studies  
for the General  
Membership of the 
Association
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A. The personalized program is an internal program of the Israel 
Association for Self Psychology and the Study of Subjectivity for 
members who are interested in joining the psychoanalytic training 
alone, and is not intended for the larger professional community.

B. At any given time, and according to the admission capabilities 
of the Human Spirit Psychoanalytic־Buddhist Training Program, 
several individual members of the Association may join the 
personalized psychoanalytic training program.

C.  Applicants to the personalized program of psychoanalytic studies 
will have been members of the Association for at least two years, 
will have fulfilled the requirements for admission to the program, 
and will be admitted at the Admission Committee's discretion.

D. The curriculum will be constructed for each student personally by 
the Teaching Committee according to the academic background 
which the member accumulated in the academic programs of 
the Association. A member of the Association who is accepted 
to a personalized program but did not study in the Association's 
academic programs will study the full psychoanalytic curriculum.

E. The students in the personalized training program will fund the 
studies including all its theoretical and clinical components. Apart 
from this, they will receive payment for the analyses which they 
will conduct in the context of their training.

APPENDIX A

Psychoanalytic  
Training in a  
Personalized  
Program 

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program
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Humanities and Arts Curriculum
Designed by Prof. Ariel Hirschfeld, coordinator of the Humanities and 
Arts studies domain of the Human Spirit Psychoanalytic־Buddhist 
Training Program. 

The Human Spirit Psychoanalytic־Buddhist Training Program Book 
Designed by: Iris Gavrieli־Rahabi, Arie Green, Raanan Kulka.
Language Editor: Zipora Rimon. 
Graphic Design: Yona Kidron Shalev.
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Academic Framework and Organizational Master־Plan 
Designed by the Leading Team and the Preparation Committee 
headed by Raanan Kulka, head of the Human Spirit Psychoanalytic־
Buddhist Training Program and their members: Aliza Dolev,  
Iris Gavrieli־Rahabi, Daphna Houminer, Claudia Kogan,  
Ilana Peer־Goldin, Dr. Asher Epstein, Arie Green, Manuel Katz.

Psychoanalysis Curriculum 
Designed by the Preparation Committee headed by Arie Green, 
coordinator of the psychoanalytic studies domain of the Human Spirit 
Psychoanalytic־Buddhist Training Program and its members:  
Avramit Brodsky, Tamar Zaidman, Dr. Gabriela (Gabi) Mann,  
Miriam (Miki) Fatran. 

Buddhist Curriculum 
Designed by staff members and students of Lama Tzong Khapa 
Institute’s Masters Program under the guidance of Ven. joan Nicell and 
FPMT senior teachers Ven. Sangye Khadro and Ven. Constance Miller, 
Developers of the Buddhist Curriculum and Academic Advisors to the 
Human Spirit psychoanalytic־Buddhist Training Program, and Manuel 
Katz, Coordinator of the Buddhist studies domain of the Human Spirit 
Psychoanalytic־Buddhist Training Program. 

Designing  
Human Spirit 
Psychoanalytic־
Buddhist Training 
Program and the 
Preparation of the  
Program Book
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To study Buddhism is to study the self
To study the self is to forget the self

To forget the self is to be one with everything

Zen Master Dogen · 13th century







Overall Weekly 
Structure of the 
Integrated  
Curriculum

Date Sunday Monday Wednesday

08:30–9:00 Meditation Meditation

09:00–10:30 Buddhism Buddhism 

10:30–10:45 Break Break

10:45–12:15 Psychoanalysis Humanities and 
Arts

12:15–13:00 Lunch Break Lunch Break

13:00–14:30 Humanities and 
Arts

Psychoanalytic 
Self Psychology

14:30–15:00 Meditation Meditation Meditation

15:00–16:30 Meeting the Dharma – 
Sharing Seminar

16:30–16:45 Break

16:45–18:15 Psychoanalytic  
Self Psychology –  
Clinical Seminar*

18:15–18:30 Break

18:30–19:00 Meditation

20:00–21:30 Faculty Seminar**

*  Monthly clinical seminar 
of all the participants of 
the program, teachers and 
students, as an introspective 
space into the becoming of 
the analytic mind inspired by 
Psychoanalysis, Buddhism, 
Humanities and Arts.  
Will take place between 
16:45–18:45. On that day the 
meditation will take place 
between 19:00–19:30.

**  Monthly seminar for the 
program's faculty: study 
seminar for introspection into 
the process of becoming a 
teaching and treating mind.
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Sem. The Great Genres Synapses –  
Transformations of Themes and Forms in Culture

S
ix

th
 Y

ea
r

A

The Concept of 'Man':  
The Development of the Concept and 
its Changing Contents. The History of 
Words such as 'Heart', 'Soul', 'Spirit', 
'Fear', and Others

Form and Meaning in Philosophy and 
the Arts, in Architecture and Nature

B

The Concept of the 'Self' – The 
Growth of the 'Autonomous' Subject 
and its Shaping in Literature and Art. 
The Collapse of the Concept in Mod-
ernism and Postmodernism

Eros B: Expansion of the Concept of 
Eros in Literature and Art

S
ev

en
th

 Y
ea

r A

The Languages of Art: A Compara-
tive Discussion of the Media Through  
Phenomenology, Perception and 
Absorption Via One Masterpiece of 
Sculpture

Cause and Effect: Discussion of the 
Question of Causality in Philosophy 
and Art

B

The Languages of Art: Continuation 
of the Discussion Via the Examina-
tion of the 'Man־Plant Relationship'  
in Different Cultures and Periods

Understanding, Wisdom and  
Misunderstanding 

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program
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Humanities and 
Arts Curriculum 

Sem. The Great Genres Synapses –  
Transformations of Themes and Forms in Culture

F
ir

st
 Y

ea
r A

Tragic A: The Classic Tragedies, Other 
Examples from Ancient Literature

Male and female Identity:  
Structuring, Style, Expression

B
Epic A: The Archaic Epics Humanism and Critique of 

Humanism in Art and Philosophy

S
ec

o
n

d
  Y

ea
r

A
Tragic B: The Renaissance and Ba-
roque Tragedies

The Concept of Childhood – In Art,  
Literature and Philosophy

B
Epic B: The Medieval Epics Death and Resurrection in Myth  

and Arts

T
h

ir
d

 Y
ea

r A
Comic A: The Ancient, Renaissance 
and Baroque Comedies

The Great journeys A: The Odyssey 
and Don Quixote 

B
Lyric A: Ancient and Medieval Poetry The Great journeys B: Classicism,  

Romanticism and Modernism

 F
o

u
rt

h
 Y

ea
r A Comic B: Classicism and Romanticism Eros A: Poetry and Literature

B
Lyric B: Chinese Poetry and Western 
Poetry from the Renaissance until 
the Beginning of Modernism

The Symphony – The Unique Medium 
of the West: Dramatic Instrumental 
Music's most Distinct Form

F
if

th
 Y

ea
r A

Modernism – In Literature, Music and 
Cinema: the Transformations of the 
Great Genres

Self־Portrait – in Poetry, Drama and 
Plastic Arts

B
The Late Epic: Transformations of  
the Epic in the Novel and the Cinema 

Anatomy of Melancholia: Development 
of the Concept and its Expression in 
Art, Ancient and Modern Literature
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Throughout the years of study, a weekly contemplative seminar 
will accompany the studies of the Dharma, devoted to the students' 
observation of the processes of learning and to the emotional 
working־through of the meeting־experience with the theoretical and 
practical dimensions of the Dharma. 

Meeting the Dharma 
Sharing Seminar
The seminar will take 
place on Mondays 
between 15:00 and 16:30

Semester A Semester B

S
ix

th
 Y

ea
r

Altruism (Part B)
 · The Last Two Perfections:  
Concentration and Wisdom

 · The joy in the Selflessness Attitude

Transformation: The Need for a  
Teacher and a Path
 · Relying on a Spiritual Teacher
 · Techniques of Transformation

S
ev

en
th

 Y
ea

r

The Transformed Analyst (Part A)
 · A Comprehensive Overview of the 
Whole Spiritual Buddhist Path as 
Taught in the Tibetan Tradition of 
Tzong Khapa

 · How the Spiritual Buddhist  
Path Completes the Life and Path  
of an Analyst

The Transformed Analyst (Part B)
 · A Comprehensive Overview of the 
Whole Spiritual Buddhist Path as 
Taught in the Tibetan Tradition of 
Tzong Khapa

 · How the Spiritual Buddhist  
Path Completes The Life and Path  
of an Analyst

Note: The studies of the Dharma will take place mostly in English

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program
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Semester A Semester B

 F
o

u
rt

h
 Y

ea
r

The Key to Happiness:  
Understanding Unsatisfactoriness
 · Understanding the Manifold Types  
of Suffering

 · Why We Need to Understand  
Suffering

 · The Causes of Suffering
 · How We Create Our Reality
 · An Introduction to the Methods for 
Freeing Ourselves from  
Destructive Emotions

The Path to Happiness  
and Satisfaction
 · The Spiritual Path
 · Changing Habitual־Harmful Patterns 
of Thought and Behavior: Cultivating 
Positive States of Mind

 · The Four Immeasurable Thoughts: 
Loving־Kindness, Compassion,  
joy, Equanimity

F
if

th
 Y

ea
r

Developing Empathy: Cultivating 
Closeness and Oneness  
with the Other
 · Developing Equanimity
 · The 'Seven־Point Cause and Effect' 
Meditation: Developing an  
Altruistic Attitude

 · Exchanging Self and Others
 · Transforming Suffering into  
Happiness Through the Methods of 
Thought Transformation

Altruism (Part A) 
 · The First Four Perfections:  
Generosity, Ethics, Patience,  
joyous Effort
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Semester A Semester B

F
ir

st
 Y

ea
r 

Introduction to Buddhism
 · History of Buddhism
 · The Essence of Buddhism: Infinite 
Altruism and Interdependence  
as a Worldview

 · Comprehensive Review of  
Buddhist Psychology

Introduction to Meditation (Part A)
 · About Meditation
 · Training the Mind in Meditation

The Mind (Part A)
 · The Human Potential
 · The Conventional Nature (Relative־
Phenomenological) of the Mind

 · The Ultimate Nature of the Mind
 · The Seven Types of Awareness 

Introduction to Meditation (Part B)
 · A New Look at Our Attitude to  
Suffering

 · Meditation as a Means to  
Changing the Mind

S
ec

o
n

d
  Y

ea
r

The Mind (Part B)
 · The Mind in Terms of Constructive  
and Destructive Mental States

The Mind (Part C)
 · The Mind – Creator of Our World
 · The Mind – Creator of Our Happiness 
and Suffering

 · The Mind – the Motivator of  
Our Actions

T
h

ir
d

 Y
ea

r

Understanding Reality (Part A)
 · Developing a Focused, Awakened 
and Blissful Mind

 · Cultivating Penetrating Wisdom in 
Perceiving Reality

Understanding Reality (Part B)
 · A Philosophical Approach  
to Understanding the Self

 · The Selflessness of Persons and the 
Emptiness of Phenomena

Buddhism 
Curriculum

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program
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'Introspection into the Process of Becoming a Teaching and a 
Treating mind' – The seminar will take place monthly in a forum of 
the program's faculty.

Monthly  
Faculty Seminar
The seminar will take 
place at the conclusion 
of the shared monthly 
clinical seminar, between 
20:00 and 21:30

Mid־Training Project At the conclusion of the fourth year, each student will submit a 
theoretical research project which deals with the integration between 
the program's three fields of thought, and which is based upon clinical 
examples taken from the psychoanalytic treatments.

Final Project The final project of the training will deal with the presentation and 
discussion of one analysis from within the overall analyses of each 
student, and will be submitted upon conclusion of the seventh year 
to the program's Teaching Committee, after fulfilling all the student's 
training requirements.
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'The Becoming of the Analyst as a Selfobject' – Until the beginning 
of supervised analyses (i.e. during the first three semesters) the 
clinical seminar will be dedicated to practicing the transformation 
of the mind of the students, who will be integrated in educational, 
medical and social settings which are not strictly therapeutic, such as 
kindergartens or day care centers for babies, early childhood classes 
in schools, treatment settings for the handicapped, community 
day care centers for the elderly, settings which work on empathic 
processes in the social and communal space. In the same vein the 
students will be integrated in support and emotional aid projects in 
times of crisis in Israel and abroad.

Beginning in the fourth semester, the clinical seminar will take place in 
the format of group supervision of psychoanalytic treatments.

Clinical Seminar 
The seminar will take 
place on Mondays 
between 16:45 and 18:15

Monthly  
Clinical Seminar
The seminar will take 
place on the last Monday 
of each month between 
16:45 and 18:45

'Introspection into the Process of Becoming a Treating mind' – 
The seminar will take place monthly in a full forum of students and 
faculty in the setting of the program's clinical seminar.

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program
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Psychoanalytic  
Self Psychology  
Curriculum F

ir
st

 Y
ea

r 

Sem.  Course title

A The Historical and Philosophical Foundations of Self Psychology 

B The Concept of Empathy in Heinz Kohut's Teachings

S
ec

o
n

d
 

A The Evolving of a Concept in Psychoanalysis: On Kohut's 'New Narcissism'

B The Analysis of the Self (1971) – A First Systematic Statement

T
h

ir
d

A Selfobject – The Discovery of a Transference

B
The Restoration of the Self (1977) – Understanding, Explanation and  
Beyond Them: A Full Theoretical Platform

 F
o

u
rt

h A
Between Virtual Self and Cosmic Narcissism: Becoming a Selfhood and its 
Development

B Freud's Clinical Cases Through Self Psychology's Perspective

F
if

th
 A

The Clinical Manifestations of a Disturbed Self (depression, perversion, 
addictions and violence)

B The Interpretation of Dream and the Experience of the Dreamer

S
ix

th
 A

How Does Analysis Cure? (1984) – A Systematic Presentation of a Theory of 
Treatment

B
Self Psychology and the Humanities (1985) – Psychoanalytic Reflections on 
History, Culture and Future 

S
ev

en
th

 

A
"There is a seed, there is blossoming, there is withering, there is death and 
then the next generation of roses takes its place": Freud, Kohut and the 
Contemporary Scene in Self Psychology

B Psychoanalysis of Presence: Meta־Theory of Transformation

Note: The chapters of the 
book The Chicago Institute 
Lectures will be studied 
concurrently in combination 
with the general courses.
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Psychoanalysis  
Curriculum

Comprehensive  
Psychoanalysis  
Curriculum

F
ir

st
 Y

ea
r 

Sem.  Course title

A Early Freud – The Beginning of Psychoanalysis (until 1914) 

B
Freud – Fundamental Concepts in Classical Psychoanalytic Thinking  
(transference, countertransference, resistance, repetition compulsion  
and more)

S
ec

o
n

d
 

A Late Freud – The Years of the Consolidation of the Meta־Theory (until 1938)

B jung – A First Conceptualization of the Metaphysical Aspect of the Self

T
h

ir
d

A
The Developmental Line in Psychoanalysis from Ferenczi to Balint to Kohut  
This course is dedicated to the memory of Yoram Hazan 

B
Klein – Concepts in Kleinian Theory and their Contemporary  
Developments (fantasy and reality, thinking and symbolization,  
containing, projective identification and more)

 F
o

u
rt

h A Winnicott – The Study of Experience: A Turning Point in Psychoanalysis

B Winnicott – The Place Where We Live

F
if

th
 A

'Winnicott's Spirit' – His Contemporaries and Followers: Searles, Guntrip, 
Fairbairn, Khan, Milner, Modell, Bollas, Ghent, Ogden

B  We Have Not Yet Spoken Of Love – On Love in Psychoanalysis

S
ix

th
 A

Early Bion – Learning From Experience (fundamental principles: container־
contained, alpha function, the grid, waking dream states and more)

B
Intersubjective and Relational Perspectives: Stolorow, Mitchell,  
Aron, Benjamin

S
ev

en
th

 

A Transcendental Bion and his Followers: Symmington, Grotstein, Eigen

B From Guilty Man to Tragic Man – and Toward Mystical Man

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program
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A. Winter Retreat – A three to five day seminar during the winter 
vacation between semesters, which will focus on investigating 
concepts in comprehensive psychoanalysis, self psychology and 
Buddhism. The retreat will take place in full meditation and will 
include a psychoanalytic־Buddhist 'Dharma class'. The winter 
retreat is intended for students only.

B. Summer Retreat4 – A five to twelve day seminar during the 
month of july. The retreat will take place in full meditation into 
which clinical learning will be integrated with Dharma classes. 
The summer retreat is intended as a Sangha for the students 
in the program, for members of the Israel Association for Self 
Psychology and the Study of Subjectivity and for the wider 
professional community.

C. Pomaia Retreat5 – During the years of study the students may 
choose to participate in one retreat at the Lama Tzong Khapa 
Institute for the Study and Practice of Buddhism in the Tibetan 
Tradition in Pomaia, Italy.

4  The cost of participation in the summer retreat will be covered by each participant.
5  The cost of participation in this retreat will be covered by each participant.

Retreats
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The program spans 14 semesters and consists of:

14 semesterial theoretical seminars in comprehensive psychoanalysis

14 semesterial theoretical seminars in psychoanalytic self psychology

14 semesterial clinical seminars

28 seminars of the study of the Buddhist Dharma

28 semesterial units of meditative practice

14 semesterial units of the 'Meeting the Dharma' seminar

28 semesterial seminars in the Humanities and the Arts

Structure of the 
Program

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program
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The second course of study offers a multitude of different 
seminars, which cumulatively offer a broad picture. These 
seminars are not thematically interdependent in the same way, 
and thus there is no imperative to take them sequentially. This 
course of study is named 'Synapses – Transformations of Themes 
and Forms in Culture', referring to the way nerve cells transmit 
information within the body – a transmission that is a complex 
exchange between matter and energy.
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A. The studies will enhance familiarity with select aspects 
in Western, as well as Eastern, thought in the domains of 
philosophy, science, poetry, literature, art and music. Broadening 
the intellectual horizons in these cultural channels will provide 
an additional mode of practicing in the process of mind 
transformation.

B. The outline of the program will deploy two complementing 
courses of seminars in the fields of humanities and the arts. 
The two study courses will take place in parallel throughout the 
duration of the program. 
 
The first course of study is structured in relation to the 'Four 
Great Genres' which derive from Aristotelian Poetics – the 
Tragedy, the Comedy, the Epic and the Lyric – that form a sort 
of four primordial elements of human expression. This course 
of study offers seminars that are organized as a sequence, with 
each seminar treating a different epoch, for the first two years. In 
the third year this sequence is replaced by two pairs of seminars 
that treat two themes that arise from this structure – Modernism 
and the concept of the Self, with each theme being divided into 
two sub־themes, each to be dealt with in a particular seminar. 

Principles of the 
Humanities and 
Arts Curriculum

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program

35



A. The program will offer broad familiarity with the thought and 
the practice of Buddhism, with special focus on the Tibetan 
tradition according to the Gelug heritage. The learning will be 
accomplished through an integration of traditional teaching and 
contemporary Western interpretation.

B. In scope, the study of Buddhism will match the study of 
psychoanalysis, and will provide an advanced understanding 
of Tibetan Buddhism along the following three lines: the 
philosophical thought, the psychological meta־theory, the theory 
of practicing the cultivation of the transformed mind. 

C. The program is accompanied by daily meditative practice, which 
will envelop the learning and the presence in the program.

Principles of the 
Buddhist  
Curriculum
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Psychoanalytic Self Psychology:
A. Half of the program's entire psychoanalytic curriculum will be 

devoted to the study of the school of self psychology.
B. Three fundamental lines of the study of the school are: the meta־

psychological theory of narcissism and the concept of the self; 
the becoming of selfhood and the development of the self; the 
theory of the psychoanalytic presence as a selfobject.

C. The learning will revolve around the five pillars of the Kohutian 
corpus: The Analysis of the Self, The Restoration of the Self, 
How Does Analysis Cure?, Self Psychology and the Humanities, 
and The Chicago Institute Lectures. These works draw the 
developmental line of the theory between four stations: first 
station – empathy; second station – the 'new narcissism'; third 
station – the discovery of the selfobject; fourth station – a full 
conceptualization of the psychoanalytic therapeutic action.

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program
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Comprehensive Psychoanalysis:
A. The Human Spirit program will impart to the students a 

broad psychoanalytic education while maintaining a focus on 
psychoanalytic self psychology. The program is committed to 
providing in־depth familiarity with the finest psychoanalytic 
thinkers in the meta־theoretical domains, in the practice of 
the analytic presence and in the tangential interdisciplinary 
research of psychoanalysis with other intellectual disciplines. 
Thus, next to acquiring in־depth specialization in psychoanalytic 
self psychology, they will become 'citizens of the world' in 
psychoanalysis.

B. The program will conduct the study of the different 
psychoanalytic schools in the sequential historic development of 
psychoanalytic thought.

C. The study of each school will be based on the following 
three fundamental lines: meta־theory, development and 
psychopathology, the theory of the analytic presence.

D. The learning itself will serve as a practice of the empathic stance 
vis־a־vis each school, thus being an in־depth learning of each 
theory from its own perspective.

Principles of the 
Psychoanalytic 
Curriculum
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Curriculum





The vision of Human Spirit
Psychoanalytic־Buddhist Training Program 

has been made possible by a remarkably generous donation 
reflecting dedicated magnanimity that profoundly inspires 

the program's ethical dimension



Admission Committee3

Coordinator of the committee
Sub־committee for student admissions 
Sub־committee for accompanying students during the  
pre־training period

Faculty of Psychoanalytic Studies
The faculty will be composed of psychoanalysts, members of the 
Israel Association for Self Psychology and the Study of Subjectivity, 
and senior teachers in recognized institutions for psychoanalytic 
training in Israel and abroad.

Faculty of Buddhist Studies
The faculty will be composed of a variety of Tibetan teachers who are 
authorized to teach the Dharma and Western Buddhist teachers. 
Key figures in the Buddhist world will be integrated as guest teachers 
over the years of study.

Faculty of Humanities and Arts Studies
The faculty will include intellectuals, academics, and creative artists.

3    Students will be able to be elected to the Admission Committee beginning with the 
fifth year of training.
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Leading Committee 
Head of the program 
Coordinator of the psychoanalytic domain
Coordinator of the Buddhist domain
Coordinator of the humanities and arts domain

Administration 
Administrative coordinator
Secretary 
Treasurer 
Public relations 
Maintenance team

Teaching Committee2

Coordinator of the committee
Sub־committee for the program's curriculum
Sub־committee for the program's faculty and teaching staff
Sub־committee for student issues, tutoring and training process
Sub־committee for external relations: identifying treatment needs in  
the community and routing analyses to the students

2  Students will be able to be elected to the Teaching Committee beginning with the 
fifth year of training.

Human Spirit  
Program's  
Institutions

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program
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In the spirit of this visionary training program, which is based on 
creating a community that supports the community and is supported 
by the community, the program will not charge tuition fees, and 
the program's students will receive a decent scholarship of twelve 
monthly allowances for every year of the seven years of study. This 
amount will allow covering the cost of the studies and the program's 
requirements, as well as the treatment sessions of the analytic 
patients, who – as befits the program's spirit – will receive that 
treatment free of charge.

Subsistence  
Scholarships
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least two years for adults, and at least one and a half years for 
children and adolescents.1 

H. Each student will experience analysis with both sexes (in the two 
analyses of children or adolescents there is no requirement of 
both sexes).

I. Each analysis will be accompanied by personal one־hour weekly 
supervision, to be funded by the program. after five years in 
training the frequency of the supervision can be bi־weekly for 
every analysis that has completed three years.

j. at least two of the supervisions must be in the spirit of self 
psychology. One additional supervision can be chosen with a 
supervisor who is not a faculty member of the program, and will 
be funded by the student.

K. Supervisors must be training analysts.

1  An analysis which is terminated before the lapse of two years (or one and a half years 
for children/adolescents) will be included in the number of analyses at the discretion of 
the Teaching Committee.

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program
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Each student will be in personal analysis in a four times per week 
format for at least five years from the time of entry into the program. 

The analyst of the personal analysis must be licensed by the 
institutions which are recognized for psychoanalytic training.

Personal Analysis 

Training Analyses

Will be offered to the 
population of the 
town of Lod and its  
environment.  
They will take place 
in the Association's 
residence in Lod

A. The students may begin giving psychoanalytic treatments in the 
second semester of the second academic year. 

B. Each additional analysis may begin six months after the previous 
one with the approval of the supervisor of the first analysis and 
the supervisors of the next analyses, in coordination with the 
Teaching Committee.

C. Each student will be required to conduct three analyses.
D. One of the analyses of a student training in adult psychoanalysis 

may be with a child or adolescent. 
E. Students training in child and adolescent psychoanalysis will 

be required to conduct four analyses: two of adults and two of 
children.

F. Each analysis will consist of four fifty־minute sessions per week. 
One of the analyses of children or adolescents may be of lesser 
frequency, consisting of three sessions per week. 

G. The analytic process should optimally be maintained for at 
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E. Learning in the program will be based on  
the following primary components:
• Personal analysis.
• Practicing at least three analyses (four analyses for those 

who train in psychoanalysis of children) accompanied by 
personal supervision for each analysis. 

• 18 weekly hours of participation in the overall program: 
theoretical studies (comprehensive psychoanalysis, 
psychoanalytic self psychology, Dharma and the humanities 
and arts), clinical seminar, practicing meditation, sharing 
seminar – 'Meeting the Dharma', retreats.

F. During the first three semesters, students will take part in 
an applied experience of being a selfobject in the community 
as part of the preparation process for the analyses they will 
conduct (see the details on page 41).

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program
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A. The study group is organized as a Sangha, a community which 
learns together, practices meditation together, and cares jointly 
for their material needs (such as upkeep and cleanliness of the 
physical studying־space and facilities), based on shared and 
mutual responsibility.

B. The duration of the studies in the program is seven years, and 
will be funded by subsistence scholarships for the students.

C. Throughout the seven years the studies will be distributed over 
three days per week: Sundays and Wednesdays from 8:30 to 
15:00, and Monday afternoons from 14:30 to 19:00 (see the detailed 
description of the program on page 48).

D. A clinical seminar for the program's students and faculty will take 
place once a month, on Mondays from 16:45 to 18:45.

General Structure 
of the Program 
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The Human Spirit program will take place  
in the association's planned residence in the town of Lod.
The academic program is intended to open every three years.

To apply for admission, application forms and for additional 
information, please contact the secretary of the Israel Association for 
Self Psychology and the Study of Subjectivity 

P.O.B. 115, Misgav Dov 7686700 
Telephone +972-50-5419907.
 E mail elinoarx@netvision.net.il

The full description of the program of studies and application forms 
are available for downloading at the association's website 
www.selfpsychology.org.il 

an application fee of 600 NIS must accompany the application form, 
the check payable to Israel association for Self Psychology. 
This fee will cover the costs of processing the application.

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program
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Those interested in learning in the program will be invited to 
acquaintance meetings, with two faculty members. The acquaintance 
process may necessitate several such meetings.
 
Applicants to the program will submit:
A. A personal essay as a means for preliminary acquaintance. The 

essay will address specifically and in detail the significance of 
applying to this unique program.

B. Two letters of recommendation by references with whom the 
admission committee may consult.

C. Academic diplomas, as well as documentary evidence of clinical 
training and registration with the Health Ministry.

We are bound to preserving the privacy and confidentiality of 
the whole application process, and the confidentiality of all personal 
information submitted by applicants will be guaranteed according to 
the ethical principles.

The process of application to the program  
will open on March 2, 2014, and end on June 30, 2014.
Responses to the applicants will be delivered by October 31, 2014.
The training program of the first class will open on March 1, 2015.

Admission  
Procedures 
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C. Members of the Israel Association for Self Psychology and the 
Study of Subjectivity who are interested in mere psychoanalytic 
training (without Buddhist training), will be able to obtain it, 
based on a personalized program (as detailed in Appendix A).

D. The Human Spirit program will encourage the establishment of a 
theoretical־experiential setting within the framework of the Israel 
Association for Self Psychology and the Study of Subjectivity, 
concentrating on the subject of 'Researching the Integration 
between Self Psychology and Buddhism' – open to interested 
members of the Association (as detailed in Appendix B). 

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program
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Applicants should belong to one of the following recognized 
mental health professions – clinical psychology, social work, 
psychiatry, or to other disciplines, provided that they are officially 
licensed to practice psychotherapy. In addition, all applicants must 
have a Master's degree and five years of clinical experience under the 
supervision of licensed supervising clinicians.

Belonging to the program will have to be demonstrated by 
active, inquisitive and creative participation in the study community 
(Sangha), with each participant showing responsibility and openness 
to the program's democratic character, to the various points of view 
of fellow students and teachers, and to the learning material – so 
that the act of learning itself will be a constant practicing of the basic 
empathic stance.

Notes:
A. The international character of the program, as well as the 

international backing which the program is receiving from 
various sources around the world, may also facilitate admission 
of students from other countries in the future.

B. Upon admission to the program students will become official 
members of the Israel Association for Self Psychology and the 
Study of Subjectivity.

For Whom  
the Program is  
Intended 

The program will 
welcome a variety 
of applicants, with 
openness to varied 
sectors and  
populations in  
Israeli society 
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This visionary project was endorsed by the general meeting 
of the Israel Association for Self Psychology and the Study of 
Subjectivity in December 2010. In February 2011 the program 
was accepted as an endorsed project of the Foundation for the 
Preservation of the Mahayana Tradition – FPMT by its spiritual 
director Lama Zopa Rinpoche.

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program
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The Institute is known for the high quality of its study programs, 
which include:
a. Discovering Buddhism: an introductory program of fourteen 

courses which supplies a basis for advanced understanding of 
Buddhist study.

B. Basic Program: a program which takes place over two־and־a־
half־years of residence, or a five־year on־line program, guided by 
immersion in an integration of study and meditation practice. 

c. Masters Program: six־year program which provides a unique 
opportunity for an intensive and in־depth philosophical study of 
Buddhist teachings concluded by a one־year solitary meditation 
retreat.

The Human Spirit program will be accompanied and guided by two 
institutional circles of responsibility:
a. a circle of International Board of Trustees who will provide the 

program with spiritual and substantial support.
B. a circle of the program's leading institutions who are in charge of 

the Training Program (see the details on pages 27–28).
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Lama Tzong Khapa Institute – ILTK in Pomaya, Italy, is a center 
for Buddhist study and practice guided by the Tibetan tradition. 
The Institute is a member of the Foundation for the Preservation of 
Mahayana Tradition – FPMT, a non־profit organization founded in 1975 
for the purpose of transmission and preservation of the Mahayana 
Buddhist tradition worldwide, via teaching, meditation, community 
services, retreats and various educational initiatives. Lama Tzong 
Khapa Institute is based on the Gelug tradition of Lama Tzong Khapa, 
a 14th century teacher and a central figure in Tibetan Buddhism, as 
studied by the founder of the Institute, Lama Thubten Yeshe, and as 
taught by the current spiritual director, Lama Zopa Rinpoche.

Lama Tzong Khapa Institute was established in 1977 and is 
located in the village of Pomaia, about forty km. south of Piza in the 
Tuscany region. Over the years the Institute has hosted the greatest 
leaders of the Tibetan tradition, including His Holiness the  
14th Dalai Lama.  

Human Spirit • Psychoanalytic־Buddhist Training Program
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The various activities of the Association include, amongst others:
A. Self Psychology and the Therapeutic Action: a four־year program 

for advanced therapists, which takes place at the Sackler Faculty 
of Medicine's Program of Psychotherapy, at Tel Aviv University. 

B. Training Program for the Study of Self Psychology: a three־year 
psychotherapy program for beginning therapists, which takes 
place under the Association's auspices. 

C. Scientific Meetings: a series of monthly scientific meetings open 
to the general public. 

D. Annual day־workshops: the relationship between self psychology 
and various areas of culture. 

E. Translation project into Hebrew of Kohut's writings. 
F. 'Ktavim' [Writings]: publication project of the Israeli contribution 

to self psychology. 
G. Thinking and Research Groups: application of self psychology to 

the field of child and adolescent treatment, in the social sphere 
and the educational action.
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within the framework of the Israel Association for Self Psychology and 
the Study of Subjectivity, and was then proposed as a joint project 
to the Lama Tzong Khapa Institute – for the Study and Practice of 
Buddhism in the Tibetan Tradition in Pomaia, Italy.

The Israel Association for Self Psychology and the Study 
of Subjectivity was established for the purpose of providing a 
professional and organizational entity for the development and 
transmission of self psychology, as conceived by Heinz Kohut and his 
followers in Israel and around the world. 

The Association was founded in 1999 at the initiative of a group 
of therapists who practice psychoanalysis and psychoanalytic 
psychotherapy, and is committed to the development and maintaining 
of scientific, teaching and research activity. One of the main goals 
of the Association is to establish open relationships of research and 
study with additional fields of contemplation and practice, which 
see in psychoanalytic self psychology a philosophical and cultural 
platform tangential to other psychological and extra־psychological 
bodies of knowledge. 

Responsibility 

This unique  
visionary program of 
Psychoanalytic־
Buddhist Training was 
conceived, elaborated 
and crystallized 
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achievements and the theory of the analytic presence and the 
training channels which lead to it.

Buddhist teachers and psychoanalysts, who together make up 
the teaching staff, share joint responsibility with the aim of ensuring 
the natural transmission of the Buddhist thinking and practice, which 
will provide a proper platform for the transformative processes 
of the future psychoanalytic mind, present in compassion and 
wisdom. Thus, the community of students in the program (Sangha) 
will experience processes of learning, contemplation, practice and 
individual work which lean on the principles of the Buddhist Dharma.

Humanities and the Arts: 
From within the credo of the program, seeking to create a unique 
community which is engaged not only in studying but also in 
cultivating the mind and its transformation, we wish to blend into 
this unique training the study of select aspects of world thought 
through the generations in the domains of philosophy, science, poetry, 
literature, art, music and more. We believe that integrated study 
of aspects from the treasures of the human spirit will be another 
mode of practicing the expansion of thought as a process of mind 
transformation.

12



Buddhism: 
The contribution of Buddhism to the future of the next generations 
calls for a combined heroic effort by both East and West. The 
assimilation of the core of Buddhism into the field of spiritual 
philosophy and practice of the West will ensure both the preservation 
of the Buddhist heritage and, even more so, its future development as 
a world cultural treasure.

We propose that psychoanalysis, which deals with the study 
of the human mind and with the treating of its suffering, is one of 
the Western fields of thought and practice which is naturally fitting 
for the organic assimilation of Buddhism into Western culture. The 
link between psychoanalysis and Buddhism is one of the marvelous 
linkages within human civilization over the past one hundred years. 
In spite of the naturalness of this linkage, it is accompanied constantly 
by a painful and significant rift between these two fields, resulting 
from various points of disagreement which could not be resolved 
until the appearance of self psychology in the ideational space of 
psychoanalysis. 

It seems, therefore, that psychoanalytic self psychology, as the 
organic link connecting psychoanalysis and Buddhism, facilitates 
the transformation of the whole psychoanalytic discipline through 
bridging the gap between psychoanalysis's far־reaching theoretical 
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analytic research of the recent decades, also have not brought about 
the creation of a systematic and complete theoretical paradigm, in 
which the meta־theory and practice of the analytic presence blend 
into an organic amalgamation directed at cultivating the spiritual 
dimensions of the treating mind.

Psychoanalytic Self Psychology emerged within psychoanalysis 
over the past several decades as a full psychoanalytic paradigm 
which places at its center three foundational components: the 
transformational, non־linear essence of human selfhood; empathy as 
the psychoanalytic platform of unity; the unique affinity of selfobject 
relations, which are founded upon empathic immersion of a human in 
his fellow other, as the psychoanalytic platform of compassion. In this 
way self psychology returns psychoanalysis to its existential roots on 
the one hand, and leads it to its spiritual dimensions on the other.

The program offers systematic, consistent and in־depth learning of 
the meta־theory of psychoanalytic self psychology and its applications 
to the theory of the becoming and development of the human mind, 
and to the theory of the analytic presence. The unique specialization in 
psychoanalytic self psychology will be accomplished via a historical and 
philosophical commitment, and a systematic and consistent study of the 
human mind, as they have been researched by the finest psychoanalytic 
thinkers during the evolution of psychoanalysis from its inception.

10



sharing in common the involvement in the expansion of the human mind 
and in the establishment of an open, supra־individual position toward 
the world and fellow others: Psychoanalysis through the generations, 
with specialization in Psychoanalytic Self Psychology founded by Heinz 
Kohut; Buddhism, the thought and practice of the Mahayana stream; 
Humanities and the Arts, select treasures of the human spirit.
The participants in the program will become acquainted with 
philosophies, theories, empirical research and practices which are based 
on these three fields of contemplation, while integrating them for the 
purpose of creating for the student a platform for mindful experiencing 
which is new and unique.

Psychoanalysis and Psychoanalytic Self Psychology:  
From its establishment as a discipline, psychoanalysis has been 
dealing with the study of the human mind: psychoanalysis through 
the generations greatly advanced the knowledge and understanding 
of the human mind via the dimensions of drive, structure and 
separateness. However, as a result of psychoanalysis abandoning 
its deeply embedded roots in the philosophy of existentialism, in 
favor of the philosophy of positivism, the spiritual dimensions of the 
mind have remained waiting to be revealed. The psychoanalytic 
developments of the spiritual aspects of the mind, the fruits of 

Credo

The program is based 
on the integration and 
fusion of three  
contemplative fields 
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psychoanalysts who are immersed in the nurturing and refining of the 
mind's spiritual dimension. 

The program emphasizes the cultivation of a transformed, 
unified and compassionate analytic presence, which oscillates 
freely between the intrapsychic, interpersonal and transpersonal 
dimensions of the psychoanalytic space.

Based on this philosophical platform, the spirit of the program 
is not only anchored in the psychoanalytic treatment room, but is 
also directed toward the larger community, regarding the affinity of 
responsibility toward the other as an essential aspect of the mind 
in its spiritual dimensions. In this spirit the program is constituted as 
community־supporting, making it possible to provide free־of־charge 
psychoanalytic treatments to a population that ordinarily is unable to 
obtain this type of treatment. (At the peak of the program's planned 
activity, about 100 analyses will be conducted weekly, which equals 
about 400 weekly treatment hours to a varied population, spanning 
all age groups, from young children to the elderly). 

Goal

The Human Spirit  
program constitutes  
a framework of  
becoming, practicing,  
learning and  
experiencing for
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On the one hand, psychoanalysis, in its theoretical dimensions, has 
undergone exciting developmental transformations in the nuances 
of its distilled understanding of the human condition in health and in 
mental suffering, and has risen to new heights of understanding of 
the human spirit and the transformative therapeutic presence that 
it deserves. On the other hand, psychoanalytic training programs 
have preserved their original format since the first appearance of 
psychoanalysis, and did not offer a parallel development that would 
match the tremendous theoretical achievements of psychoanalysis. 
This increasingly deepening gap invites revolutionary thinking about 
a novel training program that will act to heal this gap, making it 
possible for the theoretical innovations to be reflected in a theory of 
psychoanalytic presence that will be absorbed in the analyst's mind.

The special affinity which Self Psychology creates with 
Buddhism makes it possible to meet this challenge, giving birth to 
the proposed Psychoanalytic־Buddhist Training Program. Both in its 
subject־matter and in the manner of instilling it the program seeks to 
give a direct, accurate and unique response to all the nuances of the 
topics which are embodied in the cultivation of the compassionate 
mind of the psychoanalyst and his/her transformative presence 
toward his/her patient.

Background

In the second decade 
of the 21st century 
a very challenging 
developmental state 
seems to be reflected 
in psychoanalysis:
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