
קרל גוסטב יונג



יונג - ביוגרפיה

גדות ● על  קטנה  בעיירה  נולד  יונג (1875-1961)  גוסטב  קרל 

אגם בשוויץ, כבן בכור להוריו. 

הספר ● בית  גיל  ועד  בן 9,  כשהיה  נולדה  היחידה  אחותו 

הטבע  יופי  על  בהתבוננות  זמנו לבדו,  רוב  את  העביר 

שמסביבו, ששימש עבורו מקור נחמה לבדידותו.  

אביו היה כומר, וכך גם 8 מדודיו, מה שהוביל אותו להתעניין ●

מגיל צעיר באלמנטים תיאולוגיים-רוחניים ובתורת הנסתר.  

לרפואה ● עבר  מדעי החיים,  במסלול  לימודיו  את  החל  יונג 

ובגיל 27 החל לעבוד כפסיכיאטר בהנחייתו של בלויילר, מי 

שנחשב לאחד הפסיכיאטרים הגדולים בזמנו.



יונג ופרויד

יונג החל להתעניין בכתביו של אבי תורת הפסיכואנליזה ●

זיגמונד פרויד, ובמיוחד ברעיון על עולם לא-מודע הרוחש 

ומבעבע מתחת לפני השטח ובפירוש חלומות.   

שבשנת ● עד  עם פרויד,  מכתבים  בחליפת  התחיל  יונג 

1906 נפגשו השניים בוינה, והאגדה מספרת שהם ישבו 
ושוחחו במשך 13 שעות ברצף.  

של ● הראשון  לנשיאה  יונג  את  ממנה  פרויד  ב-1910 

האגודה הפסיכואנליטית הבינלאומית. 

יונג מסומן כיורשו של פרויד. ●



יונג ופרויד - הקרע

יונג, אשר העריץ את פרויד, וסומן כממשיך דרך מבטיח, ●
ורואה  של פרויד,  בתיאוריה  חלקים  על  לערער  מתחיל 

דברים מסוימים אחרת. 

אנרגיה ● של  המושג  סביב  בעיקר  הם  הדעות  חילוקי 
מינית  היא  פרויד  בשביל  אשר  נפשית – הליבידו, 
במקורה, ובשביל יונג היא כללית ולה יותר ממקור אחד. 

ניתן ● לא  כי  מסיק  יונג  כחוקר מדעי,  הצלחתו  אף  על 
מדעיות קלאסיות,  במתודות  הנפש  נבכי  את  לחקור 

ולוקח את התיאוריה שלו למקומות רוחניים יותר.  

עצמאית ● לגישה  הופכת  יונג  של  גישתו  בעקבות הקרע, 
מהפסיכואנליזה, המכונה "פסיכולוגיה אנליטית". 



יונג ופרויד - הקרע

שיטה מסוכנת●

http://www.sratim.co.il/video.php?id=5428


חלומו של יונג - 1909

"הייתי בבית שקודם לכן לא הכרתי אותו. בית בן שתי קומות. היה זה "הבית שלי". ●
מצאתי את עצמי בקומה העליונה, במקום שבו היה מין סלון מרוהט ריהוט עתיק 

ועדין בסגנון רוקוקו. בתוך כך חדרה למוחי ההכרה שאינני מכיר את מראה הקומה 

והבחנתי  יותר  עתיק  היה  הכל  כאן  לקומת הקרקע.  במדרגות  ירדתי  התחתונה. 
מימי הביניים.  היה  הריהוט  המאה החמש-עשרה.  מן  הוא  הבית  של  זה  שחלק 

כשאני מהרהר:  חדר  אל  מחדר  הלכתי  אריחים אדומים.  מרוצפת  היתה  הרצפה 

ופתחתי אותה.  כבדה  לדלת  הגעתי  הבית כולו".  את  לחקור  חייב  אני  "עתה 
מאחוריה גיליתי גרם מדרגות עשוי אבן שהוליך למרתף. הוספתי לרדת ומצאתי את 

עצמי בחדר יפה, מקומר, שנראה עתיק מקודמו. כשבחנתי את הקירות ואת הטיח 

נוכחתי שהחדר נבנה בתקופה הרומאית. התעניינותי גברה. הפניתי את מבטי אל 

טבעת  קבועה  היתה  מהם  באחד  אשר  אבן  משטחי  מרוצפת  היתה  היא  הרצפה. 
ברזל. כשמשכתי בטבעת, התרוממה האבן ושוב ראיתי גרם מדרגות , שהוביל למטה 
היתה  הרצפה  חצובה בסלע.  נמוכה  למערה  ונכנסתי  לרדת  הוספתי  למעמקים. 
מכוסה אבק ובאבק היו מפוזרים שברי כלים ועצמות. היתה זו ככל הנראה מערה  

פרהיסטורית. גיליתי שם שני שלדי אדם במצב התפוררות. התעוררתי"



מושגים מרכזיים בתורה של יונג

לא מודע קולקטיבי

ניתן ● שלא  מודעים  לא  חשיבה  דפוסי  שישנם  למסקנה  הגיע  יונג 

להסבירם על פי ההיסטוריה ההתפתחותית האישית של כל מטופל 

בנפרד, אלא שיש הקשר רחב יותר, המחבר בין כל בני האנוש. 

חלוקה מחדש של רמות הנפש שהציג פרויד, ל-3 מבנים מובחנים: ●

אני - המהווה את החלק המודע והפעיל של האישיות וכולל את כל התפיסות, ●

המחשבות והרגשות המודעות לאדם ברגע נתון. 

לא-מודע אישי - המהווה מעין שילוב של הלא-מודע והסמוך-למודע של פרויד, ●

וכולל את כל התכנים המודחקים והנשכחים של האדם מתוך ההתנסות שלו 

עצמו. 

ותכניו ● כולו  האנושי  המין  של  בעברו  נעוצים  שורשיו  קולקטיבי -  לא-מודע 

מועברים בתורשה לאורך האבולוציה. 



מושגים מרכזיים בתורה של יונג

לא מודע קולקטיבי

מדור ● המשתמרות  החוויות  מאגר  הוא  הקולקטיבי  הלא-מודע 
לדור.  

של ● המיתוסים  לבין  החלום  תוכני  בין  נרחב  קשר  מצא  יונג 

תרבויות הקדם. הופעתם החוזרת של אותם דימויים בתרבויות 

שונות היוותה לדעתו הוכחה לכך שהלא מודע הקולקטיבי אכן 

קיים.  

האנושיות ● התרבויות  לכל  המשותפים  המיתוסים  אותם  את 

ולכל אורך ההיסטוריה כינה יונג ארכיטיפים.



מושגים מרכזיים בתורה של יונג

לא מודע קולקטיבי

מכך  מרותק  היה  יונג 

הופיעו  דומות  שתמונות 

של  אומנות  בעבודות 

תרבויות שונות. 

1 – ציור הינדי מבוטאן. 

כנסת  פסיפס מבית-  – 2

בישראל (בית אלפא).  

בקליפורניה  קיר  שטיח   – 3
 (tie-dye)

בדרום  אינדיאני  חול  ציור   – 4

 (Navajo) ארה"ב

לאחידות  סמל  מעגלית –  [מנדלה 

ולשלמות]



מושגים מרכזיים בתורה של יונג

ארכיטיפים

מתת ● שמגיעה  קמאית  אנושית  כלל  תמונה  הוא  הארכיטיפ 

יונג  המודע הקולקטיבי שמכיל זיכרונות ותכנים כלל אנושיים. 

זיכרון קולקטיבי,  אוצר  אל  מתחבר  בחלומו  שהיחיד  הסיק 

ושללא הכרת מורשת התרבות הטבועה במעמקי הלא-מודע של 

האנושות, לא ניתן להבין את עולמו הפנימי של היחיד על רבדיו 
השונים.



מושגים מרכזיים בתורה של יונג

ארכיטיפים

יונג הגדיר מספר ארכיטיפים מרכזיים: ●

בגברים ונשים, ● הקיימים  היסודות  שני  ואנימוס -  אנימה 

כאשר האנימה מייצגת את החלק הנשי באישיותו של הגבר, 

לפי יונג,  של האישה.  באישיותה  הגברי  הצד  את  והאנימוס 

בכל אדם מצויה מידה של גבריות ונשיות, אם כי במינון שונה.  

דגם ● מראים לעולם,  אנו  אותו  באישיותנו  הצד  הפרסונה - 

שעוטה  התדמית  מצפה מאתנו.  שהחברה  כפי  הפועל  שלנו 

אדם על עצמו בחברה, ויש בה מרכיב של זיוף.



מושגים מרכזיים בתורה של יונג

ארכיטיפים

שאינם ● באישיותנו  החלקים  את  מייצג  זה  ארכיטיפ  הצל - 

מותאמים לדרישות החברה ולכן רוב חיינו אנו מנסים להסתיר 

של אישיותנו,  אותו "החצי האפל"  מכנה  יונג  ולהדחיק אותם. 

ארכיטיפ הצל כולל שדים, מפלצות ורשע. 

והוא ● והמשמעותי ביותר,  המרכזי  הארכיטיפ  זהו  העצמי - 

מייצג את הנטייה של כל אדם לגדילה, לשיפור עצמי ולהגעה 

למושלמות אישית. 

האדם הזקן, הגיבור, הילד, ● נוספים הם:  מרכזיים  ארכיטיפים 

אמא אדמה ועוד.



התפתחות על-פי יונג

הילדות ● בשלב  נעצר  לא  ההתפתחות  שתהליך  האמונה  חלוץ  היה  יונג 

המוקדמת, אלא ממשיך לאורך כל החיים.  

הוא חילק תהליך זה לארבע תקופות מרכזיות: הילדות, הנעורים, אמצע ●

החיים והזקנה, כאשר כל שלב מתאפיין באנרגיות ובאידיאלים משלו.  

הילדות מאופיינת באנרגיה ליבידינלית ההכרחית להמשך הקיום.  ●

ברק ● ומלאי  תוססים  בחיים  מאופיינות  והבגרות המוקדמות,  הנעורים 

אך עם תלות משמעותית בזולת.  

אמצע החיים, שהוא השלב המשמעותי ביותר על פי יונג, מאופיין בשיאו ●

החלקים  של  אינטגרציה  באמצעות    האינדיבידואציה   תהליך של 

את  להדגיש  מבלי  האישיות (אנימה-אנימוס, אור-צל),  של  המנוגדים 

האחד על חשבון האחר. 

בלתי ● בדעיכה  גם  אך  האינדיבידואציה  בהמשך  המאופיינת   הזקנה, 
נמנעת.



בריאות ופתולוגיה על-פי יונג

בין ● איזון  חוסר  הינו  לפתולוגיה  העיקרי  הגורם  כי  גרס  יונג 

לפרסונה  שמאפשר  מי  של הנפש. למשל,  השונים  החלקים 

שלו  האינדיבידואליות  את  מקריב  על זהותו,  כליל  להשתלט 

בשביל החברה ועלול לסבול מתחושה של זהות פגומה וחוסר 

קיום ממשי. בניגוד לכך, האדם שישתעבד לחלוטין לצל עלול 

למצוא את עצמו בשוליים של החברה, מנודה ממגע אנושי.  

לשאוף ● עלינו  ולהרמוניה פנימית,  לאיזון  להגיע  מנת  על 

הקיימים בתוכנו. כך,  הניגודים  כל  של  מלאה  להתפתחות 

לדוגמא, הגבר מצופה להכיר את החלקים הנשיים (האנימה) 
שבתוכו והאישה את החלקים הגבריים (האנימוס) שבתוכה, 

כאשר תהליך זה מגיע לרוב רק בשלב אמצע החיים.



טיפול יונגיאני

הטיפול היונגיאני מבוסס על העקרונות של הטיפול הפסיכואנליטי. ●

ורק  אך  יתמקד  הפרוידיאני  שהפסיכואנליטיקאי  בעוד  עם זאת, 

בכוחות הלא מודעים שפועלים בתוך האדם העצמו, הרי שהמטפל 

כוח  בעלות  פעולה  תבניות  גם  כך  על  יוסיף  היונגיאני 

משלהן, המוטבעות במין האנושי כולו.  

שיטה מרכזית הינה פירוש חלומות, כאשר הטיפול מכוון ליצירת איזון ●

בין מרכיבי האישיות של המטופל לבין הארכיטיפים הטבועים בתוכו.  

מטרותיו של הטיפול המבוסס על העקרונות של יונג הינן להתגבר על ●

הפחד מהלא מודע, למנוע מהפרסונה להשתלט על האישיות, להכיר 

את הצל שנמצא בתוכנו ובסופו של דבר לאזור אומץ על מנת להגיע 

השונים  החלקים  בין  אינטגרציה  דרך  עצמית מלאה,  להגשמה 

והמנוגדים הפועלים בתוכנו.



טיפול יונגיאני

לו ● שותפים  והמטופל  שהמטפל  הטיפולי  המרחב  את  דימה  יונג 

למיכל אלכימי משותף, המשמש כמקום השראה לעליית תכני הלא 

מודע היצירתי, לאפשרות של מפגש עם הדימויים הפנימיים.  

ועבודה ● דמיון פעיל,  כוללת  זה  מיכל  בתוך  הטיפולית  העבודה 

לסמלי החלום, למיתוסים, אגדות,  התחברות  דרך  סימבולית 

הגישה  בארגז חול.  השימוש  כגון  יצירתיות אחרות,  ולפעולות 

ויצירה  -  בהבעה  לטיפולים  גם  מיושמת  להיות  יכולה  היונגיאנית 

אמנות, תנועה, פסיכודרמה וביבליותרפיה.  

על ● היונגיאנית  הגישה   משתמשת  שבו  התרבותי  הרוחב  בשל 

תרבויות  על  ללמוד  השכלתם התרבותית,  את  להרחיב  המטפלים 

חומר  וכל  סיפורים ואגדות,  עמים עתיקים,  של  מיתוסים  שונות, 

המייצג למעשה את הנפש הקולקטיבית.


