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 שורותמפגשים בין ה
 רות נצר עםאנו שמחים להזמינכם למפגש 

 עם צאת ספרה:

 מסע הגיבורה אל עצמיותה –מסע הגיבורה 
 במיתוסים, במעגל החיים ובתרפיה

 רות נצר ) מודן(
 

  20:30, יום ג', בשעה: 3.19 .26הערב יתקיים בתאריך 

 , תל אביב.25שד' שאול המלך בבית אריאלה  

 )חנייה בתשלום בצמוד למוזיאון תל אביב(. 
 

בהתגלמותם במיתוס ובאמנות  –דימויי האם הגדולה, הנשיות והאשה   נושא ההרצאה:

 –  לאורך ההסטוריה עד ימינו

 הדיאלוג בין המבט הגברי לבין המבט הנשי.     

אשה כפי שעוצבו על ידי -מסע הגיבורה בת ימינו כולל בו את ההתמדדות עם דימויי האם על הספר:

הגברי. דימויים אלה שבוטאו במיתוס ובאמנות בטאו ובו בזמן עיצבו את הדימויים -העולם התרבותי 

 החיוביים והשליליים שנשים שהפנימו.

שימות ההתפתחות הרגילה של מסע האינדיבידואציה הנשית מחייב משימות רבות נוספות מעבר למ

בנים. הסיבה היא השינויים הביולוגיים המעבריים בחייה של האשה שיש להם משמעויות נפשיות. מעברי 

חייה של האשה לאורך מעגל חייה דורשים התייחסות מיוחדת. החברה בימינו אינה ערוכה לחניכה נכונה 

יא מצוקות נפש וחוליים נשיים. הספר של הבת להתבגרותה ושל האשה לבגרותה המאוחרת והתוצאה ה

 מציע דרכי חניכה נכונה למעברי חייה.

הספר סוקר את האופן בו התרבות לדורותיה מתארת ומעצבת את מהלך חיי האשה, משימותיה, 

איכויותיה, ויעדיה. הספר בוחן במבט בקורתי את המיתוסים, האגדות והתאוריות של התרבות, ומראה 

ת הדימויים הבעיתיים של הנשים בעיני הגברים, ואת הפחדים של הנשים כיצד כל אלה מבטאים א

 דורי של האשה. -והגברים אלה מאלה. דימויים אלה משרתים את הדיכוי הרב

https://goo.gl/maps/AjhS7


הנפש מסרבת לדיכוי ומציעה לגיבורה במיתוסים   קריאתנו בחומרים אלה מגלה גם כיצד, למרות כל זאת,

רה כדי להשיל את עצמיותה הכוזבת וכדי לחבור אל איכויותיה ובאגדות פתחי מילוט, הצלה, תושיה וגבו

המתרחשים בספרות, בטלויזיה ובקולנוע בני ימינו,   ואל עצמיותה הנשית. הספר מראה את השינויים

 ומהווים מודל חדש לגיבורה בת ימינו כדי לפתח את עצמה ואת החברה כולה.

מורי דרך המעניקים לכל אישה לאורך כל חייה  , הםמסע הגיבורהשפע המיתוסים והאגדות המשולבים ב

 והנחיה בעזרת החוכמה הטמונה בהם, ועומדים לימינה כגיבורת מסע חייה.  עצות

לעצמה, להוציא לאור את עצמה, לזהות את   למודעות  , מזמין כל אשה למסעה האישי;מסע הגיבורה

 סורגייה ולפרוץ אותם.

 (2011'מסע הגבור', שיצא בהוצאת מודן )  נצר ספר זה הינו המשך והשלמה לספרה של רות

 



ולוגית קלינית, אנליטיקאית יונגיאנית ומדריכה בכירה, משוררת, אמנית פסיכ  הינה על המרצה: רות נצר

וחוקרת ספרות וקולנוע. פרסמה שמונה ספרי עיון, אחר עשר ספרי שירה וספר אוטוביוגרפי. מלמדת 

 בבתי ספר לפסיכותרפיה יונגיאנית במכללת סמינר הקבוצים. 

 

 .הישראלי לפסיכותרפיהחברת וועד האיגוד , מיכל בן עטר הנחייה:

 

 יוגש כיבוד קל.

 

   מספר המקומות מוגבל.   -  יש להרשם מראש  –  נא לשריין את התאריך 

 ₪ 80, למי שאינם חברים ₪ 70, סטודנטים / מתמחים/גמלאים ₪ 60להרשמה: לחברי האיגוד         

         :'03-7369051  לתשלום בכרטיס אשראי בטל 
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