
 תוכני הקורסים
 ההוראה של התכנית. תכנית הלימודים משתנה מעת לעת בהתאם להחלטות ועדת 

 העולם שלפני המילה: מבט על ראשית ההתפתחות  

סדנה המאפשרת הסתכלות דינמית על ראשית החיים. הקשר בין גוף לנפש, בין האני לאחר והחוויה  
הסובייקטיבית המתגבשת בטרם הופעת השפה, הן הנקודות המרכזיות שדרכן מתייחסים בהרצאות לתקופה 

 ראשונית זו. 

 פרויד: למידה ראשונית במספר כתבים עיקריים 

.  העיקריים מכתביו מספר נלמד, פרויד של האישית  והאנליזה הביוגרפיה אחר מתמיד מעקב תוך, בקורס
  המיניות , מודע הלא של, החלום של פרויד(, הפסיכואנליזה גילוי שנות -1895-1910) המוקדם בפרויד נתחיל

 על  מחקרים" - ברוייר עם פרויד של המשותפת  עבודתו את נקרא. דועו פסיכופתולוגיה, האינפנטילית
 כפי או הדיבור של סגולותיו את פרויד גילה שדרכה , או אנה של במקרה התמקדות תוך( 1895" )היסטריה

 בו  מכתב( יום יום  כתב לו) פליס לידידו כותב פרויד 1896 -ב(. 1895" )ארובות ניקוי: " זאת כינתה או שאנה
(  1900" )החלומות פשר" מתוך. החלום של לתיאוריה  הקדמה, הנפשי האפראטוס של עבודתו את מפרט
 תהליכים   של  הפסיכולוגיה  את  פורש  פרויד  בו,  והחשוב   הידוע  7  פרק  ואת"  אירמה   של  הזריקה  חלום"   את  נקרא
, ייםהטכנ  במאמריו נתמקד( 1911-1920) פרויד, הראשונה העולם מלחמת ואחרי לפני, בהמשך. בחלום

 מעמיק  פרויד בו( 1917" )ומלנכוליה אבל" במאמרו(, 1915" )העברה -אהבת על הערות" במאמרו ספציפית
 משתנה  בו –" העונג  לעיקרון מעבר" – המהפכני במאמרו ולבסוף" האובייקט" של סבוך הכה הקונספט את

 את  בעיקר, הנפשי האפאראטוס את ומשנה השנייה  הטופוגרפיה את מפתח פרויד, הדחפים של התיאוריה
 .  אגו סופר -אגו -איד : למערכת האגו של תפקידו

 מלאני קליין: מושגים תיאורטיים וקליניים 

הקורס מתייחס למושגי יסוד של מהפכת הפסיכואנליזה הקלאסית לפסיכואנליזה עשירה יותר ושימושית יותר.  
הפסיכואנליזה לאסכולה של יחסי אובייקט והרחבת המושג אצל מלאני קליין ניתן לראות את התפתחותה של 

-של העולם הפנימי. במסגרת הקורס מודגשים המושגים של הזדהות השלכתית, השלבים הסכיזואידי
פאראנואידי והשלב הדיכאוני )הפוזיציות בלשונה של קליין(, הפנמה פסיכוטית, וגרסתה החדשנית לגבי  

גש השפעתה של קליין על הפסיכואנליטיקאי ווילפרד ביון ושימושו  השלב האדיפאלי הראשון. בנוסף, תוד
במושגים של קליין בכדי לפתח פסיכואנליזה קוגניטיבית חדשה. הקורס מלמד גם את מושגי היסוד של  
התיאוריה הקלייניאנית ובנוסף גם תרומות חשובות של ממשיכיה כמו חנה סגל, וילפרד ביון, אסתר ביק ועוד.  

ות של קליין וממשיכיה לגבי טבעו של האדם כמיידים ורלוונטיים היא משימה מאתגרת בייחוד הפיכת הרעיונ 
שמדובר ברעיונות וטקסטים מורכבים ולא קלים לפענוח. שימוש בדוגמאות טיפוליות, אירועי החיים ונסיבות 

ר הסטודנט מוחשיות מוכרות תורמות להבנת החומר ולהפיכתו לבהיר יותר, משמעותי ושימושי יותר עבו
 כמטפל מתפתח וכאדם. 

 מושגי יסוד בפסיכותרפיה פסיכואנליטית 

מבטן   הפסיכודינאמי, בעיקר, מנקודת הטיפול של היסוד במושגי הנן: לעסוק הקורס של העיקריות מטרותיו
שימת   המקוריים. גישות כגון, הקלאסיים הפסיכואנליטיים העקרונות את המשמרות קלאסיות-ניאו גישות של
במידת  ראשון שינוי-כגורם התובנה ההתנהגות והעדפת קובעי של מודעות-הלא הדינאמיקות על דגש

באופן   להסתייע יוכלו בהם אשר ברורים טכניים יסוד מושגי ללומדים להקנות ;והכלה החזקה האפשר, לצד
  הטיפול. במלאכת מעשי
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פסיכואנליטית' ו'פסיכואנליזה'  פסיכודינאמי', 'תרפיה 'טיפול בקורס: המושגים שיידונו העיקריים הנושאים
ליבת  החדשות; בהתאם להגדרות בהם שחלו לשינויים  התייחסות תוך במקורם, המושגים של המבט מנקודת
המסגרת  הפסיכודינאמי'; הטיפול של היסוד שלו; 'כלל והטכניקה הפסיכואנליטי הטיפול של המערך

הפסיכודינאמית;   הטיפולית; ההקשבה בשעה לפירוש כמודל חלומות מודע'; פירוש-הטיפולית; מושג ה'לא
תיקשור' ומושגים נוספים; וכן,   כגון: 'חומר', 'התערבות', 'אינדיקטור', 'התנגדות', 'סגנונות טכניים מושגים
ות  הפסיכואנליטי  הגישות של ובוהו בתוהו סדר מעט להכניס לתלמידים לסייע שמטרתם אחדים סיווגים

  המרובות.

 הבנות ומושגים עכשוויים לגבי המסגרת האנליטית ויישומים קליניים  

הכללי של עבודה  ( settingהאסכולה הפסיכואנליטית קובעת שאחד מהגורמים החשובים ביותר בסטינג )
כולל   --המסגרת אינה בעיקר אגודה של זמן, מיקום, ריהוט (.  (the frameפסיכותרפויטית הינה המסגרת 

ויסודות טיפול, או אינה את אלה בלבד, אלא המסגרת הינה מהות חייה, נושמת   --הספה, כורסה או כיסא! 
 .  מגוונות סיבות ובשלבתהליך הטיפולי בנסיבות שונות  תוחושבת אשר מופעל

-רת( האם היא ב3( מה היא כוללת או מכילה, )2רה, )ו המסגרת התפתחה או נצכיצד ( 1, יש ללמוד )על כן
הנושאים   ליה. נלמד אתע ( מהם אופני הפעלתה ואיך היא משפיעה על הטיפול והטיפול 4)-ילוף או שינוי וח

י ביותר  ו עכשוהת.  בין היתר, ניגע בנושא הרגיש ו יחומר קליני וגם על ידי קריאה מונח   יהללו דרך הרצאות בליוו
ותם הפיזית  של נוכח הסוגיבו( teleanalysisאו  online psychoanalysis) מקוונותשל שיחות טיפוליות 

 שותפים האנליטיים. )באותו אתר( של שני ה

 לשחק, לחלום ולחשוב ויניקוט 

נלמד על   הקורס יעסוק בויניקוט האדם, התאורטיקן והקלינאי שמושגיו החשובים שינו את פני הפסיכואנליזה.
תהליך התפתחותה של התאוריה והשפה חשיבתו של ויניקוט הנשענת על מושגיהם של פרויד וקליין ועל 

הויניקוטיאנית המחדשת. נעסוק במושגים מרכזיים בתאוריה כמו: משמעותו של העצמי האמיתי, חשיבותן של 
התופעות המעבריות בהתפתחות הנפשית והמבט האחר על מושג התוקפנות. נתעמק בכתיבתו היצירתית  

 טה, אך היא ברובה רבת משמעויות ופרדוקסים.של ויניקוט שאינה שיטתית תמיד, לעיתים נראית פשו 
המאמרים בתחילת הקורס יתמקדו במעבר שעושה ויניקוט מן הדגש על הדחף או על המציאות הפנימית  
כמניעים מרכזיים בהתפתחות הנפשית, אל הסביבה האימהית של הילד והשפעת הסביבה הרחבה יותר עליו.  

תפתחות הנורמאלית ולפתולוגיה. נלמד על עקרונות  בהמשך, נקרא מאמרים המתייחסים להפרעות בה
 ומטרות הטיפול ובהמשך נתייחס גם לאינטרפרטציה שניתנה לתאוריה על ידי תאורטיקנים אחרים כמו אוגדן. 

 הזדהות השלכתית: גלגולו של מושג 

ים ( והפך במהלך השנים לאחד המושג1946המושג הזדהות השלכתית הוצג לראשונה על ידי מלני קליין ) 
המרכזיים בשיח הפסיכואנליטי. כניסתם של מודלים תיאורטיים וטיפוליים שונים הביאה להשתנותו, ממושג  
 הנשען על תפיסה אינטרה פסיכית המתקיימת בפנטסיה של המטופל למושג הנשען על תפיסה 
  אינטרסובייקטיבית, בו פועלים ומופעלים המטפל והמטופל. כך השתנתה גם תפיסתה של הטכניקה 

 המתמודדת עם מורכבותו בתהליך הטיפולי. 

סיפיליוס,  -בקורס נתבונן במושג ובגלגוליו, תוך קריאה של תאוריה ודוגמאות קליניות משל קליין, ביון, בוט
 ג׳וזף, אוגדן, ארון, גולדסטיין ואחרים. התבוננות נוספת תעשה דרך דוגמאות מעבודתם של המשתתפים.  
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 ם וקליניים התבגרות: היבטים תיאורטיי

(, מושג סוציולוגי במהותו, משמש בספרות הפסיכואנליטית כדי לציין את משך adolescenceגיל ההתבגרות )
( ולעשות אינטגרציה של הגוף המיני. הבגירה, מרגשת pubertyהזמן הדרוש כדי לעבד את הבגירה המינית )

נרצה לאפיין בקורס זה. תהליך זה, הכרוך ומעוררת מועקה בו זמנית, יוצרת הכרח לעבודה נפשית, אותה 
מחדש בקשר של הסובייקט עם גופו, עם עצמו ועם האחר, הופך את  -בטרנספורמציות הזדהותיות ובארגון

ההתבגרות לפרדיגמטית, הפותחת בפנינו את האפשרות לחזור ולעיין במיניות כיסודית בכינון הסובייקט.  
ון פרטיקולארי למכשולים הניצבים בפניו במעבר מילדות ההנחה היא שכל סובייקט נדרש להמציא פתר

  לבגרות, המצאות הדורשות זמן.

בקורס נעסוק במשמעויות ובאימפליקציות הקליניות של ההיבטים הבאים: שינויים במישור של הבגירה ודימוי  
ורים, האחר  הגוף )אינטגרציה של הגוף הבשל מינית, מיניות ובחירת אובייקט האהבה(; המתבגר והאחר )הה

החברתי, המוסדות(; שינויים במישור של הזהות והעצמי. בנוסף, נתייחס לתהליכי עיבוד אבל וטראומה בגיל  
ההתבגרות, למקום של המועקה והאקט בקליניקה של מתבגרים, ולאופן שבו הפסיכואנליזה מתייחסת אל  

נתבסס על טקסטים פסיכואנליטיים,   תופעות כמו פגיעה עצמית, אובדנות ועבריינות אצל מתבגרים.   בקורס
קלאסיים ועכשוויים, המאפשרים לחשוב על התהליכים הנפשיים בגיל ההתבגרות, לאתגרים הייחודיים 
העומדים בפני צעירים בתקופתנו ולתופעות קליניות בנות זמננו המשקפות את הרעיון שגיל ההתבגרות הינו 

 תמיד אקטואלי.

 שווית    תיאוריות פרוידיאניות בראיה עכ

מטרת  קורס זה יתמקד בניסיון לעקוב אחר התפתחות החשיבה התיאורטית והעבודה הקלינית של פרויד.
הקורס היא להעמיק את הידע וליצור דיאלוג עכשיוי ורלוונטי בין מחשבותיו של פרויד לבין הפרקטיקה  

 הפסיכואנליטית של המשתתפים בקורס. 

המשתתפים מוזמנים להכין וינייטה, להציג מחשבות,   שניים.לכל מפגש לימודי נקרא מאמר אחד או 
 עיוניות וקליניות.  -אסוציאציות

 פרברסיה בראי הגישות השונות 

  באופנים  ביטוי לידי שבאה הגנתית התארגנות של כסוג על כחשיבה הפרברסיה את להמשיג ננסה  בקורס
, באך, פרויד, שונים  בתיאורטיקנים להיעזר ננסה. הטיפוליים וביחסים כללי באופן ביחסים השאר בין, שונים

  המוות  דחף של בתפקידו שעוסקות כאלה, שונות מזוויות התופעה על  להתבונן כדי, ועוד מין' בנג, אוגדן,  אן'ח
 מקום  יינתן כן כמו. בהתפתחותה הסביבתיים החסכים בתפקיד שעסוקות וכאלה  הפרברסיה בהתפתחות

  המטופל  בפנינו שמציב האתגרים של ההכלה על לחשוב ננסה. המשתתפים של קליניים מקרים להצגת
 בטיפול  נתונים שאנחנו מזהים איך? אלה  חלקים מהם. שונים מטופלים של הפרברטים החלקים או, הפרברט

, חרדה,  קשות  תחושת  בפני  אותנו  מעמיד  בטיפול  הפרברסיה  עם  מפגש?  פרברטית   מניפולציה  תחת  או  בלחץ
 .  ועוד וקליניות אתיות  דילמות, ופיתוי גירוי, שיפוטיות

 דרכם וננסה, ועוד,  Disavowal,פולימורפית מיניות, פטיש, מזוכיסטיים סאדו יחסים כגון במושגים נתעמק
 . הפרברטית והחוויה ההתארגנות השפה את להבין קליניות דוגמאות ודרך
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 נגדית -של העברה במדע ובכליקים היבטים חדשים ומדוי

נגדית הוא די ידוע בעידננו, ואנחנו כמעט ולא משתמשים במונח במובנו הקלאסי ]הפרעה  -המושג של העברה
הנגדית מצביעה בבירור על "שגיאה" או -שכן גם כאשר ההעברה ;שגיאת המטפל[ אלא במקרים נדיריםאו 

ל ולגבי התהליך הדינמי, אצל המטופל  "אי הבנה", למדנו לחפש מה השגיאה הזו עשויה בכל מקרה לגלות ע
ִסיכֹוֲאָנִליִטיָקן. ובכל זאת, הגישה שמרבית המטפלים והכותבים נוקטים ביחס להבנת  והפסיכותרפיסט/פ ְּ

מתוק"(, סרנדיפטיבית ...  בית, מקרית, הרפתקנית )"ממר יצאהנגדית נוטה עדיין להיות אינטואיטי-ההעברה
" reverie-כאילו "כל מה שעולה מה ;עי, פתאומי יותר מאשר מתוכנןר מדדגש על משהו אמנותי יותר מאש

נגדית לפני פחות משני עשורים, -לדוגמא, כאשר כתב על העברההזהב אל הנפש הפנימית.  -חייב להיות שביל
הנגדית היא למעשה להחזיק אותה או לשרוד אותה. חשיבה מסוג זה -אנליטקאי דגול ציין כי טכניקת ההעברה

 וצמה. ע נמשכת, והיא אינה מספקת ומובילה להתערבויות קליניות לקויות או חסרי 

ֶרלינגואיסטיים של  -דים קדםנגדית היא )א( לא מודע, )ב( עם בסיס גדול בממ-האמת, העברה  ןלמע  ייצוגיים ופְּ
של  החוויה)ד( מורכב, המורכב מכמה שלבים. בדומה לקשר שבין הטקסט או -התודעה, )ג( תהליך הדרגתי ו

הנגדית  -הנגדית הגלויה אינה חשובה )יחסית( כמו ה"העברה-החלום הגלוי לבין התהליך החלומי, גם ההעברה
ִוים  ק וליצור אותה, לעדן או להתגונן  רשו כדי לעבד, לזק הסמוייה," כלומר: התהליכים אשר נד  מו ָלה! נלמד ִמת ְּ

ַקדמים את השקפת הדברים המורכבת ( Bouchard, Tansey & Burke, Freedmanוחומר קליני ) המְּ
ֶמלת הזו.  גְּ ַ ת   והמְּ

 ביון: קו התפר בין התיאוריה לקליניקה  

ד של ביון. דרך קריאה משותפת של מאמרים של ביון, מטרת הקורס היא לערוך הכרות עמוקה עם מושגי היסו
; התקפות H-, וK  ,Lננסה להכיר יחד את החוויה "הביונית" של למידה. נתמקד במושגים בסיסיים כגון: חיבורי  

 contact barrierמוכל; תזונה וצמיחה; התיאוריה של החשיבה; פונקציות אלפא, בטא וה- על חיבורים; מיכל
והמקום של האמת    Oלפיו המטפל נכנס לחדר הטיפול "ללא זיכרון תשוקה והבנה"; המושג    משמעות הרעיון   ;-

רוורי; הרשת; הרעיון לפיו "צריך שניים לחשוב ולחלום" והקשריו -בחשיבה של ביון; המסוגלות לחלום וה
 תתפים. לטרנספורמציה. בקורס יודגש השימוש הקליני ברעיונות אלו בעזרת וינייטות שיובאו על ידי המש

 שאלת הסובייקט והאחר בפסיכואנליזה  

בקורס זה נתחקה יחד אחר התפתחות תפיסת הסובייקט והיחס אל האחר בפסיכואנליזה. נחקור התפתחות 
מודע. על אף שפרויד אינו כותב על שאלות -פסיכולוגיים על הלא- . כתבי פרויד המטא1  זו דרך שני מוקדים:

אלו במישרין, נראה כי קריאות שונות בפרויד נבדלות עד מאוד במושג הסובייקט שבמרכזן. נעמוד במיוחד  
סים בין מודע הפרוידיאני ותפיסת הסובייקט שנובעת ממנו, תוך שימת לב, גם ליח-על הקשר בין רעיון הלא

. דרך קריאה במאמרו הנודע של וויניקוט ׳שימוש באובייקט׳ 2סובייקט זה ובין העולם, הזולת ואחרות. 
ובמאמרים של הוגים מאוחרים יותר אשר הושפעו מוויניקוט )אייגן, גנט ובנג׳מין( נרצה לבחון את הדגש ההולך 

״במקום בו היו אובייקטים, חייבים להיות   – וגובר בעשורים האחרונים בפסיכואנליזה על מפגש בין סובייקטים
(. נעמוד על השינוי שתפיסה זו מציעה במושג הסובייקט ויחסיו עם העולם, הזולת  1990סובייקטים״ )בנג׳מין, 

ואחרות. נדון בהשלכות הקליניות שמציעים הוגים אלו דרך המושגים של ׳שימוש באובייקט׳, ׳אזור האמונה׳,  
 ׳התמסרות׳ ו׳שלישיות׳. 

 תכנית הלימודים משתנה מעת לעת בהתאם להחלטות ועדת ההוראה של התכנית. 


