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 סוציאציה כפי שממושגים בפסיכואנליזה, ואת מנגנון כפיית החזרה.התלמידים יכירו את מושגי הטראומה והדי
 התלמידים יכירו את האפשרויות השונות הקימות בטיפול פסיכודינאמי להתמודד עם מנגנון כפיית החזרה

 התלמידים יכירו את האפשרויות השונות הקיימות בטיפול פסיכודינאמי להתמודד עם חלקים דיסוציאטיביים בנפש
 ידוע, ואת תרומתן האפשרית לטיפול.-אם יכירו את המשגות פסיכואנליטיות שונות של תנועה בין ידוע ללהתלמידי

 
 
 אור הקורס:ית .ב
  

ידיעה מאפשרת הגעה אל החלקים הכאובים ביותר, -הקורס יעסוק השנה באופן שבו התנועה בין ידיעה ואי

כאירוע,  –פל. כאשר הנפש עוברת טראומה ניתנים לחלימה בנפשו של המטו-הדיסוציאטיביים ביותר והבלתי

אפשריים ומאיימים -נסבלת, נוצרים בה חלקים בלתי-כתהליך התפתחותי או אפילו מתוך מפגש עם פנטזיה בלתי

מנת -עד מאוד. בעקבות כך, נעצרת התנועה הנפשית של האדם. בטיפול, המטופל כמה לגעת בחלקים אלה, על

ה, או, במילים של אוגדן: "לחלום את עצמו אל תוך הקיום", אך הוא גם להצליח להשיב לעצמו את חופש החווי

מלא אימה ממגע זה. מאחר שחלקים אלה, למרות האימה שבהם, הם שואפי חיים, הרי שהם חותרים כול העת 

להופיע בטיפול. עם זאת, הופעה זו עשויה להיחוות כטראומטית וכואבת מדי, לחזק את מנגנון הדיסוציאציה 

ר את הקיפאון הנפשי. פרדוקס זה של לגעת אך לא לגעת, לחזור אך לא לחזור, מלווה את הטיפול, ומשפיע ולהגבי

באופן עצמתי על האופן שבו המטופל והמטפל חווים כול אחד את עצמו ואת מערכת היחסים שנוצרת ביניהם. 

הגעה אל החומרים הנפשיים  ידוע מאפשרת-יכולתם של המטפל והמטופל לייצר מחדש את התנועה בין הידוע ללא

(בלשונו  The present moment of the past –הכאובים ביותר לא כהגעה חזרתית, אלא כהגעה מחודשת 

ובכך משחררת את המטופל  –, (בלשונו של ברומברג) Authentically remembered pastשל אוגדן) או 

 מסיוט מתמשך ומחדשת את יכולת הצמיחה וההתפתחות שלו.

השיעורים יועברו על ידי הרצאות פרונטלית משולבות בקריאה צמודה של המאמרים הנלמדים  השיעורים: מהלך

 בקורס.

 תכנית ההוראה:

 כפיית החזרה, פרדוקס ומפגש. נושא השיעור: :שיעור ראשון ושני

 Paul Russel: The Role of Paradox in Repetition חומר הקריאה:                             

Compulsion   

 הידיעה ומהיצירה המשותפת של ידיעה.-: הפחד מאינושא השיעור  :שיעור שלישי ורביעי

 : אוגדן, ת: "זיהוי שגוי והפחד מפני אי ידיעה".חומר הקריאה                            

 עכשיו ורגעי מפגש.-"ידיעה התייחסותית אימפליציסטית", רגעי נושא השיעור: : שיעור חמישי ושישי
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 Stern and all: Non-interpretive mechanism in חומר הקריאה:                                 

psychoanalytic therapy: the ‘something more’ than interpretation. 

 טות, רגרסיה והעצמי האמיתיפחד מהתמוט נושא השיעור: שיעור שביעי ושמיני:

 : ויניקוט: פחד מהתמוטטות.חומר הקריאה                                

 : הלא ידוע במשנתו של ביון:נושא השיעור שיעור תשיעי ועשירי:

 Ogden: Intuiting the truth of what happening: חומר הקריאה                                

-: האופן שבו המטופל והמטפל הולכים יחד אל חלקיו הבלתינושא השיעור עשר:-ושנים עשר-שיעור אחד

 נסבלים של המטופל.

    Bromberg: One need not be a house to be haunted חומר הקריאה:                                

 ציה.: סיכום: המפגש האינטרסובייקטיבי עם הטראומה והדיסוציאשיעור שלושה עשר

 
 אין. דרישות קדם: .ג

 
 .התלמידים ידרשו לכתוב עבודה בסיום הקורס  חובות / דרישות / מטלות:  .ד
 

 100% -עבודה מסכמת: מרכיבי הציון הסופיה. 
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