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 בחירהסוג הקורס: 

 ש"ס 2היקף שעות:        א'סמסטר:       "טתשעשנת לימודים: 

 

 : רסמטרות הקו .א

חשיבתו של תומס אוגדן הינה מן הבולטות ביותר, אם לא הבולטת שבכולן, בעולם התיאוריה 
של היום. תרומתו של אוגדן היא בעלת כמה פנים: ראשית,  פסיכודינמיוהטיפול הפסיכואנליטי/ 

הוא ממשיג מחדש רבות מן התיאוריות הפסיכואנליטיות שקדמו לו, ומחלץ מהן את מהותן 
נית, הוא יוצר שפה פסיכואנליטית חדשה, מושגים חדשים ונקודות מבט על התהליך העיקרית. ש

אופני עבודה קליניים   הטיפולי שהן חדשניות ומרתקות. שלישית, חשיבתו התיאורטית גוזרת
הפותחים בפני המטפל, תהא גישתו הקלינית אשר תהא, אפשרויות טיפוליות חדשות. מטרת 

ים עם חשיבתו התיאורטית והקלינית של אוגדן ובכך להרחיב הן הקורס היא להפגיש את התלמיד
כלים הטיפוליים והן את מגוון ה הפסיכודינמיאת תפישתם לגבי המתרחש בתהליך הטיפול 

 העומדים לרשותם. 
 

  הקורס: תיאורב. 
 השיעורים יועברו על ידי הרצאות פרונטלית משולבות בקריאה צמודה של המאמרים הנלמדים בקורס.

 אין. דרישות קדם:   ג.

 התלמידים ידרשו לכתוב עבודה בסיום הקורס. חובות הקורס:  :הקורסחובות  ד. 
 100% -עבודההציון : מרכיבי הציון הסופיה. 
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 The psychoanalysis of Thomas Ogden ה. שם הקורס באנגלית: 


