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 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*: 
 

הכרות עם גישות יחסי האובייקט בפסיכואנליזה ועם הגישות 
ההתייחסותיות/אינטרסובייקטיביות. התעמקות בהבדלים בין חשיבה המבוססת 

 one mindאל תפישה של "נפש אחת" לבין חשיבה המבוססת על "שתי נפשות" (
Vs two minds psychology פיתוח יכולת השוואתית להתבונן בטיפול מתוך .(

  הפרספקטיבות הללו. שתי 

 

 

 תאור הקורס: 
 

  

 תכנון הקורס:

 צרות עין והכרת תודה מתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים. –: קליין 1שיעור 

 Endopsychic Structure Considered in Terms of –: פיירבריין 2שיעור 
Object-Relation:מתוך . Psychoanalytic Studies of the Personality , פרק

4 .  

 .The two analysis of Mr. Z  –: קוהוט 3שיעור 

  . Three Realms of unconscious –ואטווד   : סטולורו 4שיעור 

התפתחות רגשית ראשונית. הקטעים: תהליכי התפתחות  –: ויניקוט 5שיעור 
 מוקדמים, דיסוציאציה, התאמה למציאות.

כדי  – On Holding and Containing, Being and Dreaming –: אוגדן 6שיעור 
 ולעבור למושגים של ביון. 5לדון במושגים של ויניקוט שבהם דנו בשיעור 

 Bion's Four Principles of Mental Functioning –: אוגדן 7שיעור 

  השימוש באובייקט.  –: ויניקוט 8שיעור 

 מתוך תקווה ופחד. –עצמי מרובה, עצמי יחידי  –: מיטשל 9שיעור 

    Recognition and Destruction –: בנג'מין 10ר שיעו

    whose bad object are we anyway –: דייויס 12+  11שיעור 

  התמסרות.  –: גנט 13שיעור 

 

 

 דרישות קדם: 
 

 הקורס "התפתחות הגישות הפסיכודינאמיות

 
 

 חובות / דרישות / מטלות**:    
 

 

https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60844&group=01&year=76
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 משתי נקודות מבט תיאורטיות.הצגת מקרה טיפולי וניתוח אותו 

 
 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 

 ציון העבודה

 
 

 ביבליוגרפיה: 
 

ראה תיאור הקורס. המאמרים המלאים יישלחו סרוקים תישלח לתלמידים בתחילת 
  הקורס.

 
 

 שם הקורס באנגלית: 
 

 From object relation to intersubjectivity   
) הן הצהרות המציינות במפורש מה learning outcomes* תוצרי הלמידה (

הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים 
במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה 

לחץ  להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים
 . כאן
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