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 ד"ר שלגי בועזשם המרצה: 

 מיחסי אובייקט לאינטרסובייקטיביות הקורס:שם 

 60-844-01קוד קורס: 

 הרצאהסוג הקורס: 

 ש"ס. 2היקף שעות:  ב'  סמסטר:    תשס"ח :שנת לימודים

 

 מטרות הקורס: .א
 

 וריות יחסי האובייקט בפסיכואנליזההתלמידים יכירו את עיקרי החשיבה של תיא •
 התלמידים יכירו את עיקרי החשיבה של התיאוריות האינטרסובייקטיביות בפסיכואנליזה. •
 הקליניות משמעויותיהןוהשונה בין שתי עמדות אלה, ואת  התלמידים ילמדו להכיר את הדומה •

 
 אור הקורס:ית .ב
  

אובייקט ואת התיאוריות הפסיכואנליטיות מהגישה הקורס סוקר את התיאוריות הפסיכואנליטיות מגישת יחס 

האינטרסובייקטיבית, מתוך ניסיון להבין את עקרונות היסוד התיאורטיים והקליניים של כול אחת מהגישות, ואת 

 הדומה והשונה ביניהם.

 מהלך הקורס:

 אובייקט.-הנצתה של חשיבת יחסי –קליין  :1שיעור 

 חומר הקריאה לשיעור זה:

 רות עין והכרת תודה. מתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים.קליין, מ: צ

 פיירבריין: יחסי אובייקט מופנמים והיחס בין חלקי עצמי ואובייקט. :2שיעור 

 חומר הקריאה לשיעור זה:

Fairbairn, R.:  Endopsychic Structure Considered in Terms of Object-Relation. In: 

Psychoanalytic Studies of the Personality. 

 עצמי מרובה, עצמי יחידי. –סטיבן מיטשל  :3שיעור 

 חומר הקריאה לשיעור זה:  

  

 מיטשל, ס: עצמי מרובה, עצמי יחידי. בתוך: תקווה ופחד בפסיכואנליזה.

 מויניקוט לבנג'מין: -מהתייחסות אובייקט ושימוש באובייקט אל עבר ההכרה ההדדית  :4-6שיעור 

ט: מהתייחסות אובייקט לשימוש באובייקט. < >'סיקה בנג'מין: הכרה הדדית ומלכודת < >. וו. ויניקו

 הקומפלמנטריות.

 ג'ודי דייויס: הצגת מקרה.

 חומר הקריאה לשיעורים אלה:

-113): השימוש באובייקט והתייחסות באמצעות הזדהויות. בתוך: "משחק ומציאות", עמ' 1969ויניקוט, ד.וו (

106. 
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): הכרה והרס: מתווה של אינטרסובייקטיביות. בתוך: מיטשל, ס.א. וארון, ל. (עורכים): 1990בנג'מין, ג' (

 .261-228צמיחתה של מסורת. עמ'  -פסיכואנליזה התייחסותית 

Davies, J.M (2004): Whose Bad Object Are We Anyway?  Repetition and Our 

Elusive Love Affair with Evil. Psychoanalytic Dialogues, 14, pp. 711-732 

 שתי נפשות יכולות לחלום את הבלתי ניתן לחלימה לאחת: מביון לאוגדן. :7-9שיעור 

 וילפרד ביון: על הכלה, חלימה וצמיחה נפשית.

 ופונקציית האלפא המשותפת. reverie -תומס אוגדן: השלישי האנליטי, עבודת ה

 קאי". מתוך" לקרוא את ביון.הצגת מקרה: תומס אוגדן: "על לא להיות אנליטי

 חומר הקריאה לשיעורים אלה:

 מחדש את הפסיכואנליזה.-אוגדן: ארבעת העקרונות של הפעולה הנפשית לפי ביון. מתוך: לגלות

Ogden: Reading Bion: In: This art of Psychoanalysis. 

 מת הקפיאה: גנט וברומברג.התמסרות, השתעבדות ודיסוציאציה: התנועה אל האחרות מול אי :10-12שיעור 

 עמנואל גנט: על התמסרות והשתעבדות.

 Enactment -פיליפ ברומברג: טראומה, דיסוציאציה, ו

 < >: כמה וינייטות משל גנט, ברומברג ועוד.  חומר הקריאה לשיעורים אלה:

  

): מזוכיזם, כניעה, התמסרות: מזוכיזם ככניעה של התמסרות. בתוך: מיטשל, ס.א. וארון, ל. 1990גנט, ע (

 .297-262צמיחתה של מסורת. עמ'  -(עורכים): פסיכואנליזה התייחסותית 

Ghent, E (1995): Interaction in the Psychoanalytic Situation. Psyhoanalytic 

Dialogues, 5, pp: 479-491. 

Bromberg, P.M (2006) : Introduction: When Reality Blinks. In: Awakening the 

Dreamer: Clinical Journeys. pp: 1-27    . 

 סיכום.: 13שיעור 

 
 
  דרישות קדם: .ג

 
 הקורס: התפתחות הגישות הפסיכודינאמיות

 
 חובות / דרישות / מטלות:  .ד

 
 יש להגיש עבודה בסוף הקורס.

 
 :יבי הציון הסופי מרכה. 

 מציון הקורס. 100%ציון העבודה יהווה 
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 רשימת קריאה:. ו

 
 
-אביב, תולעת-): צרות עין והכרת תודה. מתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים. תל1957. קליין, מ (1

  304-241, עמ': 2002ספרים, 
2.Fairbairn, R. (1944):  Endopsychic Structure Considered in Terms of Object-

Relation. In: Psychoanalytic Studies of the Personality. London: Routledfe. 
אביב, תולעת -): עצמי מרובה, עצמי יחידי. בתוך: תקווה ופחד בפסיכואנליזה. תל1993.מיטשל, ס. (3

 . 165-131, עמ' 2003ספרים, 
ת באמצעות הזדהויות. בתוך: "משחק ומציאות". ): השימוש באובייקט והתייחסו1969. ויניקוט, ד.וו (4

 .113-106, עמ' 1991עובד, -אביב, עם-תל
): הכרה והרס: מתווה של אינטרסובייקטיביות. בתוך: מיטשל, ס.א. וארון, ל. 1990. בנג'מין, ג' (5

-261עמ' 2013אביב, תולעת ספרים, -צמיחתה של מסורת. תל -(עורכים): פסיכואנליזה התייחסותית 
228. 

6 .Davies, J.M (2004): Whose Bad Object Are We Anyway?  Repetition and Our 
Elusive Love Affair with Evil. Psychoanalytic Dialogues, 14, pp. 711-732 

מחדש את -): ארבעת העקרונות של הפעולה הנפשית לפי ביון. מתוך: לגלות2009. אוגדן, ת.ה. (7
 .141-115. עמ': 2013יב, תולעת ספרים, אב-הפסיכואנליזה. תל

8 .Ogden, T.H. (2005): Reading Bion: In: This art of Psychoanalysis. London, 
Routledge. pp:77-93 . 

): מזוכיזם, כניעה, התמסרות: מזוכיזם ככניעה של התמסרות. בתוך: מיטשל, ס.א. וארון, 1990. גנט, ע (9
, עמ' 2013ספרים, -אביב, תולעת-צמיחתה של מסורת. תל -התייחסותית ל. (עורכים): פסיכואנליזה 

297-262. 
10 .Ghent, E (1995): Interaction in the Psychoanalytic Situation. Psyhoanalytic 

Dialogues, 5, pp: 479-491. 
11 .Bromberg, P.M (2006) : Introduction: When Reality Blinks. In: Awakening the 

Dreamer: Clinical Journeys. pp: 1-27    . 
 
 

 From Object Relations to Intersubjectivity ז. שם הקורס באנגלית:


