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 (מטרות על / מטרות ספציפיות): מטרות הקורסא. 
הסמינר מיועד לחשוף את הסטודנטים לגישות שונות בחשיבה הפסיכואנליטית המודרנית  

 וליישומן בעבודה הטיפולית.      
 
 (רציונל, נושאים) :תוכן הקורסב. 

 
טית המודרנית לגבי החוויה הסמינר ידון בשאלות מרכזיות המופיעות בספרות הפסיכואנלי

מה יודע המטפל? כיצד מרפא התהליך  הטיפולית על היבטיה השונים (מה צריך המטופל?
הטיפולי? וכו'). דגש מיוחד יושם על אינטגרציה בין המשגה של המפגש הטיפולי כחוויה 

ת, בינאישית ובין דילמות שונות המאפיינות מפגש זה (התיחסות למציאות החיצונית והפנימי
פרשנות ואמפתיה, היענות וגבולות, פאסיביות ואקטיביות). הסמינר יתבסס על מאמרים של 

אוגדן, ויניקוט, בולס, באלינט, קוהוט, ומיטשל. מושגים מרכזיים המוצגים במאמרים אלה 
   בעבודה טיפולית מסוגים שונים.  יודגמו באמצעות התנסויות הסטודנטים

 
 , שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)מהלך השיעורים: (שיטות הוראה

 קריאה מודרכת
  

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים (נושאים וקריאה נדרשת):
 מבוא

 
 המפגש הטיפולי הראשון (אוגדן)

 
 המרחב הטיפולי כמרחב פוטנציאלי (ויניקוט)

 
 הדגש על ההיבט הסוביקטיבי של החוויה בחשיבה הפסיכואנליטית המודרנית (בולס) 

  
 החוויה הטיפולית כקשר בינאישי  
 

 בלבול השפות בין מטפל ומטופל 
 

 הדילמה של היענות וגבולות
 

 הסיכון בשימוש בפרשנות ככלי עיקרי במפגש הטיפולי (באלינט)
 

 האמפתיה כגורם לשינוי החוויה הפנימית (קוהוט)
 

 פרשנות ואמפתיה



 
 התהליך הטיפולי בפרספקטיבה התפתחותית

 
 יות בקשר הטיפולי (מיטשל)אינטרסוביקטיב

 
 :חובות הקורסג. 

קריאת חובה של פרקים נבחרים מתוך הספרות הפסיכואנליטית (ספרים שתורגמו לעברית 
 ניתן לקרוא בגירסה המתורגמת). קריאת רשות של מאמרים הדנים במושגים

 מרכזיים בחשיבה הפסיכואנליטית המודרנית. עבודה סמינריונית.
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