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 מטרות הקורס: .א
 

חזרה הכפייתית, את גלגוליו השונים בפסיכואנליזה ואת התצורות השונות התלמידים יכירו לעומק את מושג ה
שקיבל לאורך השנים. התלמידים יחשפו לאתגר התיאורטי והקליני שמושג זה יוצר, בהיותו, מחד, דן את האדם 

 לחזור שוב ושוב על דפוסיו הפתולוגיים, ומאידך, מהווה פתח לשינוי ולתקווה.
 

ת מושגי היסוד של החשיבה האינטרסובייקטיבית בפסיכואנליזה, ואת העקרונות בהמשך, התלמידים יכירו א
התיאורטיים והקליניים העומדים בבסיסה. מתוך כך, יעסוק הקורס באופן שבו גישה זו מציעה אופן התמודדות 

 ייחודי ומקיף עם מנגנון החזרה הכפייתית.
 
 אור הקורס:ית .ב
  

פי שהומשג לאורך השנים בתפישות הפסיכואנליטיות השונות. תיבחן הקורס יעסוק במנגנון החזרה הכפייתית כ

הדרך שבה מושג זה מהווה בו זמנית מנגנון פתולוגי המשחזר שוב ושוב את הדינאמיקות הקשות ביותר של האדם, 

ומאידך, טומן בחובו גם סיכוי לשינוי. מנגנון זה, כפי שנראה בקורס, הוא תוצאה ישירה של העובדה הנפשית 

כאירוע, כתהליך התפתחותי או אפילו מתוך מפגש עם פנטזיה  –פיה, כאשר הנפש עוברת טראומה -ואבת עלהכ

נוצרים בה חלקים דיסוציאטיביים, שלא ניתן לגעת בהם, לחוות אותם. חלקים אלה, מחד, מודרים  -נסבלת -בלתי

אותם פנימה", כלשונו של  מנת "לקחת-מנפש האדם, אך, מאידך, האדם מרגיש שהוא חייב לחזור אליהם על

עמנואל גנט, לאסוף אותם אל תוך נפשו, ובכך לרפא את הפגיעה והפצע המקורי. הם הופכים לרוח רפאים רודפת, 

חזרתית, המחכה לחזור לחיים אך לא מאפשרת חיים כלשהם. הקורס יבחן את תרומתה של הגישה 

האתגר הטיפולי העצום שמנגנון זה מציב לפנינו.  האינטרסובייקטבית/התייחסותית בפסיכואנליזה להתמודדות עם

ידוע. כך, -עקרונות היסוד של גישה זו הם התנועה הנפשית בין המטופל למטפל, בין עבר להווה, ובין ידוע ללא

גישה זו מציעה אפשרות לחזור אל אותם חלקים דיסוציאטיביים באופן אחר, שונה, מתוך תנועה ולא מתוך קפיאה, 

 The present moment of the past –דות, ולכן, לא כהגעה חזרתית, אלא כהגעה מחודשת ביחד ולא בבדי

, (בלשונו של ברומברג). בעשותה כך, טמונה Authentically remembered past(בלשונו של אוגדן) או 

 בגישה זו האפשרות לשחרר את המטופל מסיוט מתמשך ולחדש את יכולת הצמיחה וההתפתחות שלו.

 

השיעורים: השיעורים יועברו כהרצאות פרונטליות משולבות בקריאה מונחית של המאמרים הנלמדים מהלך 

 בקורס.
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