תכנית קורסים -שנה א -תש"ף
מושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית – קריאה בכתביו של פרויד ד"ר שרון שטרית
פרויד בונה תיאוריה על הנפש ,הוא עורך תצפיות ,מפתח ומתפתח ומשנה את התיאוריה שלו מתוך המפגשים
עם מטופליו .בסמינר נקרא בכתביו של פרויד ומתוכם נתבונן על הנפש וננסה לנסח את מאפייניה ,מה הכוחות
הפועלים בה ,מה העקרונות המנהלים אותה ,מה המבנים המאפיינים וכו׳ .נכיר מושגי יסוד בחשיבה
הפסיכואנליטית ובטיפול הדינמי ,כמו :כלל האסוציאציות החופשיות ,קשב מרחף ,לא מודע , working
 through,העברה ,נרקיסיזם וכו׳ .כמו כן ,נעקוב אחר האופן בו מנסח פרויד את התנאים המאפשרים הקשבה
ללא מודע ,נכיר את סימני הההיכר של הלא מודע ,כיצד הוא מוסווה ומתגלה ומהם חוקי השפה שלו .הסמינר
ינוע בין מושגים תיאורטיים לדוגמאות קליניות .אופן זה של למידה יאפשר היכרות חיה עם המושגים
התיאורטיים ויאפשר לראות עד כמה רלוונטיים הטקסטים הפרוידיאנים להקשבה שלנו כיום.
העברה והעברה נגדית דפנה קוק
פרויד תיאר את ההעברות כ"שורה שלמה של חוויות נפשיות מוקדמות שאינה מורגשת כנחלת העבר ,אלא
קמה לתחייה כהתייחסות עכשווית לדמותו של המטפל" .בקורס נעסוק בהתפתחות המושג 'העברה' ו'העברה
נגדית' בתיאוריה הפסיכואנליטית מפרויד ועד ימינו ,תוך התייחסות למושג 'הזדהות השלכתית' בגלגוליו
השונים .נעסוק בתהליכי ה'העברה' וה'העברה הנגדית' בעבודה עם ילדים ,תוך דיון במחלוקת בין אנה פרויד
ומלני קליין לגבי נוכחותה של ה'העברה' בטיפול בילדים .הלמידה תשולב בהתבוננות משותפת על הופעתם
של התהליכים בתוך חומרים קליניים של משתתפי הסמינר ,כאמצעי להבנת עולמו הפנימי של המטופל.
לפגוש את קליין שגית יצחקי-קדם
בקורס ננסה לחוות יחד את 'היקום הקלייניאני' ...עולם נפשי סוער ועשיר ובתוכו התרחשויות בלתי פוסקות:
דחפים ,פנטזיות ,חרדות ,הגנות ושלל אובייקטים וחלקי אובייקטים מופנמים .נעקוב אחר ציוני דרך
משמעותיים בביוגרפיה של קליין ,התנסויותיה בקליניקה ,והתפתחות האינטואיציות המרכזיות בחשיבה
התיאורטית שלה .נקרא יחד חלקים ממאמריה ונדון במושגים מרכזיים :עולם פנימי ,פנטזיות לא מודעות ,דחף
החיים ודחף המוות ,העמדה הפרנואידית סכיזואידית ,העמדה הדפרסיבית ,שנאה וצרות עיין ,אהבה ,תיקון
והכרת תודה.
מצבים מנטליים ראשונים עירית המאירי ולדרסקי
תקציר הקורס חסר
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