תכנית קורסים -שנה ג -תש"ף
ויניקוט ומחשבת הרגרסיה אמנון אייל
הקורס יעסוק באופן שבו התפתחה מחשבת הרגרסיה אצל ויניקוט ,עד להתבססותה כתפיסה טיפולית
מגובשת" .יתרונה של הרגרסיה הוא בכך שהיא נושאת עימה את האפשרות לתיקון התאמה לא מספקת
לצורך בעברו של המטופל" כותב ויניקוט במאמר 'נסיגה ורגרסיה' .הקורס יעסוק בכתביהם של פרנצי ובאלינט
ועד להתבססותה כתפיסה טיפולית מגובשת אצל ויניקוט .נבחן את האופן שבו תפיסה זאת מכוונת את הקשב
של המטפל מעבר .לאזורי הדחף והקונפליקט אל האפשרות לכונן את חווית הקיום של המטופל בתוך יחסי
התלות המתפתחים בחדר.
החשיבה התיאורטית והקלינית של ביון ד"ר מיטשל בקר
מטרת הקורס היא לערוך היכרות עמוקה עם מושגי היסוד של ביון .דרך קריאה משותפת של מאמרים של ביון,
ננסה להכיר יחד א ת החוויה 'הביונית' של למידה .נתמקד במושגים בסיסיים כגון :חיבורים והתקפות על
חיבורים; מכל-מוכל; תזונה וצמיחה; התיאוריה של החשיבה; פונקציות אלפא ובטא ,משמעות החוויה
שהמטפל נכנס לחדר הטיפול "ללא זיכרון תשוקה והבנה"; המושג והמקום של האמת בחשיבה של ביון;
המסוגלות לחלום וה-רוורי; הרשת; הרעיון לפיו "צריך שניים לחשוב ולחלום" והקשריו לטרנספורמציה .בקורס
יודגש השימוש הקליני ברעיונות אלו בעזרת וינייטות שיובאו על ידי המרצה והמשתתפים.
טראומה וטראומה מינית – טיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית וגילוי עריות ד"ר יעל דשא
מה י טראומה ומהן השלכותיה על הנפש הפצועה? כיצד נרשמת ,אך לא נחווית וכיצד אנו פוגשים ביטוייה
בחדר הטיפול? בסמינר זה נתייחס למאפייני טראומה נפשית בחשיבה הפסיכואנליטית ולדיאלוג בין פנטזיה
ומציאות מפרויד ועד היום .נמקם הטראומה המינית על רצף טראומות אחרות ,תוך ציון המשותף והייחודי.
נתבונן על קידוד הטראומה בגוף ובנפש דרך מנגנונים כמו דיסוציאציה ופיצול והשפעתם על ממדי זמן ,מרחב
ויחסי אובייקט .חלקו השני של הסמינר יוקדש לתהליך הטיפולי בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית ,תוך התמקדות
בתהליך העדות (לאוב ,זליגמן) ,הנבנית בצל המלחמה האינהרנטית בין השתקה לבין הצורך הקיומי לדעת.
נבחן את שזירת העדות דרך דפוסי העברה והעברה נגדית אופייניים (דיויס ופרולי) ,תוך בחינת ההקשבה
והנוכחות היחודיים הנדרשים מן המטפל/ת כזולת-עד/ה .הכרה ותיקוף הטראומה על ידי עד/ה בשיח הטיפולי,
מאפשרת חווית קיום ,רצף וחיות היוצרים תנועה מגוף לנפש ,מקונקרטי לסימבולי ,משיגעון לשפיות ומאבל
להשלמה ויצירה .המשתתפים יתבקשו להביא וינייטות קליניות להדגמה ודיון.
מבוא להגותו של קוהוט דוד קטרון
תקציר קורס זה חסר
הבניית הסיפור הטיפולי – משפת הטיפול לשפה הכתובה (קורס בחירה) יעל גראור
כתיבה המנסה להמשיג תהליך טיפולי ,הינה חלק חיוני בהתפתחותנו המקצועית כמטפלים .קבוצה עשויה
להפר במעט את הבדידות הכרוכה בכתיבה ויכולה להוות כלי תהודה למחשבותינו הטיפוליות .בקורס ניצור
קבוצה המלווה את התהליכים הרבים הכרוכים בתהליך של כתיבה על טיפול .ננסה לאפשר תנועה בין הבנות
ישנות וחדשות על קורות הטיפול לבין תרגומן למילים הכתובות ונחשוב על מלאכת התרגום שבין האמנותי,
הלא-מילולי ,לשפה הכתובה תוך התייחסות לדרישותיה של עבודת הסיום .הקורס יתקיים כל שבוע ,בין
השעות 15:50-14:30
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