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  הרצאות ודיונים:

 .Iז'אן אברם 

 הישרדות נפשית בהקשר של ימי הקורונה הרצאה ראשונה:               

 

(. הצעתי שהמושג של 1980)  של ויניקוט, שמתפתחת משנות השמונים  הגותו  עבודתי על  בהרצאה זו אסקור את

מציג אלטרנטיבה ל"דחף המוות" של פרויד   "השימוש באובייקט" 1969 -ויניקוט 'הישרדות האובייקט' במאמרו מ

האגרסיה המולדת   "דחף המוות". ההתפתחות והאינטגרציה של ולפרשנות של מלאני קליין ל

 של האובייקט'.  של האדם כלפי האובייקט אמא/אחר תלוייה ב'הישרדותו(benign) הטובה 

נפשי -נפשי שורד ואובייקט תוך-בהתבסס על הניסוחים המאוחרים של ויניקוט הצעתי מושג כפול של אובייקט תוך

הרחמים -הישרדות האובייקט את צרכיו חסרי-ומאי  ם, ונובעים מהישרדותלא שורד. שניהם סובייקטיביי

(ruthless) תינוק מוקדמים מהוות את -אישית של יחסי הורה-של התינוק. החוויות הספציפיות בדינמיקה הבין

 נגדית של היחסים האנליטיים.-העברה–יסודות ההתפתחות האנושית, המתחייה במטריצת ההעברה

אבחן את נושאי הפיתוח הזה שהצעתי לעבודתו של ויניקוט, ובאמצעות דוגמא קלינית אתייחס בהרצאה הראשונה 

 ( בהקשר של ימי הקורונה.onlineלרלוונטיות שלה ביחס לאנליזה מקוונת )



 

 דיון:

 התינוק השורד את אמו -שילוח -חמוטל רז

 

לראות את האובייקט כנפרד וכחלק  במאמרו "השימוש באובייקט" מתאר ויניקוט כיצד מפתח התינוק את היכולת

ממציאות אובייקטיבית, מעבר לאובייקט הפנימי שיצר באמצעות השלכות. תהליך זה מותנה ביכולתו של 

האובייקט/האם לשרוד את ההרסנות המרבית של התינוק. אני אראה כיצד לא רק התינוק, אלא גם האם מצויה 

ינוקה. אטען כי כדי שהאם תוכל לעשות מעבר זה על התינוק בתנועה בין התייחסות אובייקט לשימוש בו מול ת

 לשרוד את הרסנות אמו.

 

 הפסקה

 

 .IIז'אן אברם 

 ( ותפקידו בסיטואציה האנליטיתthe Paternal Integrateהרצאה שניה: האב השלם )

 

האם כאשר  '( שמתייחס לאב בנפש’integrateבעבודתו המאוחרת ביותר ויניקוט הכניס את הרעיון של "השלם" )

היא מטפלת בתינוק שנולד. בעוד שאנדרה גרין מתייחס ל"אחר של האובייקט" שקשור ל'מטפורת האב' של 

לאקאן, אטען שהצעתו של ויניקוט היא כי ללא קיומו של השלישי בנפש האם לא יכולה להיות הישרדות נפשית 

   האבא המוקדם ביותר בנפשו של התינוק.נפשי השורד כולל את מושג -אמיתית של האובייקט. כך האובייקט התוך

אביא דוגמא קלינית שבה מטופל גבר היה אלים כלפי בהעברה, דבר שגרם לי להחליט לסיים את האנליזה. בנקודת 

כך הבנתי -בהעברה, והאנליזה יכלה להימשך. כמה שנים אחר  משמעותי בדרך שטיפלתי  החלטה זו התרחש שינוי

-העברה–היה קשור לתפקיד האב השלם במטריצת ההעברה –ישרדות להישרדותה-מאי –שהשינוי הנפשי שלי 

נגדית. הבנה זאת אישרה את אמונתי שכאנליטיקאים אנו צריכים לעבוד ולעבור שינוי נפשי עמוק עם כל מטופל 

כדי לאפשר את העבודה הנפשית והשינוי הנפשי של המטופל. זה מוביל להצעתי שאב שלם אנליטי מסייע למעבר 

 ל המטופל מהתייחסות אובייקט לשימוש באובייקט. ש

 

 דיון:

  מחשבות על אובייקט שורד והקשר בין הרס לחופש לאהוב ולהרגיש חי. -אהובה ברקן 

 

'יש לך ערך בעיני מפני ששרדת ועמדת בכך שהרסתי אותך.'   'אני אוהב אותך.'  'הרסתי אותך.'  'שלום אובייקט!'

 "( )ויניקוט, "השימוש באובייקט

כתיבתו של ויניקוט על משמעות ההרס במאמרו על השימוש באובייקט הינה חידתית: האם מדובר בהרס המתרחש 

בפנטזיה או באופן ממשי. אתבונן על משמעות חוויית ההרס מנקודת מבטו של הילד/המטופל וזו של האם/המטפל. 

חיב על קשר בין הישרדות/אי הישרדות אתייחס לגורמים המאפשרים לאובייקט אם/מטפל לשרוד את ההרסנות ואר

   של האובייקט והחופש לאהוב ולהרגיש חי.

 

 . יסוד הכרחי בעבודה הטיפוליתהמטופל כ–עם–דברי סיום: על הישרדות המטפל – עפרה אשל

 

בעברית. ברכתו של  -)ההרצאות באנגלית, המשתתפים יקבלו מראש את ההרצאות והדוגמאות הקליניות. הדיונים 

 בכתב(. –אוגדן 

 

 

 



 
 

)Yoshu Chikanobu Jan Abram  )הציור  של   The Surviving Object מתוך הספר            

 

 

Professor Jan Abram is a training and supervising analyst of the British Psychoanalytical 

Society. She was past Chair of the BPaS Scientific Committee and is presently Chair of the 

Archives Committee and regularly runs clinical seminars and teaches the work of Winnicott 

for the British Society training in psychoanalysis. She is Vice President of the European 

Psychoanalytic Federation for the annual conferences. As a Visiting Professor at University 

College London she convenes courses on the MSc in Psychoanalytic Studies on Winnicott 

and Contemporary Clinical Theory. For over a decade she has been a member of the Paris 

Group (IPA and EPF Research group on The Specificity of Psychoanalytic Treatment Today) 

and was its Chair between 2016 and 2019. 

Jan Abram has published several books and articles notably: The Language of Winnicott (1st 

edition 1996; 2nd edition 2007); Donald Winnicott Today (2013); The Clinical Paradigms of 

Melanie Klein and Donald Winnicott: comparisons and dialogues (2018 with co-author 

R.D.Hinshelwood). Her forthcoming books are: The Surviving Object: clinical essays on 

psychic survival (a collection of her clinical papers); Donald Winnicott: A Contemporary 

Introduction; and another book with R.D.Hinshelwood The Clinical Paradigms of Donald 

Winnicott and Wilfred Bion: comparisons and dialogues. 

 

 (.2019יצא בעברית בהוצאת תולעת ספרים ) : מדריך לשימוש של ויניקוט במיליםשפתו של ויניקוטהספר 

 

הפסיכואנליטית בישראל. היא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה, מורה ומדריכה בחברה עפרה אשל 

פורצי דרכים', התכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה  –ראש מסלול הלימודים המתקדמים 'הזרם העצמאי בפסיכואנליזה 



(; מרצה ומדריכה ל"ויניקוט הקליני" IWAנשיא איגוד ויניקוט הבינלאומי )-אביב. סגנית-לרפואה, אוניברסיטת תל

עת ישראלי -כתב –בבייג'ין, סין. עורכת מדור ביקורת ספרים ב"שיחות"  בתכנית הלימודים המתקדמים של ויניקוט

במשותף את התרגום לעברית של ספרו של רוברט לינדנר "השעה בת חמישים הדקות" )תולעת -ערכה לפסיכותרפיה.

בטיפול" כאשר צללים של פגיעה מינית בילדּות עולים   (, ועם צביה זליגמן את הספר "היה או לא היה?2007ספרים, 

 מחברת הספר   (;2017)כרמל, 

The Emergence of Analytic Oneness: Into the Heart of Psychoanalysis (Routledge, 

2019).                                               מאמריה תורגמו לאנגלית, צרפתית, פורטוגזית, יוונית, וסינית.

 

מורה  לינית, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל.היא פסיכולוגית ק שילוח-חמוטל רז

אוניברסיטת ת"א, הלפבא, מרכז ויניקוט, המכללה האקדמית הפקולטה לרפואה, ומדריכה בתכנית לפסיכותרפיה, 

 תינוק ביפו.–יפו. יוזמת ומנהלת המרכז לטיפול הורה–ת"א

 

היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה ומדריכה בחברה הפסיכואנליטית בישראל. מורה אהובה ברקן 

הפקולטה לרפואה, פורצי דרכים', התכנית לפסיכותרפיה,  -ומדריכה במסלול 'הזרם העצמאי בפסיכואנליזה 

 אוניברסיטת ת"א.
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