
 

 
 

 

 
 זמננו-פרויד וממשיכיו בפסיכותרפיה בת

 

 במסגרת הלימודים המתקדמים בפסיכותרפיה שנתיים-דו םלימודי
 
 

 ד"ר יוסי טריאסטראש המסלול: 
 
 

 2021/2022תשפ"ב נפתחת הרשמה לשנה"ל 

 10/07/2021ריך ההרשמה תתקיים עד לתא

:לטופס ההרשמה המקוון  
22-1202freudhttps://med.tau.ac.il/form/ 

על הלימודים ניתן לקבל במזכירות התכנית ובאתר התכנית:נוספים פרטים   
https://med.tau.ac.il/psychotherapy 

 03-6406387, פקס: 03-6409902טלפון: 

psychoth@tauex.tau.ac.il 

 

 .ובעקבותיה יזומנו המועמדים לראיונות 10/07/2021-ההרשמה עד ה *

 

*** 

  :מסלולמטרות ה

על התיאוריה,   –פרויד  חשבתהקניית תשתית ללימוד יסודי ושיטתי של התפתחות מ

-השלכותיה על תפיסת האדם, החברה ומעשהבביקורתי  עיוןתוך  –שלה  האתיקההפרקטיקה ו

 ישראלי.-הזו בהקשרה המקומיבעת האנליטי  הטיפול

 

 רציונל:

, השפיעה יותר מכל תיאוריה בודדת אחרת על תפיסתו התשתית הרעיונית שהניח פרויד

הצמיחה שלל זרמי חשיבה ומודלים תיאורטיים הנלמדים ו -העצמית של הסובייקט המערבי 

, על אף כיום בתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, בעוד שהזרם הפרוידיאני עצמו

ההגות מעמיק של המסלול הנוכחי מיועד ללימוד . טרם מיוצג בה היותו 'שפת המקור',

דיעבד את ב-ראיהב בחוןל שאיפהעל המשגותיה ותיאורי המקרים שלה, בהפרוידיאנית 

 ומצוקותיו האדם ה אתיתולעמוד על תפיס הנחות היסוד שלה,  הפסיכואנליזה מתוך התפתחות

  קליניקה בת זמננו.ב ההבנותאת  יישםלו

 

 :העיתוי

ולהעלות  מגיפה וטראומה קולקטיבית כדי לערער את גבולות הסובייקטימי נדמה שאין כמו 

תהליכים האובייקט והיחסי על , (ששוב אינו מספק מקלט בטוח)גוף תהיות חדשות על זיקתו ל

אין כמו  ;המכוננים אותו (Cyberspaceבעידן הרשתות החברתיות וה )והתרבותיים  תייםחברה

ואין  -בעתידנו אדמה כדי לטלטל את הביטחון הקיומי שלנו -אאיממשבר ביחסי האנושות עם 

לחידת הספינקס  עדכניותו למצוא תשובות כמו עמידה על סף תהום פוליטית כדי לדחוק בנ

ומעמיק מספק כר נרחב קורפוס הרעיונות של פרויד   '?, מנין באנו ולאן פנינו'מי אנחנוהנצחית: 

 ואקטואליות כאחד. לסוגיות עקרוניותחדשים מענים חילוץ משמעויות נסתרות ול
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דוד אוהד, ד"ר גיא אור, מיכל אילון, פרופ' שמואל ארליך, מירה  :סגל המורים והמדריכים

אמו, -אמו, מקסים בן-גינור, נגה בדנס, ד"ר אליס בוראס, פרופ' רחל בלס, ד"ר איזבל בן-ארליך

שרף, פרופ' ענר גוברין, הוגו -ענת ברעם ד"ר אילן ברנט,בנימיני,  ד"ר יצחקשפר, -ד"ר גד בן

נעמי  פרופ' אורי הדר, היימן, ד"ר מישל גרנק, יהושע )שוקי( דורבן,-גולדשמידטגולדיוק, אילנה 

גדות, ד"ר איתמר לוי, ד"ר -הולר, ג'יזל וורד, טובה ויסמן, ד"ר יוסי טריאסט, ד"ר שלומית ידלין

-לוי, יעל סמואל, ד"ר ענת פלגי-בורנפלד, ציפי מיידלר, מיכאל סידי-איתמר לוריא, אורנה לירון

 ד"ר מירב רוט, גולדשטאוב,-בולסקי, שרון קורן, יעל קירשימהלאל, שרי צ-ר ענת צורהקר, ד"

 וטין, שימי תלמי.-עינת, ד"ר הנרי שור, ד"ר מאיר שטיינבוק, ד"ר ויויאן שטרית-הדס רייזנפלד

פרופסור שמואל , גדות-ד"ר מירב רוט, ד"ר שלומית ידלין :גוי להקמת המסלוליועדת הה

 אורי הדר, ד"ר יוסי טריאסט, ד"ר ערן רולניק.ארליך, פרופסור 

 

  :מבנה התכנית

עם התאוריה  מעמיקההכרות  תוכננה לאפשרושנתית, -דו היא לימודיםהתכנית 

לעקוב ו - פסיכולוגיות שלה ותגליותיה הקליניות-, הנחות היסוד המטההפסיכואנליטית של פרויד

ז'אן  לאקאן,ז'אק  בכללם ,ממשיכי דרכושל כמה גם אחר נביטת זרעי רעיונותיו בערוגותיהם 

  גרין. הלאפלנש ואנדר

 כסוכן פעיל התפתחות הסובייקטהנושאים הבאים: על  , בין השאר,דגש מערך ההוראה שם

כינונו ב של הלא מודע חלקו ;גם אם לא תמיד 'אדון בביתו שלו' ,של התהוותו ורפלקטיבי

'החיה  מרכזיותה של המיניות הילדית ;והחברה ברמת היחיד, הדיאדה, הטריאדה - עיצובובו

 ,מופקדת על התממשות הסובייקט בגוף )האניגוף(כשהיא  -מראשית ימינו ועד סופם  דרכנו'

הכפולה של  ובשליחות –ט 'לדעת' את האובייקבדרכו כשם שהיא דוחקת בו לחרוג מגבולותיו 

 , הזדהות וזהותשפה ותרבותהמבנה האדיפלי כתשתית לסדר, ו הטריאנגולציה ;ארוס/טנטוסה

 יםגשרמתיחת תהליך של החלום כוהבנת פירוש הטכניקת חשיבות הסטינג הטיפולי,  ;מגדרית

 . ועוד ; ופיתוח היכולת 'לחלום את המציאות' בין המציאות החיצונית והפנימית

 

. דגש יושם לא רק הלימודים כוללת קורסים עיוניים, סמינרים קליניים וסדנאות העשרה מערכת

סדנא ומפגשי התהוות  מסגרתבאת פרויד  חוויית הלימודעל הלמידה העיונית אלא גם על 

 תהליך ההכשרה.  ואתל התיאוריה' א'ההעברה  ויבחנו אתשילוו את הלימודים 

 .15:00-20:30 השעות בין ראשון בימי יתקיימו הלימודים

קורסים לאורך הלימודים. בכל  8קורסים עיוניים, סה"כ  2בכל סמסטר יתקיימו  :עיוניים קורסים

אחד מהם יתקיים שילוב בין ההבנות התיאורטיות לבין העבודה הקלינית. הקורסים יפגישו את 

תוך  – פרוידיאנית-הסטודנטים עם תימות ומושגים פרדיגמטיים בחשיבה הפרוידיאנית והפוסט

 .לפלאנש וגרין לאקאן,ב התמקדות )כאמור(

משתתפים. הרכב קבוצות ההדרכה יהיה  4-6יערכו בקבוצות הדרכה בנות  :סמינרים קליניים

קבוע לאורך שנות הלימוד. כל מדריך ילווה את הקבוצה למשך שנה שלמה, לשם העמקת 

 ההכרות והעבודה המשותפת. מטרת הסמינרים הקליניים הינה ללמוד להקשיב לשעה 
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המושגים והעקרונות הנלמדים בקורסים העיוניים, ולראות כיצד ניתן לעבד את הטיפולית דרך 

 המתרחש בקליניקה דרך יישום הכלי העשיר של הטכניקה הפרוידיאנית.

 

בין הסמסטרים ובסוף השנה יוצעו סדנאות העשרה מרוכזות בתחומים  :סדנאות מרוכזות

ום הטיפולי והן בממשק הבין תחומי שונים הקשורים לחשיבה ולפרקטיקה הפרוידיאנית, הן בתח

 .של הפסיכואנליזה עם שדות תרבות נוספים

 

הלימודים מיועדים לפסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים העוסקים  :קהל היעד

בבריאות הנפש, שהינם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, 

לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב בהיקף ובתכנים המקבילים 

שנות ניסיון לפחות )לפסיכולוגים, מתום מחצית תקופת  10או שהינם בכירים בתחום, בעלי 

ההתמחות, לפסיכיאטרים, לאחר סיום ההתמחות, לעו"ס בבריאות הנפש, לאחר סיום תואר 

 שני(.

ת טיפולים נוספים, שהינם בוגרי תכנית הכשרה ( ממקצועו.M.Aהלימודים יתאפשרו למטפלים )

בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאלו של התכנית 

הבסיסית התלת שנתית בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב, ועוסקים 

 בתחום הטיפולי.

לחקירה, קריאה  (וסגל גם יחד תלמידים'קהילה לומדת' )לעצב את המסלול כ שאיפתנו היא

 . משותפת והעמקה בתיאוריה הפרוידיאנית

 

******* 

 

 :* 2021/2022 תכנית הלימודים עבור המחזור שיתחיל את לימודיו בשנה"ל
 

 

 
 2021/22 תשפ"בשנה"ל  –שנה א' 

 
 סמ' א':

  ד"ר יוסי טריאסט –התפתחות תפיסת הסובייקט אצל פרויד 

  לוי-מיכאל סידי –פרויד המוקדם והאמצעי 

 סמינר קליני 

 

 :הסדנ

  יהושע )שוקי( דורבן –המיניות הילדית 

 

 סמ' ב':

  פסיכולוגיה המתפתחת: -המטא –פרויד האמצעי והמאוחר: התפתחות מחשבת פרויד

 פרופ' שמואל ארליך –( 1914-1923גיבוש וחידוש )

  שפר-ד"ר גד בן –כתבים על הטכניקה הפסיכואנליטית והדגמה מהמקרים של פרויד 

 סמינר קליני 
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 :אותסדנ

  ד"ר איתמר לוי –הפסיכואנליזה של האמנות והיצירתיות 

  ד"ר הנרי שור –תרבותו של פרויד  –פרויד של התרבות 

 

 
 2022/23 גשנה"ל תשפ" – שנה ב'

 
 סמ' א':

  אמו-ד"ר איזבל בן –קריאת המקרים הקליניים של פרויד 

  הקר-ד"ר ענת פלגי –מין, מיניות ומגדר 

 סמינר קליני 

 

 :הסדנ

  היימן-אילנה גולדשמידט –הפירוש לפי פרויד ולאקאן 

  ד"ר מירב רוט –משה והמונותיאיזם 

 

 סמ' ב':

  אליס בוראס –אנדרה גרין 

  גדות, פרופ' אורי הדר-ד"ר שלומית ידלין –מבוא לפסיכואנליזה לאקאניאנית 

 סמינר קליני 

 

 :אותסדנ

  "וטין-ד"ר ויויאן שטרית –מהחשיבה של לאפלנש אל "הפיתוי האתי 

  איתמר  –מקתרינה לאיש העכברושים: מבט על האינטראקציות הטיפוליות של פרויד

 לוריא

 
******* 

 
 תשלומים. 8 -וניתן לשלם ב ₪ 11,600הינו  2021/2022פ"ב *שכ"ל לתלמידי שנה א' תש

 

 יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.*
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