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 פורצי דרכים –הזרם העצמאי בפסיכואנליזה 
 

 לפגוש וללמוד דרכים חדשות בחשיבה הפסיכואנליטית ובמעשה הטיפולי

 
 במסגרת הלימודים המתקדמים בפסיכותרפיה שלוש וחצי שנים שללימודי תעודה 

 

 עפרה אשלראש המסלול: 

 

 2020/2021תשפ"א נפתחת הרשמה לשנה"ל 

 05/07/2020ההרשמה תתקיים עד לתאריך 

:לטופס ההרשמה המקוון  
https://med.tau.ac.il/form/independent2020-21 

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

 03-6406387, פקס: 03-6409902טלפון: 

psychoth@tauex.tau.ac.il 

 

 2020אוגוסט -יולי*המועמדים המתאימים יוזמנו לראיונות קבלה במהלך 

 

***** 

 

וסמסטר בחירה נוסף בשנה הרביעית,  המסלול מציע תכנית לימודים בת שלוש וחצי שנים,

מתפתח ומגוון של מרכזי,  בונה גוף ידע רחב,ו, ביותר מקיפה וחדשנית ייחודית, שהיא

. היא בפסיכואנליזה יםההתפתחויות התיאורטיות והקליניות הרדיקליות של זרם העצמאי

משמעויותיהן הקליניות, והאופן  ,ומאפשרת הכרות מעמיקה עם התפתחויות תיאורטיות אל

קלינית המתחילה -תיאורטיתזו חשיבה  .דרכים חדשות בטיפול הנפשישבו פרצו וסללו 

פרנצי ופרויד על משמעות טראומה בילדות; מקבלת לראשונה את   במאבק הטרגי של

הגדרתה כ"קבוצה האמצעית" שאינה פרוידיאנית או קלייניאנית בעת העימותים בין אנה פרויד 

הגותם למלאני קליין בלונדון; ומפתחת את דרכה העצמאית ממחצית המאה העשרים סביב 

מאוחר, שעוזב את המרכז הקלייניאני בלונדון הבעיקר ביון  -הייחודית של ויניקוט ושל ביון 

אחרונות של חייו. עשרה השנים ה-ועובר ללוס אנג'לס כדי לנסח את עמדתו המהפכנית בשתים

בעשרות השנים האחרונות חידושי הזרם העצמאי מתפתחים בפסיכואנליזה הבריטית 

נינה גאנטריפ,  יימן, מריון מילנר, מסעוד חאן, מרגרט ליטל, קלייר ויניקוט,)באלינט, פאולה ה

קולטארט, בולאס, סימינגטון(, האמריקאית )אוגדן, אייגן(, הצרפתית )לפלאנש, אנדרה גרין, 

 בוטלה ובוטלה(, והאיטלקית )פרו וסיוויטרזה(.

אורטיות תכנית הלימודים מציעה למידה שיטתית ומפורטת של ההתפתחויות התי

ל טראומה, רגרסיה לאורך השנים, ובמיוחד תתמקד בתחומים הקשים ש והאל  והקליניות

יכיו(, ראיית המפגש הטיפולי מעמדה אינטרסובייקטיבית ויניקוט וממש-באלינט-טיפולית )פרנצי

)סירלס,  נפשות אחדותי-)אוגדן( ותיאורית השדה הביוניאני )פרו וסיוויטרזה(, עד לחיבור

נוכחות והחוויה, ולא הפירוש. הפנורמה שיוצרים חידושים ויניקוט, ביון המאוחר(, והדגשת ה

 המעששל הטכניים -קלינייםוהתיאורטיים המימדים בהלכת יבחנו -אלה ומשמעותם מרחיקת

 הטיפולי.

https://med.tau.ac.il/form/independent2020-21
https://med.tau.ac.il/psychotherapy
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כל אלה מאפשרים טיפול בגישה פסיכואנליטית במגוון רחב מאוד של מטופלים מטווח אבחנות 

 שונות.

 

  יעד:הקהל 

סיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים העוסקים בבריאות הלימודים מיועדים לפ

הנפש, שהינם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף 

ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב, או 

חות )לפסיכולוגים, מתום מחצית תקופת שנות ניסיון לפ 10בעלי  ,שהינם בכירים בתחום

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

     שני(. 

( ממקצועות טיפוליים נוספים, שהנם בוגרי תכנית הכשרה MAהלימודים יתאפשרו למטפלים )

קבילים לאילו של התכנית אוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המב  בפסיכותרפיה

 הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב, ושעוסקים בתחום הטיפולי.

 

 הוועדה המייעצת:

Prof. Zeljko Loparic איגוד ויניקוט הבינלאומי פאולו, ברזיל, נשיא ו)סא International 

Winnicott Association IWA ; 

Dr. Michael Eigen  ;)ניו יורק( 

 אביב(; -ד"ר רינה לזר )תל

Dr. Annie Reiner )לוס אנג'לס(;  

Joseph Aguayo  Dr.2013, ביון בלוס אנג'לסמשותף של הספרים ב-)לוס אנג'לס; עורך 

/2017 ;(2018 ,Bion in Buenos Aires. 

 

  IWA - International Winnicott Associationי מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומהמסלול 

 

 : המורים והמדריכיםסגל 

עמי בר, ד"ר ארי סמירה, נ-חני בירן, ד"ר קרין בןעפרה אשל, ד"ר גיא אור, ד"ר אילן אמיר, 

רקן, במלמד, אהובה -עידית ברקראל, ד"ר אילן ברנט, א-משה ברגשטיין, ד"ר הילית ברודסקי

לדרסקי, נילי ן, נעם הס, עירית המאירי וח-אורלי הוכוולדשמואל גרזי, ני, יד"ר מריאנה גייט

אתי  רן לוי,יוסי טמיר, ד"ר גדעון לב, ד"ר דני לוי,  ,ד"ר רות חשמונאי ד"ר צביה זליגמן, זיידמן,

עמית  נוטקביץ, ד"ר-רוית פרנקל, "ר רונה מרמלשטייןדיקי פטרן, פרכטר, יעל מאיר, מ-לנדאו

ג'רמי רוז, רחל  ,צור מהלאלד"ר ענת  ד"ר לאה קליין,ד"ר דורית קבילי, פכלר, נעמה קינן, 

ד"ר רות שוודרון, )ממי( שלוש,  מאיר לי שור,ענת שומן, ני ,שילוח-ראובינוף שוקל, חמוטל רז

ן, רמב-ד"ר עפרית שפיראד"ר שי שלקס, טין, שרון שטרסבורג, ד"ר בעז שלגי, ו-ויויאן שטרית

 אורון.-טלי תמיר

 

 :**תכנית הלימודים

 קבוצות הדרכה(, וסדנאותבסמינרים קליניים )עיוניים, קורסים תכנית הלימודים כוללת 

 סמסטריאליות. -בין מרוכזות

 .20:15-15:00הלימודים יתקיימו בימי חמישי בין השעות 

 

 **ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.



ניברסיטת תל אביב  או
 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
 ביה"ס ללימודי המשך ברפואה
ה י תרפ כו י לפס ת  י נ כ    הת

Tel  Av iv  Univers i ty  

Sackler Faculty of Medicine 

School of Continuing Medical Education 

Program of Psychotherapy 
 

3 
 

 

לאורך הלימודים. קורסים  14 כ"העיוניים, סקורסים  2בכל סמסטר יתקיימו  קורסים עיוניים:

 קורסיםהסדר עבודה הקלינית. לבכל אחד מהם יושם דגש על שילוב בין ההבנות התיאורטיות 

ולהתהוותה  עצמאיתה החשיבה לרצף התפתחותבמידה רבה מותאם  מסלולהשונים ב

 בפסיכואנליזה הבריטית, האמריקאית, הצרפתית והאיטלקית.

 

משתתפים. הרכב קבוצות ההדרכה יהיה  5-7יתקיימו קבוצות הדרכה בנות  סמינרים קליניים:

-נוכח רבשנה על מנת לאפשר שונות קבוע לאורך כל שנות הלימוד. המדריכים יתחלפו כל 

מפגש אחד של  במקום , סימסטרבכל  בזרם עצמאי. הגוניות של תחומי העניין הקליניים

 סמינר קליני משותף מורחב.יתקיים  ,ההדרכה הקבוצתית

 

יוצעו סדנאות מרוכזות שנות הלימודים  וחצי בשלוש הסמסטרים בין :מרוכזות סדנאות

 את החומר הנלמד בסמינרים.או מעמיקות  המשלימות 

 

לכל התלמידים, בהשתתפות צוות ההדרכה/הוראה בהנחייתה  סמינר קליני משותף מורחב:

של עפרה אשל. בכל מפגש שימשך שעתיים, ישמש מקרה קליני של אחד התלמידים כבסיס 

 לדיון בסוגיות התיאורטיות והקליניות הנלמדות.

 

 וארחי 'סיעור מוחות'' וויניקופדיה' מיםפורוה  :כיתת אמן סיעור מוחות / ' /ויניקופדיה'

 והביוניאנית אנליטיקאים מהארץ ומחו"ל, שעבודתם מושפעת מהחשיבה הוויניקוטיאנית

פיתוח שלה, וכן מפגשים שיוקדשו לדיאלוג בין אנליטיקאים מגישות המשך וומהווה 

, או להיכרות מקרוב עם עבודותיהם של פסיכואנליזהבקליניות שונות -תיאורטיות

מוניקה הורביץ מפגשים עם שני  נערכובמסגרת זו  סלול.פסיכואנליטיקאים מחו"ל שיבקרו במ

בהשתתפות המשוררת שרון אס,  ,)פריז(: "בין שתיקה לזעקה בפסיכואנליזה ובמיתולוגיה"

 עפרה אשל ומירב רוט;  

"Do I dare disturb my universe? - ל ההעזה לטפל בחלקים הפסיכוטיים של ע

  .ילן ברנטן אמיר ואבהשתתפות עפרה אשל, יולנדה גמפל, איל ,הנפש"

 

הצגת מקרה של תלמיד, על עם אנליטיקאים מחו"ל  הדרכה קליניתפגש יערך מ 'כיתת אמן'ב

מקרה של אתי הצגת  - נוויל סימינגטוןוהדריכו בכיתות אמן התארחו  מדריך או מורה במסלול.

 'לס()לוס אנג Annie Reiner -ו ,מקרה של מאיר פרסהצגת  - )לונדון(  Sara Collins, לנדאו

 .ד"ר אנדראה שלום קורנהאוזרהצגת מקרה של   -

 

)לוס  Annie Reiner )לונדון(, Brett Kahr ,)לונדון(  Jan Abramאת פגושנמים אלה גם פורוב

ל ע –תבים ישראליים (, וכו)ארה"ב Ira Brenner ,))לוס אנג'לס Joseph Aguayoאנג'לס(, 

, ביוניאניתה ,החשיבה הוויניקוטיאנית בתחומי לאחרונה ואו ערכ ושהם כתב ספרים

 . והעצמאית

 

שלוש וחצי שנים של תכנית בסימסטר ב', לאחר סיום  :סימסטר בחירה בשנה הרביעית

 ,חידושיםו עדכונים, ליני: השלמות, הרחבותק-תיאורטיסימסטר בחירה  מוצעלימודים, ה

 .במבנה של סדנאות מרוכזות

שיבחרו ו קורסי המשך לבוגרי המסלול, עבמסגרת המסלול יוצ :לימודי המשך לבוגרי המסלול
 של הבוגרים. בחירהלועניין מתוך התייחסות ל
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הסמינר מיועד לתלמידי מסלולי ההמשך של התכנית : סמינר כתיבה פסיכואנליטית

 לפסיכותרפיה, ויתמקד בסוגיות שונות הנוגעות לכתיבה פסיכואנליטית. 

 

 
 תכנית הלימודים

 

 

 2020/21 תשפ"אשנה"ל  – א'שנה 
 

    סמ' א':
 

 ד"ר עמית פכלר –צוי, טראומה ודיסוציאציה ר-שנדור פרנצי: הילד הלא /1טראומה 

זיגמונד פרויד דחה את ידו המושטת של תלמידו, שאנדור פרנצי, לאחר ששמע אותו קורא 

הקרע בין  באוזניו את מאמרו 'בלבול השפות בין המבוגרים לילד'; בכך הרחיב פרויד את

המודל הגורס כי פתולוגיה נוצרת בתגובה לטראומה ממשית, לבין תיאוריית המיניות הילדית 

הדרך -המייחסת פתולוגיה לפנטזיות אדיפאליות ואחרות. עד היום נחשב פרנצי לאחד מפורצי

זה נקרא  סמינרבפסיכואנליזה, בתובנות שהציע בנוגע לקשר בין טראומה לדיסוציאציה. ב

בכתביו של פרנצי, לרבות במאמרו 'בלבול השפות בין המבוגרים לילד: שפת הרוך ושפת 

את פרויד ואת הקהילה הפסיכואנליטית. נעקוב  מנוהתשוקה', אשר הקדים את זמנו והרחיק מ

-אחר המתח בינו לבין פרויד בסוגיות הטראומה ותוצאותיה; נתחקה אחר תרומותיו יקרות

בצד התבוננות בנקודותיו העיוורות; ונתעמק במושגים: הזדהות עם התוקפן,  הערך של פרנצי,

 רצוי, צביעות-אטומיזציה, התינוק המלומד, הטרור של הסובלים, דחף המוות של הילד הלא

 ועוד.  מקצועית,

 

 ד"ר אילן אמיר –סירלס ובאלינט: מסע לאזור השבר הבסיסי 

ני בין התינוק לבין אימו, המטביע את חותמו השבר הבסיסי הינו שבר שנוצר בחיבור הראשו

בנפשו של האדם. שבר זה יבוא לידי ביטוי בהמשך חייו של האדם במגוון רחב של פתולוגיות 

נפשיות. גם מיכאל באלינט וגם הרולד סירלס טוענים שעל מנת לטפל בפסיכותרפיה 

שבר בסיסי, יש  פסיכואנליטית במטופלים שמאחורי סיבת פנייתם לטיפול עומד קיומו של

לאפשר קיומו של תהליך רגרסיבי משמעותי, וזאת על מנת להגיע לאזור השבר הבסיסי ולאחר 

מכן לצאת ממנו באופן חדש וטוב יותר. מסע טיפולי שכזה דורש מהמטפל להתייצב בטיפול עם 

עמדה טיפולית מיוחדת. המאפיינים הקליניים של אזור השבר הבסיסי והעמדה הטיפולית 

שת על מנת להגיע אליו הם הנושאים שנתמקד בהם במהלך הקורס. גישתם של מיכאל הנדר

-באלינט והרולד סירלס לגבי סוגיות אלה דומה, אך גם שונה. באלינט מתכנס לעבר יחסי

אובייקט ראשוניים, בהם האינטראקציה עם מטפל והמסגרת הטיפולית מהווים סביבה 

ים, אדמה(, ומספקים נוכחות ראשונית הכרחית ו אויר, מאובייקטלית )כמ-ראשונית   לא

דרך  שמצליחים להגיעכומיטיבה; בעוד סירלס נע לכוון התחברות עמוקה של מטפל ומטופל, 

 מביוולנטי )תלות מיטיבה(.א-קשר סימביוטי אמביוולנטי )תלות מערערת( לקשר סימביוטי פרה

המבט על אזור השבר ההשוואה בין הדומה והשונה בשתי הגישות מרחיבה ומחדדת את 

הבסיסי ומספקת למטפלים הכרות ראשונית עם הגישה הטיפולית הנדרשת על מנת לעבור את 

 המסע הזה בהצלחה. 

 

 סמינר קליני
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  סדנה:

 ומחדשי הזרם העצמאי בפסיכואנליזה המודרנית: הקדמה ומיפוי לפי המודל ,ויניקוט, ביון

 עפרה אשל –האינטגרטיבי של ורמוט 

( מציע 2013נליזה )ידוע בפסיכוא-המודל האינטגרטיבי של וורמוט להתמודדות עם הלא

אפשרות מקיפה וחדשנית לתאר את מלוא רוחב היריעה של העבודה הפסיכואנליטית. הוא 

מבדיל בין שלושה אזורים או שלוש אופנויות של תיפקוד נפשי, כאשר לכל אחד מהם דרגות 

שונות עבור ם פסיכואנליטיים מרכזיים שונים והשלכות קליניות שונות של דיפרנציאציה, מודלי

דמה מודל זה ישמש כהק. O -ב ות, טרנספורמציK -ב תוהגיון, טרנספורמצי-המטפל: חשיבת

לשם מיפוי ההתפתחויות התיאורטיות והקליניות בפסיכואנליזה,  ללימודים במסלול

 – K (Knowledge -ב ותטרנספורמצי – 2באזור תמקדות מים כשהתפתחויות זרם העצמאי

 – 3ובאזור  ;מאטי, דה מוז'אן, בוטלה ובוטלהבולאס, , אוגדן, פרו: ביון המוקדם, (ידע

וד נפרד של תיפק-לחשיבה ולא-ניתן-ידוע, לא-, כשעוסקים באזור הכי לאO-ב ותטרנספורמצי

 ויניקוט, מילנר, ביון המאוחר, לאקאן המאוחר. :נפשי

 

 סמ' ב':

 

 ד"ר דני לוי –שדה הטראומה הנפשית   /2טראומה 

אישי ומפצל את העצמי -המקום והקשר הבין שדה הטראומה מייצר עיוות במרחב הזמן,

האחד  בשדה זה פועלים שני כוחות מנוגדים בעלי עוצמה גדולה. לחלקים דיסוציאטיביים.

השני מנסה לחזור  מנסה להקפיא ככל יכולתו את זרם החיים במטרה למנוע פגיעה נוספת.

המהווה  זהו הכוח האחראי על כפיית החזרה, לחוויה הטראומטית המקורית בכדי ליצור תיקון.

בסיס ליצירת הפסיכופתולוגיה. תיאורית הטראומה מאפשרת לנו להבין את המבנים והיחסים  

רש במטפל, וביניהם. על בסיס הדברים הללו נבין מדוע נד במטופל, הנוצרים בשדה הטראומה,

המטפל להיכנס למרחב הטיפולי ולהפוך לחלק ממנו. נדרשים שניים בכדי להפוך את 

הטראומה של האחד לאנושית ולהגביל את פעולת מנגנון כפיית החזרה המשחזר את 

הטראומה. במהלך הקורס ניגע בדרכים השונות המאפשרות לצאת מהשחזור לדרך חדשה 

 ב הזמן המקום והקשר האנושי.שיש בה יצירה הדדית, המארגנת מחדש את מרח

 

 אהובה ברקן – רומותיו המרכזיות לפסיכואנליזהת – ויניקוט  /1ויניקוט 

ויניקוט נחשב לתיאורטיקן פורץ דרך שהיה בדיאלוג  מתמיד עם  פרויד וקליין, אך בהמשך 

פיתח את רעיונותיו הרדיקליים אודות ההתפתחות הנפשית. תפקיד חשוב ביותר נתן לסביבה 

כמעצבת את חייו של היחיד והיא אשר תקבע, במידה רבה, האם יחיה את חייו מתוך תחושת 

לות כוזבת. תחושת החיות הייתה חשובה מאד לויניקוט ומושגים משמעות או מתוך הסתג

מרכזיים שהגה התייחסו לכך: יצירתיות מקורית, עצמי אמיתי ועצמי כוזב, אובייקט מעבר, הרס 

 ובריאה, משחק ומרחב פוטנציאלי. 

ויניקוט פיתח תיאוריה על ההתפתחות הרגשית דרכה הוא משרטט את הזיקה בין התינוק 

לאם, הילד והאם, האדם וסביבתו כמאפשרים או פוגעים בהתהוותו של היחיד כאדם שחייו 

נחווים כראויים לחיותם. בקורס נדון ונתעמק במושגים מרכזיים שפיתח מתוך מאמרים שכתב 

 ובהקשרם לקליניקה. 

 

 ר קליניסמינ
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 2019/20 תש"פשנה"ל  – שנה ב'

 

 סמ' א':

 

מה חשב ביון על החשיבה ועל הטיפול הפסיכואנליטי? מבט על התקופה   /1 ביון

 ד"ר אילן ברנט –ו ( בכתיבת1962-1965האפיסטמולוגית )

ביון  טען כי על המטפל הפסיכואנליטי לאמץ מספר קטן של  מודלים תיאורטיים בהם יעמיק 

להם משמעות אישית משל עצמו.  החשיבה הפסיכואנליטית של ביון הינה דוגמא מרתקת וייתן 

להמלצה זו, שהעשירה רבות את השפה הפסיכואנליטית.  אחד משיאיה המקוריים והיצירתיים  

, 1960 -לאחר מותה של קליין ב  .1962-1965הינו 'התקופה האפיסטמולוגית' בשנים 

ריו החדשניים והמוערכים על הקבוצות ועל הפסיכוזות, כשמעמדו מבוסס לאחר פרסום מאמ

ביון מבקש לעסוק במהותה של הפסיכואנליזה כדיסציפלינה ייחודית  השונה מהותית מכל 

דיסציפלינה מדעית  אחרת, בהיות הנפש מהות בלתי חומרית.  ביון עסוק  בניתוח החשיבה 

מנית   את ההתפתחות החשיבה ז-וא בוחן כמעט בוה -האנושית מנקודת ראות פסיכואנליטית 

לרמות ההפשטה הגבוהות ביותר,  מנטליים  ועד-של הפרט החל  משלביה הראשוניים הקדם

 סמינרוכן את  האופן בו ניתן להתבונן ולחשוב במפורט על המתרחש בשעה הטיפולית. ב

' נעסוק בהתפתחות רעיונותיו בתקופה זו דרך קריאה במאמרו הנודע 'תיאוריה של החשיבה

וכן בקטעים משלושת ספריו פורצי הדרך מאותה תקופה:  'ללמוד מן הנסיון', 'יסודות 

הפסיכואנליזה' ו'טרנספורמציות'. נדון בין השאר בכמה מהמושגים שהציע: פונקציית אלפא, 

(,  PS-Dות הרשת, התנועה בין העמדות )(,  קטגוריL,H,Kמוכל, הלינקים )-יחסי מכל

והדגש על צמיחה ולא רק על תובנה בטיפול. דרך דוגמאות של ביון טרנספורמציות לסוגיהן, 

 .עצמו ושל המשתתפים נבחן את המשמעויות הקליניות שיש למושגים  אלה  בחדר הטיפולים

 

 עפרה אשל –: ויניקוט Iקו הרגרסיה, חלק   /2ויניקוט 

בשני סמינרים  למדוי פסיכואנליטי בטיפול הרגרסיה עלוהקליניים  התיאורטיים הרעיונות

 בעיקר ,העצמאית בקבוצה הבריטית התפתחורגרסיה ב'. רעיונות ה-בסימסטר א' ועוקבים 

נתמקד בוויניקוט ובאופן שפיתח את חשיבותה הרבה  Iבחלק ובאלינט.  בכתיבתם של ויניקוט

של הרגרסיה כקו מרכזי בטיפול במטופלים עם הפרעות אישיות סכיזואידיות, נרציסיסטיות, 

לפי מחשבת ת, והפרעות פסיכוטיות, וגם במצבים טיפוליים קשים במטופלים נוירוטיים. גבוליו

 המוקדמים, צריך לצורכיהם בהתאמה שהיה כישלון במטופלים פסיכואנליטי בטיפול הרגרסיה,

ואז  ,רגרסיה עד לפני המקום או עד למקום שהשתבש בהתפתחות המטופל בטיפול שתתרחש

לחיות מחדש ולתקן עם המטפל את  בטיפול, של קשר ראשוני ממשית-בתוך חוויה עכשווית

 של העבר המוקדמת-היסטוריית לתיקון חדשה הזדמנות כך הרגרסיה נותנת .הכשלמקום 

 אלה, דברים של הטיפולית המשמעות את להבין נפשית חדשה. ננסה המטופל ולהתפתחות

 .הטיפוליוהמעשה  החשיבה מבחינת בהם שיש הגדולה ואת הרדיקליות

 

 סמינר קליני
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 :הסדנ

 חני בירן – 1978קריאה בסמינרים של ביון: סאו פאולו   /2ביון 

. נקרא מספר 1978בסדנה נקרא ביחד סמינרים מסאן פאולו שניתנו על ידי ביון בשנת 

סמינרים ודרכם נוכל לשוחח על ההתבוננות של ביון על הקליניקה. נוכל לחוש את קו התפר בין 

 מאמריו התיאורטיים לבין עמדתו הקלינית.

נעסוק במטופלים שמתקשים לעכל את חומרי הטיפול ונשארים ברמה הקונקרטית. ביון מציג 

כאן מלאכת מחשבת על האופן בו חומרים בסיסיים כמו מזון לגוף עוברים התמרה למזון נפשי 

 דרך התובנות הפסיכואנליטיות.

לביון שלא זכה לתהודה רבה וביון מגדיר אותו כדחף  בסמינרים אלה נעסוק במושג ייחודי

. זהו דחף אוטומטי הכופה עצמו עלינו. הוא שונה מדחף החיים THE URGE TO EXISTהקיום 

יר אותנו בחיים גם כשאין לנו רצון חיים. חקירת דחף זה חשובה זה דחף המשא -של פרויד 

 ועוזרת להבין מטופלים שחיים בלא לחיות באמת.

ים אלה עוסק ביון, בין היתר, גם במצוקה של המטפל. המטפל הפסיכואנליטי שכל בסמינר

ן סופי. ביו-הזמן לומד. לומד עוד ועוד וככל שהוא לומד, הוא יודע כמה אינו יודע. זה תהליך אין

מראה שאם המטופל לא מתגמל אותנו בכלל על תהליך ארוך וקשה זה, אנחנו הולכים 

ופן מיידי התובנות של ביון על היחסים בין המיכל למוכל. אנו ומתרוששים. מכאן עולות בא

 זקוקים לנתינה של המטופל על מנת לשרוד כמטפלים.

 

 סמ' ב:

 

מחשבות על התפתחות התיאוריה של הטכניקה של הקליניקה אצל ביון: מביון   /3ביון 

 פרכטר-אתי לנדאו –המוקדם לביון המאוחר 

נעשתה הרבה יותר קשה מאשר לפניו...הפרקטיקה האנליטית הטכניקה הקלינית  ״אחרי ביון,

נהייתה יותר עשירה, יותר מרטיטה ואולי גם יותר יעילה לפציינטים שלנו וזה הכי חשוב...״, 

 .(W.R. Bion: Between Past and Future, 2000)  כותבת איזבל לוזריאגה

פרויד וקליין ומהם הרחק ביון בונה את הטכניקה ה״ביוניאנית״ בהמשך לרעיונותיהם של 

נלמד אותה כפי שהיא מתפתחת מראשית כתיבתו על עבודה עם קבוצות ועם   הלאה.

 alpha function; beta מוכל;-מכלנלמד מושגים שלו כמו  פסיכוטים ועד לכתביו המאוחרים.

elements; past present-ed ; here and now ; reverie ;observation ;intuition 

;attention ;becoming the analyst  ועוד. על זכרון ותשוקה' הערות 'וכמובן 

  .נשלב בסמינר קריאה של טקסטים תיאורטיים וקליניים של ביון

 

י, : ויניקוט, קלייר ויניקוט, מרגרט ליטל, גאנטריפ, דוIIקו הרגרסיה, חלק   /3ויניקוט 

 עפרה אשל –מסעוד חאן, בולאס, אוגדן 

ליטל,  טופליו מרגרטמ -בגילגולי מחשבת הרגרסיה אצל ויניקוט וממשיכיו נמשיך  IIבחלק 

כן יצורפו דברים שכתב  .ולאס, שהיה מטופלו של חאןב –גאנטריפ, ומסעוד חאן, ולאחר מכן 

יודגמו גלגולים עכשוויים של מחשבת הרגרסיה בארה"ב הפסיכואנליטיקאי היפני דוי. בנוסף, 

ו המאוחרת של ויניקוט הוסיפה אפשרויות חדשות ורדיקליות כתיבת)סטוארט פייזר + אשל(. 

חשיבה ל-יתנתנ-לתיב-למחשבותיו אלה על הטיפול הנפשי במצבי שבר מוקדמים וחרדה

ם ?, פורס1963 -במאמרו החשוב מאוד "פחד מהתמוטטות" ) נכתב כנראה בהחל  –ולחוויה 

 (,1974 -ב

( ו"מושג הרגרסיה הטיפולית בהשוואה 1965והמשכו במאמרים "הפסיכולוגיה של השיגעון" )

(, שפורסמו כולם לאחר מותו, ומאמרים ממשיכים של קלייר 1967לזה של ארגון ההגנות" )
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מתוך כל אלה נתמקד ונבחן בעבודה הטיפולית את מהות  ויניקוט, אוגדן, אייגן, ואשל.

בתוך אימת ומשמעות האפשרויות הרדיקליות האלה של נוכחות המטפל והתחברותו למטופל 

 התמוטטות מוקדמת.

 סמינר קליני

 

 2020/21 תשפ"אשנה"ל  – שנה ג'
 

 סמ' א':

 

 מלמד-עידית ברק –הבריטית העצמאית מחדשים בפסיכואנליזה 

ובתוך כך נתעכב  על  תהבריטי תהעצמאיפסיכואנליזה ה נסקור את התפתחות סמינרב

תרומותיהם של תיאורטיקנים בולטים מתוך הקבוצה. בעוד שעבודתו של וויניקוט, ההוגה 

היטב, יש עניין רב גם בתרומותיהם של מחברים  מוכרתהבולט ביותר בזרם העצמאי, 

מחדשים נוספים בקבוצה זו. החל מפאולה היימן, דרך מריון מילנר, נינה קולטארט, מסעוד 

 עד בולאס.חאן, ו

קבוצה זו החלה את דרכה בעת העימותים בין אנה פרויד למלאני קליין )אז כונתה הקבוצה 

נתבונן בסוגיות קליניות נבחרות  האמצעית(, אך בהמשך פיתחה גישה עצמאית משלה.

, כגון משחק הגומלין בין מציאות נפשית פנימית הבריטיים המשקפות את רוח העצמאיים

נגדית, -מוש לרעה בפירושי העברה, היחס להעברההשימוש והשי -רה והסביבה, היחס להעב

 התרומות והחדשנות בנושא חלומות ויצירתיות.

 

 :מחדשים בפסיכואנליזה הצרפתית

 

I . שילוב תיאוריית יחסי אובייקט ותיאוריית הדחף  –אנדרה גרין: המסע מהפנים לחוץ

 נעמה קינן - בפסיכואנליזה הצרפתית

דמויות הבולטות בפסיכואנליזה מה ,הפוריה והמקורית של אנדרה גריןנכיר את חשיבתו 

אולם מבחינתו  דחף,הבמושג  נדרה גריןא בהיותו נטוע באסכולה הצרפתית מחזיק העכשווית.

הזוג  הוא מציע מודל תאורטי וקליני אשר בו לא ניתן לחשוב את הדחף בלי לחשוב אובייקט.

 אובייקט הוא התא היסודי.-דחף

יצוג  והעדר, נוכחות קסטים נבחרים ונבחן לעומק מושגי יסוד בחשיבתו:נקרא ט

תהליכים  השיח החי, ינציה שלילית, מבנה ממסגר,צהלו השלילי, מושג הגבול, וסמבוליזציה,

  , האם 'המתה'.שלישוניים

אוריית הטכניקה הייחודית שהוא מציע ובתרומתו להבנה ולעבודה עם מטופלים ינעסוק בת

  .קשותהסובלים מהפרעות 

 

II . :בוטלה ובוטלהhe work of Psychic FigurabilityT  נעמה קינן  –והמטפל ככפיל 

ייצוג. -זוג הפסיכואנליטיקאים סזר ושרה בוטלה עוסקים באפשרות גישה למצבים שאינם ברי

נפש כשבלי דעת,  קולט את התחושה האיומה שבאימת הריק ואת הסיוט של האין.המטפל 

של  בעלת איכות סיוטית נכרכת בנפש, הוא מוכן להיות הכפיל ולהתמסר לתנועה רגרסיבית

המטפל פוגש את שממת הריק  .שממת החשיבה הריקה ודהיית מנגנון הייצוג עד לקריסתו

יליות. מתוככי נפשו של המטפל מופיעה צורה ובתוך כך מתאפשרת אצלו עבודת הפיגורב

במקום בו לא הייתה צורה. עבודת הפיגורביליות של המטפל מעוררת את אותה היכולת אצל 
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המטופל. הפצעת הדימוי בחדר החושך של המטפל מאפשרת למטופל את הפעלת אפשרות 

 .הייצוגיות

 סמינר קליני

 

 סדנה:

 טיןו-ד"ר ויויאן שטרית –לפלאנש: יסודות חדשים עבור הפסיכואנליזה 

בסמינר יידונו התפתחויות ורעיונות חדשים תיאורטיים וקליניים בהגותו של ז'אן לפלאנש, 

שנובעים מן המהלך הייחודי שעשה מתיאוריית הפיתוי המצומצם לתיאוריית הפיתוי המוכלל. 

וי ממשי כגורם לניורוזות, ובעיקר לנוירוזה ההיסטרית, בעוד שפרויד זנח את השערתו על פית

לפלאנש חוזר לתיאוריית הפיתוי של פרויד ומנסח אותה באופן שונה מאוד: בעיניו הפיתוי הוא 

ליחסיו ההכרחיים של כל תינוק עם המבוגרים בסביבתו, שבהם  –מהותי וממשי ליחס הראשון 

ושל המוות מתהווים בילד כתוצאה מן הפיתוי תלוייה הישרדותו. הדחפים המיניים של החיים 

ה לילד, אלא בתהליך מודע של ההור-המסרים אינם  עוברים באופן ישיר מן הלא הראשיתי, אך

 ודע.מ-של תרגום, והוא העומד ביסוד ההבנייה של הנפש האנושית וביסודו של הלא

 ע הגופני המשמעותישמתייחס לטיפול ולמג פיתוי מוקדם - לפלאנש מבדיל בין פיתוי ראשיתי

המיני של ילד בידי מבוגר. בפיתוי ילדי  שהוא הניצול -ביחסים בין הורים לילדים, ופיתוי ילדי 

המסרים המגיעים אל הילד מעולם המבוגרים הם מסרים טראומטיים שאינם ניתנים לתרגום, 

וההגנה  אלא יש "החדרה" של המסרים, והם מוטבעים בנפש ונשארים סמוכים למודע כגוף זר,

כנגדם אינה הדחקה אלא פיצול. המפגש היסודי עם הפיתוי הראשיתי שב ומתממש באנליזה, 

 הודות לנכונות ולאקט ההענקה של האנליטיקאי.

 

 :הסדנ

 –תיאוריית השדה הביוניאני  –ממשיכי ביון בפסיכואנליזה האיטלקית: פרו וסיוויטרזה 

 נעמה קינן

ל הפעילות הנפשית והמעשה הטיפולי, ששורשיו במפגש ש נטונינו פרו מציע מודל תיאורטי א

)טרנספורמציה( וצמיחה  המודל עוסק בהתמרה הפורה שלו עם רעיונותיו של ביון.

במנגנון הנפשי ההופך את , אלא במיכל ת היא לא בתכנים של החשיבה,ההתמקדו נפשית.

אלא  מודע,-לאתשומת הלב מוקדשת לא לפעילות פרשנית של פענוח ה החשיבה לאפשרית.

חשבת החלום בעת מ תוח היכולת לחשוב מחשבות והיכולת לחלימתיאיפשור ופ ,בבניה לצורך

 ערות.

תעמק בתורת השדה נ ,היוויטרזהפסיכואנליטיקאי האיטלקי שממשיך אותו, סו בעקבות פרו

 עם מטפל זמין וקשוב כדי לפתח את היכולת להרגיש,לחשוב, נחוצה מערכת יחסים הביוניאני.

אשר  מרחב -מקום-הוא זמן השדה .חסותי רגשייהתי המטופל והמטפל יוצרים שדה  לחלום.

בשדה מתעוררות סערות רגשיות  בו מתרחש המפגש עם כל מה שמביא לתוכו הזוג הטיפולי.

המטופל שמוגדר  מודע של הזדהויות השלכתיות של שני המשתתפים.-ומתקיים זרם לא

מאותת על מחסומים וכשלים ביכולת ההכלה וההתמרה המטפל"  כ"העמית הטוב ביותר של 

תוך תשומת , כל כובדהב נפשו של המטפל ואופן תפקודו נכנסת לשדה  של החוויה הרגשית.

השדה  מודעת של השלכותיו שלו לתוך השדה.-לב לכשלונות ביכולת ההכלה ולזרימה הלא

 לשדה:הקשורים  נכיר את המושגים התמרות.-מתרחב ברצף מתמיד של מיקרו

נגזרות  הולוגרמות אפקטיביות, טיפוסים ודמויות, פרשנויות חלשות, אלפאבתיזציה,

 נקודות מבט. נרטיביות,

 

 סמ' ב':
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 –קריאה מחדש במקרים קליניים  –: מ"שם ואז" אל "כאן ועכשיו" 4 ויניקוט

 ארי סמירה-ד"ר קרין בן

דרך וינייטות קליניות  ורעיונותיאת לעתים  כנהוג במסורת הפסיכואנליטית, גם ויניקוט המחיש

וכדים בחובם אמירה לשכבתיים: הם -קצרות או תיאורי מקרה מפורטים. חומרים אלו הנם רב

תיאורטית אך לא פעם גם תהייה וחיפוש, פיסה מהתיאוריה הקלינית האישית של הכותב, 

 מפגש שבינו לבין המטופל עליו מסופר.ב -נראה חשוב לו כ -ותיאור רגע 

 חלקן מוכרות -בסמינר נקרא, משפט אחר משפט, קטעים מתוך וינייטות קליניות של ויניקוט 

מחדש בקבוצה. באמצעות קריאה זו, כפי שכתב אוגדן:  ונחשוב אותן -וחלקן פחות מצוטטות 

"אנו לא רק דנים ברעיונות של המחבר, אלא משקיעים עצמנו אינטלקטואלית ורגשית בדרך 

תב, איך הוא מדבר, מה הוא מוקיר, מי הוא, מי הוא הופך להיות, ואולי שבה המחבר חושב/כו

 2009חשוב מכול, מי אנו הופכים להיות בעקבות חווית הקריאה יחדיו של החומר" )אוגדן, 

 (.75[, עמ' 2013]

 

 –עיון במשנתו של מייקל אייגן  –אייגן: אמונה, אקסטזה והמיסטי במפגש הפסיכואנליטי 

 ד"ר גדעון לב

תה הפסיכואנליזה ביקורתית כלפי כל גילוי של דת ואמונה. בשנים יאז ימי פרויד הימ

האחרונות ניכר שינוי בגישה זו, ותפיסות רוחניות ודתיות זוכות להכרה ולעתים אף לעידוד. 

אחד ממבשריו ומוביליו של תהליך זה הוא מייקל אייגן, שמציע שינוי רדיקלי באופן בו אנו 

הפסיכואנליטי. "טיפול עשוי לערב כישרון", הוא כתב, "אך זוהי גם צורה  מבינים את הטיפול

של תפילה". בקורס נעמוד על תרומותיו הקליניות של אייגן וכן נקרא בספריו ומאמריו העוסקים 

באמונה, אקסטזה והפסיכואנליטיקאי כמיסטיקן. נחקור את מקורות ההשראה שלו בכתבי ביון 

הם הובילה לטיפול החדשני שהוא מציע, הפתוח לרבדים הרוחניים וויניקוט, וכיצד קריאתו ב

 10צל המטפל.א –של הקיום אצל המטופל, ולא פחות מכך 

 

 מיקי פטרן –המימד הרוחני במשנתו של ויניקוט   /5ויניקוט 

המימד הרוחני במשנתו של ויניקוט משתקף בהגותו הפרדוקסאלית: האמונה העמוקה "שאצל 

להיות הפרדה אלא רק סכנת הפרדה...איך זה שהפרדה  זו ...מתרחשת בני אדם לא יכולה 

)משחק ומציאות, עמ'  בפועל, למרות חוסר האפשרות שבהפרדה? יש לקבל את הפרדוקס"

127 .) 

מעבר למופע הגלוי של התופעות המטריאליות המובחנות קיים מימד פוטנציאלי רוחני,סמוי מן 

התהוות גומלין ושזירות. ריפויה של הנפש מונח בחזרה  העין ועמוק של אחדות, שלמות, חבור,

 ומשיבה לה חוויית ממשות קיומית.חוויית אחדות שמאחה את הנפש השבורה ל -מימד זה  לא

ויניקוטיאני, כמו האם ששרויה במשוקעות אימהית ראשונה, משהה את נפרדותו והמטפל ה

בלנות, אהבה ללא תנאי, חכמה התמסרות, ס המטריאלית ומטפח מימדים רוחניים של אחדות,

בור,  גם לנוכח גילויי תוקפנות של העצמי ירוחנית לשמור על שקט וח-וחמלה. יכולתו הרגשית

השבור של המטופל הסובל, עשויה להפחית את ייאושו, לאפשר לו לברוא  מציאות חיצונית 

 וגם להשתמש בה.

ם הפיוטיות שלו, שבאופן נקרא ביחד את ויניקוט, ונחווה את התרוממות הרוח במפגש ע

פרדוקסאלי ממזגת אניגמאטיות ונחישות צלולה. נחבר את הקריאה לווינייטות קליניות, שבהן 

נראה את הממשות שנבראת שוב ושוב במהלך ההתפתחות הרגשית והטפול הפסיכואנליטי 

 רוחנית.-על ידי אחדות רגשית

 

 



ניברסיטת תל אביב  או
 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
 ביה"ס ללימודי המשך ברפואה
ה י תרפ כו י לפס ת  י נ כ    הת

Tel  Av iv  Univers i ty  

Sackler Faculty of Medicine 

School of Continuing Medical Education 

Program of Psychotherapy 
 

11 
 

 

 סמינר קליני

 
 

 2021/22 פ"בשנה"ל תשחצי  – 'דשנה 
 

 סמ' א':

 

 יוסי טמיר –קוהוט וויניקוט 

לחשיבה הפסיכואנליטית ולטכניקה ת העצמי יתרומתה של פסיכולוגיהסמינר מכוון להכרת 

של  םהטיפולית. נתבונן ונכיר מקרוב את היסודות והפיתוחים התיאורטיים והקליניים של משנת

נתמקד ונדון בצרכי העצמי ובמהות ההיענות הנדרשת להתהוותו  קוהוט ושל תלמידיו. 

ויניקוטיאנית. בהמשך, נדון בהיבט הטיפולי של ווביסוסו, תוך השוואה בעיקר לפרדיגמה ה

משנתו של קוהוט, תוך התמקדות במהות הפתולוגיה של העצמי והתהליך הטיפולי המותאם 

אמפתיה, זולתעצמי, כשל אמפתי,  –וט לה. נפגוש ונתעמק במושגים שונים ממשנתו של קוה

ונתבונן בהם בהקשר למושגים המקבילים והשונים  –היענות אופטימלית, התמרות של העצמי 

 .במשנתו של ויניקוט ובגישות פסיכואנליטיות משיקות נוספות )באלינט, ביון, מיטשל, ואחרים(

 

שרת התהוותה של ייחודית המאפ-עמדה טיפולית נפשיתבנפש: היבטים -נוכחות המשיבה

 ענת שומן –עצמי ממשית וחיה -חוויית

ל הילד"( כותב: , "תפקיד הראי של האם והמשפחה בהתפתחותו ש1967ויניקוט )

בעיקרה היא ההשבה ארוכת הטווח שאנו משיבים למטופל את מה שהוא "הפסיכותרפיה... 

אעשה אותה מספיק טוב, ימצא המטופל את העצמי שלו, ויהיה מסוגל  . ולהאמין שאםמביא..

 להתקיים ולהרגיש ממשי". 

ננסה  סמינרהשבה עמוקה כזו מתאפשרת דרך עמדה נפשית ייחודית אליה מתמסר המטפל. ב

לחקור ו"להחיות" בינינו עמדה זו, מפרספקטיבות של כותבים שונים ובעזרת חומרים קליניים 

 יביאו המשתתפים. ש

יקט וכסובייקט, בכדי להוות ינדון בטיבה של נוכחות טיפולית המאפשרת את מחיקתה כאוב

-ובאתגר שבהשגתה של עמדה שאינה ,)גרין( הסובייקטיביות של המטופל פצעתמצע לה

פולשנית ועם זאת נוכחת ומחזיקה ב"מרחק הנכון" )באלינט(, תוך חיפוש אחר שפה נוגעת 

ודוז, אוגדן(. נחשוב על ההתמסרות לתהליך המפגיש את נפשו של המטפל עם ומחייה )קינ

, הנוגעים בחוויות חרדה ראשוניות )סימינגטון, אשל(, נודעים בתוכו-מקומות עוצמתיים ובלתי

 "Negative capability" ," )ויניקוט("Live an experience togetherתוך העמקה במושגים: 

 )ביון, בעקבות קיטס( ועוד. 

 

 סמינר קליני

 

 
 

***** 
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 :הדרישות לקבלת תעודה

 :יםשנות הלימוד, בנוסף לקורסים והסמינרים נדרש וחצי בשלוש

 החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים עם מטופלים לכל אורך תקופת הלימודים. .1

הלימוד( במסגרת הצגת מקרים טיפוליים )לפחות שלושה במהלך שלוש שנות  .2

 הסמינרים הקליניים.

בסיום הלימודים על התלמיד/ה להגיש עבודה המכילה סיכום טיפול ודיון תיאורטי  .3

 המבוסס על הנלמד במסלול.

 

 של שעות  75% לפחותהלימודים בכל סמסטר יוכרו רק אם התלמיד השתתף ב

 הלימוד ושילם שכר לימוד כנדרש.

 

 על סיום הלימודים: לעומדים בדרישות אלו תוענק תעודה

 בלימודים מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית

 פורצי דרכים –במסלול הזרם העצמאי בפסיכואנליזה  

 

 

 

 2021/22פ"ב שנה"ל תש – 'דשנה 
 סמ' ב' )בחירה(: 

 

 ידושיםוח עדכונים, י: השלמות, הרחבותקלינ-סמסטר תיאורטי

 **במבנה של סדנאות מרוכזות

  גלובלית לכל הסמסטר. לא ניתן להירשם רק לחלק מהסדנאות.**ההרשמה הינה 

 

 - הסדנאות

 

 :אוגדן המאוחר

 

 "ר בעז שלגי ד –לחיות את החיים שלא נחיו: הפסיכואנליזה של תומס אוגדן  /1אוגדן 

 הסדנה תעסוק בשני מאמרים מתוך ספרו האחרון של אוגדן:

Reclaiming unlived life: experiences in psychoanalysis. 

 On three forms of thinking: Magical thinking, dream thinking, andהמאמר הראשון, 

transformative thinking מכיל בתוכו שני היבטים. מחד, הוא מהווה סיכום מצוין של ,

העקרונות המרכזיים של חשיבתו האינטרסובייקטיבית של אוגדן כפי שנהגתה בעשרים וחמש 

הצורך הנפשי הבסיסי ביותר בחלימה ולצידו חוסר היכולת לחלום; התנועה  ם האחרונות:השני

בין סובייקטיביות לאינטרסובייקטיביות כיוצרת את המשמעות הנפשית; המפגש הטיפולי 

של  reverie -האינטרסובייקטיבי כמאפשר חלימה באזורים הקשים ביותר של הנפש; ה

ליטי; ועוד. מאידך, מאמר זה צועד צעד קדימה, בהציגו המטפל כשדה שבו נוצר השלישי האנ

צורת חשיבה נוספת, רדיקלית יותר מחלימה ומחלימה משותפת, והיא החשיבה 

הטרנספורמטיבית, המייצגת שינוי רדיקלי, תשתיתי, במערך הנפשי של האדם, באופן שבו 

 הוא תופס את עצמו ואת העולם שבו הוא חי.

 Intuiting the truth of what’s happening: On Bion’s “Notes onהמאמר השני, 

memory and desire”  החשיבה   הולך למקום נועז אף עוד יותר. הוא מציע וויתור על

הדיאלקטית, שאפיינה את אוגדן לאורך כול שנות כתיבתו, לטובת צורת חשיבה אחרת, 
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ל המטופל. חשיבה לאחד עם עולמו הנפשי ש-המבוססת על האפשרות של המטפל להיעשות

זו מבוססת על עקרונות תיאורטיים שונים, ובוודאי גוזרת סוג אחר של עבודה קלינית, יוצאת 

   דופן, מטלטלת ומעוררת מאוד למחשבה.

 

 –מה בין אבל, אמנות וחיים: על תהליך היצירה הקלינית של תומס אוגדן  /2אוגדן 

 ברמן -ד"ר עפרית שפירא

תומאס אוגדן, מן הבכירים והמקוריים שבהוגים והכותבים האנליטיים בני זמננו, חולם וכותב 

על פסיכואנליזה מזה כארבעה עשורים. חשיבתו של אוגדן שוזרת בתוכה כמה מרעיונותיהם 

חודשת ומאירת עיניים של ליבת מ-תוך בחינה  וביון,  המרכזיים של מלאני קליין, וויניקוט

וגים אלו. בעשורים האחרונים מתמקד אוגדן, בכתיבתו, בצורות שונות של חיים הרעיונות של ה

ומוות ובתפקיד שיש ליצירה )במיוחד כתיבה( בהתהוות הסובייקט החי. אוגדן עוסק, לאורך כל 

השנים, גם בספרות ותרבות מזווית פסיכואנליטית, ובשנים האחרונות אף החל לכתוב פרוזה. 

א מנחה בביתו מזה שנים רבות, הוא מנחה גם קבוצה לכתיבה בנוסף לסמינר קליני שהו

 יוצרת. הקורס הנוכחי יתמקד בשלושה מאמרים מרכזיים של אוגדן, אשר עוסקים, כולם, 

 באבל, חיות ויצירה:

 

Ogden, T.H. (2000). Borges and The Art of Mourning. (2000). Psychoanal. Dial. 
10(1): 65-88. 
Ogden, T.H. (2017). Dreaming the Analytic Session: A clinical Essay. 
Psychoanal. Q., 86(1): 1-20. 
Ogden, T.H. (2018). The Feeling of real: On Winnicott's 'Communicating and 
Not Communicating Leading to a Study of Certain Opposites'. The International 
Journal of Psycho-Analysis, 99(6): 1288-1304. 

 

 
 בוטלה ובוטלה:

 

 – The work of psychic figurabilityעבודתם של שרה וסזאר בוטלה: 

 ד"ר מריאנה גייטיני 

סזאר ושרה בוטלה הם פסיכואנליטיקאים הפועלים בצרפת. מתוך עבודתם עם מטופלים 

הנושאים טראומות עמוקות הם ניסחו צורת חשיבה תיאורטית וקלינית באשר למפגשים עם 

אזורי נפש שלא הצליחו להתגבש לידי ייצוג ולפיכך לא נגישים לנפש דרך עבודת הטכניקה 

דתם התיאורטית מורכבת ועשירה ומושתת רבות על הקלאסית של הפסיכואנליזה. עבו

המשגות פרוידיאניות כמו גם על עבודות קליניות של פסיכואנליטיקאים מן האסכולה 

 הצרפתית. 

במהלך הסדנה נפגוש את האופנים בהם ההמשגות התיאורטיות שלהם מתרגמות לעמדה 

יצירה באזורים  –מגע קלינית אל מול מטופלים פגועים, כאלו שיש לחפש עמם את הנתיב ל

 Working as aמיוצגים של הנפש. נפגוש את המושגים המרכזיים המלווים את עבודתם:-לא

double, The work of psychic figurability .הלוצינציות, רגרסיה ועוד , 

נתמקד במספר תיאורי מקרה כפי שהם מוצגים על ידם ודרכם נפגוש את ההבנות הקליניות 

שלהם באשר למושג הרגרסיה, ככזה המתרחש דווקא בתוך המטפל במקומות של חיבור 

עמוק עם המטופל. התמקמות קלינית כזו המבקשת לעבור מאזורי עבודה מוכרים של קשב 

גדית אל עבר עולם של רצפטיביות גבוהה, הרפיית הנ-צף ושהות בתחומי ההעברה וההעברה

החשיבה הסדורה ולעיתים אף כניסה לאזורי כאוס והלוצינציות, לעולם מאיים ואלביתי, 

, עד לכדי רגרסיה בחשיבה ובתפיסה. נדון בתפיסה הקלינית double -להינתנות לעבודת ה

-מן הלא  אשונה משהוניתן יהיה לרשום לר   שלהם לפיה רק מתוך עבודה רגרסיבית כזו

 ייצוג, לכזה שהוא בעל צורה ולבסוף אף למילים.-מיוצג ולהפכו לבר
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 ביון המאוחר: 

 

  עמי ברנ –"סזורה": המשכיות או קטיעה  /4ביון 

בסדנה נקרא קטעים נבחרים מהמאמר של ביון "סזורה", מאמר שנכתב בשנותיו האחרונות 

 יניות ומרחיקות הראות שלו.של ביון ומכיל בתוכו הרבה מאבני הדרך הקל

טרופאלי" מושג הנוגע ומבהיר את המשמעות, " שינוי קטס -נזכיר גם מושג נוסף של ביון

העוצמה, והמערבולת הרגשית שמעברים סזוריאליים טומנים בתוכם. נתעכב על ההנחיות 

 הקליניות של ביון שמוזכרות לעיתים ברמיזה ולעיתים באופן בולט וחזק בתוך המאמר. 

 אזמין להביא ויניטות קליניות שיעזרו לחוש ולהבהיר את המושג ואת הישומים הקליניים שלו.

 

   דאואתי לנ -  Notes on Memory and desire : W. R. Bion  /5ביון 

(, מאמר ציוויי שנראה כנכתב 1967נקרא ביחד שורה שורה את המאמר המכונן של ביון )

רבים. המאמר קורא לעמדה אתית של התמסרות מתוך להט רגשי ומשוכנעות שהכעיסה 

למטופל תוך הינזרות מעצמנו, עמדה שמאפשרת להגיע ל..., לגלות הרגשה חדשה שלא 

 היתה עד כה ומפציעה לפתע, ולא רק מחשבה חדשה שלא נחשבה עד כה.

 .19:00-20:30בין השעות  30/04/2020 -ו 23/04/2020 -סדנה בת שני מפגשים בימי חמישי ה

 

 

  "ר משה ברגשטייןד –של ביון  "הסמינרים "החדשים /6ביון 

בשנים האחרונות מתגלות הקלטות של סמינרים והדרכות של ביון, אשר לא פורסמו קודם לכן. 

ברזיל ב( והדרכות 60-אלה כוללים את הסמינרים בלוס אנג'לס ובבואנוס איירס )סוף שנות ה

ביון בברזיל,   ;2017/2013ון בלוס אנג'לס, תפרסמו לאחרונה כספרים )בי(, שה70-)שנות ה

(. בסדנה נקרא בסמינרים ובהדרכות הללו, ונקשר אותם 2018; ביון בבואנוס איירס, 2017

 לחשיבה של ביון באותן תקופות.
 
 

 ויניקוט המוקדם והמאוחר:
 

  פרה אשלע –עוד עם מחשבת הרגרסיה של ויניקוט  /5ויניקוט 

טל על האנליזה שלה אצל ויניקוט והרגרסיה לתלות באנליזה נקרא את המאמר של מרגרט לי

( שכתב כהרצאה ארבעה חודשים 1970)   ”Cure“ זאת, ואת המאמר המאוחר של ויניקוט

לפני מותו, אשר את חשיבותו הכרתי לאחרונה בלימודי ויניקוט הקליני בבייג'ין, סין. מאמרים 

-care“, של  של הרגסיה הוויניקוטיאניתאלה יאפשרו לנו לחשוב עוד הלאה אודות משמעותם 

cure” בהבדל מ- talking cure ושל ,carrying through  לעומתworking through. 
 
 

  שילוח-מוטל רזח –'השימוש באובייקט' בראייה עכשווית  /6ויניקוט 

( מסמן את 1969) '"מאמרו של ויניקוט "השימוש באובייקט והתייחסות באמצעות הזדהויות

אחד ההישגים התיאורטיים והקליניים המשמעותיים ביותר של ויניקוט בתקופת חייו האחרונה. 

מאמר זה על אף הפופולריות שלו מקפל בתוכו מורכבויות וחידות רבות שהמשיכו להסעיר 

 כותבים שונים בעולם הפסיכואנליזה מאז ועד היום. 

וי פרדיגמטי שיצר ויניקוט למטאפסיכולוגיה יש כותבים הרואים את המאמר כמסמן שינ

 הפרוידיאנית ביחס לתיאורית הדחפים.
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בסדנה נקרא את המאמרים וההערות שכתב ויניקוט עד מותו כהמשך למאמר 'השימוש 

באובייקט', כמו גם מספר מאמרים של כותבים שונים, שנכתבו בעשור האחרון, על בסיס 

 המאמר. 

ליניות הקשורות במאמר כגון: המעבר מתפיסה סובייקטיבית נדון בסוגיות תיאורטיות וק

לאובייקטיבית, התמזגות ונפרדות, הישרדות ואי הישרדות האובייקט )האם והמטפל(. מקורות 

 ההרסנות/תוקפנות האנושית, ובצידם התפתחות מעגל האהבה החמלה והאשמה.

כל אלו לעבודה  בעזרת שעות טיפוליות שיובאו ע"י המשתתפים נבחן את המשמעות של

 הקלינית ולעמדה הטיפולית של המטפל.

 

 
 פרברן:

 

 "ר עמית פכלרד  -  אובייקטה-העצמאי מאדינבורו: רונלד פרברן והליבידו שוחר

חשיבתו הקלינית ומושגיו התיאורטיים של רונלד פרברן עוברים לעתים תכופות 'מתחת 

בטיפול בילדים,  –ו רבה מאד לרדאר' של אנשי הטיפול, אף שהשפעתו על הקליניקה בימינ

בנפגעי טראומה ועוד. בסדנה זו נלמד על מהפכנותו התיאורטית בפסיכואנליזה של זמנו; 

מק ויניקוט; נתע-נעמוד על הזיקה ועל ההבדלים בין מושגיו לבין אלו של פרויד, פרנצי, קליין ו

 ותם פרברן. כפי שהסביר א OCD-בדינמיקה הסכיזואידית ובתופעות של חזרה כפייתית ו

בין המושגים שאותם נחקור: ההגנה המוסרית, האובייקט הדוחה, האובייקט המעורר, המחבל 

הפנימי, הדילמה הסכיזואידית. כל זאת, תוך עיון בטקסט פרי עטו, במאמר של אוגדן אודות 

המודל הפרבריאני של הנפש, וכן ביצירות בתרבות הפופולארית )למשל, בשיר 'שבתות וחגים' 

 פרה של יעל שחם, 'העורכת'(. ובס

לאורך הסדנה נדון גם בשאלות 'מהי הקשבה ברוח פרבריאנית?' וכן 'כיצד מרפאת האנליזה 

 על פי פרברן?'. 

 

***** 

 

 

 לימודי המשך לבוגרי המסלול
 

 2020/21 אשנה"ל תשפ" –  –ה'  שנה
 במבנה של שיעורים וסדנאות מרוכזות:

 

 "ר בעז שלגיד –לאינטרסובייקטיביות  מפגשים בתחתית השוקת: מחזרה כפייתית 

 

 שומן ענת –על הקשבה וטרנספורמציה נפשית 

 

 רמןב-ד"ר עפרית שפירא – יניקוט וביוןו חשיבתו של אוגדן את :הוגה הוגים הוגה /3 אוגדן

  ר שי שלקס"ד –על הטראומה בחשיבה הפסיכואנליטית: מבע קולנועי  /3טראומה 

 דורית קבילי ד"ר –פרו  אנטונינולהפליג עם 

Minds at the fieldרן לוי – : מושגים בהגותו של אנטונינו פרו  

 

 



ניברסיטת תל אביב  או
 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
 ביה"ס ללימודי המשך ברפואה
ה י תרפ כו י לפס ת  י נ כ    הת
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סובלים ה עקבות טראומה מורכבת והעבודה הטיפולית עםב דיסוציאציה /4טראומה 

 ד"ר צביה זליגמן   –מהפרעות דיסוציאטיביות 

 שמואל גרזי -הדינמיקה של החוסר 

ענת צור ד"ר  –נקודת המבט של מטופלי פרויד סיפורי האנליזה מ  פסיכואנליזה וממואר:

 מהלאל

 

 "ר משה ברגשטייןד –ביון ומגדל בבל: מיתוסים ותיאוריה פסיכואנליטית  /7ביון 

 תי לנדאוא –מחשבות נוספות של ביון המאוחר  /8ביון 

של ויניקוט פגש את גרוסמן: תרומת המבט הספרותי לקריאה בהגותו וכש /7ויניקוט 
 שרון שטרסבורג –ויניקוט 

 עפרה אשל – מחשבת הטיפול של ויניקוטבעוד  /8ויניקוט 
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