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תיאוריות אישיות
מטרת הקורס
מטרת הקורס היא להכיר תיאוריות אישיות מרכזיות בשיח ובעשיה הטיפולית .במהלך הקורס נעסוק בכתבים של תיאורטיקנים
מובילים לצד עבודות מאוחרות שנכתבו על עבודותיהם מתוך פרספקטיבות עכשוויות .יינתן דגש על התבוננות ודיון בסוגיות
מחיינו דרך "משקפיים תיאורטיות".

מבנה הקורס
הקורס ילמד במתכונת של הרצאות פרונטליות .ההרצאות יכללו תיאורי מקרה קלאסיים וסרטים ,המציגים סוגיות מחיי היום
יום אותן ניתן להמשיג דרך התיאוריות שיילמדו .יינתן דגש על קריאה מקדימה להרצאות ועל השתתפות פעילה בדיונים בכיתה.
ההרצאות ילוו במצגות אותן ניתן יהיה להוריד מאתר הקורס .רוב חומרי הקריאה הנדרשים לקריאת חובה ימצאו באתר הקורס
או ישלחו בדוא"ל לנוחיות הסטודנטים.
דרישות הקורס
נוכחות חובה ,ניתן להעדר מהשיעורים עד פעמיים .כל היעדרות נוספת תגרור הורדה של חמש נקודות בציון.
הציון בקורס יקבע ע"פ מבחן סופי.
ציון :בחינה בסיום הקורס על החומר הנלמד בכיתה (לרבות דיונים וסרטים) ופריטים שהוגדרו כקריאת חובה.
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יתכנו שינויים בהרכב השיעורים ובסדרם בהתאם לצרכי הכיתה.
הכרות עם הפסיכואנליזה ועבודתו של זיגמונד פרויד
קריאת חובה
 .1מיטשל ,א ,.בלאק ,מ .)1995( .זיגמונד פרויד והמסורת הפסיכואנליטית .בתוך :פרויד ומעבר לו .הוצאת תולעת
ספרים( .2006 ,פרק  :1עמ' [ .)47-71שמורים ]BF173 .M54616 2006
 .2מטרי ,י .)2005( .להיות אני עצמי .בתוך :בית לנפש .החיפוש אחר העצמי האמיתי והמרחב הנפשי .בן שמן :מודן
הוצאה לאור( .פרק  :10עמ' [ .)270-281שמורים [RC489 .S43M38 2005



בכיתה :צפייה בקטע מתוך הסרט "סיפורי ניו-יורק".
קריאת רשות
 .3מיטשל ,א ,.בלאק ,מ .)1995( .פתח דבר :מהי פסיכואנליזה? בתוך :פרויד ומעבר לו .הוצאת תולעת ספרים.2006 ,
(עמ' [ .)37-46שמורים ]BF173 .M54616 2006

 .4פרויד ,ז .)1905( .קטע מתוך אנליזה של היסטריה (תרגום :אברהם הוס) .בתוך :פרויד ודורה .תל אביב :עם עובד,
[ .1993שמורים ]BF173.F85F59 1993
פסיכולוגית האגו :אנה פרויד ,מרגרט מאלהר ואריק אריקסון
קריאת חובה
אנה פרויד
 .1מיטשל ,א ,.בלאק ,מ .)1995( .פסיכולוגית האני .בתוך :פרויד ומעבר לו .הוצאת תולעת ספרים( .2006 ,פרק  :2עמ'
[ .)72-85שמורים ]BF173 .M54616 2006

אריק אריקסון
 .2מיטשל ,א ,.בלאק ,מ .)1995( .פסיכולוגיות של זהות ושל עצמי .בתוך :פרויד ומעבר לו .הוצאת תולעת ספרים,
( .2006פרק  :6עמ' [ .)207-218שמורים ]BF173 .M54616 2006
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קריאת רשות
מרגרט מאהלר
 .3מיטשל ,א ,.בלאק ,מ .)1995( .פסיכולוגית האני ההתפתחותית :מרגרט מאהלר .בתוך :פרויד ומעבר לו .הוצאת
תולעת ספרים( .2006 ,פרק  :2עמ' [ .)95-101שמורים .]BF173 .M54616 2006

תיאוריות של יחסי אובייקט :מלאני קליין ודונלד וויניקוט
קריאת חובה
מלאני קליין
 .1מיטשל ,א ,.בלאק ,מ .)1995( .מלאני קליין והתיאוריה הקלייניאנית בת-זמננו .בתוך :פרויד ומעבר לו .הוצאת
תולעת ספרים( .2006 ,פרק  :4עמ' [ .)145-164שמורים ]BF173 .M54616 2006



בכיתה :דיון בנושא של צרות עין דרך ניתוח אגדות ילדים.



בכיתה :צפייה בקטעים מתוך הסרט "ברבור שחור".

דונלד וויניקוט
קריאת חובה
 .1מיטשל ,א ,.בלאק ,מ .)1995( .האסכולה הבריטית של יחסי אובייקט .בתוך :פרויד ומעבר לו .הוצאת תולעת
ספרים( .2006 ,פרק  :5עמ'  ,176-178וכן [ .)189-201שמורים ]BF173.M54616 2006

 .2וויניקוט ,ד ,.ו .)1970( .התלות בטיפול בילדים .בתוך :תינוקות ואמותיהם .הוצאת דביר ,ת"א( .1998 ,פרק  :8עמ'
[ .)85-89אוסף כללי .]RJ61 W7616 1998
קריאת רשות
 .3ליטל ,מ .א .)1990( .פסיכותרפיה עם ד.ו.ו .1957 ,1949-1955 .בתוך :חרדות פסיכוטיות והכלה :דיווח אישי על
אנליזה אצל ויניקוט .הוצאת תולעת ספרים( .2005 ,פרק  :5עמ' [ .)45-69אוסף כללי ]RC465.L5716 2005
 .4מטרי ,י .)2005( .להיות אני עצמי .בתוך :בית לנפש .החיפוש אחר העצמי האמיתי והמרחב הנפשי .בן שמן :מודן
הוצאה לאור( .פרק  :11עמ' [ .)328-352שמורים [RC489 .S43M38 2005

היינץ קוהוט ופסיכולוגית העצמי
קריאת חובה
 .1מיטשל ,א ,.בלאק ,מ .)1995( .פסיכולוגיות של זהות ושל יחסי אובייקט .בתוך :פרויד ומעבר לו .הוצאת תולעת
]BF173
.M54616
2006
[שמורים
.)218-243
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קריאת רשות
 .2מילר ,א .)1979( .הדיכאון והגרנדיוזיות – שתי פניה של ההפרעה הנרקיסיסטית .בתוך :הדרמה של הילד המחונן.
תל אביב :דביר הוצאה לאור( .1992 ,עמ' [ .)53-74אוסף כללי.]RC553.N36M5416 1992
תיאוריות אקזיסטנציאליסטיות והומניסטיות
קריאת חובה
 .1להב ,צ ,.פוך ,ח .)1992( .תיאוריות אקסיסטנציאליסטיות והומניסטיות .בתוך :אישיות :תיאוריה ומחקר .הוצאת
האוניברסיטה הפתוחה( .יחידה  :4.3עמ' [ .)153-186אוסף כללי ]BF698.I7 1992

התיאוריה האנליטית וקארל גוסטב יונג
קריאת חובה
 .1ביטמן ,א ,.בן-עטר כהן ,א ,.פוך ,ח .)1992( .הפסיכולוגיה האנליטית של יונג .בתוך :אישיות :תיאוריה ומחקר .הוצאת
האוניברסיטה הפתוחה( .יחידה  :2.5עמ' [ .)130-142אוסף כללי ]BF698.I7 1992

 בכיתה :צפייה בקטעי סרטים רלוונטיים (הפסנתר – האנימה והאנימוס).

סמסטר מוצלח ומעניין!
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