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תאור כללי של הקורס:
פרויד הוא אחד האנשים שהשפיעו באופן עמוק על התרבות המערבית כפי שזו התפתחה במאה
העשרים .קורס זה עוסק באופן שבו השפיעה מחשבתו של פרויד על עיצובו של הטיפול הפסיכו-דינאמי
ועל תפיסת האדם שטיפול זה מייצג.

מטרות הקורס:
 .1סקירת אבני היסוד של התיאוריה של פרויד כפי שהתפתחה לאורך שנות עבודתו.
 .2הדגשת האלמנטים בתיאוריה הרלוונטיים לעבודה הטיפולית כיום
 .3הבנת האופן שבו עקרונות בסיסיים בתיאוריה הוטמעו בתיאוריות טיפוליות מודרניות.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
 .1להסביר מה הם הרעיונות המרכזיים בתיאוריה של פרויד ומהו האופן בו התפתחו
 .2להבחין בין התיאוריה של פרויד לבין הגישה הטיפולית שלו ,ולהסביר את הקשר ביניהם
 .3לדון בקשר בין הטיפול הפרוידיאני לטיפול הפסיכואנליטי המודרני

דרישות נוכחות ):(%
100

שיטת ההוראה בקורס:הוראה פרונטלית

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
 .1הלא מודע  מסובייקט "פגוע" לסובייקט "חצוי":
 ממודל מוחי למודל נפשי
 מטראומה לפיתוי
 המודלים של פרויד ביחס לתודעה
 החלום
 פסיכופתולוגיה בחיי היומיום
 .2גוף ,משמעות ואישיות:
 מקומה של המיניות בעיצוב הנפשיות
 גופניות ואישיות
 .3אמת ובריאות נפשית:
 מקומו של האי-רציונלי בחייו של הסובייקט
 הפירוש ומשמעותו בטיפול
 מטרתו הכפולה של הטיפול הפסיכואנליטי
 .4כיצד הפסיכואנליזה מרפאת  -הדרך הטיפולית:
 מטיפול לתיאוריה ובחזרה
 עיון בכתביו של פרויד על הטכניקה
 הקשר הטיפולי ומקומו בתהליך הטיפולי.
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 תיאורית יחסי האובייקט אצל פרויד
: הסובייקט והתרבות.5
. חשיבותו של הקונפליקט האדיפאלי בחשיבה הפסיכואנליטית
. תרבות ואי נחת ממנה
. פסיכואנליזה כהשקפת עולם

:חומר חובה לקריאה
.Moodle  חומר קריאת החובה הסופי הוא על פי מה שמופיע באתר הקורס ב.*ייתכנו שינויים
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: הרכב הציון הסופי- הערכת הקורס
% 100 בחינה בעל פה/מבחן מסכם בכתב
% 0הרצאה
% 0 השתתפות

3/4

הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:

4/4
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

