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סמינר הפסיכופתולוגיה השנה הינו חלק ראשון מתוך קורס בפסיכופתולוגיה לאור הגישה 

השנה נדון בשלושה נושאים:  פסיכוזות, נרציסיסם, ודיכאון. כמו כן נדון גם בשאלת   היונגיאנית.

 הפסיכופתולוגית בפסיכולוגיה האנליטית.תקפות ההבנה 

הסמינר יתבסס על קריאת חומר תאורטי רלוונטי ודיון  עליו במהלך הפגישות. בחלק השני של  

המפגש, דהיינו בהדרכה, אתן מתבקשות לנסות ולהביא תאורי מקרים הקשורים לחומר התאורטי  

 הנלמד.

 אנו ממליצים למשתתפות הקורס לרכוש בהקדם את הספר:

PSYCHOPATHOLOGY-Contemporary Jungian perspectives. 

Edited by Andrew Samuels, (Karnac Books) 

 לספר. Samuels לקראת הפגישה הראשונה אתן מתבקשות לקרוא את הקדמתו של

 הקדמה ודיון בפסיכוזות   : 24.3.20פגישה ראשונה  

 קריאת חובה לפגישה ראשונה: 

1-  On the Psychogenesis of Schizophrenia  - C.G.Jung  C.W.3 (1959) 

2- Schizophrenia – C.G.Jung C.W.3 (1958) 

 :קריאת רשות לפגישה ראשונה 

‘’Jung’s Understanding of schizophrenia- Is it still relevant in the era  of the 

brain.’’  – Y. Abramovitch :  Journal of Analytical Psychology ,59            (229-244), 

2014 

      ’The treatment of Chronic Psychoses’’- C.T.Frey et al.: Journal of Analytical         

Psychology, 23 (205-227),1978 

      ‘’The Energy of warring and combining opposites: Problems for the                       

psychotic patient and the therapist in achieving the symbolic situation’’-                

Redfearn: Journal of Analytical Psychology 23 (213-227), 1978 

C.G. Jung: C.W. Vol 3 ‘’The Psychogenesis of Mental Disease ‘’ 

 

 ם ז יסי ק נר :    21.4.20+    31.3.20פגישה שניה ושלישית  
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 קריאת חובה לפגישה שניה: 

‘’The disorders of the Self and their Treatment- an Outline’’ – H.Kohut and E.Wolf 

: Int.J. of Psycho-Anal. 59 (413-425),1978 

‘’Reflections on Heinz Kohut’s Concept of Narcissism’’ – Mario Jacoby : Chapter7 

in ‘Psychopathology- Contemporary Jungian Perspectives’ 

 

 קריאת חובה לפגישה שלישית: 

‘’Narcissistic Disorder and its Treatment’’ – R. Lederman: Chapter 5 in 

‘Psychopathology-Contemporary Jungian Perspectives’ 

‘’Narcissism and the Search for Interiority’’ – D. Kalsched: Quadrant, 13,Fall 1980 

 קריאת רשות לפגישה שלישית ורביעית: 

‘’Narcissism and Narcissistic Character Disorders: A Jungian View’’ – N. 

Schwartz-Salant : Quadrant 

‘’Shame and the Origins of Self Esteem’’ – Mario Jacoby, Routledge, 1994 

‘’Individuation and Narcissism’’ – Mario jacoby, Routledge, 2017  

 

 דיכאון :    19.5.20+12.5.20פגישה רביעית וחמישית  

    קריאת חובה לפגישה רביעית: 

‘’Depression: A Discussion of Jung’s Ideas’’ – W. Steinberg: Journal of Analytical 

Psychology 34, (339-352), 1989 

‘’Depressed Patients and the Coniunctio’’ – Judith Hubback, Chapter 1 in 

Psychopathology- Contemporary Jungian Perspectives. 

 

 חמישית: קריאת חובה לפגישה  

‘’Regression and Stagnation’’ – R.Lederman: Journal of Analytical Psychology 36, 

(483-504),1991 

‘’The Value and Meaning  of Depression’’ - Esther Harding: Presented at a 

meeting of the Analytical Psychology Club of New York,1970 

 

 לפגישה רביעית וחמישית: קריאת רשות  

‘’Descent to the Goddess: A Way of Initiation for women’’ – Sylvia Perera,1981 
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 : סיכום ודיון בתקפות גישה פסיכופתולוגית בפסיכולוגיה האנליטית.   19.5.20פגישה שישית  

 קריאת חובה לפגישה שישית: 

‘’On the Necessity of Abnormal Psychology: Ananke and Athene’’ – James Hillman: 

Chapter 1 in ‘Facing The Gods’, Spring publications –Texas, 1994 

 קריאת רשות לפגישה שישית: 

‘’Psychopathology and Analysis’’ – D. Sandner & J. Beebe 

 מאמרי החובה יועברו אליכם ) סרוקים(  לקראת תחילת השנההערה: 

 


