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  :סמינר מטרות ה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מודרני ואחד השיח הטיפולי  מהווה מסגרת פרשנית חשובה בבניית סיפור חייו של האדם ה   
האמצעים היעילים להבנת המגמות התרבותיות בחברה המודרנית. ההנחות אודות העצמי והרגשות 

שמקורן בתיאוריות פסיכולוגיות מעצבות את התפיסות שלנו אודות זוגיות, מיניות, משפחה, 
של  ציבורית. לצד הערכיםהפרטית והזירה התפקידים מגדריים, חינוך ילדים וכד', ומהוות חלק מ

שחרור ומימוש עצמי, השיח הטיפולי מזוהה לעיתים עם מנגנוני פיקוח חברתי: פרקטיקות מיון 
פסיכולוגי מגדירות קבוצות שונות על פי קריטריונים הנחשבים לאובייקטיביים ומשמשות בסיס 
להקצאת משאבים, גיבוש תוכניות התערבות וקביעת מסלולי לימוד. הסמינר יאפשר לבחון כיצד 

הטיפולי הפך לסמכות תרבותית בחברה המודרנית וכיצד הוא פועל כאמצעי לעיצוב זהויות,  השיח
יצירת קטגוריות חדשות ומיסוד הבחנות חברתיות בתחומים שונים של החברה בת זמננו ובתחום 

  .מבוא לסוציולוגיהדרישות הקדם: החינוך בפרט.  

  הנושאים שידונו במסגרת הקורס:
  

  ה של פסיכולוגיהמה זה סוציולוגי - 

  אדם הפסיכולוגי""הופעתו של ה - 

  הזיקה בין מאפייני העצמי הפסיכולוגי לבין ההקשר התרבותי של התפתחות התיאוריות המקצועיות  - 

  השיח הטיפולי כשיח מכונן זהות - 

  ידע פסיכולוגי, זהות ונרטיבים תרבותיים -

  שיח טיפולי כשיח מוסרי: מי אשם? -

   של אנשי מקצוע בזירה החינוכית : על מקורות הסמכות המקצועיתמקצועישיח טיפולי כשיח  -

  מקצועי לפופולארי: שיח טיפולי וטלוויזיהבין  -

  כיצד נוצרים מושאים חדשים של הפרקטיקה הטיפולית: על הופעתם של הפרעות נפשיות חדשות. -

   לונירמו מיהו האדם הנורמטיבי? שיח טיפולי כמנגנון של יצירת הבחנות -

  "מגפת האוטיזם": מציאות או הבניה חברתית? -

  לקויי למידה: ייצוגים ופרספקטיבות - 

  שיח טיפולי בגרסה ה"חיובית": פסיכולוגיה חיובית ופיתוח החוסן הנפשי במערכת החינוך -

  : עיצוב הורות, עיצוב מיניותשיח הטיפולי במערכת החינוךה - 

  טי"סיכום: פרובלמטיזציה של "ניצחון התרפוי -



  בסמינרציון הוהרכב דרישות ה
  

מופיעים בסילבוס, מעורבות ולמידה החומרים הנוכחות בשעורים, קריאה של  .השתתפות וקריאה

  10%. מהסמינר להפקת תועלת חיוניאקטיבית הם תנאי 

(החל משיעור  בכיתהיידרשו להציג רפרט  סטודנטיםהבמהלך סמסטר א' . הצגת רפרט בכיתה 

הדגמתו \הצגתוומנושאי הקורס  באחד קריאההטי י. הרפרט יהיה מבוסס על סיכום פר)4

תופעה תרבותית. הרפרט יכלול ניסוח שאלות וסוגיות מרכזיות ומעניינות \באמצעות ניתוח מקרה

שונות שמבטאות התופעות השל הסוגיות התיאורטיות על  ראשוני , ויישוםיםמעל יםקסטשהט

. בפרט החינוךובתחום בכלל השיח הטיפולי בחברה הישראלית  השפעתו של\את נוכחותו

סיכום  שלוחל ו בשבוע הקודם להצגתםתבקשהאמורים להציג את הרפרט בכיתה יהסטודנטים 

  10% משקל בציון הסופי:יתן להציג בזוגות. נ. שלהם קריאההטי יאנליטי של פר

. במהלך סמסטר ב' הצגת פרויקט המחקרא' וסמסטר  בתוםסופית  עבודהל ההגשת הצע

   10%ה. \סמסטר ב' ישמש לדיון הקבוצתי בעבודת המחקר של כל תלמיד

 או סוגיותהשאלות, היפי לפי ניתוח מקרה ספצ. העבודה הסופית תתבסס על עבודה סופית 

ראיונות ניתן יהיה להשתמש ב לניתוח מקרה הספרות המקצועית.תוך מ תיאורטיותה ותמסגרה

 טקסטים מקצועייםו ניםקנותסרטים, אתרי אינטרנט, בלוגים,  מטופלים,או  עומק עם מטפלים

מקרה בבחירת ה .תוכניות התערבות בבתי ספר, פרקטיקות אבחוניות ועוד ,טיפולשל אנשי 

שבה לעורר מח וטי הקריאה ולפוטנציאל הגלום בילפר וונטיות שלרלוה חשוב עליש ל לניתוח

 70% משקל בציון הסופי:. ומעורבות

  סמינר.העבודה הסופית יועברו במהלך הו , הצעת העבודההכנת הרפרטהנחיות ל
  

  לפחות 70ציון עובר בסמינר: ציון סופי 
  

  לפי נושאי הקורס רשימה ביבליוגרפית
  

    

  הצגת מסגרת אנליטית לדיון סוציולוגית: שיח טיפולי בפרספקטיבה 

Schong, N. (1997). On inventing the Psychological. In N. Schong and J. Pfister (Eds.) 
Inventing the Psychological (pp.3-16). New Haven: Yale University Press. 

  

  ותמורות מודרניות הופעתו של האדם הפסיכולוגי

 
Furedi, F., 2004, "How did we get there?" in Therapy Culture: cultivating 
vulnerability in an uncertain age, pp.84-98. 

 
*Pfister, J. (1997). On Conceptualizing the Cultural History of Emotional and 
Psychological Life in America”. In N. Schong and J. Pfister (Eds.) Inventing the 
Psychological (pp.17-59). New Haven: Yale University Press. 
 

 
התיאוריות  תפתחותהזיקה בין מאפייני העצמי הפסיכולוגי לבין ההקשר התרבותי של ה

  המקצועיות
 



Demos, J. (1997) "Oedipus and America: Historical Perspectives on the Reception 
of Psychoanalysis in the United State". In N. Schong and J. Pfister (Eds.) Inventing 
the Psychological. (pp.63-79). New Haven: Yale University Press. 
 
Cushman, P. (1995). Constructing the self, constructing America: a cultural history 
of psychotherapy (pp. 210-278). Addison-Wesley Pub. 
 

טיה בבריטניה במלחמת פסיכואנליזה מעבר לשפה: ילדות, מגדר ודמוקר )2015שפירא, מ. (
  .58-74, עמ' 130זמנים, העולם השניה ואחריה, 

  
  
  העצמי הפסיכולוגי  שיח הטיפולי כשיח מכונן זהות: מאפייניה
  

  
Illouz, E. (1997). Who Will Care for the Caretaker's Daughter? Toward Sociology of 
Happiness in the Era of Reflexive Modernity. Theory, Culture & Society, 14(4), 31-
66. 

 
Furedi, F. (2004) The diminished self. Therapy Culture: cultivating vulnerability in 
an uncertain age.(pp. 106-142) 
 
 

י בפרקטיקת ציונוהאתוס ה הטיפולי פסיכולוגיה קולטת עליה: האתוס. "2012עמרמי, ג', -פלוטקין
י.  בעריכת רוסים בישראל: הפרגמטיקה של התרבות בהגירה, : תוךמ ,רוסי""קליטה של נוער ה

  . והקיבוץ המאוחדמכון ון ליר  .293-317ור. פלדחי, עמ'  לרנר.
 
 

 
  ונרטיבים תרבותיים ידע פסיכולוגי, זהות

  
Kidron, C. (2004). Surviving a Distant Past: A Case Study of the Cultural 
Construction of Trauma Descendant Identity. Ethos 31(4), 513-544. 
 
Kirmayer, L (1996) Landscapes of Memory: Trauma, Narrative, and Dissociation. 
Tense past: cultural essays in trauma and memory. Antze & Lambek (Eds), 
Routledge, New York 
 

ל או אנורקסיה ישראלית: כמה הערות על תסמונת "תלוית ) אנורקסיה בישרא2002גולדין, ס. (
  105-141): 1תרבות" בהקשר גלוקלי. סוציולוגיה ישראלית, ד(

 
 
*Metzl, Jonatan M, Angel, Joni. (2004) Assessing the impact of SSRI antidepressants 
on popular notions of women's depressive illness. Social Science of Medicine, 58, pp. 
577-584. 

  
  

  טיפולי.המי אשם? כיצד מבינים אחריות מוסרית בשיח 
  
  

Furedi, F. (2004) The Culture of Emotianalism. Therapy Culture: cultivating 
vulnerability in an uncertain age.  (pp. 24-37). London: Routledge.  

  



Lamb, S. (1996). The trouble with blame. Victims, Perpetrators, & Responsibility, 
(pp. 56-8 7). London: Harvard University Press. 

  
. בין פוליטיקה לתרפיה, בין ביקורת לחמלה: סיג ושיח של אנשי 2013פלוטקין עמרמי, ג., 

  .98-121: )1( טו, סוציולוגיה ישראליתבריאות הנפש על ההתנתקות מעזה וצפון שומרון. 
  

*Fassin, Didier and Richard, Rechtman (2009) The empire of Trauma: An Injury into 
the Condition of Victimhood. Preston University Press 

 
  

ושימוש  בזירה החינוכית שיח טיפולי כשיח מקצועי: על מקורות הסמכות של אנשי מקצוע
  בשפה המקצועית 

  
  

Abbot, A. (1988). The System of Professions: An Essay on the Division of Expert 
Labor, (pp.33-58). Chicago: University of Chicago Press.  
 
 Lagemann, E.C. (1997) Contested Terrain: A History of Education Research in the 
United States, 1890-1990. Educational Researcher, 26 (9): 5-17. 
 
Anspach, R. (1994). The Language of Case Presentation. In P. Conrad and R. Kern 
(Eds), The Sociology of Health & Illness, Critical Perspectives. (pp. 312-331). New 
York: St. Martin’s Press. 

  

 בטלוויזיה טיפולי שיח :לפופולארי מקצועי בין
  

 אחת ריאליטי תכנית ניתוח :לרוסית בתרגום תרפויטי שיח .(בדפוס)  'זבנוביץ .וק,י ,לרנר
 ,ידע :בתרבות תרפיה )עורכים(  עמרמי פלוטקין '.וג ברונרז'.  בתוך ,סובייטית-פוסט בטלוויזיה

    רסלינג :אביב תל .פוליטיקה ,טיפול
  

 סוציולוגיה .הצופה ומבט רפלקסיביות ,נראות :בטיפול ווקותר .2012. שושנה .וא .כ ,להד
  .111-134): 1ישראלית. יד(

 

  
כיצד נוצרים מושאים חדשים של הפרקטיקה הטיפולית: על הופעתם של הפרעות נפשיות 

  חדשות.
  
  

). הוצאת 41-51, (עמ' ארכיאולוגיה של הידע). היווצרות המושאים. בתוך 1969( 2005פוקו, מ. 
  רסלינג.

  
Conrad, P. & Schneider, W. (Eds.) (1985). Medical Model of Madness: The 
Emergence of Mental Illness. In Deviance and Medicalization: From Badness 
to Sickness. (Pp. 38-72). Philadelphia: Temple University press. 
 
Hacking, J. (1995) Is It real? In Rewriting the Soul: Multiple Personality and 
the Science of Memory, (pp.8-21). Princeton University Press.  

  
  
  

  רתית?בחות או הבניה "מגפת האוטיזם": מציא
  



Eyal, G., Hart, B., Onculer, E., Oren, N, and N. Rossi, (Eds), (2010). Introduction: 
The Autism Matrix. In The Autism Matrix: The Social Origins of the Autism 
Epidemic. (pp. 1-41), Cambridge: Polity Press. 

  

  יי למידה: ייצוגים ופרספקטיבותלקו

 לקויות של השיח לניתוח הזמנה :חברתית לתופעה קליניות "מישויות). 2014קצ'רגין, ע'. ( 
  ):2שראלית (סוציולוגיה ילמידה בישראל. 

  

  מיהו האדם הנורמטיבי? שיח טיפולי כמנגנון של יצירת הבחנות וניהול אוכלוסיות 

Gains, A.D. (1992). From DSM-I to III-R; Voices of Self, Mastery and Other: A 
Cultural Constractivist Reading of U.S. Psychiatry Classification, Social Science and 
medicine, 35 (1), 3-24.  

Mizrachi, N. (2004). From Badness to Sickness: The Role of Ethnopsychology in 
Shaping Ethnic Hierarchies in Israel, Social Identities, 10:2, 219-243. 

  
*Ortar, G.(1953). A Comparative Analysis of the Structure of Intelligence in Various 
Ethnic Groups. In Frankenstein, C (Ed.) Between Past and Future. Essays and Studies 
on Aspects of Immigrant Absorption in Israel. (pp. 267-290). Jerusalem: The 
Henrietta Szold Foundation for Child and youth Welfare.  

  
*Ortar, G & Frankenstein, C. (1953). How to Develop Abstract thinking in Immigrant 
children from oriental Countries. In Frankenstein, C (Ed.) Between Past and Future. 
Essays and Studies on Aspects of Immigrant Absorption in Israel (pp. 291-316). 
Jerusalem: The Henrietta Szold Foundation for Child and youth Welfare.  

  
  שיח טיפולי ונרמול המלחמה

  
). השיח הטיפולי ונירמול המלחמה בישראלי. בתוך גבי 2008ארי אייל, (-פדר, ע. ובן- לומסקי

שפר, עמי אורן ואורן ברק (עורכים). צבא שיש לו מדינה? מבט מחודש על יחסי התחום 
 הביטחוני והאזרחי בישראל. הוצאת כרמל.

  
  

  בגרסה ה"חיובית": פסיכולוגיה חיובית ופיתוח החוסן הנפשי במערכת החינוך טיפולי שיח    
  

שחק, מ. (בדפוס). מהנדסי האושר: כיצד נרתמת הפסיכולוגיה למרדף אחר האושר. בתוך ז'. 
  . תל אביב: רסלינגתרפיה בתרבות: ידע, טיפול, פוליטיקהברונר וג. פלוטקין עמרמי (עורכים), 

  

  

  : חינוכיתה בזירה השיח הטיפולי עה שלההשפ ביטויי

  עיצוב מיניותו שיח טיפולי

. "השיח המקצועי בחינוך המיני בישראלי". חיבור לשם קבלת תואר דוקטור  1997קאבאליון, ג. 
 בפילוסופיה. האוניברסיטה העברית.

   
  עיצוב  הורותו שיח טיפולי

  



Ward, S.C (2002). Molding Morals and Minds: Psychology and the Modernization 
of Parenting. In Modernizing the Mind. (pp. 85-109), London: Praeger. 

חינוך להורות בישראלי ובארצות הברית בתקופת  –. "הורות דמוקרטית 2006אורין, -הרשקו
  מודרניות מאוחרת". חיבור לשם קבלת תואר דוקטור בפילוסופיה. אוניברסיטה עברית.

 
 

 
  

  "ניצחון התרפויטייכום: פרובלמטיזציה של "לס
  
  

Wright, K. (2008) Theorizing therapeutic culture: Past influences, future directions 
Journal of Sociology, 44: 321-336, 

 
  
  

 
  
  
  
  
  
  

          
  

 
  
 
 

  


