
 
 

 

 

 סמינר מקום

 במקום תפס"ן
  

דהאן גבריאל שיעורים |  

  
רשת הלאקאניאנית במסגרת הסמינר מקום מתקיים   

 

  
Si étonnant que cela puisse paraitre, je dirai que la 

psychanalyse, soit ce qu’un procédé ouvre comme champ à 

l’expérience, c’est la réalité. Car ce n'est que des autres 

discours que le réel vient à flotter. Ne nous attardons pas au 

passe-passe du mot: réel. Retenons qu'il indique que, pour le 

psychanalyste, les autres discours font partie de la réalité"  

 (Autre Ecrits, p. 351, De la psychanalyse dans ses rapports 

avec la réalité) 

  

קריאה ועיון בטקסטים של פרויד ולאקאן בשאלה של המיניות וזיקתה 

לשאלת המציאות ואבדנה. מהו הנפשי של הפסיכואנליזה בין המציאות 

לבין המיניות: האם לאור הנחת המציאות המינית של הלא מודע אצל 

ההוויה המדברת יכולה להתקיים מציאות שאינה מינית; איזו מין 

על יש שהינו "אין יחס מיני"; האם הנפש של  מציאות היא זו הנשענת

הסקסואליות האנטומית אצל פרויד היא הנפש של הסקסואציה של לאקאן. 

המיניות הפרימורדיאלית איננה כי אם ההזדווגות של השפה והגוף; מה 

 יהא מקרה קליני כמקרה של מציאות.

 

  

 פרויד

 ( 7881-7091הפרויקט לפסיכולוגיה מדעית) 

 ( 7091המסות על המיניות) 

 ( 7091ההארה המינית אצל ילדים) 

 ( 7098על אודות תיאוריות המיניות של ילדים) 

 ( 7079סוג מיוחד של בחירת אובייקט של גברים) 

 (7019גניזה של מקרה של הומוסקסואליות של אישה )-פסיכו 

 ( 7011הארגון הגניטלי האינפנטילי) 

 (7011נטומית בין המינים )מספר נגזרות פסיכיות של ההבחנה הא 

 ( 7017המיניות הנשית) 

 

 לאקאן

; פרקים מן הסמינרים הערוכים של לאקאן:  xxiiiוכרך  xx הסמינר כרך

, פרק 78, מיניות במעברים הצרים של המסמן; סמינר 71, פרק 77סמינר 

, גבר אחד ואישה אחת 0, הגבר, האישה, והלוגיקה; פרק 8

, ליסוד של ההבדל בין המינים; 71פרק , 70והפסיכואנליזה; סמינר 

 , מן המובן, מן המין ומן הממשי.8, פרק 11סמינר 

  

 



 
 

 

 

 

 

 על טקסטים אלה יתווספו בהמשך טקסטים נוספים.

  

 פרגמא באתר למצוא ניתן קודמות משנים וסיכומים שיעורים טקסטים,

  

  
  :8102-8102 לשנה"ל מפגשים תאריכי

 

  ,11/71, 8/71, 11/77, 79/77: 1971שנת 

 //11, //8, 77/1, 11/1, 71/1, 11/1, 0/1, 1//7, 70/7: 1978שנת 

 

 0:11 בשעה שישי ימי

 

 יפו-תל אביב 6רחוב אנגל  - תפס"ן מקום

 

 בפסיכואנליזה המתעניינים לכל פתוחה ההרשמה

 

 לל סמינר השדה הפרוידיאני(לשנה )כו ₪ 7999שכר לימוד: 

 

 והרשמה: לפרטים 

 

 911-1101788 אפרת קפלן

 911-1110111ליאת זיו 
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