
  עפרה שדות וד״ר רקפת אפרת לבקוביץ׳/  השלילי במחשבתו של אנדרה גרין

  סילבוס

׳הטרגדיה בחיים האתיים: הפילוסופיה  , ״על ספרו של פיני איפרגן2011, ׳ר אפרת לבקוביץ׳ .1

כרך ס׳ תשרי / אוקטובר, הוצאת מרכז , : רבעון פילוסופיעיוןשל הגל ורוח המודרניות׳״. 

 ברגמן, האוניברסיטה העברית, ירושלים. 

 . רסלינג, תל אביב. 1. הקדמה, פרק פנומנולוגיה של הרוח, 2020, ג. ו. פ. הגל .2

 .171-174עמ'  דביר, תל אביב. הוצאת , מעבר לעקרון העונגתוך מ .״שלילהה״ ,1925 ,ז׳ פרויד .3

, רעיונות מנחים לפסיכואנליזה עכשווית, ״עבודת השלילי״, מתוך: גרין א׳, 2008גרין א׳,  .4

 תולעת ספרים, תל אביב. 

5. Green A.,1999, The Work of the Negative, Free Association Books, London and 

New York, “An Introduction to the Negative in Psychoanalysis”.  

6. Kohon G. 2017. “Some Thoughts on the Negative in the Work of Eduardo 

Chillida”, in: Kohon G. and Perlberg R. J. (eds.), The Greening of Psychoanalysis, 

Karnac Books, London, pp. 89-104.   

, עם עובד, תל משחק ומציאות. ״אובייקטים של מעבר ותופעות מעבר״, 1995ויניקוט ד׳.  .7

 . 35-56אביב, עמ׳ 

 

8. Green A., 1997. ״The Intuition of the Negative in Playing and Reality״.  

(Paper was presented on 6 April 1997 before the International Congress: ‘The 

Psyche-Soma, from Paediatrics to Psycho-Analysis’, Milan, celebrating the 

XXVth anniversary of the publication of Playing and Reality.) 

 

 ה . גרסה אנגלית פורסמ״שפת ההעדר.  ״2006גורביץ׳ ח׳.  .9

 ,International Journal of Psychoanalysis  2008 ,561-578 :(3)89-ב

 

10. Green A., 2002. ״A Dual Conception of Narcissism: Positive and Negative 

Organizations״, Psychoanalytic Quarterly 71, pp. 631-649. 

 .2 גיליון ,כתב עת לספרות ואמנות -המעורר  מאנגלית: דפנה לוי,, י״בארטלב״ ,ה׳מלוויל  .11

 אחוזת בית, תל אביב., היה היתה ,2018 .י׳ נאמן .12

 , הוצאת כתר, תל אביב. המורה ,2015 ,׳מ בן נפתלי  .13

 .  11-52, תולעת ספרים, תל אביב. עמ׳ האם המתה, 2007גרין א׳,   .14

http://readingmachine.co.il/home/contribs/hameorer
http://readingmachine.co.il/home/contribs/hameorer


. ״״אין קץ לאין שובך״: מלנכוליה ושלילה כפולה תהומית״. 2020אפרת )לבקוביץ׳( הולצר ר׳.  .11

 .  מארגעומד להתפרסם ב

 

 

 

 


