
אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה, התכנית לפסיכותרפיה

התכנית לפסיכותרפיה שמחה להזמינכם
 

פורום ביון
בריכוזו של משה לנדאו

הרעיונות של ביון נלמדים לעומקם ומשמשים כר פורה למחשבות ורעיונות יצירתיים. 
במסגרת המפגשים הבאים ננסה להעלות ולנסח כמה מן הרעיונות הללו 

בתחומים של (state of mind) -מצב הנפש של O, חשיבה, טרנספורמציות, טכניקה טיפולית וכו'. 
 
מפגש ראשון - 8.12.21 

רובי שונברגר - החברה הפסיכואנליטית ירושלים,התכנית לפסיכותרפיה,אוניברסיטת ת"א.
מה יכולים אנו ללמוד בהתבוננות שניה-או כיצד הפכתי ללא ביוניני

ההרצאה תעסוק בהמלצות התיאורטיות והקליניות שלו, שחורגות לדעתי מסקטוריאליות או מכתתיות, ואטען בסופו
של דבר שלאהוב את ביון משמעו להיות פתוח, חקרני, סובלני ועמיד. כלומר להיות לאו דוקא ביוניאני, אלא

אנליטיקאי ומטפל שלומד מהמסורת וחוכמתם של קודמיו ולוקח חכמה זו למחוזות של השראה אישית ושל יצירתיות
משה לנדאו - מנחה ומתדיין

מפגש שני - 12.1.22
נעמי בר - החברה הפסיכואנליטית ירושלים,התכנית לפסיכותרפיה אוניברסיטת ת"א.

ההרצאה תעסוק במאמר המכונן של ביון "על היהירות". מאמר ראשון בסדרת מאמרים פורצי דרך של ביון ששינו את
פני העבודה בקליניקה מאז ועד היום. אתמקד גם במושג שהוזכר לראשונה במאמר זה ופותח במאמרים נוספים

"אוביקט חוסם", מושג שרלונטי לעבודתנו גם היום ששים שנה לאחר שנכתב.
משה לנדאו - מנחה ומתדיין

מפגש שלישי - 9.2.22
צבי פיירמן - אוניברסיטת בן גוריון, התכנית לפסיכותרפיה בבית חולים ברזילי.

בהרצאה אנסה להעלות שאלות ותשובות על קיום תחום נפשי של 0 בינקות. קיים קושי לחקור הבטים אלו וביון
מתייחס לכך (2004 ). נדון באפשרות של קיום תחום נפשי של 0 בינקות, על ידי דיון בתופעות של רברי בינקות וכן

על ידי תצפיות בתנוקות בתקופה זו.
משה לנדאו - מנחה ומתדיין

 
מפגש רביעי - 2.3.22

אתי לנדאו - החברה הפסיכואנליטית ירושלים, התכנית לפסיכותרפיה אוניברסיטת ת"א.
ביון מגלה את קיומם של אזורים נפשיים עלומים שלא נתנים לידיעה ולא מיוצגים-

Unrepresented במינד של המטפל והמטופל ומחפש טכניקה של הקליניקה, להתקרב אליהם. אנסה להתבונן
בהצעותיו-האינטואיציה במרכז, ללא זכרון ותשוקה וכו', בעזרת חומר קליני שיובא בהרצאה.

ד"ר אילן ברנט - מנחה ומתדיין

במסגרת פורום זה יתקיימו 4 מפגשים באוניברסיטה, בימי ד' בין השעות 20:30-22:00


