
 

 

 חני בירן

 

אנליזה  .האדם, התפקיד, העולם החברתי, יחסיי הגומלין הבלתי מודעים הקיימים ביניהם .(1997ח' ) ,בירן
 . 10-21 ,3,כתב עת לייעוץ ארגוני :ארגונית

אנליזה גישה פסיכואנליטית מערכתית.  - ארגונים במצבים של אי ודאות ואי יציבות .(2001ח' ) ,בירן
 .7-18, 4,כתב עת לייעוץ ארגוני :ארגונית

, 6,כתב עת לייעוץ ארגוני :אנליזה ארגונית .מבט פסיכואנליטי - תטרור ואלימות חברתי. (2003ח' ), בירן
15-24. 

כתב עת לייעוץ  :אנליזה ארגונית .מחשבות על ההתהוות הבלתי מודעת של הזהות .(2006ח' ) ,בירן
 .7-18 ,10,ארגוני

 . 18-25, 9כתב עת לייעוץ ארגוני, :אנליזה ארגוניתמנהיג, חברה, קורבן.  .(2005בירן, ח' )

 .12-21 ,7קו אופק,מבט על החברה הישראלית,  -אלימות חברתית .(2006בירן, ח' )

בתוך ק' נרי, מ' פיינס  .ההשלמה ההדדית של חלימה חברתית וחלימה תרפויטית. (2006לורנס ג' ובירן ח' )
 אח.(. 100-120)עמ'  חלומות בפסיכותרפיה קבוצתיתור' פרידמן )עורכים(, 

 .33-49 ,(1)14,לטיפול קבוצתיו הישראלי להנחיה עתהכתב  :מקבץ .מבעלות לשייכות. (2009בירן, ח' )

 :מקבץהטיפול הקבוצתי כמרחב של התנסות מול הטיפול האישי כמרחב של התבוננות.  .(2011בירן, ח' )
 . 25-37, (2)16,לטיפול קבוצתיו הישראלי להנחיה עתהכתב 

  .76-80(, 1)כ"זשיחות: כתב־עת ישראלי לפסיכותרפיה, כל ומוכל לפי ביון, ימ .(2012בירן, ח' )

מנחים : סיפור קבוצתי )עורכת(, ת' עיני להמן בתוך.כל שהוא גם מוכל יהמנחה מ. א(2015)בירן, ח' 
 (. אמציה.441-450עמ' ) כותבים על דרכם עם קבוצות

 .הטיפול הקבוצתי כמרחב להתנסות, מול הטיפול האישי כמרחב להתבוננות: נקודת מבט .ב(2015)בירן, ח' 
  (. אמציה.58-77עמ' ) כותבים על דרכם עם קבוצותמנחים : סיפור קבוצתי )עורכת(, ת' עיני להמן בתוך

שיחות: כתב־עת ישראלי לפסיכותרפיה, קריאה במיתוס של אדיפוס בעקבות ביון.  .(2015ח' ) ,בירן
 . 290-295(, 3)כ"ט

האינטר סובייקטיבי והלא מודע החברתי.  -קשר לא נפרד: זיכרון אישי וזיכרון חברתי .(2017בירן, ח' )
 . 217-225(,45-46) 25, סוציאלית-חינוכית לעבודה מפגש

 ,26,כתב עת לייעוץ ארגוני :אנליזה ארגוניתמהלא מודע של פרויד אל האינסוף של ביון.  .(2020בירן, ח' )
57-65. 

 כרמל.  .אהרן חיים כהן בחייו ובמותו - המסתערב. (2020ח' ) ,אמיר, ש' ובירן

 תולעת ספרים. .פירוש לספר ללמוד מן הניסיון - ללמוד את ביון .(2021בירן, ח' ופוד, א' )

 

Biran, H. (1989). To dream the impossible dream:Thoughts on the socio- psychological 
situation of the kibbutz changes. The Magazine For The Helping Professions, 7(4),130-135. 
 



Biran, H. (1994). Fear of the other. Palestine-Israel Journal: Psychological Dimensions of the 
Conflict, 4, 44-52.  
 
Biran, H. (1997). Myths, memories and roles - how they live again in the group process. Journal 
of Free Associations, 7 (1) )41(, 31-48. 
 
Biran, H.,  Chattopadhyay, G. (1998). The burden of the barbarian within. Journal of Free 
Associations, 7(2) )42(,151-170. 
 
Biran, H. (1998). An attempt to apply Bion's alpha- and beta-elements to processes in society at 
large. In P Bion Talamo, F Borgogno, S Merciai (eds), Bion's Legacy to Groups (95-100). 
Karnac Books.   
 
Biran, H. (1999). Relationship and relatedness between the elementary school as a system and 
its violent Parts. Socio-Analysis: The Journal of The Australian Institute of Socio-Analysis, 
1(2), 176-190. 
  
Biran, H. (2001). Die beziehung des systems grundschule zu zeinen gewalttatigen teilen. Freie 
Assoziation, 4(3), 309-325. 
 
Biran, H. (2002). The difficulty of channeling rage into dialogue. L'autre:Psychoanalysis and 
Culture, 3(1),127-136. 
 
Lawrence,W.G. & Biran, H. (2002). The complementarities of social dreaming and therapeutic 
dreaming. In  M Pines, R Friedman (eds), Dreams in Groups Psychotherapy (220-232). Jessica 
Kingsley. 
 
Biran, H. (2003). Attacks on linking and alpha function as two opposite elements in the 
dynamics of organisations. In M Pines, R Lipgar R (eds) Building on Bion:Branches (164-181). 
Jessica Kingsley.  
 
Biran, H. (2003). Relationship and relatedness between the elementary school as a system and 
its violent Parts. In W.G. Lawrence (eds), Experiences in Social Dreaming (108-121). Karnac 
Books. 
 
Biran, H. (2003). The difficulty of channeling rage into dialogue. Psychotherapie Forum, 11 (1), 
27-33.  
 
Biran, H. (2006). Using Bion’s binocular vision in organizational role analysis. In S Newton, S 
Long, B Sievers (eds), Coaching in depth  (83-94). Karnac Books. 
 
Biran, H. (2007). The Dreaming Soldier.  In W.G  Lawrence (eds),Infinite Possibilities of 
Dreaming in Systems (29-45) Karnac Books. 

 
Biran, H. (2015). The Courage of Simplicity: Essential Ideas in the Work of W.R. Bion. 
Karnac. 

Biran, H.(2016). Further thoughts about the foundation matrix, the social unconscious, and the 
collective unconscious: the myth of the Tower of Babel. In E Hopper, H Weinberg (eds), The 
Social Unconscious In Persons, Groups, And Societies (21-42), Vol.2. Karnac.  

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 


