
החברה לנוירופסיכואנליזה בישראל
בשיתוף עם

איגוד הפסיכולוגים הקליניים בישראל
המחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי ׳סוראסקי׳ בתל-אביב

שמחים להזמינכם לכנס השנתי 3-4.11.2019, במרכז הרפואי 'סוראסקי' תל אביב. 

בהשתתפות: 

פרופ׳ מארק סולמס, פרופ׳ שון גאלאגר,
פרופ׳ אוליבר טרנבול וד״ר שלומית ידלין-גדות

בנושא:

RE-MINDING CONSCIOUSNESS
Research and Clinical Implications

ידע  ושוזרת  בין-מקצועיים  פעולה  שיתופי  חדשות,  הבנות  מייצרת  הנוירופסיכואנליזה 
ומעודכנים  נבדקים  הפסיכואנליטית  מהתאוריה  יסוד  מושגי  עדכניים.  וקליני  מחקרי 
ולמידה  מחקר  בקבוצות  מתרחשים  הפעולה  שיתופי  המח.  ממדעי  ממצאים  לאור 
נוירופסיכואנליטים בכל העולם. החברה לנוירופסיכואנליזה בישראל, היא קבוצה מובילה 
מקצוע  אנשי  וחשיבה  ללמידה  בה  שותפים  העולמית.  הנוירופסיכואנליטית  בחברה 
פסיכיאטרים,  נוירולוגים,  פסיכואנליטיקאים,  ושיקומיים,  קליניים  פסיכולוגים  מגוונים: 

עובדים סוציאליים, מטפלים באמנות ותנועה ומקצועות משיקים נוספים.

יום ג' 5.11.2019
נוירופסיכואנליזה בקליניקה

הצגות מקרים ויישומים קליניים
עם פרופ' מארק סולמס

לפרטים נוספים:
מלכה שלום, מזכירת החברה הנוירופסיכואנליטית בישראל

inpsa19@gmail.com  |  052-7442121 טל׳
גב' טוני קורן - מזכירת איגוד הפסיכולוגים הקליניים בישראל

טל: 03-6777483 נייד: 052-6853531
clinipsy@bezeqint.net :דוא"ל



 Re-Minding Consciousness
3-5.11.19

Getting together

welcome
Irith Barzel-Raveh - Founder and chairwoman of the Israel 
Neuropsychoanalysis society. Board member of the International 
Neuropsychoanalysis society - treasurer
Prof. Nir Giladi-Nir ,Professor and Chairman, Neurological 
Institute, Tel Aviv Medical Center - Ichilov. Sieratzki Chair of 
Neurology. Co-chair Aufzien Center for Prevention and Treatment 
of Parkinson’s Disease Sackler School of Medicine, Sagol School 
of Neuroscience, Tel Aviv University, Israel
Yossi Salz - The Israeli Clinical Psychologists association

Prof. Mark Solms
Consciousness is predictive work in progress

Coffee Break

Dr. Shlomit Yadlin-Gadot
Neuro-Truth: Theoretical and clinical considerations

Discussion of the morning lectures

Lunch

Gabay Noa
Harp Music

Prof. Shaun Gallagher
Neurophenomenology: From research method to psychotherapy.

Coffee Break

Mr. Kobi Tiberg
Complex trauma beyond the binding principle: integrating 
neuroscientific, psychoanalytic and attachments models

Prof. Oliver Turnbull 
The conscious experience of sex and their Neuroscience

Discussion from the floor

Reception

8.30-9.00

9.00-9.30

9.30-11.00

11.00-11:30

11:30-12:30

12:30-13:00

13:00-14:00

14:00-14:30

14:30-15:30

15:30-16:00

16:00-16:45

16:45-17:45

17:45-18:00

18:00

C
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n
day – 3.11.2019)



 Re-Minding Consciousness
3-5.11.19

Welcome

Prof. Shaun Gallagher
Intentionality and Affordances

Coffee Break

Dr. Iftah Biran
Aberrant body-world representations in hysteria and depression.

Prof. Oliver Turnbull
The Neuroscience of animal consciousness 

Lunch

Dr. Irit Diamant and Dr. Ilan Diamant
Practicing Qi-Gong: Re-minding embodied consciousness

Ms. Irith Barzel-Raveh
Imitation, Repetition Becoming (IRB)
A missing link in Psychoanalysis

Coffee Break

Prof. Mark Solms
Proposed revisions to Freudian drive theory

Dr. Hadas Mor-Ofek
Re-minding the gap: The binocular rivalry as a neuropsychanalytic 
paradigm of dissociative disorders

Prof. Mark Solms, Prof. Shaun Gallagher, Prof. Oliver Turnbull,
Dr. Shlomit Gadot, Dr. Iftah Biran, Mr. Kobi Tiberg,
Dr. Hadas Mor-ofek, Ms. Irith Barzel-Raveh
Panel Discussion, questions and answers from the floor

9:00-9:10

9:10-10:15

10:15-10:45

10:45 -11:30

11:30 -12:30

12:30-13:30

13:30-14:00

14:00-14.45

14.45-15:15

15:15-16:45

16:45-17:30

17:30-18:00

C
on

gress – D
ay 2 (M

on
day – 4.11.2019)                                                                                                                                                                                                           

Conference committee:
Tali Lavi, Tali Marron, Gilat Kaplan, Kobi Tiberg, Iftah Biran, hadas-Mor Ofek, 
Yom-Tov Noga, Ein-ya Cohen, Yossi Salz and Irith Barzel-Raveh 
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Gathering

Prof. Mark Solms
Application of Neuropsychanalytic theory to clinical practice

Case presentation 1
Discussion (Mark Solms - Discussants will be announced)

Lunch Break

Case presentation 2
Discussion (Mark Solms - Discussants will be announced)

Discussion with panelist
Questions of the audience from the floor

Reflection

9:30-10:00

10:00-11:00

11:00-12:30

12:30-13:00

13:00-14:30

14:30-15:15

15:15-15:30

Clinical Case presentation Day (Tuesday – 5.11.2019)



מחירון
כנס - כולל

יישומים קליניים
)3-5.2019( 

יום אחד
)3.11 או 4.11(

 יום יישומים 
קליניים   

כנס
)3-4.11.2019(

מחיר מלא 

חברי/ות הפורום ו/או האיגוד     

חברי/ות המכונים האנליטיים שאינם/ן חברים/ות

חברי/ות האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

מומחים/יות צעירים/ות  )עד 3 שנים(  חברי/ות האיגוד   

מומחים/יות צעירים/ות  )עד 3 שנים(

שאינם/ן חברי/ות האיגוד 

מתמחים/ות חברי/ות האיגוד     

מתמחים בנוירולוגיה ופסיכיאטריה 

מתמחים/ות שאינם/ן חברי/ות האיגוד

סטודנטים/יות לפסיכולוגיה עבודה סוציאלית ורפואה

925 ש״ח

790 ש״ח

875 ש״ח

875 ש״ח

550 ש״ח

650 ש״ח

350 ש״ח

350 ש״ח

425 ש״ח

220 ש״ח

975 ש״ח

820 ש״ח

900 ש״ח

900 ש״ח

625 ש״ח

725 ש״ח

425 ש״ח

425 ש״ח

495 ש״ח

275 ש״ח

500 ש״ח

350 ש״ח

450 ש״ח

450 ש״ח

300 ש״ח

350 ש״ח

220 ש״ח

220 ש״ח

300 ש״ח

150 ש״ח

180 ש״ח

90 ש״ח

125 ש״ח

125 ש״ח

75 ש״ח

95 ש״ח

50 ש״ח

50 ש״ח

75 ש״ח

50 ש״ח

תעודות השתתפות יחולקו למשתתפים בכנס.

סיום הרשמה:

עד לתאריך 25.10.19. הרשמה מאוחרת - על בסיס מקום פנוי

מדיניות ביטולים:

עד ל 6.10.19  החזר מלא,  פרט לדמי רישום בסך 100 ₪	 

מה-7.10.19 - 22.10.19  החזר של 75%	 

מה-23.10.19 - 29.10.19 החזר של 50%	 



טופס הרשמה

 הכנס השנתי של החברה לנוירופסיכואנליזה בישראל 2019
בשיתוף עם איגוד הפסיכולוגים הקליניים בישראל

המחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי סוראסקי, תל אביב
 3-4/11/2019

Re-minding consciousness

שם משפחה:                                                              שם פרטי

תואר:

סטטוס מקצועי:

  מדריך     מומחה       מומחה צעיר     מתמחה       סטודנט בתחום

חבר בחברה לנוירופסיכואנליזה בישראל    כן       לא

חבר איגוד הפסיכולוגים הקליניים בישראל    כן       לא

חבר החברה הפסיכואנליטית  תל אביב/ירושלים    כן       לא

עובד במרכז הרפואי תל אביב         כן       לא                          

דואר אלקטרוני:

טלפון נייד:

מקום עבודה:

  מעוניין ביום הצגות מקרים ויישומים קליניים בנוירופסיכואנליזה

אמצעי תשלום

PAYBOX-ו BIT לתשלום באמצעות האפליקציות
ולהעביר טופס הרשמה  נוירופסיכואנליזה,  כנס  - עבור  יש להפנות התשלום למספר טלפון: 052-7442121 

inpsa19@gmail.com -ל
מלכה שלום, מזכירת החברה הנוירופסיכואנליטית בישראל, 052-7442121

)Dinners תשלום באמצעות כרטיסי אשראי )למעט
גב' טוני קורן - מזכירת איגוד הפסיכולוגים הקליניים בישראל: טל: 03-6777483, נייד: 052-6853531

דוא"ל: clinipsy@bezeqint.net - נא להשאיר הודעה ונחזור אליכם. 
salzyossi@gmail.com :או ליוסי זלץ, יו"ר האיגוד: 054-5321570 ובמייל


