
 

                                                      

                         לנוירופסיכואנליזה הפורום הישראליו                                            הסתדרות הפסיכולוגים בישראל )הפ"י(  

 

: שמחים להודיע על  

 סדנת

 נוירופסיכואנליזה בקליניקה
 בהנחיית

Prof. Mark Solms 
 41-41/2/3/41שתיערך בתאריכים 

_____________________________________________________ 

 ,  מארק סולמס' פרופ
 העולמית הנוירופסיכואנליטית החברה מקים

 (,  IPA)של הארגון הבינלאומי לפסיכואנליזה  המחקר ועדת וראש
 למטפלים פעמית חד לסדנה לישראל מגיע

________________________________________________________________________________________ 
 

 המוח במדעי המחקר מחזית ממצאים פוגשים כיצד
 ?הפסיכואנליטית התיאוריה את

  התובנות של לקליניקה היישומים מהם
 ?העדכניות במדעי המוח

הסדנה מיועדת  . הנוירופסיכואנליזההסדנה הייחודית תעסוק בקליניקה של 
המעוניינים להיחשף להבנה מעמיקה ואינטגרטיבית בין , למטפלים משדות שונים

 . לבין התיאוריה והפרקטיקה הפסיכואנליטית( Neuroscience)עולם חקר המוח 
מעדכנת את התיאוריה האנליטית  הנוירופסיכואנליזה, שנות מחקר 19לאחר 

 .בהתאם לממצאים מחזית חקר המוח
 

 פירוט התכנית ודרכי ההרשמה בהמשך.



 

                                                                          

 

WORKSHOP WITH  

MARK SOLMS 
 

A PRACTICAL INTRODUCTION TO 
NEUROPSYCHOANALYSIS:  

CLINICAL IMPLICATIONS 

Tel Aviv 
14.3-15.3.2018 

 
Venue:  Ichilov Hospital, Sammi Offer Building, 
                       Conference Hall, Tel Aviv 
 
Enquiries: Irith Barzel Raveh irbarzel@gmail.com 972-543193200 
                       Lavi Tali                  talilavi@gmail.com 972-523530510 
 
 
 

*Lunches and refreshments will be provided. 

This workshop will earn CPD points and attendees will also accumulate credit for a clinical 

register being established by the International Neuropsychoanalysis Society. Completion of 

the workshop will count towards certification, when the register opens (there will also be 

additional requirements, still being determined). 
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PROGRAMME 
 

DAY ONE 

THEORETICAL LESSONS 

Session 1 (9:00-11:00) 

 The affective basis of consciousness itself (the conscious id) 

 The unconscious nature of cognition (the unconscious ego) 

 Working memory: the role of consciousness in cognition 

Session 2 (11:30-13:30) 

 Consolidation, automatization and repression (the ‘cognitive’ and ‘dynamic’ unconscious) 

 Reconsolidation (“consciousness arises instead of a memory trace”) 

 Repression and defense (the return of the repressed)T 

Lunch (13:30-14:30) 

Session 3 (14:30-16:30) 

 Life’s problems: a taxonomy of drives, instincts and affects (implications for 

psychopathology) 

 

DAY TWO 

CLINICAL LESSONS 

Session 4 (9:00-11:00) 

 Implications of the conscious id for the ‘talking cure’ 

 Why our patients suffer mainly from feelings 

 The meaning of symptoms 

 The actual task of psychoanalytic treatment 

 Countertransference (affective and object-relational dimensions) 

 Why transference interpretation is mutative 

 Why psychoanalytic treatment takes time: ‘working through’ 

 

PRACTICAL EXAMPLES 

Session 5 (11:30-13:30) 

 First case presentation (by a workshop participant) and discussion 

Lunch (13:30-14:30) 

Session 6 (14:30-16:30) 

Second case presentation (by a workshop participant) and discussion 

 

 



 

 פרטים והרשמה:

 איכילוב, בנין סמי עופר.בבי"ח חולים  41-41.2.3.41הסדנה תתקיים בתאריכים 

 

 :3/413.33.ליומיים סדנה בהרשמה מוקדמת עד לתאריך  עלות

  ₪ .11                                                        משתתף רגיל:  

  ₪ .02   משתתף חבר הפ"י או חבר הפורום לנוירופסיכואנליזה:

  ₪ .01              משתתף שהוא גם חבר הפ"י וגם חבר הפורום:

  ₪ .13      סטודנט )לתואר שני(:                                          

 .קטגוריהבכל  ₪ .1לאחר תקופת ההרשמה המוקדמת תחול תוספת של 

 

 לחץ לקישור להרשמה!

https://secure.cardcom.co.il/e/upf/

