
בהשתתפות אורח הכבוד: 

פרופ' אוליבר טורנבול, אוניברסיטת בנגור, וויילס

יום העיון  יתקיים ביום ראשון 17.6.18, בין השעות 16:00 - 08:30
באודיטוריום בבניין כלכלה )בניין 3( בקומת הכניסה

המכללה האקדמית תל-אביב יפו.
יום העיון יתקיים בשפה האנגלית

בתכנית:
קבלת פנים והרשמה    08.30

פתיחה     09.00
גב' אירית ברזל רווה -  מייסדת ויו"ר הפורום הישראלי לנוירופסיכואנליזה,              

                        חברת הנהלה של החברה הבינלאומית לנוירופסיכואנליזה

מר אנדרס קוניצ'זקי -  מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה, המכללה האקדמית תל אביב יפו             

מר דני כפרי -  מנכ"ל הסתדרות הפסיכולוגים             

On the nature of the mind        mind-09.15   פרופ' אוליבר טורנבול: על טבעו של ה

10:15   הפסקה

קוף אחרי בן אדם או פרא אדם?

סקסואליות במקום כאב

הופכים כאוס למילים: על אסוציאציות חופשיות ויצירתיות

נוירו cbt מציצים אל הקופסא השחורה

 הפורום הישראלי לנוירופסיכואנליזה, הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
ומכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה

שמחים להזמינכם ליום עיון בנושא:

MIND-על טבעו של ה
מנגנוני הליבה של העצמי וקישורים לגזע המוח

השלכות מחקריות וקליניות

On the nature of the MIND and Core Self
upper brain stem mechanisms

Research and clinical implications

הנוירופסיכואנליזה
ממשיכה בהבנת

חיבורי המוח והנפש

בהשתתפות אורח הכבוד

פרופ' אוליבר טורנבול
משנה לנשיא אונ׳ בנגור -ווילס, 

ממחברי רב-המכר
"המוח ועולם הנפש"



פאנל ראשון

מנחה: גב' אירית רווה ברזל

10:30    מר קובי טיברג: מציאות ופנטזיה לאחר פגיעות מוחיות: מפרויד ל’קידוד מנבא׳
 Reality and phantasy following brain lesions: from Freud to predictive coding  

11:00   ד״ר יפתח בירן: גניטליזציה של הגוף בתסמונות כאב - כביטוי לפגיעה תפקודית  באונה הפריאטלית 
Genitalization of the body in pain syndromes - The role of the parietal cortex  

11.30   גב' טלי מרון:  להפוך כאוס למילים: מחקר fMRI על השפעותיה של התערבות מבוססת אסוציאציות  
חופשיות על רגש ויצירתיות   

Putting chaos into words: An fMRI study of emotional and creativity related 
outcomes of a free association based intervention      

גב' טלי לביא - מילים לזכרו של  פרופ' דב אלכסנדרוביץ     12.00

קטע נגינה בנבל : גב' נועה גבאי    12.15

12.35   הפסקת צהריים

פאנל שני

מנחה מר אנדרס קוניצ'זקי

גב' אירית ברזל-רווה: מנגנון החיקוי כבסיס ליצירתיות ולקונסולידציה של העצמי    13.35
The mechanism of imitation as a basis for creativity and for the consolidation of 
the Self

ד״ר הדס מור אופק - נוירו -CBT  מחקר המוח אל חדר הטיפול   14.00
Neuro CBT - implications of neuroscience in cognitive behavior interventions 

פרופ' אוליבר טורנבול: מנגנוני ליבת העצמי וקישורים לגזע המוח   14.30
'Core Self' and the upper brain stem mechanisms  

דיון עם הקהל: מנחים: מר קובי טיברג ד״ר יפתח בירן  15.30

דמי השתתפות והרשמה

עלות ההשתתפות בהרשמה מוקדמת עד לתאריך 2.6.18:

משתתף: 290 ₪     חבר הפ"י/פורום לנוירופסיכואנליזה: 250 ₪

חבר הפ"י וחבר הפורום: 230 ₪   מתמחה/סטודנט: 210 ₪ 
המחיר לאחר ההרשמה המוקדמת יועלה ב-20 ₪ 

מספר המקומות מוגבל, אנא הקפידו להירשם מראש!

להרשמה לחץ כאן
בהמשך ליום העיון, תתקיים חממת מחקר עם פרופ׳ טורבול

 )4 קומה  עופר,  סמי  )בנין  הנוירולוגית  המחלקה  של  הרצאות  בחדר  איכילוב,  בבי״ח  ה-18.6.2018  שני,  ביום 
של  והקליניות  המחקריות  המתודולוגיות  על  טרנבול  פרופ׳  ירצה  החממה,  במסגרת   09:30-13:00 השעות  בין 
הנוירופסיכואנליזה. לאחר מכן, יעסוק בשאלות מחקר עדכניות של חוקרים שהם חברי הפורום הנוירופיכואנליטי. 
i_biran@hotmail.com למייל:  בירן  יפתח  לד״ר  יפנו  כצופים,  להשתתף  המעוניינים  העיון  יום  משתתפי 

עלות ההשתתפות: תוספת של 50 ש״ח - מספר המקומות מוגבל!

https://secure.cardcom.solutions/u/lxs/


Prof Oliver Turnbull

Prof Oliver Turnbull is a neuropsychologist, with an interest in emotion and its  many 
consequences for mental life. He is also a clinician, whose work is with patients with 
neurological lesions, especially those who have suffered cerebro-vascular accident (stroke) and 
traumatic brain injury. His scientific interests include: (i) emotion-based learning, including the 
experience that we describe as 'intuition' (ii) the role of emotion in delusional beliefs, especially 
in neurological patients (iii) the neuroscience of psychotherapy (iv) the management and 
control of emotion, often called emotion regulation(v) emotional memory, and its preservation 
even in profound amnesia.
He is the author of roughly 150 publications on these topics, and (together with Mark 
Solms) is the co-author of the popular science book 'The Brain and the Inner World' (now 
translated into 11 languages). For many years, he was the Editor of the interdisciplinary 
journal Neuropsychoanalysis, and Secretary of the International Neuropsychoanalysis Society.

אירית ברזל רווה

וארגונים  לנוירופסיכואנליזה  הישראלי  הפורום  של  ויו"ר  מייסדת  בפסיכותרפיה.  מדריכה  קלינית  פסיכולוגית 

נוספים בארץ. חברה מנהלת של החברה הבינלאומית לנוירופסיכואנליזה. דוקטורנטית ב"פרשנות ופסיכואנליזה" 

באוניברסיטת בר אילן.

אנדרס קוניצ'זקי

סיום  הוא השלים תואר שני בפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת תל אביב. לאחר  בכיר.  ורפואי  פסיכולוגי קליני 

התמחותו הקלינית הוא הקים יחידה לפסיכולוגיה קוגניטיבית-התנהגותית בשרותי הייעוץ באוניברסיטת תל אביב 

וניהל את המרפאה הפסיכוסומטית במרכז הרפואי שניידר. במהלך 6 השנים האחרונות שרת  ובהמשך הקים 

כפסיכולוג הראשי של המרפאה הפסיכיאטרית לילדים ונוער בבית חולים תל השומר ולאחר מכן תפקד כמנהל 

השרות הפסיכולוגי של בית החולים לילדים ע״ש אדמונד ולילי ספרא בתל השומר. אנדרס היה מעורב במספר 

קוגניטיבי-התנהגותי  טיפול  הביו-פידבק,  בתחומי  מאמרים  ופרסם  ילדים  אצל  בחרדה  מחקריים  פרויקטים 

והיפנוזה. הוא היה חבר סגל במכללת בית ברל בתוכנית לטיפול באומנות חבר בפורום לפסיכואנליזה לאקניאנית 

בתל אביב ובמדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית. מזה 8 שנים הוא מרצה במכללה האקדמית 

במסגרת לימודי תואר שני בפסיכולוגיה רפואית וקלינית. כחלק מלימודי הדוקטורט באוניברסיטת חיפה מחקרו 

ומפתח פרוטוקולים קבוצתיים המיודעים  ונוער  ילדים  וחמלה עצמית בקרב מבוגרים  עוסק במדיטציה  הנוכחי 

להעלאת החמלה העצמית בקרב מתבגרים, תוכנית המיועדת  להיות מיושמת במסגרת בית ספרית.



ד"ר הדס מור-אופק

תוכנית  ומנהלת  קוגניטיבי-התנהגותי  בטיפול  ומדריכה  מטפלת  היא  ומדריכה.  מומחית  קלינית  פסיכולוגית 

.CBT להכשרת מטפלי

טלי לביא

פסיכולוגית קלינית, חברת הפורום הישראלי לנוירופסיכואנליזה ומרכזת קבוצת למידה בנושא ילדים והתפתחות 

מ-2008.

טלי מרון

הגישה דוקטורט בו השתמשה ב-fMRI ובהתערבות טיפולית בכדי לחקור את הקשר בין אסוציאציות חופשיות, 

טיפול דינמי, ויצירתיות. את הדוקטורט עשתה באוניברסיטת בר אילן תחת הנחייתן של פרופ' מרים פאוסט 

ודר׳ אטי ברנט, ובתמיכת מעבדתה של פרופ' תלמה הנדלר בביה"ח ע"ש סוראסקי, איכילוב.

בפורום  היא משתתפת פעילה  בנוסף  ונוער, שלוותה.  ילדים  קלינית במרפאת  היא מתמחה בפסיכולוגיה  כיום 

הישראלי לנוירופסיכואנליזה מזה 7 שנים. 

ד״ר יפתח בירן

שם  על  הישראלי  במכון  מתמחה  לנוירופסיכואנליזה,  הישראלי  הפורום  חבר  התנהגותי,  ונוירולוג  פסיכיאטר 

אייטינגון לפסיכואנליזה.

קובי טיברג

נוירופסיכולוג ופסיכולוג שיקומי. דוקטורנט בתכנית לחקר הפסיכואנליזה וממשקיה של התכנית לפסיכותרפיה 

והבינלאומי  הישראלי  הפורום  חבר  אביב.  תל  אוניברסיטת  לרפואה,  בפקולטה  מתקדמים  לתארים  והמדרשה 

לנוירופסיכואנליזה. עובד ב'מרכז אביב' ובקליניקה פרטית בתל אביב.


