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  ש סאקלר”הפקולטה לרפואה ע
  הספר ללימודי המשך ברפואה בית

  69978אביב -תל, רמת אביב
 03-6405949:פקס 03-6409228/9, 03-6409795/7":טל

  החוג לפסיכיאטריה

  פסיכיאטריה של הילד והמתבגר
CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY 

תכנית לימודים , ד"תשע, ס ללימודי המשך ברפואה יקיים בשנת הלימודים הקרובה"ביה
  ". יכיאטריה של הילד והמתבגרפס"מקיפה ב
  , ס ללימודי המשך ברפואה"נא לפנות אל מזכירות ביה, בהקדם להרשמה
  .6409797או  6409228-03טלפונים 

  )פז תורן' פרופ, בהעדרו עקב שבתון ( שטיין ניאלד 'פרופ  :ראש הסקציה

  ר סילבנה פניג"ד, פז תורן' פרופ :מרכזי התכנית

של הילד  תנורמאליהתפתחות : בנושאים אלו יותיאורטידע קליני להקנות   :מטרות הלימודים
התכנית כוללת . טיפולפסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר ושיטות , והמתבגר

תעודה בפסיכיאטריה של . סמסטרים בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר 4
מתמחים , בפסיכיאטריהרק למתמחים ומומחים  הילד והמתבגר תוענק

 השלימו ארבעה סמסטריםאשר , טריה של הילד והמתבגרומומחים בפסיכיא
 בפסיכיאטריה כלליתנוסף בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר וסמסטר אחד 

  .ועמדו בבחינה מסכמת
  

מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה של הילד . מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה  :קהל היעד
   .והמתבגר
  :יתקבלו גם

; מחים ומומחים ברפואת המשפחהמת ;מתמחים ומומחים ברפואת ילדים
עובדים ; מומחים בפסיכולוגיה קלינית; מתמחים ומומחים בנוירולוגיה

  .סוציאליים קליניים ומטפלים בהבעה
בציון שעות , ל יוענק אישור לימודים על השתתפותם בקורס"למשתתפים הנ

  .הלימוד
רשאים להשתתף מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה  בהדרכה בפסיכותרפיה

, פסיכולוגים קליניים, מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה, הילד והמתבגר של
  .מטפלים בהבעהו, קליניים-עובדים סוציאליים

ואנשי מקצוע אחרים מאלה המצוינים לעיל , פסיכיאטרים  שאינםרופאים 
אישור להשתתפות  .תאושר השתתפותם בהרצאות, )כגון קרימינולוגים(

נתן לאחר דיון יבעלי מקצועות אלה ויבהדרכה בפסיכותרפיה הוא חריג ל
           ).ראש הסקציה ומרכזי התכנית(וועדת ההגוי של התכנית ב



 
 

של  היגויוועדת הלצורך קביעת ההתאמה להדרכה בפסיכותרפיה תראיין   :)המשך( קהל היעד
את המועמדים  ,לפי הצורך ,הסקציה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר

  . לתכנית
רונית קלאוזנר מלימודי ההמשך באוניברסיטת תל ' אמו עם הגבהראיונות יתו

   03-6409797: טלפון, אביב
המועמדים מ אנו מבקשים, כדי שההדרכה בפסיכותרפיה תאורגן כהלכה

   .לפני תחילת הלימודים םלהירש

    

  בניין הפקולטה לרפואה :המקום

  'ימי ב :המועד
   15:45  - 14:30   הדרכה בין השעות

   19:00  - 16:15השעות  בין הרצאות
  נקודות לסמסטר 25  :נקודות זכות

  לסמסטר ₪  2,400  :שכר לימוד
  )לאלה שאינם משתתפים בהדרכה יהיה שכר הלימוד מופחת(

  
  :הרצאות

  

ממדיות - מקיפות ורב הרצאות ויינתנ. יתמקדו ההרצאות בפסיכופתולוגיה 2014 -2013בשנת הלימודים 
  .רצאות על ידי מיטב המרצים באותו נושאכמה ה ואשר בכל תחום יינתנכ, בכמה תחומים מרכזיים

  

  :הדרכה
  

תתמקד באינטייק פסיכיאטרי ופסיכותרפויטי ובהדרכה  2014 -2013ההדרכה בשנת הלימודים 
ההדרכה בפסיכותרפיה תכלול הדרכה על מקרים ). של המשתתף ןבהתאם לידע ולניסיו(בפסיכותרפיה 

העברה , כולל חוזה טיפולי, בפסיכותרפיה םגש על הבנת מושגים תיאורטייטיפוליים מתמשכים עם ד
בהתאם למספר הנרשמים . ופסיכותרפיה במתבגרים play therapyגבולות וטכניקה של , והעברת נגד

הקבוצות ינוהלו על ידי מומחה בפסיכיאטריה . תתנהל ההדרכה בקבוצה אחת או בשתי קבוצות נפרדות
  . נרחבים בפסיכותרפיה ועל ידי פסיכולוג קליני בכיר ןידע וניסיושל הילד והמתבגר עם 

  

  .הורוביץ מירה' גב, יאני'מר אלברטו מסצ, ר יפעת כהן"ד, פניגילבנה ר ס"ד: מדריכים בפסיכותרפיה
  .טיפול בילדים או מתבגריםאו /אינטייק ועל כל משתתף להביא 

  
  הרצאות

  

  19:00 - 16:15השעות  בין הרצאות
    17:30 -  16:15הראשון מרצה בין  :  כאשר יש שני מרצים שונים באותו יום

  19:00 -  17:45השני מרצה בין                                                           



  
  סמסטר ראשון

  
  התפתחות :נושא

  
  מרצה  נושא ההרצאה  תאריך
      

  דיםסביבה ביל-גנים ואינטראקציה גנים. א 14.10.13
  נוירואנטומיה של המוח המתפתח. ב

  זלצמן ילג' פרופ
  זלצמן ילג' פרופ

      
  נוירואנדוקרינולוגיה ונוירוכימיה בילדים .א 21.10.13

  הדמיה והדמיה מוחית גנטית .ב
  אפטר לןא' פרופ
  גוטהלף ורוןד' פרופ

      
  סטובוי גלילי סתיר א"ד  זיגמונד פרויד –התיאוריה הפסיכוסקסואלית  28.10.13

      
  יאני'סצימ לברטומר א  חנה סגל, קליין ינאמל -   הגישה הקלייניאנית 04.11.13

      
  Attachment - תיאוריות ה .א 11.11.13

  אנה פרויד: פסיכולוגית האני .ב
  ר אירית מור"ד
  ר אירית מור"ד

    
  

  

  מרגרט מאהלר: יחסי אוביקט .א 18.11.13
  אוטו קרנברג: יחסי אוביקט .ב

  רית מורר אי"ד
  ר אירית מור"ד

      
  רות אורנשטיין' גב  ויניקוט. גישתו של ד 25.11.13

  ר דוד זוהר"ד
      

    לא יתקיימו לימודים –חנוכה  02.12.13
     
  ר יפעת כהן"ד  גישת העצמי 09.12.13

      
  מירה הורוביץ' גב  משנתו של דניאל שטרן 16.12.13

      
מוסרית , )ט'פיאג(התפתחות קוגניטיבית  23.12.13

  )אריק אריקסון(וחברתית ) קוהלברג(
  ר תמי מוזס"ד

      
  ר מירי קרן"ד  התפתחות תקינה בגיל הרך והצעיר 30.12.13

  
  טיפולים פסיכולוגיים וביולוגיים :נושא

  
  מרצה  נושא ההרצאה  תאריך

      
  ר מירי קרן"ד  טיפולים בגיל הרך 06.01.14

      
  מירי קרן ר"ד  טיפולים בגיל הרך 13.01.14

      
  ר גלית בן אמיתי"ד  טיפול במשחק 20.01.14



  סמסטר שני

  
  טיפולים פסיכולוגיים וביולוגיים :נושא

  
  מרצה  נושא ההרצאה  תאריך

      
הקשר עם , םאינטייק ופורמולציה דינאמיי 27.01.14

 גבולות  קביעת  , ההורים ההורים ומעורבות 
  הטיפול והחוזה הטיפולי

  ביקר לואיזה בולו"ד

      
המקום , העברה והעברת נגד, הברית הטיפולית 03.02.14

סיום , התנגדות, בילדים בטיפול  הפרוש  של 
  הטיפול

  ר לואיזה בולוביק"ד

     
טיפול קוגניטיבי התנהגותי בדיכאון ובאובדנות  10.02.14

  בילדים ובני נוער
  זלצמן ילג' פרופ

      
חרדה  בהפרעות  התנהגותי  קוגניטיבי  טיפול  17.02.14

  בילדים ובני נוער
  ר גילה שן"ד

      
  ר יפעת כהן"ד  טיפול דיאלקטי התנהגותי בילדים ובני נוער 24.02.14

      
 - ר ענת ברונשטיין"ד  טיפול אינטרפרסונלי בילדים ובני נוער 03.03.14

  קלומק
      

קצרי מועד בילדים טיפולים פסיכודינאמיים  10.03.14
  ובני נוער

  ז תורןפ' פרופ

      
    לא יתקיימו לימודים –שושן פורים  17.03.14

      
  ר סילבנה פניג"ד  הגישה האינטרסוביקטיבית 24.03.14

      
אינטגרציה של גישות , הגישה המוטיבציונית 31.03.14

  טיפוליות
  ר סילבנה פניג"ד

      
  שוש ארבלר "ד יעוץ וליאזון במחלקות ילדים בבית חולים כללי 07.04.14

      
    לא יתקיימו לימודים -ערב חג פסח  14.04.14

      
    לא יתקיימו לימודים - מ פסח "חוה 21.04.14

      
  ר רחל בלומנזון"ד  יעוץ הורים 28.04.14

      
   לא יתקיימו לימודים -  ןיום הזיכרו 05.05.14

      
  ר איתן לבוב"ד  טיפול בילדים באמצעות הוריהם 12.05.14

      
  ר בני ווגנר"ד  בילדים ובני נוער לים קבוצתייםטיפו 19.05.14

  



  מרצה  נושא ההרצאה  תאריך
      

  ר גדעון אבידן"ד  טיפולים משפחתיים בילדים ובני נוער 26.05.14
      

  אבי שדה' פרופ  טיפול בהפרעות שינה בילדים ובני נוער 02.06.14
      

  תרופתי בפסיכיאטריה של לטיפול  מבוא . א 09.06.14
  ילד והמתבגרה    
  תרופות נוגדות דיכאון וחרדה. ב

  דורון גוטהלף' פרופ
  

  דורון גוטהלף' פרופ
      

  מייצבים אפקטיביים. א 16.06.14
  )TMS, ECT(טיפולים ביולוגיים אחרים . ב

  ר יובל בלוך "ד
  ר יובל בלוך"ד

      
  תרופות אנטי פסיכוטיות. א 23.06.14

  (ADHD)תרופות להפרעת קשב וריכוז . ב
  פז תורן' פרופ
  פז תורן' פרופ

      
  מחקר בפסיכיאטריה של הילד . א 30.06.14

  אתיקה בפסיכיאטריה של הילד. ב
  ר יואב כהן"ד
  ר יוסי הטב"ד

  
  

 


