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  .2013 ספטמברב 3-ההרשמה תסתיים ב
  

       ר מירי קרן"ד  :רכזת אקדמית
   ר נטע גוטמן אבנר"ד, ר תמי קרן"ד  :מרכזות הקורס
, ר מירי קרן"ד, סנצקי ר יהודה"ד , אבנר ר נטע גוטמן"ד , גולומב אביגיל  ר "ד  :ועדת הוראה

 דפנה קרנר' גב, ר תמי קרן"ד
 ש לעבודה קלינית עם בני הגיל הרךלהכשיר  אנשי  מקצוע  בתחום בריאות הנפ  :יםמטרות הלימוד

  ):שנים 3- 0(והינקות 
   התפתחות  דגש על(העמקת  הידע  הפסיכיאטרי  בגיל  הרך  והינקות

  )ופסיכופתולוגיה
 שנים 3- 0(הערכה ואבחון של ילדים צעירים מאוד , הקניית כלים לתצפית (  
  להתערבות טיפולית בגיל הרךהכרת גישות שונות  

 פסיכיאטריה של הילד והמתבגרפסיכיאטריה וברופאים מומחים ב   :קהל היעד
 רפואת ילדים ונוירולוגיה פדיאטרית , רופאים מומחים ברפואת המשפחה 
 ם בעלי תואר שני לפחותיעובדים סוציאלי, פסיכולוגים מומחים 
  עם ילדים בגיל הרךבעלי תואר שני במקצועות הבריאות העובדים בפועל 
 ללא  ,יכולים להשתתף בתכנית עובדים במקצועות השונים בבריאות הנפש

 .ללומדים אלה יינתן אישור השתתפות בלבד, תואר שני
 בה תיבחן התאמתם לתכנית , המועמדים ייבחרו לאחר שיעברו וועדת קבלה

 .להמקרים חריגים יידונו בוועדת הקב. ועמידתם בקריטריונים המצוינים לעיל

 .הלימודים יתקיימו בפקולטה לרפואה
  'ב ימי  :המועד

  09:45 – 08:30בין השעות ' חלק א
  11:45 – 10:15בין השעות  'חלק ב
  .13:45 – 12:15בין השעות  , הדרכה, 'חלק ג

 קליניים ותצפיות  לדיונים החודש הראשון יוקדש לקריאת מאמרים בסיסיים ובהמשך   
ר נטע "ד, מירי קרן ר"דבהנחיית , תינוקות-ראקציות הוריםשל אינט וידאו  קלטות  על 

  דפנה קרנר' גב, ר תמי קרן"ד, אבנר - גוטמן
 נקודות לסמסטר 40  :נקודות זכות
  לסמסטר ₪  2,400  :שכר לימוד
 

 כל סמסטר הוא בן . התוכנית מבוססת על לימודי חובה בתקופה כוללת של ארבעה סמסטרים
  . בשבועשעות לימוד  6, שבועות 14



 של שעות הלימוד ושילם שכר לימוד  75% - הלימודים יוכרו רק אם הלומד השתתף ב
 .כנדרש

 השתתפות בשיעור השלישי היא תנאי להשתתפות במבחן ולקבלת תעודה. 
  בהתאם (השתתפות בשיעור השלישי מותנית במעורבות בטיפול בשני מקרים קליניים לפחות

 .שיובאו לדיון בקבוצה, 5של ילדים עד גיל ) למקצוע המציג

  
  סמסטר ראשון

  
  מרצה  ההרצאה נושא  תאריך
      

  היבטים רגשיים של הריון ולידה. א 14.10.13
 סמים ותרופות על העובר, השפעות אלכוהול. ב

  ר נטע גוטמן אבנר "ד
  ר יהודה סנצקי "ד

      
  היבטים פיזיולוגיים של הריון ולידה. א 21.10.13

  מחלות גנטיות ואבחון טרום לידתי. ב
  אריאל יפו ' פרופ

  ר דורית לב"ד
      

  מה ידוע היום על חיי העובר. א 28.10.13
  השלכות קליניות. ב

  ר מירי קרן "ד
  ר מירי קרן"ד

     
  קנדה , ויטנברג' פרופ  הרצאת אורח  .ב+א 04.11.13

      
  .דיכאון לאחר הלידה. א 11.11.13

  מקרה קליני. ב
  ר נטע גוטמן אבנר "ד
  ר נטע גוטמן אבנר"ד

      
  השנה הראשונה. א 18.11.13

  המושג ויישומיו: טמפרמנט. ב
  טיאנו שמואל ' פרופ

  ר מירי קרן "ד
      

  השנה הראשונה . א 25.11.13
  התקשרות. ב

  טיאנו שמואל ' פרופ
  ר מירי קרן"ד

      
    לא יתקיימו לימודים –חנוכה  02.12.13

      
  ייקבע  זמנים קריטיים בהתפתחות המח. ב+א 09.12.13

      
  ייקבע  זמנים קריטיים בהתפתחות המח. ב+א 16.12.13

      
  טיאנו שמואל ' פרופ  השנה השנייה. ב+א 23.12.13

  ר מירי קרן"ד
      

  שמואל טיאנו ' פרופ  השנה השלישית . ב+א 30.12.13
  ר מירי קרן"ד

      
  שמואל טיאנו ' פרופ  ב השנה הרביעית+א 06.01.14

  ר מירי קרן"ד
      

  השנים 4-התפתחות החברותיות ב. ב+א 13.01.14
  הראשונות    

   'גליה רבינוביץ' גב

      
  ר נטע גוטמן אבנר "ד  התיאוריה ההתפתחותית של דניאל סטרן. ב+א 20.01.14



  סמסטר שני
 

  מרצה  נושא ההרצאה  תאריך
  יחסי אחים בתוך המשפחה. א 27.01.14

  חות המשחקהתפת. ב
  'גליה רבינוביץ' גב
  מן אבנר טר נטע גו"ד

      
  קבע בהמשךיי  התפתחות לפי התיאוריה האנליטית. ב+א 03.02.14

      
  אבנר גוטמן טער נ"ד  PIAGETהתפתחות קוגניטיבית על פי . ב+א 10.02.14

      
  אב-תינוק -תצפית על אינטראקציה אם. א 17.02.14

  LTP - הפרדיגמה של ה. ב
  מירי קרןר "ד
  ר מירי קרן"ד

      
  הערכה ומבחנים התפתחותיים בגיל הינקות. א 24.02.14

  יישום. ב
  ייקבע בהמשך

      
  ר תמי קרן"ד  DC 0-3: סיווג ההפרעות בגיל הינקות. ב+ּא 03.03.14

      
  התפתחות פיזיולוגית וסוגי הפרעות: שינה. א 10.03.14

  טיפול בגישה התנהגותית  : שינה. ב
  בהמשך ייקבע

      
  משמעות רגשית –שינה . א 17.03.14

  טיפול דינאמי בהפרעות שינה בגיל הרך . ב
  ר אורית אבירם "ד
  ר אורית אבירם"ד

      
  ויסות תחושתי . א 24.03.14

  הפרעות בויסות תחושתי . ב
  תהליך פיזיולוגי  –אכילה . ג

  ר נורית יגרמן"ד
  ר נורית יגרמן"ד

   ייקבע בהמשך
      

  הפרעות אכילה בגיל הינקות .ב+א 31.03.14
  סיווג וטיפול  -    

  ,ירי קרןר מ"ד
  ר דוד שטייר"ד

      
  ר מירי קרן"ד  ב הפרעות בקשר הורה ילד +א 07.04.14

      
    לא יתקיימו לימודים -ערב חג פסח  14.04.14
     
    לא יתקיימו לימודים - מ פסח "חוה 21.04.14

      
  ורית וביטוייה בהורות פתולוגיה ה .ב+א 28.04.14

  הפונקציה הרפלקטיבית. ג
  ר מירי קרן "ד
  דפנה קרנר ' גב

      
   לא יתקיימו לימודים - יום הזכרון  05.05.14

      
  דינאמיות בגיל-גישות טיפוליות פסיכו. ב+א 12.05.14

  הרך    
  אבנר גוטמן טער נ"ד

      
  ך  דינאמיות בגיל הר- גישות טיפוליות פסיכו. א 19.05.14

  )המשך(    
  התייעצות בתוך מחלקת ילדים בבית חולים .ב

  אבנר גוטמן טער נ"ד

/  סדרי הרשמה"הסבר ב"  


