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להרשמה בהקדם: מזכירות ביה"ס . סיכיאטריה של הילד והמתבגר""פ

 6409797או  6409228-03בטלפונים 
 ראש החוג

 :לפסיכיאטריה

 פרופ' מרק ויזר

  שטיין ניאלד פרופ' ראש הסקציה:

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

של הילד והמתבגר,  תנורמאלי: התפתחות בנושאים אלו יותיאורטלהקנות ידע קליני  מטרות הלימודים:

סמסטרים בפסיכיאטריה  4טיפול. התכנית כוללת פסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר ושיטות 

 של הילד והמתבגר. 

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

רק למתמחים ומומחים במקצועות אלה  תעודה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר תוענק

בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר וסמסטר אחד  שהשלימו ארבעה סמסטרים

 .בפסיכיאטריה כללית ועמדו בבחינה מסכמת

 :יתקבלו גם

מתמחים ומומחים ברפואת המשפחה; מתמחים  מתמחים ומומחים ברפואת ילדים;

עובדים סוציאליים קליניים ; מומחים בפסיכולוגיה קלינית; ומומחים בנוירולוגיה

 ומטפלים בהבעה.

 .למשתתפים הנ"ל יוענק אישור לימודים על השתתפותם בקורס, בציון שעות הלימוד

רשאים להשתתף מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה של הילד  בהדרכה בפסיכותרפיה

-והמתבגר, מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה, פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים

 מטפלים בהבעה.וניים, קלי

פסיכיאטרים, ואנשי מקצוע אחרים מאלה המצוינים לעיל )כגון   שאינםרופאים 

אישור להשתתפות בהדרכה בפסיכותרפיה  .קרימינולוגים(, תאושר השתתפותם בהרצאות

וועדת ההגוי של התכנית )ראש הסקציה נתן לאחר דיון ביהוא חריג לבעלי מקצועות אלה וי

           .ומרכזי התכנית(

לצורך קביעת ההתאמה להדרכה בפסיכותרפיה יש לקבל את אישורו של פרופ' דניאל שטיין,  

גב' רונית קלאוזנר מלימודי ההמשך באוניברסיטת תל אביב, ל לקבלת פרטים יש להתקשר

  03-6409797טלפון: 

 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:

 שכר לימוד מופחת( קבעלסמסטר )לאלה שאינם משתתפים בהדרכה י ₪ 2,400 שכר לימוד:

 הרצאות:

ההרצאות יהיו מקיפות, יכללו חומר . יתמקדו ההרצאות בהתפתחות וטיפול 2016 -2015בשנת הלימודים 

 .על ידי מיטב המרצים באותו נושא ויינתנינתנו יחדשני, ו

תתמקד באינטייק פסיכיאטרי ופסיכותרפויטי ובהדרכה  2016 -2015ההדרכה בשנת הלימודים 

של המשתתף(. ההדרכה בפסיכותרפיה תכלול הדרכה על מקרים  ןבפסיכותרפיה )בהתאם לידע ולניסיו

בפסיכותרפיה, כולל חוזה טיפולי, העברה  םטיפוליים מתמשכים עם דגש על הבנת מושגים תיאורטיי

ופסיכותרפיה במתבגרים. בהתאם למספר הנרשמים  Play Therapyשלוהעברת נגד, גבולות וטכניקה 

אחת או בשתי קבוצות נפרדות. הקבוצות ינוהלו על ידי מומחה בפסיכיאטריה  תתנהל ההדרכה בקבוצה



 .יה ועל ידי פסיכולוג קליני בכירנרחבים בפסיכותרפ ןשל הילד והמתבגר עם ידע וניסיו

 

 הורוביץ. ד"ר יפעת כהן, מר אלברטו מסצ'יאני, גב' מירהפניג, ילבנה : ד"ר סמדריכים בפסיכותרפיה

 טיפול בילדים או מתבגרים.אינטייק ו/או על כל משתתף להביא 
 

 הרצאות
 

 19:00 - 16:15השעות  בין הרצאות

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

 19:00 - 17:45השני מרצה בין                                                            

 
 סמסטר ראשון

 
 מרצה נושא ההרצאה תאריך

 סביבה בילדים ובני נוער-גנים ואינטראקציה גנים א. 19.10.15

 ירואנטומיה של המוח המתפתח נו ב.

 פרופ' גיל זלצמן

 פרופ' גיל זלצמן

   

 נוירואנדוקרינולוגיה ונוירוכימיה בילדים ובני נוער א. 26.10.15

 הדמיה והדמיה מוחית גנטית  ב.

 פרופ' אלן אפטר

 פרופ' דורון גוטהלף

 

 צירים התפתחותיים נושא:

 

 מרצה נושא ההרצאה תאריך

 ד"ר אירית מור  - Attachmentת היתאורי 02.11.15

   

 וייסטוב-ד"ר אסתי גלילי הגישה הפרוידיאנית –תיאוריות התפתחותיות קלאסיות  09.11.15

   

 ד"ר מירב רוט הגישה הקלייניאנית –תיאוריות התפתחותיות קלאסיות  16.11.15

   

 גב' מירה הורוביץ תיאורית יחסי האובייקט 23.11.15

   

 ד"ר יפעת כהן סיכולוגית העצמי פ 30.11.15

   

  לא יתקיימו לימודים –חנוכה  נר שני של 07.12.15

   

 ד"ר מירי קרן  התפתחות תקינה בגיל הרך 14.12.15

   

 ד"ר רוני הגש התפתחות תקינה בגיל החביון 21.12.15

   

 ד"ר מיכל לסק התפתחות תקינה בגיל ההתבגרות 28.12.15

 

 פסיכולוגים וביולוגים טיפולים נושא:

 

 מרצה נושא ההרצאה תאריך

 ד"ר מירי קרן טיפול בגיל הרך א' 04.01.16

   

 ד"ר רותי ברוך טיפול בגיל הרך ב' 11.01.16

   

 ד"ר גלית בן אמיתי  טיפול במשחק 18.01.16

 ד"ר לילי רוטשילד טיפול במנטליזציה 25.01.16



 
 סמסטר שני

 
 המרצ נושא ההרצאה תאריך

   

 ד"ר סילבנה פניג ים בפסיכותרפיה; המודל המוטיבציונייגורמים לא ספציפ 01.02.16

   

 קלומק-ד"ר ענת ברונשטיין טיפול אינטרפרסונלי 08.02.16

   

 ד"ר לואיזה בולוביק פסיכותרפיה פסיכואנליטית בגיל ההתבגרות 15.02.16

   

 ניאל שטייןפרופ' ד טיפול קוגניטיבי התנהגותי 22.02.16

   

 ד"ר יפעת כהן טיפול דיאלקטי התנהגותי 29.02.16

   

 ד"ר סילבנה פניג יחסותית יהגישה ההת 07.03.16

   

 ד"ר גילה שן היפנוזה וכלים אחרים  14.03.16

   

 פרופ' פז תורן ם קצרי מועד בילדים ובני נועריטיפולים פסיכודינאמ 21.03.16

   

 1ליאזון ברפואת ילדים יעוץ ויא. 28.03.16

 2ב.ייעוץ וליאזון ברפואת ילדים 

 ד"ר מומו לכיש

 ד"ר נועה בן ארויה

   

 ד"ר רחל בלומנזון ייעוץ הורים 04.04.16

   

 ד"ר איתן לבוב טיפול בילדים באמצעות הוריהם 11.04.16

   

 מר עידן עמיאל ות הורית: התנגדות לא אלימהכסמ 18.04.16

   

  לא יתקיימו לימודים -חוה"מ פסח 25.04.16

   

 ד"ר בנימין וגנר טיפול קבוצתי בילדים ובני נוער 02.05.16

   

 ד"ר גל שובל מסגרות טיפוליות )אשפוז, אשפוז יום, קהילות טיפוליות( 09.05.16

   

 א. הסתכלות פסיכוביולוגית על דכאון וחרדה  בילדים ונוער 16.05.16

 דה בילדים ונוערב. תרופות נוגדות חר

 פרופ' דורון גוטהלף

 פרופ' דורון גוטהלף

   

 ים יא. מייצבים אפקטיב 23.05.16

  TMS, ECTב.

 ד"ר יובל בלוך

 ד"ר יובל בלוך

   

 א. תרופות אנטיפסיכוטיות 30.05.16

 ב. טיפול בהפרעת קשב וריכוז 

 פרופ' פז תורן

 פרופ' פז תורן

   

 ד"ר יואב כהן ל הילד והמתבגרמחקר בפסיכיאטריה ש 06.06.16

   

 1אטריה יא. גישות אתיות ומוסריות בפסיכ 13.06.16

 2אטריה יב. גישות אתיות ומוסריות בפסיכ

 ד"ר איציק וורגפט

 ד"ר תמר קרני
 

 


