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 החוג לפסיכיאטריה
Psychiatry 

ביה"ס ללימודי המשך ברפואה יקיים בשנת הלימודים הקרובה תכנית 

             לימודים מקיפה בפסיכיאטריה.

 ללימודי המשך ברפואה, נא התקשרו אל מזכירות ביה"ס -להרשמה

 .6409797או  6409228-03בטלפונים  
 פרופ' מרק ויזר :חוגראש ה

 ד"ר יובל בלוך, ד"ר שי קונס :קורסה ימרכז

 הקניית ידע בפסיכיאטריה ובמדעי היסוד בפסיכופתולוגיה ובפסיכותרפיה. מטרות הלימודים:

 ים:מרכזי הנושא             הנושאים שיילמדו בקורס הבסיסי:

 הפרעות פסיכוטיות וסכיזופרניה   

 מבוא לפסיכו פרמקולוגיה וטיפולים תרופתיים       

 הפרעות אפקטיביות   

 הפרעות חרדה  

                  חוק, אתיקה וחינוך רפואי                                                                                                      

 חגי מעוזד"ר 

 רפי שטרייכרד"ר 

 ד"ר רויטל עמיעז

 ד"ר אוריאל ניצן

 מולי לינדרד"ר 

 מתמחים בפסיכיאטריה, בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר ובמקצועות נלווים קהל היעד:
 קורס בסיסי )חלק א + ב( ,ימי א' המועד:

 רון,ד"ר עדי דו במשך כל השנה )חלק ג( הדרכה קבוצתית בפסיכותרפיה 

 ד"ר שמעון קורניצר

 ד"ר אלכס אביב יתקיים בסמסטר א -)חלק ד( אמבוא לפסיכותרפיה  

 ד"ר ניצה נקש, יתקיים בסמסטר ב -טיפול התנהגותי קוגניטיבי )חלק ד( 

 ד"ר לילך רחמים

 )הרצאות( 15:30 - 14:00חלק א' בין השעות   שעות לימוד:

 ת()הרצאו 17:00 - 15:40חלק ב' בין השעות  

 )הדרכה קבוצתית( 18:45 - 17:15   חלק ג'  בין  השעות

 ()סמינר קבוצתי 20:30 - 19:00חלק ד'  בין  השעות  

 בניין הפקולטה לרפואה המקום:

 נקודות לסמסטר 25 נקודות זכות:

 לסמסטר ₪ 2,500 שכר לימוד:
 

בחינה המקנה תעודה בתום שלוש שנות השתתפות ועמידה בתנאי המעבר של התכנית, ניתן לעבור 

 בלימודי המשך בפסיכיאטריה
 

 קורס בפסיכותרפיה

 

 ד"ר אילן טרבסאחראי: 

 

 הקורס יכלול את השעורים הבאים:

ד"ר עדי דורון וד"ר שמעון קורניצר, ההדרכה תבוצע במשך כל  -הדרכה קבוצתית בטיפול פרטני  .1

 לימודי המשך. פי הרישום אצל רונית במזכירות-השנה. חלוקה לקבוצות תתבצע על
של הפסיכותרפיה הדינאמית,  ד"ר אלכס אביב, הקורס יעסוק בעקרונות הבסיסיים -מבוא לפסיכותרפיה א'  .2

 בהתבסס על תיאוריות פסיכואנליטיות מרכזיות.

ילמדו מושגי היסוד: חוזה טיפולי, ברית טיפולית, סטינג, העברה, התנגדות, הזדהות השלכתית והעברה 

לים של תיאורית הדחף, פסיכולוגיית האגו, יחסי אובייקט, פסיכולוגיית העצמי והגישה נגדית. ידונו המוד

 היחסית.

 ניצה נקש וד"ר לילך רחמים, יחל בסמסטר ב'.ר "ד –טיפול התנהגותי קוגניטיבי   .3



 

 : הקורס בפסיכותרפיה הינו חובה במסגרת התנאים לקבלת תעודה.דרישות חובה בקורס לפסיכותרפיה
 

 ודי הפסיכותרפיה מתחילים בשבוע הלימודים השני.לימהערה: 

 סמסטר ראשון

 
  15:30 – 14:00חלק א'  בין השעות  

  17:00 – 15:40חלק ב'  בין השעות  
 

 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

 דיון קליני על פסיכוזה א. 18.10.15

 לפסיכוזהמודל חיה  ב.

 מעוזחגי ד"ר 

 ד"ר מיכל טלר

   

 כופרמקולוגיה ואתיקהפסי א. 25.10.15

 פסיכופרמקולוגיה, ראיה לעתיד ב.

 פרופ' ישראל שטראוס

 ד"ר רפי שטרייכר

   

 אפיזודה פסיכוטית ראשונה א. 01.11.15

 ם בדיכאון ונוגדי דיכאון יב. שינויים נוירוביולוגי

 ד"ר חגי מעוז

 שטרייכררפי ר "ד

   

 גנטיקה בסכיזופרניה א. 08.11.15

 טיבית בסכיזופרניהיהפגיעה הקוגנ ב.

 פרופ' דורון גוטהלף

 פרופ' מרק וייזר

   

 פרודרום והתערבות מוקדמת א. 15.11.15

 סיכונים רפואיים במתן נוגדי דיכאון ב.

 ר אביב שגב"ד

 שטרייכררפי ר "ד

   

  דיון קליני -א. סכיזופרניה אבחנה 22.11.15

 תאוריות ביולוגיות בסכיזופרניה ב.

 ד"ר צבי פישל

 ר ערן הראלד"

   

 Well Being-סימנים שליליים, איכות חיים ו א. 29.11.15

 שיקום בסכיזופרניה ב.

 ישראל קריגרד"ר 

 ד"ר מולי לינדר

   

  לא יתקיימו לימודים –חנוכה  נר ראשון של 06.12.15

   

 א' -א. טיפול תרופתי בסכיזופרניה 13.12.15

 קטטוניה ב.

 פרופ' ישראל שטראוס

 בל בלוךיו ד"ר

   

 ב' -טיפול תרופתי בסכיזופרניה א. 20.12.15

 טיפול בסכיזופרניה, לא רק תרופות ב.

 פרופ' ישראל שטראוס

 ד"ר יעל נחמה

   

 סטורי בראייה דינאמיתימבוא והיבט ה -חרדה א. 27.12.15

 סכיזופרניה עמידה לטיפול ב.

 ד"ר הנרי שור

 חגי מעוזד"ר 

   

 דיכאון, הפרעה   -פקטיביות בראי התפתחותיא. הפרעות א 03.01.16

 DMDD -ביפולרית, ו    

 הפרעות חרדה בראיה התפתחותית "עד החתונה זה יעבור"?! .ב

 מה המהלך ארוך הטווח של הפרעות חרדה    

 ר חגי מעוז"ד

 

 ר יובל בלוך"ד

   

 אפידמיולוגיה -הזריםהפרעות חרדה בקרב אוכלוסיית העובדים  א. 10.01.16

 ומאפיינים ייחודיים    

 גישות ותאוריות פסיכולוגיות של הפרעות חרדה ב.

 ד"ר עידו לוריא

 

 גדי מאירד"ר 

   



 והטיפול בה חרדה חברתית א. 17.01.16

 לסיינטולוגיה Laing -תנועת האנטי פסיכיאטריה, מב. 

 דר' צופי מרום

 קרוןשמואל ד"ר 

   

 שי קונסד"ר  נטראקטיבית. חוק ופסיכיאטריה סדנא אי+בא 24.01.16

 
 סמסטר שני

 
 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

 נוירוכימיה של הפרעות אפקטיביות  א. 31.01.16

 (GADהפרעת חרדה מפושטת ) ב.

 פרופ' לאון גרינהאוס

 פרופ' חגי חרמש

   

 ב' -א. נוירוכימיה של הפרעות אפקטיביות 07.02.16

 ות חרדהפרמקולוגיה קלינית של הפרע-פסיכו ב.

 ד"ר רויטל עמיעז 

 פרופ' חגי חרמש

   

 בהפרעות חרדהמקומם של תסמיני כאב ואפקט הפלסבו  א. 14.02.16

  ( Panic Disהפרעת אימה ) רוח-ומצב    

 אורי ניצןד"ר 

 ד"ר גדי רפפורט

   

 פוביה ספציפית והפרעות פסיכוסומאטיות א. 21.02.16

 כאון בגיל המבוגריבדאתגרים  ב.

 גילה שן  ד"ר

 ד"ר רמית רבונה

   

 גנטיקה בהפרעה חד קוטבית א. 28.02.16

 פיברומיאלגיה: מחלה ראומטולוגית או סוג של דיכאון? ב.

 פרופ' גיל זלצמן

 ד"ר דניאלה עמיטל

   

 גנטיקה בהפרעה דו קוטבית א. 06.03.16

 מה מסתתר מאחורי דיכאון עמיד לטיפול? ב.

 ד"ר יואב כהן

 מיטלד"ר דניאלה ע

   

 עקרונות הטיפול בדיכאון א. 13.03.16

 1 -ב. מאפקטים להפרעות במצב הרוח אבחון וגישות טיפוליות

 פרופ' חיליק לבקוביץ

 לימור כהןד"ר 

   

 עקרונות הטיפול התרופתי בהפרעה דו קוטבית א. 20.03.16

 2-מאפקטים להפרעות במצב הרוח אבחון וגישות טיפוליות  ב.

 לבקוביץפרופ' חיליק 

 ד"ר רויטל עמיעז

   

 תיאור מקרים קליניים -הפרעות מצב רוח בהריון ולאחר לידה א. 27.03.16

 דיאגנוסטית חדשה-גישה פסיכוב. 

 ד"ר שי קונס

 הריוסף זפרופ' 

   

 א' -(PTSDהפרעה בתר חבלתית ) א. 03.04.16

  ב' -(PTSDהפרעה בתר חבלתית ) ב.

 הריוסף זפרופ 

   

 א' -הפרעה טורדנית כפייתית א. 10.04.16

 ב' -ב. הפרעה טורדנית כפייתית

 הריוסף זפרופ' 

 הריוסף זפרופ' 

   

 פרמקולוגיה-סטוריה ביקורתית של הפסיכויה. א 17.04.16

 ונוער בטיפול בילדים יבטים מיוחדים ודילמות חוקיות ואתיותב. ה

 ד"ר גדי מאיר

 ד"ר דורית פורת

   

  לא יתקיימו לימודים -חוה"מ פסח 24.04.16

   

 פרופ' אבנר אליצור חוות דעת פסיכיאטרית .+בא 01.05.16

   

 המשפטיתוית והפסיכיאטרית והזית והזו -א. עיון בתיקון החדש לחוק  08.05.16

 ב. סיכום שנת הלמודים, דיון מקרים, קבלת משוב

 פרופ' יובל מלמד

 ,ר שי קונס"ד

 ר יובל בלוך"ד



 


