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 החוג לפסיכיאטריה
 Psychiatry Child & Adolescent-פסיכיאטריה של הילד והמתבגר

ביה"ס ללימודי המשך ברפואה יקיים בשנת הלימודים הקרובה תכנית לימודים בנושא 

 .19.00-14.30, ימי שני בין השעות 2016באוקטובר  31-הנ"ל, החל מה
  6409797או  6409228-03ר אל מזכירות ביה"ס בטלפונים להרשמה בהקדם, נא להתקש

 STAL@TAUEX.TAU.AC.ILאו למייל 

 מרק ויזר פרופ' ראש החוג:

  שטיין ניאלד פרופ' :הסקציהראש 

 ר סילבנה פניג"תורן, ד פזפרופ'  :התכניתמרכזי 

של הילד והמתבגר,  תנורמאליבנושאים אלו: התפתחות  יותיאורטלהקנות ידע קליני  :הלימודיםמטרות 

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

 של הילד והמתבגר. 

 מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה. מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר. הל היעד:ק

במקצועות אלה  רק למתמחים ומומחים תעודה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר תוענק

בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר וסמסטר אחד בפסיכיאטריה  שהשלימו ארבעה סמסטרים

 , ועמדו בבחינה מסכמת.כללית

 :יתקבלו גם

מתמחים ומומחים ברפואת המשפחה; מתמחים ומומחים  מתמחים ומומחים ברפואת ילדים;

 קליניים ומטפלים בהבעה.עובדים סוציאליים ; מומחים בפסיכולוגיה קלינית; בנוירולוגיה

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

רשאים להשתתף מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה של הילד  בהדרכה בפסיכותרפיה

, עובדים תקליני הפסיכולוגימומחים בוהמתבגר, מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה, 

 לים בהבעה.מטפוקליניים, -סוציאליים

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(.

 קהל היעד

 :)המשך(

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

 ימודי ההמשך באוניברסיטת תל אביבמללטל  לקבלת פרטים יש להתקשר

 stal@tauex.tau.ac.il, מייל:  6409797-03טלפון: 

 סמסטרים ארבעה משך הלימודים:

 ימי ב' המועד:

  15:45  - 14:30   ין השעותהדרכה ב

  19:00  - 16:15השעות  בין הרצאות

 נקודות לסמסטר 25 נקודות זכות:

 לסמסטר )לאלה שאינם משתתפים בהדרכה יהיה שכר הלימוד מופחת( ₪ 2,500 שכר לימוד:

 הרצאות:
 

ממדיות -רבמקיפות ו הרצאות ויתמקדו ההרצאות בפסיכופתולוגיה. יינתנ 2017 -2016בשנת הלימודים 

 .רצאות על ידי מיטב המרצים באותו נושאכמה ה ובכמה תחומים מרכזיים, כאשר בכל תחום יינתנ

 הדרכה:
 

תתמקד באינטייק פסיכיאטרי ופסיכותרפויטי ובהדרכה  2017 -2016ההדרכה בשנת הלימודים 

על מקרים  של המשתתף(. ההדרכה בפסיכותרפיה תכלול הדרכה 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 

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

 נרחבים בפסיכותרפיה ועל ידי פסיכולוג קליני בכיר.  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  יןב הרצאות

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

 19:00 - 17:45השני מרצה  בין                                                           

 
 סמסטר ראשון

 
  isruptive disordersD נושא:

 ד"ר תמי מוזס מרכזת:

 
 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

31.10.16 Attention Deficit Hyperactivity 

              Disorder (ADHD)   

 מוזס ד"ר תמי

   

07.11.16 Oppositional Disorder, Conduct 

Disorder 

 רצוני דעוןד"ר ג

   

 זלצמן ילג פרופ'   Disruptive Disordersנוירוביולוגיה של  14.11.16

 
 ותסמונות נוירופסיכיאטריות סכיזופרניה, אוטיזם : נושא

 אירית מורד"ר  מרכזת:

 
 מרצה ההרצאה נושא תאריך

   

 ד"ר יואב כהן סכיזופרניה של הילדות 21.11.16

   

28.11.16 Autistic Spectrum Disorders (ASD) מור יריתד"ר א 

   

 ד"ר מייק סטבסקי פיגור 05.12.16

   

 גוטהלף ורוןפרופ' ד רות נוירופסיכיאטריות בילדים ונועתסמונ 12.12.16

 הפרעות אפקטיביות נושא:

 פרופ' גיל זלצמן מרכז:

 

 מרצה ההרצאה נושא תאריך

   

 זלצמן ילפרופ' ג דיכאון בילדים ובני נוער 19.12.16



   

  לא יתקיימו לימודים –חנוכה  חג  26.12.16

   

 אפטר לןפרופ' א נועראובדנות בילדים ובני  02.01.17

   

 בלוך ובלד"ר י הפרעה ביפולרית בילדים ובני נוער 09.01.17

   

 קרןירי ר מ"ד דיכאון בגיל הרך 16.01.17

 
 וספקטרום ההפרעות הכפייתיות  טיקים, הפרעות חרדה נושא:

 פז תורן פרופ' מרכזת:

 

 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

 פרופ' פז תורן ובני נוער הפרעות טיקים בילדים 23.01.17

   

חרדה חברתית, מוטיזם סלקטיבי, פוביות  30.01.17

 ספציפיות

 ד"ר מיכל לסק

   

 ארבל ושד"ר ש הפרעת חרדה כללית, חרדת פרידה 06.02.17

   

הפרעה כפייתית טורדנית והפרעות בספקטרום  13.02.17

                 הכפייתי

 ד"ר דורית פורת

 
 שניסמסטר 

 
 ברצף ההתפתחותי הפרעות אישיות :נושא

 ד"ר יפעת כהן מרכזת:
 

 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

ברצף  מושגים כללים בהפרעות אישיות 20.02.17

 ההתפתחותי

 ד"ר יפעת כהן

   

 ד"ר יפעת כהן טיפול בהפרעות אישיות ברצף ההתפתחותי 27.02.17

   

06.03.17 Gender Dysphoria פטרפרופ' אלן א 

 
 אכילההפרעות  נושא:

 פרופ' דניאל שטיין :מרכז
 

 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

 ר עדי חנוך לוי"ד סקירה כללית 13.03.17

 אינטגרטיביתפסיכותרפיה א.  20.03.17

 הפרעות אכילה בגיל הרךב. 

 פניגילבנה ד"ר ס

 קרןירי ד"ר מ

   

 םקוגניטיבי יםטיפולא.  27.03.17

 יםחתימשפ יםטיפולב. 

 שטיין ניאלפרופ' ד

 גוטהלף ד"ר אילת

   



השמנה מורבידית בילדים ובני נוער. גישה רב  03.04.17

 מקצועית לטיפול

 פניג ילבנהד"ר ס

   

  לא יתקיימו לימודים –ערב פסח  10.04.17

   

  לא יתקיימו לימודים –חוה"מ פסח  17.04.17

 
 פסיכוטראומה בילדים ובני נוערנושא: 

 וייסטוב-פרופ' נתנאל לאור, ד"ר אסתי גלילי :זיםמרכ

 
 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

סקירה  -(PTSD)הפרעה פוסט טראומטית  24.04.17

 כללית

 לאור תנאלפרופ' נ

   

  לא יתקיימו לימודים – העצמאותערב יום  01.05.17

   

 נוירוביולוגיים םהיבטי -PTSDא.  08.05.17

 ון וחוסןגורמי סיכ -PTSDב. 

 לאור  תנאלפרופ' נ

 וולמר יאור לד"

   

 הגישה לחבלה נפשית בחדר המיון 15.05.17

PTSD במצבים רפואיים 

 וייסטוב גלילי ד"ר אסתר

   

 טיפול פסיכולוגי -PTSDא.  22.05.17

 הטיפול במצבים מורכבים של חבלה נפשיתב. 

 ד"ר לילך רחמים

 אשהרבן  ורטוד"ר פ

 
 לייםנושאים כל נושא:

 ד"ר סילבנה פניג מרכזת:

 
 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

 רן לב ד"ר שאולי שימוש בסמים ובאלכוהול 29.05.17

   

05.06.17 Abuse ד"ר גלית בן אמיתי בילדים ובני נוער 

   

 ד"ר תמי מוזס החוק בפסיכיאטריה של הילד 12.06.17

   

 ד"ר גילה שן הקשר גוף נפש 19.06.17

   

 ד"ר גדעון אבידן אנורזיס, אנקומפרזיס 26.06.17

 


