
הכשרה במחקר בפסיכיאטריה כמסלול מצוינות 
מושך להתמחות בפסיכיאטריה

גוטהלףדורון ' פרופ

ר האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית"יו

תל השומר, ח שיבא"בי

אוניברסיטת תל אביב



ההרצאהתוכנית

מדוע סטודנטים לרפואה לא פונים לפסיכיאטריה-סקירת ספרות•

חוקרים של האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה  -החממה לרופאיםתוכנית•
ביולוגית

מנטורינג•

דעתם של סטודנטים ומתמחים ישראלים•

הכנס השנתי של איגוד הפסיכיאטריה הביולוגית•



מדוע שעור נמוך מידי של סטודנטים לרפואה פונים  
לפסיכיאטריה

פסיכיאטריה נתפסת על ידי סטודנטים לרפואה ורופאים כמקצוע•

"אוורירי"

ללא מטרות טיפוליות מוגדרות

לא מדעי

סטיגמה בנוגע לחולים במחלות פסיכיאטריות•

לא צפויים, מסוכנים

מחלות חשוכות מרפא

מעמד נמוך של הפסיכיאטריה בקרב צבור הרופאים•

הכנסה נמוכה

Brown et al. Psychiatric Bulletin 2009; 33:390-2



התורשתיות של המחלות הפסיכיאטריות  
גבוהה מאד

Sullivan et al Nat Rev Genet 2012



Biological Insights from 108
Schizophrenia-Associated Genetic Loci

The GWAS Consortium Nature, 2015



הסטודנטים לרפואה שמועמדים פוטנציאלים לבחור 
בהתמחות בפסיכיאטריה

שהחליטו להתמחות בפסיכיאטריה  

עוד לפני שהחלו בלימודי רפואה1.

בשל מפגש אישי עם חולה

והרומנטיקנים" הפסיכותרפיסטים"

בזמן הלימודים1.

תודות לחשיפה הקלינית בזמן הרוטציה

בעקבות משבר במקצוע התמחות אחר שבחרו2.
פונים לפסיכיאטריה עקב היותו מקצוע פחות תובעני ממקצועות אחרים ברפואה  

“work-life balance”

Bhugra et al. WPA News, 2012



חשיפה בזמן לימודי הרפואה שמשפרת את הדעה של  
סטודנטים לרפואה בנוגע לפסיכיאטריה

קורסים ספציפיים בנושאים פסיכיאטרים•

קליניים-יותר חשיפה לפסיכיאטרים בלימודים הפרה

הגברת חשיפה לפסיכיאטריה בסבבים הקליניים•

 של פנימיתבקלרקשיפחשיפה מוקדמת למשל

בפסיכיאטריהאלקטיבים•

כנסים פסיכיאטרים•

עיסוק במחקר וחשיפה לחוקרים•

Bhugra et al. WPA News, 2012



מי הרופאים שבוחרים לעסוק במחקר

פרסמו כבר בבית הספר לרפואה/כאלו שגילו עניין במחקר•

(סטודנטים מהתוכנית הארבע שנתית)בעלי תואר ראשון במדעים •



למחקר באיגוד הישראלי לפסיכיאטריה  מנטורינג
ביולוגית

(לבקוביץ' פרופ, זלצמן' פרופ)2009-2015המנהיגות הצעירה תוכנית•
60מרכזים שנבחרו על 20-פסיכיאטריה של הילד מ/מתמחים בפסיכיאטריה

ידי מנהלי בתי החולים
4פגישות בשנה כולל אחת בכנס השנתי
 למחקר או לפסיכיאטריה ביולוגיתרלבנטיםהרצאות בנושאים
פגישות לא פורמליות עם אנשי מקצוע בכירים מישראל ומהעולם
הכוונה לעודד ביצוע מחקר

המנהיגות הצעירהתוכניתמגבלות •
חוסר מחויבות להגיע או לבצע מחקר
"בחינםהגושרים"
פסיביות
לא הוגבלה בזמן



(2016-2017)החממה לרופאים חוקרים 

מובנת בת שנתייםתוכנית•

חוקרים צעירים שיהוו את -חלק מקבוצה נבחרת של רופאיםלהיות •
בפסיכיאטריהדור העתיד של המחקר 

אשר יוביל את -בכירחוקר -רופא-ליווי אישי על ידי מנטורלקבל •
מדעיתבמחקר ובכתיבה " על רטוב"החוקר הצעיר 

שנים מתום  5רשאים להגיש מועמדות מתמחים ומומחים עד •
ההתמחות

אותם לפנות  שהביאו המועמדים נדרשו להגיש מסמך עם הסיבות •
נושאי מחקר שמעוניינים לחקור   , ניסיון העבר במחקר, לתכנית
קריירה לשנים הקרובותותכנית 



החממה לרופאים חוקרים

התקבלו לתוכנית27מועמדים נגשו 60•

-קריטריונים לקבלה•

פוטנציאל מחקרי

מוטיבציה

התרשמות מיכולת להתמקד

החוזה והקו המנחה של החממה•

כתיבת מאמר מדעי והגשתו לפרסום בתוך השנתיים של התוכנית

עמידה בdeadlines-של התקדמות לאורך התוכנית



הנבחרים27

4גהה•

3ציונה-נס/באר יעקב•

3שלוותה•

2שיבא•

2שניידר•

2הדסה•

2איתנים/כפר שאול•

רמבם, לאומית, זיו, העמק, אברבנל•

1ש"ב, מזור, רמת חן, לב השרון



דוגמאות לנושאי מחקר של חניכי החממה

מנטורנושאהחניךשם

דפנה כהנא

יעקבבאר

The efficacy of clonidine treatment for 
clozapine-induced hypersalivation

אבי ויצמן' פרופ

גוטהלףדורון ' פרופThe autistic phenotype in VCFSש"יפה סרור ב

גלעד אגר

גהה

Prevalence of schizophrenia in East-

African immigrants

ויזרמרק ' פרופ

דפנה ערמון 

הדסה

Stress effects on behavior and 

microbiome in young vs. elderly mice

בני לרר'פרופ

זיאד אבו רחאל  

העמק

E-Mental Health: attitudes, 

expectations and acceptability

אבי אביטל'פרופמ

אפרת מלקוש  

כפר שאול

The Association between Religiosity 

and Self-injurious Thoughts and 

Behaviors and Suicidality 

שובלגל' פרופ



דוגמאות לנושאי מחקר של חניכי החממה

מנטורנושאהחניךשם

גלעד בודנהיימר

לאומית

Violence in first episode psychosis 

among ultra-orthodox patients

בלמייקרחיים' פרופ

אמסלםדורון 

שיבא

Breaking bad news in schizophreniaרועהדיויד' פרופ

חן דרור

שלוותה

Effect of risperidone on cognitive 

functions in adolescents with ADHD

יובל בלוך' דר

פרבשטייןדן

שלוותה

Thymus function (TRECs) in 

depressed children

אלן אפטר'פרופ



הרצאות במפגשי החממה

כתיבת הצעת מחקר•

קריאה ביקורתית של ספרות מדעית ופיתוח רעיון למחקר•

אתיקה במחקר•

כתיבה מדעית•

SPSS-סטטיסטיקה בסיסית ב•

נוירואימונולוגיה•

(והשתתפות בכנס הגנטי הבינלאומי בירושלים)גנטיקה בפסיכיאטריה •

של התמכרויותנוירוביולוגיה•

הנחיות להכנת פוסטר•



תהליך ההתקדמות של החניכים

חלוקה לשביעיות באחריות מדריך מהחממה•

 המנטורמתווך כשעולים קשיים עם

 המנטורמחליף את עבודת

בקשר עם החניך לעודד התקדמות בין המפגשים ולייעץ

 הצגת ההתקדמות של המחקר בכל מפגש של החממה וקביעת יעדים להשגה עד
המפגש הבא

פותח אפשרויות להשתתפות בתוכניות בינלאומיות מקבילות לעידוד מחקר•
ECNP-בתי הספר של ה•

ESCAPבית ספר של •



אתגרים

שאינם ברי ביצוע בלוח הזמנים של גרנדיוזיםלוותר על רעיונות מחקר •
החממה

מנטוריםזמינות •

שניסו למשוך את המועמד לעבודות מחקר שלהםמנטורים•

,  ריבוי תורנויות, שמירה על רצף פעילות מחקרית על רקע עומס קליני•
חיי משפחה, בחינות

שנה לאחר התחלת התוכנית ושנה לפני סיומה יציג כל חניך פוסטר על  •
פרויקט המחקר

חישוב מסלול מחדש לכאלו שלא נראה שיוכלו להשלים את הפרויקט שבחרו  •
חלופיתתוכניתבחירת -בתוך שנה

 המנטורכתיבת מאמר מנתונים קיימים של
כתיבת מאמר סקירה

מתקדמים ומשתתפים עם שעורי נוכחות גבוהים, מהחניכים ממשיכים96%•



השניהלשנה תוכנית

להתקדם בנחישות עם החניכים כך שישלימו כתיבת מאמר כמחברים  •
ראשונים

נמדוד את ההצלחה שלנו במספר החניכים שיגיעו לפרסום מאמר•

-מי שצולח את אתגרי כתיבת המאמר הראשון•

נשבה

יש לו את הכלים הבסיסיים להמשיך בקריירה



אפטראלן : שליהמנטור



מנטורים



DSM Criteria for Mentorism

אוהב להיות בקרבה של צעירים•

מעורב באופן אקטיבי ומכוון בקריירה שלהם•

מוכשר ויכול להגשים כל , מיוחדלחניך שהוא הקניית הרגשה •
חלום

מזהה בך סגולות שאתה לא ידעת על קיומם•

עוזר לך להגשים את החלומות  •
לחלומותלך זמן להקדיש מפנה ‒

בעולםאותך למומחים מקשר ‒

זמין ותומךתמיד ‒

מתעניין בחייך האישיים•

ומתפתחגדל מפרגן לך כשאתה •



טובממנטורדרישות 

חוקר מיומן-קלינאי1.

צריך להרגיש בטוח מספיק במעמדו ובהצלחתו כך שיוכל לפרגן להצלחת  2.
או לקנא בהצלחתו( למשל על מקום במאמר)החניך מבלי להתחרות 

האנרגיה  , צריך להיות מורה בנשמה שמוכן להשקיע את הזמן3.
וההתלהבות לסחוף את החניך

כך שיוכל  מהמנטורלהיות פתוח לקבל פידבק מהחניך על צרכיו ורצונותיו 4.
לשפר את ההתכווננות שלו לצרכי החניך

Sackett, Clinical and Investigative Medicine 2001; 24:94-100



סקירה תקופתית עם החניך של סדרי עדיפויות

הדברים שאני עושה שאני רוצה לפרוש מהם1.

הדברים שנתבקשתי לעשות ואיני רוצה לעשות אותם2.

הדברים שאני לא עושה ורוצה לעשות3.

הדברים שאני עושה ורוצה להמשיך לעשות4.

3ואעביר דברים מסעיף 2-ו, 1כיצד אקצר את הרשימה של סעיפים 5.
החודשים הבאים6-ב4לסעיף 

קריירה ברפואה/המפתח להצלחה במחקר•
מנטור טוב
סדרי עדיפויות/ניהול זמן נכון

Sackett, Clinical and Investigative Medicine 2001; 24:94-100



מנטורינג

"שולייתי"פסיכיאטריה כמקצועות אחרים ברפואה נלמדים באופן •

או  מלאכה , אומנות, הרוכש מקצוע, (צעיר בדרך כלל)אדם -שולייה•
.  מיומןשהוא אומןמסוימת בדרך של התלמדות אצל בעל מקצוע מיומנות

המלאכהמשמש השוליה כעוזר לבעל במסגרת ההתמחות

מיומנות וחוכמה  , ידע, רופא בעל ניסיון: mentor & menteeיחסים בין •
תמיכה או אפשרויות לחניך רופא או סטודנט לצורך  , הנחיה, ידע, מציע עצה

(Steele et al. Medical Teacher 2013; 35:e1130-8)פיתוח הקריירה של החניך 



מנטורינג

• The provision by an already successful and secure academic, 
of resources (but not obligations), opportunities (but not 
demands), advice (but not orders) and protection (Sackett, Clinical 
and Investigative Medicine 2001; 24:94-100)

• Including space to work, funding for the study (bridging the 
funding until their first research is supported), affording courses 
and meetings especially at nice venues and for generous 
honoraria

• Never load the mentee with odious tasks with little or no 
academic content from overburdened mentors



יתרונות

,  מיומנויות משא ומתן, לומד לעשות נטוורקינג:   -Menteeל•

,מיומנויות הצגה, כתיבה אקדמית, יישוב קונפליקטים

עזרה בעיצוב הזהות האקדמית ובתכנון המסלול האקדמי

ומהנחלת  mentee-סיפוק מתהליך ההתפתחות שעובר ה:  Mentor-ל•
ניסיונו והידע שלו לקולגה צעיר

שייכות והערכה ומונע  , צמיחה, התהליך תורם לתחושת סיפוק:לארגון•
שחיקה של כל המעורבים בו



חניך-נושאים חשובים ביחסי מנטור

תחומי עניין משותפים•

ושל החניך את השלב ההתפתחותי בקריירה בו נמצא  המנטורהכרה של •
החניך

מציאותית ליכולות ולזמן שאותו יכולים להקדישתוכניתבנית •

בהתהליךהגדרת מידת העצמאות המצופה מהחניך •

שכוללים הצגה של ההרצאה של החניך בפני  אינטימיםרצון ויכולת ליחסים •
כשהוא מתקן את המאמר  המנטורלפני כנס או ישיבה מאחורי המנטור

שכתב החניך



מדוע שעור נמוך מידי של סטודנטים לרפואה פונים לפסיכיאטריה

פתרון בעיה

מלחמה על תקציבים

 שינוי סטיגמה באוכלוסיה(כתיבת מאמרים אוהדים לYnet ,ראיונות בתקשורת)

שמתרחק מהרפואה  " ביולוגי"ופחות " נישתי"מקצוע •

פנימית הקלאסית-הקלינית

תקצוב-תת•

סטיגמה באוכלוסיה•

:תפיסתיים/מאפיינים מדומים

התחום

 בפסיכיאטריה בשנה אאיכותיקורס

 חינוך רפואי  הכנסה של התחום דרך
/מרפאה/ ח לבריאות הנפש"ביקור בביה/ מפגש עם מטופל מעורר אמפתיה)

(יותר הרצאות בקורס היבטים הומנים

 (למשל נוירוגנטיקה התנהגותית)בפסיכיאטריה קורסי בחירה יותר

 עבודות גמר ליותר הצעות לפרויקטים

 מתמחים שבחרו /משנים מתקדמותמפגשים עם סטודנטים

!(העיקר להנגיש.. אפילו בהפסקות)בפסיכיאטריה 

(מפסיכותרפיה לנוירוגנטיקה)הטווח הפסיכיאטרי/חשיפה למגוון-ל"בכל הנ

 (מוח)נוירולוגיה /'מסלול ייעודי לפסיכ-שינוי תוכנית הלימודים

, "רוחי רוחי", "שטויות", "לא מדע", "לא רפואה"•

"אין ידע אמיתי ורק מנחשים"

"אמיתית/"פשרה למי שלא חכם מספיק לרפואה פנימית•

,  סטודנטים ממש לא יודעים מה זה פסיכיאטריה•

איך נראית העבודה  , מה כלול בתחום
(.אפילו ברמה שמבלבלים בין פסיכיאטריה לפסיכולוגיה)



מדוע שעור נמוך מידי של סטודנטים לרפואה פונים לפסיכיאטריה

פתרון בעיה

האווירה בבתי החולים והמרפאות

 תחושה של תקצוב"תקצוב או לפחות מתן  "
(הרצאות/סיורים/נשנושים במפגשים)

 את בתי החולים והמחלקות לסבב הקלינילברור היטב  .

.עדיף פחות חשיפה מאשר חשיפה גרועה

 לסבב הקלינילברור עוד יותר טוב את הטיוטורים!!

אינטיקים  /מפגשים/שיחות/לעודד ולארגן כמה שיותר הרצאות

פסיכיאטרים מוצלחים ומעוררי השראהלימודיים עם 

.  תת תקצוב, הזנחה, "תנאים-תת"תחושה של •

.מדכא לבחור כאווירת עבודה לחיים

רוחי ", dropouts, מוזרים"/ פריקים"הפסיכיאטרים נתפסים כ•

". רוחי

אין מספיק חשיפה לפסיכיאטרים שישמשו כמודלים לחיקוי  •

...מוטיבציה, ענין, בטחון, חכמה, שמשדרים ידע

אפילו בקרב הפסיכיאטרים עצמם" מקצוע נחות"סטיגמה של •

המטופלים

 כבר משנה אמפגשים עם מטופלים

 בחירה/חובה? במסגרת חינוך רפואי" בריאות הנפש"פרויקט  ?

?בונוס לציון כלשהו

,  שולי החברה, "גם ככה לא יעזור להם", "מפחידים"•

,  (לחוש אמפתיה/קשה להזדהות" )זה לא אנחנו"

.לא נעים לחשוב עליהם



שיפור הסבב הקליני בפסיכיאטריה

החשיפה בסבבים בעיקר למחלקה סגורה לא משקפת את המציאות  •
לכן כדאי לשלב יותר מרפאות. ומרתיעה סטודנטים

:בטיוטריםדרוש שיפור •
 (לפנות לטיוטור זמן)בזמינות

מתמחה ברמה ועם מוטיבציה יכול להיות טיוטור מלהיב ורותם וכך עושים בפנימית

מומלצת אקטיביות כולל לשלבם  . במהלך הסבבפאסיביםהסטודנטים מידי •
שיראיינו כמה שיותר, הצגת חולים, הגשת קבלות, לתת אחריות, בטיפול

לתת להרצות רק לכאלו  ". חוריםסתימת"וכלא לשבץ הרצאות באופן אקראי •
שמאד רוצים ועם כישורים



פסיכיאטריות אחרות במהלך לימודי -פעולות חינוכיות
הרפואה

שילוב פסיכיאטריה בסבבים אחרים כגון פנימית ורפואת משפחה•

-ימי פסיכיאטריה מרוכזיםאירגוןהגברת החשיפה לפסיכיאטריה על ידי •
פסיכיאטריה ביולוגית/בכנסי איגוד הפסיכיאטריה

"למתעניינים בתחילת שנה שישית" יום פסיכיאטריה

 לקראת הסטאז-רים'סטאזיום'

יום מרוכז של הכנת סטודנטים למבחן הגמר בפסיכיאטריה

לא להתבייש לשווק

הקלרקשיפיותר להציע אפשרויות לעבודות גמר ובאופן מובנה במהלך •



"תלפיות שיבא"תוכנית 



"תלפיות שיבא"תוכנית 

מלגות•

מנטור אישי•

עידוד מנהיגות•

מסלול מהיר לניהול  •

תוכניות העשרה•

פגישות חודשיות וטיולים•

סביבה מפתחת בקבוצת התלפיונרים•
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Andreas Meyer Lindenberg
Editor, European Neuropsychopharmacology
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Risk and resilience mechanisms for psychiatric disorders

Charles Nemeroff
Chief of Psychiatry, Jackson Memorial Hospital, Chief of Psychiatry, University of Miami 
Hospital, University of Miami
Paradise Lost: The Persistent Biological and Psychiatric Consequences of Child Abuse 

and Neglect

Stephan Eliez
President, European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP)
Switzerland
The use of neuroscientific methods in the investigation of neurodevelopmental 
disorders can help us orient our therapeutic interventions

Mary-Claire King
Expert in genetics of breast cancer (identified the BRCA1 gene) 
and schizophrenia University of Washington, Seattle

From Gene Discovery to Diagnosis and Treatment: 

Breast Cancer as a Fable for Mental Illness

ערן סגל
מכון ויצמן למדע, המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית

Personalized nutrition: prediction of glucose levels and weight regain by intestinal 
microbiome signature

הרצאות מליאה



The microbiome, CNS and behavior

The glutamatergic system: the receptors and novel treatments

Bipolar disorder update

ADHD treatments revisited 

Stress response as a dynamic process, from reactivity to recover 

From bench to bedside to population-based studies in addiction 

Late life depression: Interface with stress and vascular dementia

Thinking out of the box

qEEG in psychiatric conditions

The psycho-neurobiology of suicidality in adolescence

The Social Brain and psychiatry 

Gender differences in functional neuroimaging

Big Data: A game changer in healthcare

Sleep disorders

The self construct: from an experience to a neural-based perspective

Autism: from inside out

Cognitive Bias and attention control: Neuro-Cognitive Mechanisms of emotion interactions in health and mental Well-Being

Update on eating disorders and obesity

Pain-physiological and psychological aspects molecular determinants of pain detection

נושאי המושבים



פרס האיגוד למחקר מצטיין

פרס לעידוד שיתוף פעולה בין קלינאים לחוקרים 
(NiPi)המכון הלאומי לפסיכוביולוגיה בשיתוף 

תחרויות נושאות פרסים  

2017במסגרת הכנס השנתי 

תחרות למתמחים לעבודת מדעי היסוד

הפוסטרים המצטיינים לבחירתתחרות 

פרטים מלאים יתפרסמו בקרוב במייל ובאתר



אשנב קליני לחוקרים
'החלה ההרשמה למחזור ג

פרטים באתר האיגוד

'מפגש סיום של מחזור ב



חדש בכנס
סרט באורך מלא

עדיין אליס

בסיום הסרט 

דיון בהנחיית 

חיים בלמקר ' פרופ



דנה ברגר וירמי קפלן



2016סטודנטים לרפואה בכנס השנתי 


