
 
 
 
 

 

 

 החוג לפסיכיאטריה
 פסיכיאטריה של הזיקנה )פסיכוגריאטריה(

Geriatric Psychiatry 

 שנה ג' –לימודי תעודה 

 )כולל מפגשי הערכת כשרות משפטית(

 
 יחיאל לבקוביץפרופ'  ראש החוג:

 הייניקפרופ' ירמיהו  מרכז הקורס:

 ט, ד"ר אלכסנדר למברג,  ד"ר אילנה ויינטראוב, ד"ר בוריס פינקל, ד"ר דפנה שפ ועדת היגוי:

 ד"ר ליאורה דונסקי שפרינגר, -רמית רבונה ד"ר 

על פני שלוש  שהקניית ידע קליני ותיאורטי בפסיכוגריאטריה ותחומים סמוכים. הקורס מתפר מטרות הלימודים:

שעות הוראה. הוא כולל הוראה פרונטלית, הצגת מקרים, סדנאות, סיורים  400 -שנים, כ

נסות )אובזרבציה( בת שבעה ימים במרפאה ושבעה ימים במחלקה לימודיים, והת

 .לפסיכוגריאטריה

רפואיים וסמוכים להם.  –חברתיים -הסמסטר הראשון יעסוק בין היתר גם בנושאים משפטיים

סוגיות של כשרות משפטית ואפוטרופסות, חסרי ישע וכאלה שתפקודם הידרדר,  הינן 

 כל מי שעוסק בפסיכוגריאטריה.מרכזיות בעשייה הקלינית השוטפת של 

לא מכבר אושרו בכנסת תיקונים משמעותיים לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, וכעת 

נערכים במסגרות הרלבנטיות השונות, ליישומם המעשי של תיקונים אלה. הסמסטר הראשון 

 יעסוק גם באלה בהרחבה.

וכתיבת תעודות רופא וחוות  עקב חשיבות הנושא יתאפשר לרופאים העוסקים בהערכת כשרות

דעת לבתי משפט ומעוניינים להתעדכן בחידושים שחלו בתחום, אך גם למי שמגלה עניין 

מפגשים ראשונים של שנת  7בנושא באופן כללי להירשם ולהשתתף באופן ספציפי באותם 

"הכשרות המשפטית של הלימודים בהם הנושא מטופל באופן מעמיק, וזאת תחת הכותרת 

מפגשים יוענק אישור  7למסיימים של אותם  .ידי רופאים"-על כשרות זקן והערכתהאדם ה

 השתתפות. 

מתמחים בפסיכיאטריה שעמדו בהצלחה בבחינות שלב א', מומחים ללימודי תעודה  קהל היעד:

. למפגשי "הכשרות בפסיכיאטריה, מומחים ברפואת המשפחה ומומחים בגריאטריה

 התחומיםהמשפטית" יתקבלו רופאים מכל 

 ימי ה' המועד:

 17:45 – 16:00חלק א' בין השעות 

  19:30 – 17:45חלק ב' בין השעות 

 מספר החדר יעודכן בלוח האלקטרוני בכניסה לבניין, בניין הפקולטה לרפואה המקום:

  נקודות לסמסטר 25 נקודות זכות:

 לסמסטר ₪ 2,500 שכר לימוד:

 לקורס הקצר ₪ 1,250

השלמה ל"תעודה" , אך עם קבלת אישור השתתפות. לסמסטר בודד ללא זכאות לקבלת תעודה יתאפשר רישום גם

 תתאפשר רק כשייפתח מחזור נוסף ללימודי "תעודה". 

 שני ייערכו בשעות הבוקר.ההסיורים הלימודיים בסמסטר 

 שינויים ועדכונים בתכנית יפורסמו באתר האינטרנט, מוקדם ככל שניתן.

 http://med.tau.ac.il/cme-32  באמצעות אתר המרכז האקדמי: אנו ממליצים לעקוב

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 סמסטר ראשון

 
 מרצה נושא ההרצאה תאריך

26.10.17 

 חובה לקורס הקצר

 א. הצגת שנת הלימודים: הנחיות לפרקטיקום, 

  לכתיבת מקרה, סיורים לימודיים, מפגשי     

    ,VC בחינה בע"פ 

 מבוא: מערכת המשפט בישראל ב.

 פ' ירמיהו הייניקפרו

 

 

עו"ד ד"ר מיקי שינדלר/ 

 עו"ד יעל וקסמן

   

02.11.17 

 חובה לקורס הקצר

 א+ב. כשרות משפטית, אפוטרופוס וחלופותיו, 

 וחוקי הגנה נוספים    

 עו"ד ד"ר מיקי שינדלר

   

09.11.17 

 חובה לקורס הקצר

 א+ב. חוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה 

 מותל    

 עו"ד יעל וקסמן

   

16.11.17 

 חובה לקורס הקצר

 סוגיות במינוי  –א. "לא עוד אדון לעצמו" 

 אפוטרופוס מנקודת ראות עובדת סוציאלית     

 ופקידת סעד לחוק הכשרות המשפטית     

 והאפוטרופסות    

 מודל רפואי להערכה של כשרות משפטית? ב.

 גב' הדס זאב

 

 

 

 פרופ' ירמיהו הייניק

   

23.11.17 

 חובה לקורס הקצר

 א. כשרות לצוואה

 תובנה ושיפוט בפסיכוגריאטריה ב.

 עו"ד בעז קראוס

 פרופ ירמיהו הייניק

   

30.11.17 

 חובה לקורס הקצר

 א. היבטים אתיים בפסיכוגריאטריה

 הערכה של כשרות פיננסית: סקירת ספרות ב.

 ד"ר סימונה נאור

 פרופ' ירמיהו הייניק

   

07.12.17 

 חובה לקורס הקצר

 א. תעודת רופא לעניין אפוטרופסות נוכח 

 התיקונים בחוק האפוטרופסות    

 הערכה רפואית של כשרות לצוואה ב.

 פרופ' ירמיהו הייניק

 

 פרופ' ירמיהו הייניק

   

  לא יתקיימו לימודים –חג חנוכה  14.12.17

   

 התעללות בקשישים:  ב.א+ 21.12.17

 י לרפואה משפטיתהמכון הרפוא    

 ד"ר ריקרדו נחמן

   

 א. חוק הטיפול בחולי נפש ותפקיד הפסיכיאטר  28.12.17

 המחוזי    

 ולשאת בעונש מסוגלות לעמוד לדין ב.

 ד"ר רמי מירז

 

 ד"ר רמי מירז

   

 ד"ר שרה אלון א+ב. התעמרות בקשישים והזנחתם 04.01.18

   

 א. עמותת עמד"א 11.01.18

 יקום של כישורי נהיגההערכה וש ב.

 מר גרי רוט

 ד"ר פנינה וייס

   

 גב' אורנה זמיר  א. חוק הסיעוד: סקירה כללית 18.01.18



 
 
 
 

 

 גב' אורנה זמיר  הערכת תלות והשגחה ב.

 

 

  

 א. הזנחה עצמית בזקנה 25.01.18

 אלימות ופגיעות מיניות כלפי נשים זקנות ב.

 ינטרשטייןד"ר טובה בנד ו

 ינטרשטייןד"ר טובה בנד ו

   

 שירותים בקהילה ובמוסד לזקנים עם  ב.א+ 01.02.18

 דמנציה או עם הפרעות נפשיות    

 גב' ג'ני ברודסקי

 
 ימי פרקטיקום במחלקה לפסיכוגריאטריה( 7-ימי פרקטיקום במרפאה לפסיכוגריאטריה ו 7)כולל סמסטר שני 

 
 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

 ודי:סיור לימ ב.א+ 08.02.18

 במרכז רמת גן לאלצהיימר, רמת גן    

 מרכז: מר ניתאי אליאש

   

 סיור לימודי: ב.א+ 15.02.18

 במחלקה פסיכוגריאטרית,     

 המרכז לבריאות הנפש לב השרון )פרדסיה(    

 מרכז:

 ד"ר בוריס פינקל

   

 סיור לימודי: ב.א+ 22.02.18

 בבית חולים בית השמש מגדיאל בע"מ,     

 הוד השרון    

 מרכזת: 

 גב' דפנה גולן שמש

   

  לא יתקיימו לימודים -חג פורים 01.03.18

   

 סיור לימודי: ב.א+ 08.03.18

 במרכז הפסיכוגריאטרי ע"ש פרופ'     

 ת"א, מרגולץ ליד ביה"ח איכילוב    

 מרכזת: 

 גב' מאיה הרט

   

26.04.18 

 יתקיים באולם יגלום

 

עם מרצה  encecVideoconferהרצאות 

 הרצאות עדכון מחו"ל :

 ייקבע

   

24.05.18 

 יתקיים באולם יגלום

עם מרצה  Videoconferencecהרצאות 

 הרצאות עדכון מחו"ל :

 ייקבע

   

 מרכזים:  בחינה בעל פה ב.א+ 07.06.18

 ד"ר דפנה שפט,

 , ד"ר אילנה ויינטראוב

 ד"ר בוריס פינקל, 

-ד"ר רמית רבונה

 שפרינגמן, 

 אלכסנדר למברג,  ד"ר

 ד"ר ליאורה דונסקי

 

 
 


