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 רקע  

ומדעי המח   בפסיכיאטריה  העמיתים  גדול ממחלות    הינוהשתלמות  בחלק  העוסק  מובחן,  תחום 
ש  למרות  הקליניים.  המח  למדעי  הקשורים  בתחומים  גם  כמו  שנחשבות  המוח,  הפרעות  יש 

כי אי אפשר  א"קל וריכוז, ברור  ומדעי המח, כמו דמנציה או הפרעת קשב  בפסיכיאטריה  סיות" 
רוב המחלות הנוירולוגיות וההפרעות הפסיכיאטריות    .ת להפרעות מסוימותוכרלבנטי   ן לסמן אות

 לוגיה ועוד. דורשות ידע מעמיק בקוגניציה, התנהגות, ביטויים רגשיים, מסלולים עצביים, פרמקו 

תחום הפסיכיאטריה ומדעי המח עוסק באבחון וטיפול בהיבטים של תחלואה נפשית וקוגניטיבית  
וסומטו קוגניטיביים  בביטויים  גם  כמו  שונות,  מוח  המוגדרות  -במחלות  מחלות  של  סנסוריים 

בתוכנית   הניתנת  לזאת  מעבר  נוספת,  הכשרה  דורש  זה  תחום  ראשוניות.  כפסיכיאטריות 
 בפסיכיאטריה.  ההתמחות 

 ההשתלמות בפסיכיאטריה ומדעי המח עוסקת בשלושה ממדים עיקריים: 

 הביטויים הנפשיים של מחלות מערכת העצבים  .1

 ביולוגיה של הפרעות פסיכיאטריות -נוירו .2

 הממשק שבין קוגניציה, רגשות, התנהגות, תחושה ותנועה .3

 משך ההשתלמות 

   בחצי משרה.וחצי תיים במשרה מלאה, או שנורבע היה שנה  י משך ההשתלמות  .1

על   .2 תעלה  שלא  לתקופה  סיבה  מכל  מההשתלמות  תחשב   10%היעדרות  ההשתלמות  ממשך 
 כחלק מתקופת ההשתלמות, ולא יהיה צורך להשלימה. 

 מבנה ההשתלמות:

 ביחידה נוירופסיכיאטרית המוכרת להשתלמות עמיתים  חודשים  6

ד מהתחומים הבאים  במרפאות או מחלקות המתמחות באח   רוטציה א' חודשים  3

 ומוכרות להתמחות או להשתלמות עמיתים: 

 נוירופסיכיאטריה, פסיכוגריאטריה, נוירולוגיה קוגניטיבית 

ביחידות המתמחות באחד מהתחומים הבאים ומוכרות להתמחות     רוטציה ב' חודשים  3
 או להשתלמות עמיתים בתחומן:  

(, נוירופסיכיאטריה )ביחידת האם או יחידה מוכרת אחרת •
 פסיכוגריאטריה, התמכרויות

)ילדים  הפרעות תנועה, אפילפסיהנוירולוגיה קוגניטיבית,   •
 המח   אימונולוגיה, שבץ-, נוירו או מבוגרים(

 שיקום כללי או שיקום ילדים •

 מרפאת כאב  •

 רדיולוגיה -נוירו •

 נוירוכירורגיה  •

 נוירופסיכיאטרית המוכרת להשתלמות עמיתים ביחידה  חודשים  3
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, לפני התחלת השתלמות העמיתים  שעות לפחות  120קורס הכשרה בהיקף של  לסיים  בנוסף, יש  
הקורס יתמקד בלימודי הליבה בפסיכיאטריה ומדעי המח, וישלב    .או במהלך השתלמות העמיתים

נוירופסיכולוגי. קורס זה מתקיים אחת לשנתיים או    התנסות מעשית והדרכה קבוצתית באבחון 
 . ללימודי המשך שלוש שנים במסגרת בית הספר

   דרישות הבסיס 

 פסיכיאטריה של הילד והמתבגר. באו בפסיכיאטריה  תואר מומחה

 מטרות ההשתלמות  

התנהגותיים ממוקדים,  -הסובלים מתסמינים נוירוטיפול בחולים  באבחון ופיתוח מיומנויות   .1
מג'וריותה נוירופסיכיאטריות  בקוגניצי  פרעות  הפרעות  הכוללות  מוח  רגשות  ומחלות  ה, 

 והתנהגות: 

 הערכה פסיכיאטרית מעמיקה .1.1

 בדיקת מערכת העצבים המרכזית והפריפרית והסטטוס המנטלי  .1.2

 בחירת והעברת מבחנים נוירופסיכולוגים  .1.3

 שימוש בפרוצדורות אבחנתיות ופענוח מדויק של התוצאות  .1.4

 ה.בהקשר של התנהגות וקוגניצימבנית ופונקציונלית  אנטומיה -ידע מעמיק בנוירו רכישת  .2

מ .3 נוירו-פסיכו-נוירוב עמיקה  הבנה  מערכות  כולל  הן  -פרמקולוגיה,  כיצד  טרנסמיטורים, 
הקוגניטיבית   הנוירולוגיה   / הנוירופסיכיאטרית  בקליניקה  שכיחות  מהפרעות  מושפעות 

 תרופות פסיכואקטיביות. שימוש בוהוההתנהגותית,  

 TMS, ECTוןי מוחי כג שיטות התערבותיות קיימות ומתפתחות לגירו העמקת הידע והתרגול ב .4

DBS. 

פסיכותרפיה   .5 טיפול  נוירופסיכיאטריבאוריינטציה  פיתוח  דינמית,  פסיכותרפיה  כולל  ת, 
נוירו  התנהגותי,  והתערבויות  -קוגניטיבי  ונוירופסיכיאטרי,  קוגניטיבי  שיקום  פסיכואנליזה, 

 . משפחתיות

צוות  דת  ניים לעבוים החיו ומקצועי  ים אתי   והקשרים  בינאישית,  לתקשורת פיתוח מיומנויות .6
 בטיפול בהפרעות בתחום הפסיכיאטריה והנוירולוגיה.   תחומי-רב

 תחומי הידע הנדרשים 

 ת יסודות הנוירופסיכיאטריה הקליני

 ביולוגי של קוגניציה, רגשות והתנהגות -הבסיס הנוירו •

 הערכה נוירופסיכיאטרית  •

 העברת ופענוח אבחון  –הערכה נוירופסיכולוגית  •

 פרמקולוגיה -פסיכו-נוירו •

 רדיולוגיה -פיסיולוגיה ונוירו-נוירו •

 שיטות עדכניות בגירוי מוחי  •
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 שיטות עדכניות בטיפול, שיקום ופסיכותרפיה באוריינטציה נוירופסיכיאטרית  •

 שיטות לאבחון וייעוץ גנטי למטופלים ובני משפחתם  •

 היבטים משפטיים של פגיעה נפשית על רקע מחלה מוחית  •

 ספציפיותוירופסיכיאטרים בהפרעות היבטים נ

 פסיכוזה וסכיזופרניה  •

 הפרעות של מצב הרוח  •

 הפרעות חרדה והפרעה טורדנית כפייתית  •

 הפרעת קשב וריכוז  •

 אוטיזם ומגבלה שכלית התפתחותית  •

 הפרעות פסיכוגניות / פונקציונליות וקונברסיביות  •

 חבלתיות -מחלות מח חבלתיות ובתר  •

 רשת נפוצה אינפלמטוריות וט-מחלות נוירו •

 ות פסיכוגניות ואפילפסיה הפרעות פרכוסי •

 דליריום  •

נוירו • דמנציה  -מחלות  לואי,  גופיפי  ומחלת  פרקינסון  אלצהיימר,  מחלת  כגון  דגנרטיביות 
 טמפורלית -פרונטו

 הפרעות תנועה, תחלואה אקסטראפירמידלית ומחלת הנטיגטון  •

 כאבי ראש ומיגרנות  •

 וסקולריות -מחלות צרברו •

 יות ואיסכמיות מחלות מח היפוקס •

 ומית של מערכת העצבים מחלות זיה  •

 שימוש לרעה באלכוהול ובחומרים משני תודעה או ממכרים •

 הרעלות וטוקסינים  •

 מחלות אנדוקריניות  •

 גידולי מח  •

 ערות -הפרעות בשינה ובמעגל שינה  •

   הלימודמיומנויות קליניות בתקופת ההכשרה ו

• ( נויintakeהערכות  בדיקה  הכוללות  פסיכיאטריות,  המנטלי  (  והסטטוס    20ב  רולוגית 
 הסובלים מתחלואה נוירופסיכיאטרית  מטופלים

 הסובלים מתחלואה נוירופסיכיאטרית  מטופלים 5ב  העברת אבחון נוירופסיכולוגי מלא  •

 מטופלים  30ב ייעוץ מרפאתי או מחלקתי  •

 מטופלים  5ב  טיפול פסיכותרפיה )קצר או ארוך( באוריינטציה נוירופסיכיאטרית  •

 מטופלים  5ב סטימולציה -בשיטות נוירו טיפול  •
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 דרישות מהמשתלם  

 על המשתלם להגיש בקשה להתחלת השתלמות למועצה המדעית.  .1

 . היחידה  של השוטפת הפעילות בכל השתתפות .2

 .בפגישות מדעיות של היחידה, והצגת נושאים נבחרים פעילה  השתתפות .3

 . השתתפות בשתי רוטציות פעילות .4

בהיקף   .5 הכשרה  קורס  לפחות  120של  סיום  לפנישעות  או    ,  העמיתים  השתלמות  התחלת 
העמיתים השתלמות  יינת  .במהלך  ההכשרה  המשך    ןקורס  ללימודי  הספר  בית  במסגרת 

 ברפואה. 

בצירוף .6 ההשתלמות,  בסיום  בקשה  להגיש  המשתלם  על  ההשתלמות   מסכמת   רשימה   בסיום 
  והמלצה   הערכה  ופסהמדעית וט   למועצה  ההשתלמות   בעת  בוצעו  אשר  הנדרשות  הפעולות  של

 תוכנית השתלמות העמיתים  )ראה נספח א'(. ממנהל 

 ספרות מקצועית 

1. Harvard Textbook of Neuropsychiatry 1st Edition, 2021, McGraw Hill Publication. 

Neuropsychiatry and Behavioral Neurology: Principles and Practice, by David 

Silbersweig, Laura T. Safar, Kirk R. Daffner. 

2. The American Psychiatric Association Publishing Textbook of Neuropsychiatry 

and Clinical Neurosciences 6th Edition, 2018, APA Publication. The American 

Psychiatric Association Publishing Textbook of Neuropsychiatry and Clinical 

Neurosciences, by David B Arciniegas, Stuart C Yudofsky, Robert E Hales  
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 טופס פעולות בהשתלמות עמיתים בפסיכיאטריה ומדעי המח 

 שם המשתלם :

 ת.ז. :

 חתימת האחראי.ת  תאריכי ביצוע  תקופת הכשרה

   יחידת נוירופסיכיאטריה 

   רוטציה א' 

   רוטציה ב' 

   אטריה יחידת נוירופסיכי 

 

 חתימת האחראי.ת  יצועתקופת ב פעולה

   תו הערכות נוירופסיכיאטרי 20

   אבחונים נוירופסיכולוגים מלאים   5

יעוצים מרפאתיים או  י  30
 מחלקתיים  

  

טיפולי פסיכותרפיה באוריינטציה   5
נוירופסיכיאטרית )קצרי או ארוכי  

 מועד( 

  

  -טיפולים בשיטות נוירו 5
 סטימולציה  

  

 

המשתלם כי  לאשר  בפעילות    מדע  הריני  השתתף  העמיתים,  השתלמות  תוכנית  דרישות  בכל 
היחידה,  הקל של  היחידה,  ינית השוטפת  של  הנדרשות  בפגישות המדעיות  כל הפעולות  ביצע את 

 את תקופות ההשתלמות הנדרשות ביחידת האם וברוטציות. ו

 

 

_____________________   _______________________ 

 יך תאר   ימת מנהל התוכנית  חת

 שעות לפחות  120* יש לצרף אישור סיום קורס הכשרה בהיקף 

 


