בית הספר סגול למדעי המוח
אוניברסיטת תל אביב
טופס מערך קורס

 .1פרטי הקורס
שם הקורס בעברית _ נוירופסיכיאטריה – נוירו ביולוגיה של תסמונות התנהגותיות
רגשיות.
Neuropsychiatry – the Neurobiology of Behavioral

שם הקורס באנגלית
syndromes
אופן ההוראה בקורס
שפת ההוראה בקורס

______הרצאות פרונטליות_________________________
____עברית________ מספר הקורס

 .2שמות מורי הקורס
ד"ר יפתח בירן ,ד"ר דיאנה פאלקו ,ד"ר אמנון מוסק
שם מרכז הקורס
שמות המורים המלמדים בקורס:
ד״ר רז אבן ,ד"ר יפתח בירן ,פרופ' שרון חסין ,מר קובי טיברג ,ד"ר אמנון מוסק ,דר' יעקב
עזרא ,ד"ר דיאנה פלאקו ,דר' רבונה רמית

 .3תכני הקורס )תיאור קצר של המסרים המרכזיים של הקורס(
מוח האדם הינו איבר מורכב ומסובך ביותר .הוא יוצר תבניות התנהגות מוטוריות סנסוריות
רגשיות המצויות באינטראקציה קבועה ביניהן ועם הסביבה .תחום הנוירו-פסיכיאטריה עוסק
בתופעות התנהגותיות נפשיות קליניות הנגרמות מהפרעות מוחיות נוירולוגיות וממצבים
נפשיים פסיכיאטרים .מטרת הקורס היא להעלות את המודעת לתחום שנולד מחדש ,ומחבר
את התחום הנפשי-רגשי עם המבנה הביולוגי.
בליבת הקורס יתוארו מצבים קליניים נוירו פסיכיאטרים ועימם נתאר את המבנה הביולוגי
המוחי שיוצר אותם .במקומות הלא ברורים יועלו שאלות לדיון ומחקר .בסיום הקורס יהיו
המשתתפים בעלי ידע על מצבים קליניים מורכבים העומדים בבסיסה של מערכת הרגש
והתנהגות ,יבינו את הבסיס הביולוגי של הפרעות אלו ,ויתבקשו להעלות הצעות למחקר
בסוגיות נוירו-פסיכיאטריות המעניינות אותם.
 .4מספר כולל של שעות הקורס
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פירוט מספר שעות שבועיות ומשך התקופה )סמסטרים( ____________________2
הקורס יתקיים בסמסטר ב בימי רביעי בין השעות 10-12

 .5רשימת הנושאים ופירוט השיעורים -כולל שמות המרצים של כל שיעור
נא לפרט את אופן ההוראה בכל שיעור -הרצאה ,סמינר ,תרגול ,מעבדה.
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בית הספר סגול למדעי המוח
אוניברסיטת תל אביב
מס'
שיעור

תאריך

שם המרצה

נושא השיעור

1

27.2.19

דר' דיאנה
פלאקו

מהי נוירופסיכיאטריה?

אופן ההוראה
)הרצאה ,סמינר,
תרגול ,מעבדה(
הרצאה

2

6.3.19

דר' אמנון מוסק

אפקט האינבו ]פלצבו[

הרצאה

3

13.3.19

דר' רבונה
רמית

בין דיכאון לאפאטיה

הרצאה

4

20.3.19

דר' יעקב עזרא

היפנוזה :מוח ונפש

הרצאה

5

27.3.19

קובי טיברג

מציאות ,פנטזיה וטראומה-
מפרויד לרשתות עצביות

הרצאה

6

3.4.19

דר' יפתח בירן

מפסיכוזה עד לפסיכופתיה
 -מודלים נוירולוגים

הרצאה

7

10.4.19

דר' דיאנה
פלאקו

מדיטציה ונוירו פסיכיאטריה

הרצאה

8

1.5.19

דר' אמנון מוסק

הכאב בנפש :תסמונות כאב
ומערכות הרגש

הרצאה

9

15.5.19

ד״ר יפתח בירן

קומפלכס אדיפוס – הבסיס
הנוירולוגי?

הרצאה

10

22.5.19

ד"ר רז אבן

חלימה

הרצאה

11

29.5.19

פרופ' שרון
חסין

Functional
– neurosurgery
affective implications

הרצאה

12

5.6.19

דר' יפתח בירן,
דר' אמנון
מוסק ,דר'
דיאנה פלאקו

סמינר סטודנטים – מצגות
ורעיונות לעתיד

מצגות סטודנטים

13

12.6.19

דר' יפתח בירן,
דר' אמנון
מוסק ,דר'
דיאנה פלאקו

סמינר סטודנטים – מצגות
ורעיונות לעתיד

מצגות סטודנטים

 .7דרישות קדם לקורס
•
•

__הקורס "מבנה המוח" – 0455.2777
מומלץ :הקורס "מבוא לפסיכופתולוגיה" 1071-3109-01 -
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בית הספר סגול למדעי המוח
אוניברסיטת תל אביב
 .8הגבלת מספר התלמידים בקורס _______________15
 .9האם הקורס ינתן כל שנה או אחת לשנתיים? ______כל שנה__________
 .10הרכב הציון הסופי
הגשת רפראט – 100%
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