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מטרות הקורס:
הבנת התהליכים הנוירולוגיים העומדים מאחורי ההתנהגות האנושית .הבנת המנגנונים הביולוגיים של אלימות,
תוקפנות ,סטייה מינית ,שימוש בסמים ,תוך היכרות עם לוקליזציות מוחיות המעורבות ,בקורס תינתן תשומת לב
לתהליכים הביולוגים וכן לטיפול התרופתי ואופן השפעתו.
תוכן הקורס:
על מנת להבין את ההתנהגות האנושית יש להבין את פעילות המוח האנושי ,הקורס יחל בסקירה בסיסית של יחידת
המוח הבסיסית ביותר ,הנוירון ,אופן פעולתו ,וכיצד תרופות עשויות לפעול על הנוירון .במהלך הקורס נסקור
התנהגויות חברתיות סוטות תוך הבנת הפעילות הנוירולוגית והלוקליזציות המוחיות המעורבות בהפקת התנהגות זו.
במהלך הקורס נבחן את המקור הנוירולוגי העומד מאחורי תוקפנות ,אלימות ,סטייה מינית ,הפרעות אישיות,ODD :
הפרעת התנהגות ,אישיות אנטיסוציאלית ,BPD ,והפרעות פסיכיאטריות נוספות אשר מעורבות בהפקת סטייה
חברתית .לאורך כל הקורס יינתן דגש על הטיפול התרופתי המקובל כיום לטיפול בהפרעות הנדונות.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים**:
הרצאה

נושא

1
2

רקע וסקירה היסטורית
מונחי יסוד בנוירולוגיה ושיטות הדמיה מוחית

3

PCL ICD DSM

4

לוקליזציות מוחיות (אונה פראפרונטאלית והמוח הקרימינאלי ,רוצחים סדרתיים  .בזל גנגליה ,המערכת הלימבית:
אמיגדלה והמוח הקרימינאלי ,אקומבנס ,המערכת האוטונומית והמוח הקרימינאלי
נוירוטרנסמיטורים הורמונים פסיכופאטיה וטיפול פרמקולוגי ,תאי מראה
 ASPD CD ODD ADHD IEDהתפתחות הפסיכופאטיה במהלך החיים ,ה"רצף" בין  ADHAלפסיכופאטיה
איך יוצרים פסיכופאט ,מעבדת האהבה ,גדילה בתנאים קשים ,המוח הגמיש,
היקשרות ושייכות האינסטינקט החברתי ,דחייה חברתית וסף כאב גבוה ,טבח בבית ספר ,דחייה הורית לקות
מוחית ופסיכופאטיה ,עישון בהריון ,FAS ,רעב והפרעות בהתנהגות

9
10
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13
14

גנטיקה ותורשה ,אפיגנטיקה
מחלות נפש ,הפרעות נוירולוגיות ,הפרעות אישיות והתנהגות אלימה :סכיזופרניה ,אפילפסיה ,סומנבוליזם
סמים ופסיכופאטיה
בדיקת תפקודי אונה פרונטאלית
אנטיסוציאליות קונפורמיסטית
הערכת מסוכנות בעתיד

5
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8

**יתכנו שינויים בתכנים וסדר ההרצאות
חובות הקורס:
חובות  /דרישות  /מטלות :נוכחות בהרצאות בהתאם לתקנון החוג.
**מרכיבי הציון הסופי :בחינת סיום 100%
**יתכנו שינויים בתכני ההרצאות
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