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עם הדילמה המורכבת בסוגיית כפיית אשפוז  להתמודדות פסיכיאטריההט ופמשבתחומי הלהקנות ידע וכלים   הלימודים מטרת

... טיפול מרפאתי כפוי במקום אשפוז בבית החוליםבהתאמה לדברי ההסבר ביסודו " טיפולהתכלית חוק . לאפשר מימוש פסיכיאטרי
 השארת החולה במסגרת המשפחה והקהילה ובשיתופו של החולה עצמו בטיפול הרפואי והשיקומי". 

בינתחומי  עלרשות המשתלמים יד ד, על מנת להעמיוהקרימינולוגיה  המשפט, חומי הרפואהם מתנערכה במשותף על ידי מומחי תכנית הקורס

 מקיף בתחום הטיפול הפסיכיאטרי בכפיה.

פול מחויבות להגן על זכותו החוקתית של חולה נפש לחירות ולטיכוון למ, והקשבה שיח במעגל ,בינתחומי דיאלוג  הלימודים מתכונת

  .ושלום החולה שלום הציבור ולהבטחת ם בריאותודיקברצף עם תוכניות שיקום ל
מסוגלות  הבטחתל טיפוליתה משפטנותה שיטת .ביניהםנדרש איזון ו ותמתנגש, שלום הציבור הבטחתהחובה לו בכפייה טיפולל, חירותהזכויות ל

 . המתנגשות דרך המלך לאיזון בין הזכויות הינה, שיקוםהטיפול והושותף בתוכנית היות אדם חופשי, מתפקד של חולה נפש ל

 .ומקיימת שיח בתום הדיון ,תחומי המשפט והפסיכיאטריהמהמקשיבה למתדיינים  ,קבוצת למידה במעגלמתקיים בקורס ה שיטת הלימוד 

  .יטיפולהמשפט התורת ל יםהמתגבש ,ידע ממדעי הרפואה וההתנהגות, החוק והפסיקההלימודים משלבים 
כפוי בהתאמה לצרכיו של מטופל מסוים  כיצד לאזן בין טיפול. נבחן  חירות חיובית וחירות שלילית :משמעות החירות על שני מושגיהבנדון 

ניהול המסוכנות בנסיבות ב והקשייםמסוכנות ההערכת מורכבות תהליך  נכיר את .שלום הציבורבטחת מחויבות להה ביןלובמינימום הגבלה 

  ."מסתובבתהדלת ה" -  צידיוויזםרו סניזם, סטיגמהלקשורות ת הובסוגי עסוקנהפרעות קשות בבוחן מציאות ושיפוט. המלווה ב ת נפשמחל

נחיות הבין ואף בכפייה הזקוק לטיפול ומחלת נפש אדם חולה בפגש בין במ .בין הרפואה והמשפטהראשון  נעסוק בנקודת המפגש  בסמסטר

סוציאלית ורגישה -פסיכו-בגישה ביו שיקום-טיפול-רצף אבחוןנעסוק בהבטחת  ;וק והפסיקהחתיקונים לוה 91-טיפול בחולי נפש התשנ"אלחוק ה

 בכפיה במסלול הפלילי והמסלול האזרחי. אשפוזלתרבות. נתמקד ב

משפטנות טיפולית למודל עקרונות . נתמקד בישימות בסמסטר השני נלמד את עקרונות תורת המשפט הטיפולי, המשפט הפסיכותרפוייטי

המשפט על  תונחקור את השפע שפה משותפת בינתחומיתהמסדיר את אכיפת הטיפול הפסיכיאטרי בארץ. נפתח  הרפואי בבקרת המשפט 

של תורת המשפט הפסיכותרפוייטי,  בעדשה קליניות-הנחיות משפטיותנעסוק בהבניית בנוסף, בריאות. הקידום על נושא התנהגות ו ,רגשות

 המבוסס על אתיקה של דאגה ונפתח כלים ליישום השיטה במודל הישראלי.

 .וקרימינולוגים בעיסוק מרפאים, יעודצוותי ס, סוציאליים עובדים, פסיכולוגיםמשפחה,  יפאור, משפטנים, פסיכיאטרים   יעד קהל

 20:30-18:30 השעות בין, לשבוע אחת, רביעי יום    ומיקום מועד

                                                  שנתי ₪ 3,900   לימוד שכר
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