
הכנס השנתי של איגוד הפסיכיאטריה סניף ירושלים בשיתוף עם החברה לפסיכיאטריה משפטית

ובחרת בחיים
המפגש הטעון של כוחות הביטחון ומתמודדי הנפש

הדוברים והמציגים בכנס: מפגש ראשון מסוגו של נציגי משטרה, 
 סניגוריה, פרקליטות, שב"ס, פסיכיאטרים ויועצים משפטיים
שיאפשר דיון בנושאים הבוערים שעל סדר היום במפגש בין 

הפסיכיאטריה לכוחות הביטחון.

ברכות  9:00-9:10

9:10-10:30   פאנל ראשון - הפקת לקחים והכשרה של שוטרים 
להתמודדות עם אירועים אלימים המערבים 

מתמודדי נפש 

 9:10-9:20  שיתוף הפעולה בין האגף לבריאות הנפש 
 למשטרת ישראל
  ד"ר טל ברגמן 

 9:20-9:40  נגישות לצדק
עו"ד מיטל גרף, ראש תחום חקירת אנשים עם 

מוגבלויות, משטרת ישראל  

9:40-10:05   הנגשת צדק - הפתרונות המעשיים להליך הוגן 
 במפגש הטעון בין המשטרה לאנשים עם מוגבלויות

 נעמה לרנר, סנגוריה ציבורית.

10:05-10:25  ירון כהן, ראש תחום תורה והנחיה, סיור - משטרת 
ישראל 

 10:25-10:45  שאלות ותשובות עם הקהל לגבי הפאנל הראשון
יו"ר הפאנל, ד"ר טל ברגמן, ראשת שירותי בריאות 

הנפש

11:15-12:30  פאנל שני - SUICIDE BY COP בישראל

 11:15-11:40  "התאבדות בסיוע שוטר בישראל –
 דוגמאות מחוות דעת פליליות"

ד"ר דניאל ארגו

 11:40-12:00  "ניתוח ראיות ושיקולים מקצועיים"
עו"ד שרון אדרי, פרקליטות המדינה 

 12:00-12:20  הצגת מקרה - עו"ד מחמוד רבאח,
סניגוריה ציבורית  

 12:20-12:45  שאלות ותשובות עם הקהל לגבי הפאנל השני
יו"ר הפאנל, ד"ר איגור ברש, סגן מנהל המרכז 

הירושלמי לברה"ן 

13:30-14:45  פאנל שלישי - נוכחות כוחות ביטחון במחלקות 
אשפוז פסיכיאטריות

13:30-13:50  "על הסתכלות במחלקה טיפולית ובטיחות. כיצד 
 יילכו שניים יחדיו?"

ד"ר גדי לובין, מנהל המרכז הירושלמי לברה"ן 

 13:50-14:10  "שבס־משטרה־בתי משפט ובית החולים -
 3 ממלכות שונות ומשיקות. כיצד עובדים ביחד?"

פרופ' יובל מלמד, יו"ר איגוד הפסיכיאטריה, 

14:10-14:25  "המסגרת הנורמטיבית של נוכחות אנשי השב"ס 
 במחלקות האשפוז"

עו"ד ציפי בן ברוך, יועצת משפטית המרכז 
הירושלמי לברה"ן  

14:25-14:45  נציג שב"ס 

 14:45-15:00  שאלות ותשובות עם הקהל לגבי הפאנל השלישי
 יו"ר הפאנל, פרופ' אלכסנדר גרינשפון,

יו"ר החברה לפסיכיאטריה משפטית

להרשמה 

09:00-15:15 בין השעות:
המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות - 14.10.21

אקספו תל אביב, ביתן 10 

יחידת הכנסים
של ההסתדרות הרפואית בישראל

תוכנית הכנס


