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שנת הלימודים :תשפ"א ,סמסטר א'
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סוג הקורס :סדנה
היקף שעות 2 :ש"ס
אתר הקורס באינטרנט:
דרישות קדם:
"תורת הראיון והבדיקה הקלינית"; "פסיכופתולוגיה למתקדמים"; "פסיכופתיה והפרעות באישיות".
מטרות הקורס:
סדנה סמסטריאלית לתלמידי השנה השנייה במגמה לקרימינולוגיה קלינית ,המיועדת להקנות היכרות עיונית וחווייתית עם
נושאים מרכזיים ,תיאורטיים וקליניים העומדים בבסיס התחום של הערכות מסוכנות לאלימות ,פיזית ומינית .הסדנה
תשמש גם מבוא לקורס המשך ("הערכות סיכון :היבטים פרקטיים") שבמרכזו התנסות ותרגול מעשיים של נושאים אלה
בפרקטיקה הקלינית.
תוכן הקורס:
 מושגי יסוד בהערכת מסוכנות לאלימות
 ההיסטוריה של התפתחות התחום
 גישות שונות ועדכניות להערכת מסוכנות לאלימות
 כלים להערכת מסוכנות לאלימות
 כלים להערכת פסיכופתיה
 כלים להערכת מסוכנות לאלימות במשפחה
 כלים להערכת מסוכנות מינית
מהלך השיעורים:
מהלך השיעורים :שילוב של הרצאות ודיונים בסוגיות רלוונטיות מההתנסות הקלינית של המרצה ושל הסטודנטים .במהלך
הסדנה ישולבו רפראטים שיוצגו על-ידי התלמידים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
נושא השיעור

מס'
השיעור
מושגי יסוד בהערכת מסוכנות
1
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פריט 1

2
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פריט 1

3

סטטוס פסיכיאטרי
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4
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תרגול
הערכת פסיכופטיה
PCLR
הערכת פסיכופטיה

5
6

הערות

ישום הלמידה דרך הצגת מקרה

ישום הכלי דרך הצגת מקרה
1

7
8

 PCLRתרגול
הערכת מסוכנות לאלימות
HCR20
הערכת מסוכנות לאלימות
 HCR20תרגול

9

הערכת מסוכנות אלימות במשפחה

10-11

הערכת מסוכנות מינית
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כתיבת דו"ח הערכת מסוכנות
וצרכים
סיכום

14
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יישום הכלי דרך הצגות מקרה

יישום הלמידה על ידי כתיבת
דו"ח
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 .1קריאה מקדמית של חומרי הקריאה הכלולים בסדנה
 .2הצגת רפראט בפני הכתה (לפי לוח-זמנים שיסוכם מראש)
 .3הגשת עבודת מסכמת כתובה על אחד מנושאי הקורס (או הרפראט)
 .4נוכחות ,השתתפות מלאה ותרומה במהלך כל השיעורים
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