המחלקה לקרימינולוגיה
תאריך עדכון16.3.20 :

סוגיות בפסיכותרפיה פורנזית למגמה הקלינית 73-954-01
שם המרצה :פרופ' יעל אידיסיס
סוג הקורס :סדנא
היקף שעות 2 :ש"ס
שנת לימודים :תשפ"א סמסטר :ב
אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
מטרת הסדנא לספק מסגרת תיאורטית ויישומית לסטודנטים המתנסים בעבודה
טיפולית במסגרת הפרקטיקום הקליני והפורנזי כחלק מהכשרתם כקרימינולוגים קליניים.
הסדנא תתמקד בדילמות הקשורות לעבודה טיפולית בכלל ,ועם אוכלוסיות

פורנזיות ,בעיקר ,זאת דרך הצגת מקרים טיפוליים ודילמות טיפוליות ,על ידי המרצה והסטודנטים.
ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
הקורס יכלול נושאים תיאורטיים וקליניים -יישומיים הקשורים לפסיכותרפיה עם מטופלים פורנזיים .יידונו הנושאים
הבאים :השלכות העבודה עם מטופלים פורנזיים על המטפלים :טראומטיזציה מכלי שני ,עייפות מחמלה ,שחיקה,
וקאונטר-טרנספרנס; סוגיות של חשיפה עצמית; יצירת ברית טיפולית ועוד

מהלך השיעורים( :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים)
בשלושה -ארבעה המפגשים הראשונים יוצגו על ידי המרצה שני נושאים מרכזיים הקשורים בעבודה עם אוכלוסיות
פורנזיות
בשיעור הרביעי (או במפגש אחר) יוזמן מרצה אורח ,קרימינולוג קליני העובד עם אוכלוסיות פורנזיות ויציג דילמה
עמה התמודד/מתמודד בממסגרת עבודתו.
החל מהשיעור החמישי ואילך כל סטודנט או זוג סטודנטים יעלו לדיון סוגיות ודילמות הקשורות לעבודה עם
אוכלוסיית מטופלים פורנזיים.
דוגמאות לנושאים שיידונו:
סוגיות משפטיות וחוקיות; השימוש באחיזה ככלי התערבותי עם ילדים; חובת דיווח
סודיות רפואית ,יתרונות ,מגבלות והשלכות; מידת חשיפה בטיפול; מגע בטיפול עם אוכלוסיות פורנסיות; סוגיות
מגדריות בטיפול פורנזי; התערבויות בכפייה -אשפוז כפוי/טיפול כפוי; מטרות טיפוליות בעבודה עם עבריינים ועם
קורבנות; מוטיבציה בטיפול של מטופלים פורנזיים; המקום של אמפטיה בעבודה עם תוקפים; סוגית הנאמנות;
יעילות הטיפול תחת התניה שיפוטית; אחריות משפטית של עבריינים; דרכי התערבות עם אנשים המאובחנים
כפסיכופטים; עבודה עם מכחישים; סוגיות של אמון.
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תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
בהתאם לנושאים שהתלמידים יציגו מתוך עבודת השדה שלהם.

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

פסיכותרפיה פורנזית

פריטים

היבטים תיאורטיים

9 ;6 ; 4

הערות

ויישומיים
3-2

חשיפה עצמית יזומה

3

בטיפול באוכלוסייה
פורנזית
4

דילמה

הזמנת מרצה אורח,

טיפולית/אבחונית

קרימינולוג קליני

מהשדה

שעובד בשדה עם
אוכלוסייה פורנזית

14-5

הצגת דילמות טיפוליות
על ידי הסטודנטים

ג .חובות הקורס:
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):
ג .חובות הקורס:
דרישות קדם:
הקורס מיועד לתלמידי שנה א' במגמה הקלינית
דרישות הקורס
 .1השתתפות פעילה
 . 2רפרט (בזוגות) העלאת דילמה /סוגיה הקשורה לטיפול ואבחון במטופלים פורנזיים
מההתנסות המקצועית האישית תוך התייחסות להיבטים תיאורטיים ויישומיים –
 .3הגשת עבודה על בסיס הסוגיה שהוצגה ברפרט.
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):
השתתפות פעילה כולל הצגת דילמה/סוגיה/מקרה 40%
עבודה 60%

ד .ביבליוגרפיה( :חובה/רשות)
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