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אתר הקורס באינטרנט:
מטרות הקורס:
סדנה לתלמידי השנה הראשונה במגמה לקרימינולוגיה קלינית ,המיועדת להמשיג תשתית הגדרתית למקצוע של
'קרימינולוגיה קלינית'; להקנות סוציאליזציה מקצועית בסיסית לתלמידי המגמה; להפגיש אותם עם היבטים תיאורטיים,
אמפיריים ומעשים (טיפוליים ואבחוניים) של המקצוע ; ולהקנות ידע בסיסי ביחס לסוגיות קליניות ,אתיות ומשפטיות
הטמונות בעבודתו המקצועית של הקרימינולוג הקליני.
תוכן הקורס:
שילוב בין הרצאות ,דיונים ורפראטים שיעסקו ב( :א) הגדרות והיבטים שונים של המקצוע של 'קרימינולוגיה קלינית'
ועשייה מקצועית רלבנטית כגון – 'פסיכותרפיה פורנסית'; (ב) מקומו ותפקידיו של הקרימינולוג הקליני במערכת בריאות
הנפש ובכלל; ו(-ג) סוגיות קליניות ,אתיות ומשפטיות על בסיס לימוד של חוקים רלבנטיים ,כגון חוק כבוד האדם וחירותו,
חוק זכויות החולה ,חוק טיפול בחולי נפש ,חוק חסרי ישע ,חוק זכויות נפגעי עבירה ,חוק הנוער – טיפול והשגחה והחוק
למניעת אלימות במשפחה ,זאת תוך התמקדות בסוגיות ספציפיות של מהות ובהשלכות לשדה הקליני בכלל ולשדה של
הקרימינולוגיה הקלינית בפרט.
מהלך השיעורים:
שילוב בין הרצאות (כולל הרצאות אורח של קרימינולוגים קליניים) לבין דיונים בסוגיות רלבנטיות מהשדה ומההתנסויות
הקליניות הראשוניות של הסטודנטים ,לבין דיונים (מבוססי רפראטים) ביקורתיים ביחס לחוקים הנלמדים במסגרת
הסדנה.
חובות הקורס:
דרישות קדם:
אין
חובות  /דרישות  /מטלות:
נוכחות מלאה והשתתפות פעילה.
מרכיבי הציון הסופי:
נוכחות והשתתפות.
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משרד המשפטים  -חוק כבוד האדם וחירותו; חוק זכויות החולה; חוק טיפול בחולי נפש; חוק חסרי ישע; חוק זכויות
נפגעי עבירה; חוק הנוער – טיפול והשגחה; והחוק למניעת אלימות במשפחה
תקנון האתיקה של קרימינולוגים קליניים בישראל.
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