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ט ופסיכיאטריה, עם הדילמה המורכבת פכלים לשיקול הדעת על מנת להתמודד יחד, מש ןלהקנות ידע ומגוו  הלימודים מטרת

. לאפשר מימוש תכלית חוק טיפול בהתאמה לדברי ההסבר שעמדו ביסודו "טיפול מרפאתי כפוי במקום בסוגיית כפיית אשפוז פסיכיאטרי
 אשפוז בבית החולים... השארת החולה במסגרת המשפחה והקהילה ובשיתופו של החולה עצמו בטיפול הרפואי והשיקומי". 

בינתחומי  עלרשות המשתלמים יד ד, על מנת להעמיימינולוגיהוהקר  המשפט, חומי הרפואהם מתנערכה במשותף על ידי מומחי תכנית הקורס
 המעורר סוגיות מדיקולגאליות וחברתיות. ,מקיף בתחום הטיפול הפסיכיאטרי בכפיה

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

  .ושלום החולה שלום הציבור את חיהבטהחובה ללמימוש ו ם בריאותודיקברצף עם תוכניות שיקום ל
רואה  משפטנות טיפולית. נדרש איזון ביניהםו מתנגשים זה עם זה במקרים רביםה שיקולים , שלום הציבורוהבטחת  אישפוז בכפייה, חירות

לאוטונומיה גם לעת הכרח  והכרה בזכות תוך, ושותף בתוכנית טיפול ושיקוםהיות אדם חופשי, מתפקד של חולה נפש להמסוגלות  הבטחתב
  . המתנגשות , את דרך המלך לאיזון בין הזכויותבטיפול פסיכיאטרי

 .ומקיימת שיח בין חברי הקבוצה בתום הדיון משני התחומיםהמקשיבה למתדיינים  ,מתקיים בקבוצת למידה במעגלקורס ה שיטת הלימוד

 :נדון במשמעות החירות על שני מושגיה י.משפט טיפוללתורת  יםהמתגבש ,ידע ממדעי הרפואה וההתנהגות, החוק והפסיקההלימודים משלבים 
על הזכות  על מנת לשמורמום הגבלה, כפוי בהתאמה לצרכיו של מטופל מסוים ובמיני כיצד לאזן בין טיפולחירות חיובית וחירות שלילית. נבחן  

 ת נפשניהול המסוכנות בנסיבות מחלב והקשייםמסוכנות ההערכת נכיר את מורכבות תהליך  .עם הבטחת רצף טיפול ושיקוםבד בבד לחירות 
"דלת  רצידיוויזם, מניעתחלופות לאשפוז תוך לוסניזם,  ,בסוגיות הקשורות לסטיגמה עסוקנשעימה הפרעות קשות בבוחן המציאות ובשיפוט. 

 .החולה האדםשל כבוד הזכות לחירות ולו שלום הציבוראור חובת המדינה להבטחת ל ,מסתובבת"
 

 ,במקרים של חולים הזקוקים לטיפול ,מחלת נפשאדם חולה בהמפגש בין  .בין הרפואה והמשפטהראשון  נעסוק בנקודת המפגש  בסמסטר
-פסיכו-שיקום בגישה ביו-טיפול-וק והפסיקה. נעסוק בהבטחת רצף אבחוןחתיקונים לוה 91-טיפול בחולי נפש התשנ"אלחוק נחיות ההבין ו

 סוציאלית ורגישה לתרבות. נתמקד בטיפול בכפיה במסלול הפלילי והמסלול האזרחי.
משפטנות טיפולית למודל עקרונות . נתמקד בישימות הפסיכותרפוייטיבסמסטר השני נלמד את עקרונות תורת המשפט הטיפולי, המשפט 

המסדיר את אכיפת הטיפול הפסיכיאטרי בארץ. נפתח שפה משותפת בינתחומית ונחקור את ההשפעה של המשפט  הרפואי בבקרת המשפט 
רת המשפט הפסיכותרפוייטי, המבוסס על קליניות בעדשה של תו-על רגשות ועל התנהגות וקידום בריאות. נעסוק בהבניית הנחיות משפטיות

 אתיקה של דאגה ונפתח כלים ליישום השיטה במודל הישראלי.

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

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