סוג

מקום

תיאור העבודה ועבודת המטפל

המרכז הרפואי לבריאות הנפש
מזור -יחידה משפטית

מתוך האתר הרשמי :היחידה לפסיכיאטריה משפטית הוקמה בשנת  5991וכוללת יחידת אשפוז ,ומרפאת
בדיקות משפטיות לפי צו.היחידה עוסקת בהערכות פסיכיאטריות משפטיות ,בהתאם להחלטות בית המשפט
והפסיכיאטר המחוזי .הצוות הרב מקצועי ,מטפל במאושפזים בתוקף צו הסתכלות ,בהתאם למצבם הרפואי
ולצורך מתן חוו"ד פסיכיאטריות משפטיות .היחידה עוסקת גם בטיפול פרטני ,יעוץ והוראה של תחום
הפסיכיאטריה המשפטית .מעבר לכך תפקיד משמעותי נוסף הינו ביצוע הערכות מסוכנות של מאושפזים תחת
צו אשפוז בעבירות חמורות ,עבור ועדה פסיכיאטרית מיוחדת.
הפניות ליחידה ,הן בתוקף צו בדיקה והן בתוקף צו הסתכלות נעשות בתוקף צו בית משפט ,ומבוצעות במינוי
של פסיכיאטר מחוזי .הבדיקות מבוצעות תחת צו בדיקה אמבולטרי ובמקרה הצורך מבוצעת הסתכלות תוך
אשפוז .חוות הדעת פסיכיאטרית משפטית עוסקת במצב הנפשי של הנבדקים ,בהתייחס לאירוע העבירה,
אבחון פסיכיאטרי משפטי ,ורב מקצועי ,וכולל התייחסות לנושא האחריות והמסוגלות לעמוד לדין .תהליך
כתיבת חוות הדעת כולל בדיקות חוזרות רב מקצועיות ביחידה המשפטית ,איסוף מידע מגורמים שונים ,כגון
המשטרה ,עורכי דין ,בתי חולים ,מרפאות ,רווחה ,מסגרות גמילה ,בני משפחה ועוד ,והכנת חוו"ד אינטגרטיבית
בהתאם.

/http://www.mazorhealth.co.il
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על התפקיד של הקרימינולוג הקליני -כתיבת חוו"ד וכתיבת הערכות מסוכנות .טיפול פרטני וקבוצתי והדרכת
סטודנטים ממגוון מקצועות.
שער מנשה הוא בית חולים פסיכיאטרי בקרבת פרדס חנה-כרכור  .בית החולים הוא אחד מהמוסדות הרפואיים
הגדולים והמודרניים במדינה לטיפול בחולי נפש .מטופלים בו מבוגרים מגיל  51ומעלה ומנהל אותו פרופ'
אלכסנדר גרינשפון.

המרכז לבריאות הנפש שער
מנשה -מחלקה משפטית ,ביטחון
מרבי
http://www.shaar=menashe.org/?CategoryID=0&ArticleID
76

בית החולים שער מנשה מתפרס על שטח של  027דונם .ביה"ח מספק שירות נרחב שגבולותיו הן מצומת
הרוא"ה בדרום ועד טירת כרמל בצפון ,מחוף הים במערב ועד גבולות טבריה במזרח .בית החולים מספק
שירותי אשפוז לכל סוגיו במחלקות אשפוז ,חדר מיון ,אגף לביטחון מרבי (מסגרת ארצית),הוסטל לניצולי
השואה ,מחלקה המתמחה בטיפול בגיל השלישי (פסיכוגריאטריה) וכן שירותי מרפאה הניתנים במרפאת
"עירון" הצמודה לבית החולים.בית החולים כולל  027מיטות אישפוז ופונים ומופנים אליו כ 2,177-חולים בשנה,
מהם מתאשפזים כ.51%-
האגף לביטחון מרבי בבית החולים הינה מסגרת ארצית יחודית הכוללת 0 ,מחלקות אישפוז ומחלקה שיקומית
אחת.המרכז מטפל בחולים בצווי אשפוז מטעם בתי המשפט ובחולים בעלי התנהגות אלימה .יחודו של המרכז
בפיתוח שיטות לטיפול בחולים בעלי התנהגות אלימה ,ובמתן חוות דעת רב מקצועיות הכוללות היבטים
פסיכיאטרים,פסיכולוגים וקרימינולוגים.במסגרת זו מאושפזים  521חולים ,ולאחר איזון במצבם ,הם עוברים
למחלקות השיקום לשם הכנתם ליציאה לקהילה.
צוות הקרימינולוגים במרכז לבר"ן שער מנשה הינו חלק מהצוות הרב מקצועי במחלקות האישפוז.
הקרימינולוגים הקליניים עובדים בארבע המחלקות המשפטיות ובמחלקה השיקומית .בעתיד ישולבו ק"ק
במחלקות נוספות .פעילות הקרימינולוג/ית במחלקות:
 עבודה שוטפת במסגרת צוות רב מקצועי במחלקה הכוללת בדיקת חולים ,דיונים ועוד.
 טיפול פסיכו -תרפויטי קבוצתי ופרטני.
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כתיבת דוחות קרימינולוגים הכוללים התייחסות ממוקדת בנושאים של :עבריינות ,אלימות ,שימוש
בחמרים ,התמכרויות ,הפרעות אישיות ,פסיכופתיה וכן כתיבת דוחות הערכת מסוכנות תוך שימוש
בכלי הערכה ייחודיים  .בנוסף מבוצעת פעילות מחקרית.

תפקיד הקרימינולוגית הקלינית  -מרכזת מערך לטראומה מינית בבית החולים שער מנשה אשר נותן מענה
ייחודי ומותאם לטיפול בנפגעי ונפגעות טראומה מינית בבית החולים.הטיפול במערך מיועד הן עבור מטופלים
שער מנשה ,מערך לטראומה מינית המאותרים במהלך אשפוזם בבית החולים כנפגעי טראומה מינית והן עבור מטופלים אשר מטופלים בקהילה
וזקוקים לאשפוז אלקטיבי בשל התגברות סימפטומים וצורך בהחזקה אינטנסיבית.בנוסף ישנו ניסיון להרחיב
את הטיפול במערך ולייצר רצף שירותי טיפול עבור נפגעים הכולל גם שיתוף פעולה עם מסגרות נוספות בבית
החולים -טיפול יום וטיפול מרפאתי אמבולטורי.
המרכז הרפואי לבריאות הנפש
אברבנאל
/http://abarbanel.health.gov.il

המרכז לבריאות הנפש באר יעקב-
נס ציונה-מב"ן
/http://beer-ness.co.il

מרכז לבריאות הנפש
כלא רמלה (מב"ן)
https://www.gov.il/he/departments/bur
eaus/ayalon

מתוך האתר רשמי :אופי היחידה ועקרונות הטיפול בה:האשפוז ביחידה לצורך מתן חוות דעת משפטית לפי
הפניה מבית המשפט ,הנבדקים בהסתכלות ימשיכו לקבל את הטיפול התרופתי הקבוע שמקבלים במרפאתם
במידה ויתנו הסכמתם לכך.
מתוך האתר הרשמי :המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקב ,נס ציונה ,מב”ן והחטיבה הקהילתית ,הינו בית
החולים הפסיכיאטרי הממשלתי הגדול ביותר במדינת ישראל ,המשרת את כל אוכלוסיית אזור השפלה ,הכוללת
למעלה מ 5.1 -מיליון תושבים .המרכז הרפואי מאגד בתוכו שלושה בתי חולים :בית חולים באר יעקב ,בית
החולים לילדים ונוער נס ציונה ,בית החולים מב”ן (המשרת את אוכלוסיית האסירים והעצורים בשב”ס) ; וכן
חטיבת “מרפאות מומחים” בקהילה.
על התפקיד של הקרימינולוג הקליני :משתתף בעבודה השוטפת של המחלקה  CM -של מטופלים,טיפול פרטני
וקבוצתי ,כתיבת חוות דעת לשחרור לחופשות או שחרור מאשפוז ,כתיבת מכתבים להארכות אשפוז
לפסיכיאטר המחוזי ולוועדות פסיכיאטריות מחוזיות וכותב הסתכלויות פסיכיאטריות הנשלחות לבית המשפט
מרכז בריאות הנפש של שירות בתי הסוהר או החטיבה לפסיכיאטריה משפטית ליד שירות בתי הסוהר -
ממוקם בכלא מג"ן-ניצן ברמלה וכוללת מחלקה פתוחה ,מחלקה סגורה ומרפאות חוץ (שירות אמבולטורי
למרפאות בבתי הסוהר ברחבי הארץ) .החטיבה נועדה לטיפול באסירים ובעצירים .לפיכך הצוות כולל ,בנוסף
לצוות רב-מקצועי הקיים בכל בית חולים פסיכיאטרי ,גם בעלי תפקידים כגון קרימינולוגים קליניים; וכן סוהרים
וחובשים הכפופים פיקודית לשירות בתי הסוהר ומקצועית למרכז בריאות הנפש ,אחראים על שמירה וביטחון
במתקן ,ומשמשים ככוח עזר בעת הצורך .חלק מהאסירים והאסירים מגיעים לאשפוז מרצון מבתי הסוהר
ברחבי הארץ ,וחלק מאושפזים בכפייה בהוראת בתי המשפט או הפסיכיאטר המחוזי לצורך הערכה וטיפול
פסיכיאטריים.
.

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
(איכילוב)
https://www.tasmc.org.il/Rehabilitatio
nHospital/Psychiatry/Pages/PsychiatryDayTreatment.aspx
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המרכז לבריאות הנפש באר שבע
/http://www.nefeshb7.org.il

המרכז לבריאות הנפש מעלה
הכרמל
http://www.tiratcarmel/med.org.il

מרפאת "צור אביב"

מתוך האתר הרשמי :המערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי ת”א מציע מגוון התערבויות לצורך אבחון ,ייעוץ
וטיפול במחלות ,הפרעות ובעיות נפשיות ומשולבות ,ביניהן אפשר למנות דיכאון ,חרדה ,הפרעות אכילה,
הפרעות פסיכוסומטיות ,הפרעות פוסט-טראומטיות ,מחלות פסיכוטיות ,השפעות של התעללות מינית ,בעיות
במישור אם תינוק ועוד .השירות ניתן על ידי צוות רב-מקצועי הכולל פסיכיאטרים ,פסיכולוגים ,עובדים
סוציאלים ,סיעוד ,ריפוי בעיסוק ועוד .הטיפולים הינם מגוונים וכוללים טיפולים ביולוגיים (תרופות לסוגיהן ,נזעי
חשמל) ,טיפולים פסיכותרפיים (טיפול במשבר ,טיפול דינמי ,התנהגותי ,היפנותרפי ,תמיכתי ועוד) .הטיפולים
ניתנים במסגרת פרטנית ,זוגית ,משפחתית וקבוצתית ,במסגרת מרפאתית או במחלקת אשפוז יום .בנוסף,
מתבצעות התערבויות עפ"י הצורך (פסיכולוגיה רפואית) אצל חולים המאושפזים במחלקות ביה"ח .כמו כן,
מתבצעות הערכות וחוות דעת פסיכיאטריות ופסיכודיאגנוסטיות לצורך משפטי ,שיקומי ,הערכת נכות ועוד.
בשירות מתבצעות גם פעילויות מחקריות רבות ומגוונות ,במסגרת יחידת המחקר.
מתוך האתר הרשמי:
המרכז מספק ,שירותי אשפוז בריאות נפש לכלל אוכלוסיית הנגב ,המונה כ 117,777 -נפש ,מאזור אשקלון ועד
אילת ומספק שירותים מרפאתיים על פי חלוקה עם נותני שירות נוספים .המרכז מסונף לאוניברסיטת בן גוריון
בנגב ,פרוס על פני שטח של למעלה מ 577 -דונם והוא מונה כ 077-מיטות אשפוז פסיכיאטרי ואשפוז יום .כמו
כן ,במסגרת המרכז פועל הוסטל שיקומי" ,בית רותם" המשכן  22דיירים .מחלקות ושירותי המרכז פועלים
במודל ביו-פסיכו-סוציאלי ,מודל זה משלב גישות ביולוגיות פסיכולוגיות וסוציאליות בטיפול בפרט ובמשפחה .כל
זאת בכל טווח הגילאים ובכול רמות החומרה ,מבעיות בכרוכות באירועי חיים ועד למחלות נפש או אורגניות
נפשיות קשות .במסגרת המרכז פועלים שירותים קהילתיים בבאר-שבע וביישובי הסביבה ,בין היתר :מרפאה
לילדים ונוער ,מרפאת טל ,הממוקמת בקהילה ,יחידה לטיפול וליווי משפחות המטופלים (מית"ל) ,מכון לאבחון
ושיקום הילד לטיפול בבעיות התפתחות הכולל גן ילדים ,מחלקת אשפוז ארצית לטיפול בתחלואה כפולה
(התמכרויות יחד עם מחלות נפש) ,מרפאת "מטרה" ,שהינה שירות מרפאתי למכורים לחומרים פסיכואקטיביים
(סמים) וניידת לחלוקת תחליפי סם ,במרחבי הדרום.
מתוך האתר הרשמי:
המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל  -המסונף לפקולטה לרפואה של הטכניון ,מעניק טיפול במגוון הפרעות
נפשיות לנוער ,מבוגרים וקשישים ,לשיפור בריאותם הנפשית ותפקודם של החולים ,עם התייחסות וסיוע
למשפחותיהם .הטיפול ניתן תוך תחושת שליחות ורצון לשיפור מתמיד.
המרכז משרת אוכלוסייה של כחצי מיליון נפש ,המתגוררת בחיפה ובנותיה ,ערי הקריות בצפון ,קרית טבעון
ונשר במזרח ,עיר הכרמל ,טירת כרמל ,ועד עתלית ויישובי חוף הכרמל בדרום.
הטיפול מוענק:במסגרת אישפוזית שיקומית ב 0 -מחלקות הכוללות מחלקת נוער ,מחלקה פסיכוגריאטרית
ומחלקות אזוריות .במסגרת אמבולטורית של שירותי יום הכוללים :מחלקת יום לנוער ,טיפול יום תעסוקתי ,וכן
במרפאה לילדים ונוער ,במרפאה למבוגרים ,במרפאה לקשישים.
על המרפאה :מרכז רב-תחומי לטיפול תרופתי ארוך טווח בנפגעי סמים .המרפאה שייכת למערך מרפאות
המתדון והסובוקסון של האגודה לבריאות הציבור (חברת קבלן של משרד הבריאות) ,וממוקמת בדרום תל אביב
בסמוך לתחנה המרכזית הישנה.
על התפקיד של הקרימינולוג הקליני :משמש כמטפל (קייס מנג'ר של כ 17-מטופלים) ועוסק באבחון ובטיפול
פרטני וקבוצתי במכורים לסמים מאזור תל אביב וגוש דן ,ביניהם מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה

שירות בתי הסוהר
https://www.gov.il/he/Departments/
prison_service

אמירים -פנימייה לנוער בסיכון

בית אקשטיין
/http://www.b-e.org.il

פנימיות
והוסטלים

כפר הנוער מנוף
http://www.derechkfar.org.il/%D7%9B
%D7%A4%D7%A8%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A
2%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A
/3

קידום
/http://www.kidumpro.co.il

בשירות בתי הסוהר עובדים  1קרימינולוגים קליניים ביחידת אבחון ,בתשעה בתי מעצר מצפון הארץ עד דרומה.
עיקר העבודה בהערכת סיכון אובדני לעצורים ומתן המלצות להפחתת הסיכון .בנוסף  -העברת קבוצות
טיפוליות ,התערבויות בשעת משבר ,אבחון לצורך העמקת התמונה הקלינית וכן ,משמשים כגורם ממליץ
ביחידה לתחום הטיפול וההנהלה (בעיקר במקרים של עצורים מורכבים -אובדניים ,חולים ,אלימים ובעלי
תחלואה כפולה.
על תפקיד הקרימינולוג הקליני :מקים ומנהל פנימייה לנוער בסיכון בשם "אמירים" .המסגרת הוקמה לפני כשנה
וחצי והיא במודל של בתים בקהילה .בכל בית יש עד  41חניכים שמתחנכים שם ויוצאים אחת לשבועיים לבית
הוריהם .הפנימייה מוגדרת כפנימייה "פוסט-אישפוזית" ומיועדת לילדים בנים ובנות מגיל  41-41אשר
מתאפיינים בהפרעות התנהגות קשות ,בעיות רגשיות ואינטליגנציה מונמכת .הפנימייה מהווה עבור החניכים
חלופה לאשפוז פסיכיאטרי או לאחר אשפוז פסיכיאטרי .בסיום הקמת הפנימייה יתחנכו בה  65חניכים במספר
בתים בכפר-סבא.
מתוך האתר הרשמי :בית אקשטיין מקבוצת דנאל ,הינו הארגון הגדול והמוביל בארץ בתחום מתן שירותים
לאנשים עם מוגבלות .מזה כ 27-שנים אנו חותרים לאפשר לאנשים עם מוגבלות להגדיר את מטרות חייהם,
לשפר את איכות חייהם ,להשתלב בחברה ולממש את חלומותיהם .בית אקשטיין מספק שירותים לילדים ,בני
נוער ובוגרים בעשרות מסגרות בפריסה ארצית רחבה ממגוון אוכלוסיות :אנשים עם לקויות למידה ,אנשים עם
לקויות הסתגלות ,אנשים עם קשיים רגשיים ,אנשים על הרצף האוטיסטי ואנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית .המודל המקצועי אשר מנחה את כל הפעילות בבית אקשטיין הנו מודל איכות החיים ,אשר הוכח
במספר רב של מחקרים כמודל אשר משפר באופן משמעותי את איכות החיים וההשתלבות החברתית של
אנשים עם מוגבלות.
על הכפר :כפר חינוכי טיפולי  -הכפר מטפל ,משקם ומחנך נערים ונערות רגע לפניי שמפנים אותם ל'חסות
הנוער' .מדובר על כיתות י'  -יב' ,חלקם עם בעיות שימוש בסמים ,חלקם מגיעים עם תיקים פליליים ,לכולם יש
בעיות רגשיות ומשפחות בעלי מורכבויות.
על התפקיד של הקרימינולוגית הקלינית :חלק מצוות רב מקצועי של הביתן ,חלק מצוות של המטפלים הרגשיים
של מנוף .מנהלת תיק ומטפלת פרטנית וקבוצתית .מלווה ומדריכה צוות ש"ש בעבודתם .בנוסף ,המטפלת
הרגשית המלווה את המסעות הטיפוליים במדבר 'אל עצמך' ,וקבוצה כפרית של נשימה מעגלית
מתוך האתר הרשמי :קידום פרויקטים שיקומיים עוסקת בניהול ,הקמה ותפעול של פרויקטים בתחומי השיקום,
הרפואה ,ההדרכה ,החינוך והאבחון התעסוקתי .החברה מספקת מענה כולל ללקוחות תוך עמידה בסטנדרטים
ניהוליים ,תפעוליים מהגבוהים ביותר ורמה מקצועית בלתי מתפשרת .החברה מפעילה מסגרות דיור לרמות
תפקוד שונות בכל רחבי הארץ ,הוסטלים ,דיור מוגן וקהילות תומכות ,שירותי שיקום לתחלואה כפולה ולמגזר
הדתי .בנוסף ,החברה מספקת שרותי השמה בתעסוקה ,אבחוני שכר ,שירותי חונכות ושירותי בריאות השן
לתלמיד .החברה בפריסה ארצית שמה לה למטרה לספק בראש ובראשונה רמה גבוהה של התאמה ותמיכה הן
לדיירים שלנו והן לבני משפחותיהם על מנת לקדם את בריאותם ,רווחתם ואיכות חייהם.
על התפקיד של הקרימינולוגית הקלינית :מנהלת דיור מוגן לבודדים בחברת "קידום" .אחראית על קליטת
עובדים ,הכשרה ,ניהול ישיבות צוות ,קיום פגישות עבודה וריכוז פורום שיקום רמלה -לוד ,לצד פיתוח ושיווק
השירות .כמו כן ,משמשת כמדריכה חיצונית לצוותי שיקום בחברה

פנימיית "לחן-זיתן"
http://sherutkibbutz.com/voluntary/%D7%9C%D7%9
7%D7%9F/%D7%96%D7%99%D7%AA%D7%9F

הוסטל מעגלים
http://shikumpro.co.il/%D7%9E%D7%A
/2%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D

הוסטל אלונים
http://www.ruachtova.org.il/organizati
ons/8145

פנימיות
והוסטלים

הוסטל ״מפתחות״
http://www.pra.co.il/%D7%94%D7%95%
D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7
%95%D7%AA.html

"כפר הילדים והנוער אמונה נווה
מיכאל" ,פרדס חנה
http://www.emunah.org.il/courses/%D7
%9B%D7%A4%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7
%99%D7%9D%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7
/%9C

על הפנימייה :פנימיית לחן היא פנימייה כוללנית טיפולית חינוכית של חסות הנוער המיועדת לנערים על קצה
הרצף הטיפולי אשר מגיעים בצווי בימ"ש .הפנימייה מיועדת לנערים בנים בלבד בין הגילאים  ,50-51ובשל
העובדה כי מתקיימות  2קבוצות ייעודיות לנערים פוגעים מינית בפנימייה כ 07%מהנערים הנקלטים אצלנו
ביצעו עבירות מין שונות.
על התפקיד של הקרימינולוגית הקלינית :קייס מנג'ר של  52נערים ואף טיפולים פרטניים וקבוצתיים לאותם 52
הנערים ,הדרכות צוות ודינמיקה קבוצתית לקומונה בפנימייה .התפקיד כולל כתיבת דוחות טיפול ,דוחות לבתי
משפט וקשר עם גורמים מגוונים כגון לשכות רווחה ,שירות מבחן לנוער ,צבא ,פסיכיאטריה ועוד.
מתוך האתר הרשמי :מרכז מעגלים הינו מרכז מורשה לשיקום מונע לעברייני מין ,אשר מטרתו מניעת ביצוע
עבירות מין חוזרות ,הפסקת ההתנהגות המינית הפוגעת ,והפחתת רמת הסיכון הנשקפת מעבריין המין לביצוע
עבירות מין.
על התפקיד של הקרימינולוג הקליני :טיפול לעברייני מין בקהילה -במסגרת ההוסטל אנו כקרימינולוגים קליניים
עושים טיפולים קבוצתיים ופרטניים ,מבצעים בדיקות התאמה אל ההוסטל ועובדים במקביל לגורמים מקצועיים
אחרים כמו שירות המבחן לנוער ולמבוגרים ,רש"א ויחידת הפיקוח של שב"ס.
מתוך האתר הרשמי :דיור מוגן אלונים הנו ארגון המעניק שירותי שיקום לנפגעי הנפש הגרים בקהילה במסגרת
זכאותם לסל שיקום מטעם משרד הבריאות ,משרד הביטחון ולקוחות פרטיים .במסגרת דיור מוגן באזור הדרום
אנו מעניקים שירותים לנפגעי נפש הגרים בדירות שותפים ,דירות עצמאיות כבודדים או עם משפחותיהם בבאר
שבע ,רהט אופקים ומושבים .הוסטל אלונים הנמצא בשכונה ג בבאר שבע מהווה בית עבור  27מתמודדים עם
מחלות נפש ומחפש לאמץ מתנדבים לשמח ,לעזור ולקדם את המתמודדים בעוד צעד בדרך לחיים עצמאיים
בקהילה.
מתוך האתר הרשמי :הוסטל ראשון מסוגו בעולם לטיפול בגברים אלימים  -אסירים משוחררים בקהילה ,כחלק
מרצף טיפולי .ההוסטל הוקם בשנת  2771ברשות לשיקום האסיר ,בחסות הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח
הלאומי וקרן סקט"א רש"י .ההוסטל מיועד לעד  50דיירים ,אסירים משוחררים .ההוסטל אינו תחליף לענישה,
אלא משמש ככלי טיפולי בתום תקופת הענישה ,ומסייע בכך להפחית את מסוכנותם של הגברים האלימים
לאחר שחרורם מבית הכלא .מטרת העל של ההוסטל הינה ללמד את הגברים האלימים טכניקות חדשות
להידברות ,לשוויוניות ,לזוגיות ולמשפחתיות ,וכל זאת כדי למנוע הן את הקורבן הבא והן את המקרבן הבא,
ובכדי למנוע העברה בין-דורית של שימוש באלימות אינטימית בתוך התא המשפחתי ,אשר אמור להוות תא
בטוח עבור בני המשפחה.
מתוך האתר הרשמי :בית הילדים נווה מיכאל בפרדס חנה הוקם בשנת  5902והוא משתרע על שטח של כ27-
דונם וטובל באווירה כפרית ושלווה .הכפר משמש כמרכז חינוכי-טיפולי לכ 217-בגילאי  1-51ילדים ששהו
במצב של סיכון ומצוקה והופנו על ידי לשכות הרווחה ברחבי הארץ .אנו מחויבים מוסרית וחברתית להעניק
לילדים אלו המגיעים אלינו בית עם אוירה משפחתית ,חום ואהבה ,רמת חיים סבירה ,להם הם ראויים ,חינוך
לערכים של נתינה ,שותפות ,אהבת אדם ואהבת הארץ בה הם חיים וטיפול על ידי צוות מקצועי ומיומן בליקויים
פיסיים ,אורגניים ונפשיים ,ליקויי למידה ,הפרעות בהתנהגות ,קשב וריכוז והפרעות רגשיות.
על התפקיד של הקרימינולוג הקליני :מנהל פנימייה של כ  277-ילדים ונוער בסיכון החיים במסגרות חוץ
ביתיות.
ניהול שוטף של חיים בפנימייה ,ניהול צוות רחב ,סביבה טיפולית מלאה ,כולל ליווי והדרכה לצוותים וטיפול
במגוון קשיים של ילדים ונוער הבאים מתוך דחייה וניכור הורי,כאשר חלקם עבר פגיעות מיניות/פיזיות/רגשיות.

עבודה מרגשת וממלאת ,סיפוק רב להגיע אל היעד שלנו -שבירת מעגל המצוקה והובלת החניכים לשרות
משמעותי בחברה הישראלית.

עמותת שלום בניך
http://www.2all.co.il/web/Sites16/shlo
/mbanaich

עמותת לחן

עמותות
ואגודות

https://wingoflove.org.il/%D7%90%D7%
/95%D7%93%D7%95%D7%AA

אגודה להגנת הילד
http://www.taramta.co.il/fellowshipdeta
ils.asp?f=162

מתוך האתר הרשמי :עמותת "שלום בנייך" הוקמה בשנת ה'תשסה 2771 ,למ' ,ע"י אנשי-מקצוע טיפולי  ,רבנים
ואנשי חינוך דתיים וחרדים במטרה לתת מענה לבעיה של פגיעות מיניות .העמותה עוסקת במניעה ובטיפול
במוסדות חינוך ובקהילה ע"י העלאת המודעות החברתית ,הפעלת קו חם ,עריכת אבחונים והגשת טיפול
מותאם וכן ע"י הכשרת אנשי טיפול ופרסום חומרים בתחום .העמותה הנה היחידה בארץ המספקת מענה
טיפולי הוליסטי עבור נפגעים ,פוגעים ,קטינים  ,מבוגרים ,נשים וגברים .הערך המוסף והחשיבות הרבה הנודעת
לפעילות העמותה היא במיוחד אותה פעילות הנעשית במקומות בהם הפעילות בתחום זה מצריכה ידע ייחודי,
גישה לאנשי מפתח בקהילה ועבודה רגישת תרבות.
על התפקיד של הקרימינולוג הקליני :מאבחן ומטפל בעברייני מין קטינים ובוגרים
מתוך האתר הרשמי :פנימיית 'כנף של אהבה' פועלת זה עשר שנים בתחום שיקום בני נוער הנמצאים בקצה
הרצף הטיפולי .הפנימייה פועלת מתוך אמונה כי  :כל נער אשר סטה מהדרך ,זכאי לשיקום ומימוש הפוטנציאל
האישי הטמון בו על מנת שיוכל להשתלב חזרה בקהילה ואף לתרום לה' .כנף של אהבה' היא פנימייה ייחודית
ל 20 -נערים בגילאי  ,50-27אשר משלבת לימודים ועבודה .הפנימייה היא מסגרת טיפולית כוללנית המלווה
את הנערים בכל שעות היממה ,לאורך כל השנה .אוכלוסיית היעד הינה בנים בעלי רקע עברייני המוגדרים
כשרויים בסיכון ,ומופנים למסגרת על ידי בית-משפט או גופי הרווחה.
מתוך האתר הרשמי :האגודה להגנת הילד הוקמה בשנת  5909ע"י ד"ר חניתה צימרין על מנת להתמודד עם
בעיית ההתעללות בילדים .העמותה ,הרשומה כמלכ"ר מתמחה בנושא ועוסקת בו כשירות ראשוני ולא כחלק
מביצוע מטרה אחרת (חינוכית ,רפואית וכו') .אל"י מטפלת בהתעללות על כל סוגיה (הזנחה ,התעללות פיזית,
מינית ונפשית) ,מכל היבטיה (פסיכולוגי ,משפטי ,חינוכי ,חברתי וכו') ובכל האוכלוסיות המעורבות בה
(קורבנות ,בני משפחה ,קורבנות לשעבר ,אנשי מקצוע ומעצבי מדיניות).
על התפקיד של הקרימינולוגית הקלינית ::בשנים האחרונות ,משרד הרווחה מממן פסיכותרפיה ממושכת
לילדים ולבני נוער נפגעי תקיפה מינית ומכיר בקרימינולוג הקליני ,כמטפל מוסמך בתחום זה .מבצעת הערכות
מסוכנות לנוער וילדים בעלי התנהגויות מיניות לא מותאמות וכמו כן מקבלת לטיפולי ,נערים בעלי רקע כזה.
מרגישה שבמסגרת העבודה ,הזהות המקצועית שלי ייחודית ומשמעותית לטיפול ואבחון הפוגעים .
עם זאת ,עיקר שעות עבודתי הינה בצד של הקורבנות ,שם עבודתי זהה לאלו של חבריי העו"סים והפסיכולוגים.
העמותה עוסקת בטיפול בהתמכרויות.

עמותת "הדרך"
http://www.haderech.org/objDoc.asp?PI
D=156664&OID=156666

עמותת על"ם
/https://www.elem.org.il

על התפקיד של הקרימינולוגית הקלינית :מנהלת הטיפול של הקהילה הטיפולית לנשים מכורות "דרך אריאלה"
ששייכת לעמותה הנ"ל .מעבר לתפקידי הניהול אני גם מטפלת  .יש היום בעמותה ק"ק נוספת ובמהלך השנים
האחרונות עבדו ק"ק נוספים בתפקידים טיפוליים שונים.
מתוך האתר הרשמי :עמותת עלם הוקמה במטרה לסייע לבני נוער במצבי סיכון ומצוקה בישראל להיחלץ
ממצבם ולמצוא את מקומם בחברה ,כבוגרים וכאזרחים תורמים ,לעצמם ,למשפחתם ולחברה הישראלית.
עלם הוקמה בידי קבוצת אנשי ציבור מתנדבים ואנשי מקצוע מישראל ומארה"ב ,ונרשמה כעמותה בשנת .5912
מאז התפתחה לארגון ארצי רחב ,המתמחה בזיהוי המצוקות המאפיינות את מציאות חייהם של בני הנוער
בארץ ובפיתוח והפעלת מענים רלוונטיים חדשניים להתמודדות עמן ,תוך התייחסות לצרכים הייחודיים של
קבוצות אוכלוסייה שונות.

"בית היוצר"
(עמותת דרור)
/http://www.drorho.org.il

עמותות
ואגודות

על התפקיד של הקרימינולוג הקליני :טיפול בפוגעים מינית  -מנהלת מקצועית תחום פגיעות מיניות .מדובר
במרכז העוסק בהערכה וטיפול בילדים ונערים פוגעים מינית ונפגעים מגיל הגן ועד גיל  .51בנוסף ,אנו מפעילים
את הקבוצות הטיפוליות לנערים פוגעים מינית במסגרת שרות המבחן .הרבה מהעובדים אצלנו הנם
קרימינולוגים קלינים.
מתוך האתר הרשמי :פרויקט חדשני תחת שירותי "סל שיקום" ,המשלב אמנים נפגעי נפש בקהילה .התפקיד
כולל קליטת משתקמים חדשים במסגרת ,שיחות פרטניות ,בניה ומעקב אחר תוכניות שיקום אישיות ,קשר
שוטף עם צוות המורים והמתנדבים במקום ,עם גורמי טיפול ושיקום המלווים את האדם .חיבור לשרותי סל
שיקום נוספים בהתאם לצרכיו .כמו כן הדרכת צוות סמך מקצועי והנחיית קבוצה.

היחידה לקידום נוער נותנת מענה חינוכי-טיפולי לנוער (לומד ומנותק) בסיכון שנמצא על רצף הסיכוני עם בעיות
היחידה לקידום נוער -אור יהודה
מורכבות-רגשיות ,התנהגותיות ומשפחתיות .מענה טיפולי פרטני ומענה קבוצתי .העבודה כוללת גם הסתכלות
http://mמערכתית מול שותפים נוספים בתהליך כמו-עו"ס משפחה ,שרות מבחן ,קב"ס וכו' .כמו כן עבודה מול ההורים
yehuda.org.il/hinuch/?v=pages&id=28
פגישות עם ההורים ,ביקורי בית והדרכת הורים.
על התפקיד של הקרימינולוגית הקלינית :מנהלת היחידה לקידום נוער באור יהודה .אחראית על צוות עובדי
היחידה ,עבודת היחידה ותוכנית היל"ה.
על מרכז מיטל :מרכז טיפולי לילדים נפגעי תקיפה מינית באזור ירושלים ,מיוזמתם של המוסד לביטוח לאומי,
קרן רש"י ומשרד הרווחה .המוסד ממוקם בירושלים ומפעיל שלוחות בבית שמש ,נעלה ושער בנימין .במרכז
ניתן טיפול רגשי לילדים ולמשפחותיהם תוך מתן מענה רב-תרבותי לצורכי האוכלוסיות השונות .המרכז פועל
מיטל
גם בזירה הקהילתית לחינוך והסברה .מיטל פוגעים :נותנת מענה טיפולי לילדים ולבני נוער שהתנהגותם
http://www.bily.org.il/meital
המינית נמצאת על הרצף שבין התנהגות מינית לא מותאמת ועד להתנהגות מינית פוגעת .את הטיפולים
מעניקים בעלי מקצוע מתחומי הטיפול השונים :פסיכולוגים קליניים ,עובדים סוציאליים ,קרימינולוגיים קליניים,
ומטפלים בהבעה ויצירה שעברו הכשרה מיוחדת לטיפול בפגיעות מיניות.
על התפקיד של הקרימינולוגת הקלינית  :מעריכת סיכון לילדים ונוער עם התנהגויות מיניות לא מותאמות/
פוגעניות
מכון ארגמן
/https://www.machonargaman.co.il
מרכז לאורך הדרך

מכונים
ומרכזים

https://www.kesher.org.il/knowledge_it
em/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8%
D7%9A/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A

מרכז התחלה חדשה
http://www.posta.co.il/component/cont
act/contact/197%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7
%AA%D7%99%D7%9D-

טיפול ייעודי בעברייני מין
מתוך האתר הרשמי ,יחידה למיניות -טיפול מיני לפרט ולזוג ,ייעוץ וחינוך מיני ,סדנאות בתחום חינוך מיני
חברתי ,טיפול בטראומות ופגיעות מיניות ,הערכת סיכון וצרכים ,בניית תכניות מוגנות.
על התפקיד של הקרימינולוגית הקלינית :מטפלת בפוגעים מינית ובנפגעות מאגף השיקום (אינטליגנציה
גבולית) ממסגרות שונות .מעבירה קבוצה לנערים פוגעים מינית ,הדרכות צוותים והדרכות הורים.
מתוך האתר הרשמי :מרכז אבחון ,טיפול ,שיקום אמבולטורי לאוכלוסיות עוברי חוק ,בכל רצף ההליך המשפטי
(החל מהתלונה במשטרה ,לאחר הגשת כתב האישום ,לאחר הרשעה וגזר דין ,במהלך ערעור על גזר הדין,
במהלך מאסר ,לפני וועדת השחרורים ,לאחר שחרור מהמאסר) .מרכז פרטי ,הנותן שירותים חלופיים
לשירותים הציבוריים ,במימון מלא של המטופלים ,למעט עברייני מין המטופלים במסגרת חוק ההגנה על
הציבור מפני ביצוע עבירות מין בהפניית רש"א או שירות המבחן .צוות הטיפול במרכז כולל :פסיכולוגים קליניים,

%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7
%A2%D7%99%D7%99%D7%9D/1599?Ite
mid=371

אוניברסיטת אריאל

פסיכולוגים שיקומיים ,קרימינולוגים קליניים ,קרימינולוגים יישומיים ,קרימינולוגים חברתיים שיקומיים ,ועובדים
סוציאליים
מרצה מן החוץ בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל

http://www.ariel.ac.il/criminology

אוניברסיטת בר אילן
/http://criminology.biu.ac.il
מכללת אשקלון

לסגל המרצים והקרימינולוגיים הקליניים  -לחץ כאן
ד"ר ענת אשד  -מרצה במדור לזרועות הביטחון ,החוג הרב תחומי
ד"ר גדי רוזנברג

/https://www.aac.ac.il

אקדמיה

מכללת גליל מערבי
/https://www.wgalil.ac.il/ba/criminology
מכללת בית ברל
http://www.beitberl.ac.il/academic/facu
lties/society/mimshal/criminology

מכללת עמק יזרעאל
https://www.yvc.ac.il/%D7%9E%D7%A1
%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7
%93/b-a%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7
%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9C%
=D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/?gclid
Cj0KCQiAoY7VBRDtARIsAHWoOJbzfWNxJc1mvzTRkW2jfEY8_la5O_WkDxddRWNdLdFSP253yG23MaAh
aIEALw_wcB

קליניקות
פרטיות

יפעת ליידר  -עוסקת בהוראה במכללת הגליל המערבי ומכללת בית ברל ,מלמדת קורסים שונים בקרימינולוגיה:
מבוא לקרימינולוגיה ,ויקטימולוגיה ,סמים פסיכו אקטיביים והתמכרויות ,היבטים ביולוגים בעבריינות

