
 המרכז להערכת מסוכנות

  

 
היבטים קליניים משפטיים וחברתיים. –הערכת מסוכנות   

 
)ו' אדר ב', תשע"ט( במרכז לבריאות הנפש באר יעקב, נס  13.03.2019-יום העיון יתקיים ביום רביעי ה

  שב"ס, במועדון.-ציונה, מב"ן
 

 09:30- 09:00 התכנסות ורישום. 
 10:00 – 09:30 ברכות

, ראש רשות המחקר, המכללה האקדמית אשקלון. פרופ' יצחק רייטר   
, מנהל החטיבה לפסיכיאטריה משפטית )מב"ן(, המרכז לבריאות הנפש ד"ר משה בירגר

ס.שב"-מב"ן –נס ציונה  –באר יעקב   
 

, יועצת משפטית, המרכז להערכת מסוכנות. עו"ד דינה להמן   
 12:00- 10:00 הערכת מסוכנות בתחום עבריינות המין –מושב ראשון 

תמי עשת סבג, המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן וד"ר יעל אידיסיס, 
   קרימינולוגית קלינית, מטפלת, מעריכת מסוכנות ומדריכה.

יעילות הטיפול בעברייני מין והשלכתו על מסוכנות מינית   

 

המכללה האקדמית הדסה, ירושלים והרשות לשיקום האסיר, גמ"מ ד"ר הלא משרקי, 
 מחוז צפון. 

 מסוכנות מינית בקרב עברייני מין עם מוגבלות שכלית. 

 
 

חוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון והמרכז , הד"ר יהודית אבולעפיה
, קרימינולוגית מרב בוקשיצקיושב"ס -מב"ן –נסציונה  –לבריאות הנפש באר יעקב 

  שב"ס.-מב"ן -נס ציונה – קלינית ראשית, המרכז לבריאות הנפש באר יעקב
 מדדים להערכת מסוכנות מינית לעברייניות מין.

 

, ד"ר ענת זליג, מנהלת יחידה לנוער עם התנהגות פוגעת ועמותת תלפיותנטע שפרן, 
 החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון.

  הערכות סיכון וצרכים למתבגרים פוגעים מינית. 

 

 12:20 – 12:00 הפסקת קפה
 13:00 – 12:20 מושב שני -  הערכת מסוכנות ובריאות נפש

ואה משולבת, המרכז לבריאות הנפש באר סגן מנהל מחלקת תחל ד"ר סימון קרצמן,
שב"ס.-מב"ן –נס ציונה  –יעקב   

  שימוש במבחנים נוירוקוגניטיביים בחיזוי מסוכנות בקרב חולי נפש.  

 

)גנ"מ בדימוס(, מנהל התוכנית בפסיכולוגיה משפטית, המרכז ד"ר יהושע וייס, 
  הבינתחומי, הרצליה.

 HCR-20  
בישראל.  ית מובנית של מסוכנות בקרב חולי נפשלי תקף ומהימן:הערכה קלינככ  

 

 13:25- 13:00 הפסקה
שנים לתחולת פרק הפיקוח בחוק הגנה על הציבור מפני עבירות מין:  10  -פאנל מסכם 

 רטרוספקטיבה, ביקורת ומחשבה עתידית.
13:30 -14:45 

 –ש באר יעקב קרימינולוגית קלינית ראשית, המרכז לבריאות הנפמרב בוקשיצקי, יו"ר: 
שב"ס.-מב"ן –נס ציונה   

 

  שופט )בדימוס( יעקב צבן. 
, מנהלת מחלקה בפרקליטות מחוז ירושלים )פלילי( וחברה בפורום עו"ד אשרת שהם

 פיקוח עברייני מין בפרקליטות המדינה. 
 

הקריה האקדמית אונו. עו"ד ד"ר דנה פוגץ',   
ם לשכת עורכי הדין בחיפה, סנגורית.יו"ר משותפת ועדת פליליעו"ד סיגל דבורי,   

 
 

 .)מצ"ב( השתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום, אך מותנת בהרשמה מוקדמת



 המרכז להערכת מסוכנות

  

 

 

 טופס הרשמה 
 

 riskassess130319@gmail.comאת הטופס יש לשלוח ל כתובת  

 
 

  א. פרטים אישיים

 __________________________ –שם פרטי + משפחה 

 __________________________מקצוע: 

 ______________________ -מקום עבודה 

 __________________________ -נייד 

)בכתב ברור בבקשה( דוא"ל 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                                                

 הריני מאשר השתתפותי בכנס,   

חתימה          

____________________________ 

 


