
 

  

 

 

היישומיים  עמותת הקרימינולוגים
 ר("עשיקומיים )-והחברתיים

  הפקולטה למדעי החברה              

 המחלקה לקרימינולוגיה          
 

           

 אילן-המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת ברשיקומית, -המגמה החברתית

 שיקומיים-והחברתיים היישומייםעמותת הקרימינולוגים ו

 שמחים להזמינכם ליום עיון בנושא:

 חהשטבין מחקר לעבודת  –קרימינולוגיה שיקומית 

 13:30-19:15בין השעות  2019במאי,  15-ה ביום רביעי מתי?

 אילן, אולם בק-אוניברסיטת ברב היכן?

 בתוכנית:

 התכנסות וכיבוד קל  13:30

המחלקה לקרימינולוגיה, שיקומית, הראש המגמה ד"ר משה בן סימון, ברכות:   14:00
 עמותת הקרימינולוגים השיקומיים יו"ר, חן אבן שגיא חניטגב' ו אילן-אוניברסיטת בר

 ד"ר משה בן סימון  הגדרה, מחקר ומעשה: הסוציותרפי 14:10

המחלקה פרופ' נתי רונאל,   בין הגות למעשה -עשר הכלים -שנים 14:30
 אילן-לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר

, קרימינולוגיהמרצה לד"ר אינה לוי,   האשמת הקורבן ואונס גברים 14:50
 והמכללה האקדמית צפת אוניברסיטת אריאל בשומרון

, ראש תחום נוער, הרשות גב' ליאת שוסטרי  צדק מאחה בקרב נערים 15:10
 לשיקום האסיר 

  הפסקה 15:30

פיתוח התערבויות לשיקום אסירים מבוססות קשרי שותפות בין אנשי טיפול,  15:45
המחלקה  ,קרן גואטהפאנל בהנחיית ד"ר   אסירים משוחררים ובני משפחתם

נציגי הרשות לשיקום בהשתתפות ו אילן-לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר
 –יו"ר "דרור למשפחה" וגב' מינדי בוקשפן, אסירים בתהליך שיקומי האסיר, 

 ארגון משפחות אסירים

אינטרס חברתי כמפתח לבריאות  –" "לראות את האחר בחדר הטיפולים 16:30
פסיכותרפיסטית ומדריכה אדלריאנית, מטפלת שקד,  ד"ר אנאבלה נפשית 

בהבעה ויצירה, מייסדת ביה"ס לפסיכותרפיה במכון אדלר ומרצה בכירה בו. יו"ר 
 האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת

 ת: שיקומימאת בוגרי המגמה ה ביכורי מחקר 17:15

מנהלת נרדימון, גב' שני   תובנות לעניין שיקום –הדיסונס בעולם החשפנות 
בוגרת  ,טיפול ומניעת ניצול מיני מסחרי בקרב בני נוער וצעירים – "24/7ה"לב 

 המגמה השיקומית
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ההשפעה הנתפסת של החיים לצד אסירה לוקה בנפשה על  –שפיות זמנית  17:25
גב'   רווחתה ויכולת שיקומה של אסירה בריאה בנפשה לאחר ריצוי מאסרה

 בוגרת המגמה השיקומית ,מרכז נוער עירוני –'הפוך על הפוך', מןסוי-דיאנה קנטיני

 הפסקה 17:35

גב'  העמותה ר"יו  אסיפה כללית של עמותת הקרימינולוגים השיקומיים 17:50
 חן אבן שגיא חניט

 שומייםיכלים י סדנאות מקבילות: 18:15-19:15

 עברייני תחום על ממונהגב' ענת משיח,  שיקומי -כתיבת אבחון קרימינולוגי
 הציבורית, בוגרת המגמה השיקומית נגוריהבס מין

 "לא מה שחשבתם": כלים לטיפול באוכלוסיות מגוונות –טיפול בהתמכרות לגראס 
 בוגר המגמה השיקומית , מרכז לטיפול בהתמכרות לגראס -גולד מר דודי גולד, 

הנוער ארגון ידידים למען , גב' עמית אמסטרדם  תעסוקתי לעוברי חוק ליווי
ת המגמה ובוגר, עמותת בחזרה לחברה, כריסי קארין בן ישיוגב' , והחברה

 השיקומית

 

 :להרשמהש. ללא תשלום אך כרוכה בהרשמה מרא יום העיון הנההשתתפות ב

 (₪ 100) לעמותהים שנתיניתן יהיה לשלם דמי חבר/ה העמותה הכללית  תפיאסב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/vQkjBOG5HFQzTEJs1

