
תוכנית לימוד למטפלים בנושא:
 אבחון וטיפול בחשד לפגיעה מינית בילדי צמי"ד
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9.30-11:00 // דברי פתיחה והרצאה בנושא:
התפתחות מינית בריאה אצל ילדים צעירים 
עם מוגבלות - לימור ברן, תרפיסטית מנחה 

בתחום המיני חברתי

יום א‘ 03/11/19 
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המפגשים יתקיימו באולם הרצאות של המחלקה הפסיכיאטרית במרכז הרפואי סורוקה

מבנה הקורס: 
- 8 מפגשים

- 48 שעות אקדמיות  

- ימי ראשון

- בין השעות 9.00-14.30 

התכנסות וכיבוד קל
הרצאה
הפסקה
הרצאה

הפסקת צהריים
הרצאה

יום א‘ 17/11/19 

9.00-10.30 // פתולוגיה בהתפתחות המינית 
אצל ילדים עם מוגבלות - מרתה קסטנבאום, 

פסיכולוגית קלינית בכירה

10.30-10.45 // הפסקה
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יום א‘ 29/12/19 

9.00-10.30 // קביעת מטרות טיפוליות 
כלים טיפוליים שונים והשימוש בהם:  

כולל, טכניקות והתייחסויות לטיפול בפלשבקים 
ודיסוציאציה בחדר הטיפול, שיטות טיפול המתייחסות 

לחלקים פיזיולוגיים, חשיבות ההיכרות עם 
מגוון שיטות טיפול והלמידה שלהם. כלים טיפוליים 
שונים והשימוש בהם בחדר הטיפול // רונית ארגמן

10.30-10.45 // הפסקה
10.45-12.15 // המשך - רונית ארגמן

12.15-13.00 // ארוחת צהריים
13.00-14.30 // המשך - רונית ארגמן

יום א‘ 01/12/19 
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9.00-10.30 // פגיעה מינית בילדים 
עם מוגבלות זיהוי ואבחון - רונית ארגמן, 

עו“ס, מנהלת מכון ארגמן
10.30-10.45 // הפסקה

10.45-12.15 // מאפייני משפחות בסיכון 
להתעללות מינית. חווית ההורים והאחים 

במשפחה בה הילד נפגע מינית - רונית ארגמן
12.15-13.00 // ארוחת צהריים

13.00-14.30 // דינמיקת הסוד ואלמנט ההכחשה: 
כיצד נעודד ונאפשר חשיפה // שיח עם ילדים 

והורים בחשד לפגיעה - רונית ארגמן 

 

10.45-12.15 // תופעת הפגיעה והאלימות בילדים 
עם מוגבלויות גורמי סיכון - מרתה קסטנבאום

12.15-13.00 // ארוחת צהריים

13.00-14.30 // אבחון פגיעה פיזית, רגשית 
והזנחה - מרתה קסטנבאום
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יום א‘ 26/01/20 

9.00-10.30 // התנהגות מינית בלתי מותאמת 
אצל ילדים בגיל הרך וחביון - רונית ארגמן, 

עו“ס, מנהלת מכון ארגמן
10.30-10.45 // הפסקה

10:45-12.15 // טיפול בילדים עם התנהגות מינית 
בלתי מותאמת - רונית ארגמן 

12.15-13.00 // ארוחת צהריים

13.00-14.30 // מהי מוגנות ויצירת תוכניות מוגנות 
במערכות חייו של הילד - רונית ארגמן
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יום א‘ 9/02/19 
9.00-10.30 // תפקיד הפסיכולוג במערכת החינוך 
- נטלי בן שלמה פסיכולוגית חינוכית ומדריכה,

משרד החינוך
10.30-10.45 // הפסקה

10.45-12.15 // חוק הנוער חוק פיגור וחובת דיווח
אמנון אורגד עו"ס ארצי לחוק הסעד (טיפול במפגרים)

משרד העבודה והרווחה
12.15-13.00 // ארוחת צהריים

13.00-14.30 // עבודת מרכז ההגנה באבחון והגנה 
על ילדים -עינב נגרי עו"ס, מנהלת מרכז הגנה 

באר שבע  
 
 

יום א‘ 15/12/19 
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9.00-10.30 // עקרונות לטיפול בטראומה -            
ד“ר סמדר גרטנר, פסיכולוגית התפתחותית בכירה

10.30-10.45 // הפסקה

10:45-12:15 // יישום עקרונות הטראומה בטיפול 
בנפגעי תקיפה מינית - ד“ר סמדר גרטנר

12.15-13.00 // ארוחת צהריים

13.00-14.30 // שימוש בתת"ח לצורך זיהוי פגיעה
- נטע בן זאב, קלינאית תקשורת

 

יום א‘ 12/01/20 

T.F.C.B.T // 9.00-10.30
טיפול מכוון טראומה בילדים עם מוגבלויות
בחשד לפגיעה // ד"ר בן הראש, פסיכאטר,

בית חולים הדסה הר הצופים

10.30-10.45 // הפסקה

10.45-12.15 // המשך - ד"ר בן הראש

12:15-13:00 // ארוחת צהריים

13.00-14.30 // המשך - ד"ר בן הראש
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סדר יום של כל מפגש (למעט מפגש ראשון)
8.30 - 9.00

9:00 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 14:30

11:15-12:45 // המשך - לימור ברן

13:30-15:00 // המשך - לימור ברן

12:45-13:30 // ארוחת צהריים

11:00-11:15 // הפסקה

להורדת התוכנית ולהרשמה לחצו כאן


