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יום ד‘ 16/09/20 | מפגש פרונטלי 
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תכנית הקורס:

 

 9.00-8.30
10.30-9.00
11.00-10.30
12.30-11.00
13:00-12:30
14:30-13:00

התכנסות וכיבוד קל
הרצאה 
הפסקה 
הרצאה

ארוחת צהרים קלה
הרצאה

// היכרות ותיאום ציפיות - רבקה כהן, מכון חרוב

סדר היום של המפגשים:

מיקום המפגשים (הראשון והאחרון):
מכללת אורין שפלטר, רחוב יגאל אלון 

123 ת“א, פינת הרחובות נוח מוזס ונחלת יצחק

-7  מפגשים | ימי רביעי בין השעות 14:30-8:30
- מפגש ראשון ומפגש אחרון - פרונטליים, היתר 

בזום. 
- המשתתפים נדרשים להשאיר מצלמה פתוחה 

במהלך ההרצאות.

מבנה הקורס:
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// התפתחות מינית בריאה אצל ילדים עם 
מוגבלות - טל אליוסף, רכזת היח' לטיפול

מיני-חברתי באנשים עם מורכבות תקשורתית, 
”לאורך הדרך" א.ד.נ.מ

תוכנית הכשרה לעובדים סוציאליים ומטפלים מתחום השיקום
 בנושא: פגיעה ואלימות כלפי ילדים ובוגרים נפגעי התעללות עם מוגבלות

// התפתחות מינית בריאה אצל ילדים עם 
מוגבלות - המשך

// שיח עם הורים וילדים על מיניות - טל 
אליוסף
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יום ד‘ 30/09/20 | מפגש בזום

// מיניות נורמטיבית ושאינה נורמטיבית אצל 
ילדים עם מוגבלות  - טל אליוסף

// תופעת הפגיעה והאלימות באנשים עם 
מוגבלויות - גורמי סיכון - טל אליוסף

// פגיעה פיזית, רגשית והזנחה - טל אליוסף
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יום ד‘ 14/10/20 | מפגש בזום 

// פגיעה מינית בילדים עם מוגבלות - זיהוי 
ואבחון - לימור ברן, תרפיסטית ומנחה לחינוך 

מיני חברתי, ארגון שיח"ה

// זיהוי סימנים פיזיים, אבחון רפואי - דר' הדס
יחיעם, מלר"ד ביה"ח מאיר

// פגיעה מינית בילדים עם מוגבלות - זיהוי 
ואבחון - המשך
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יום ד‘ 28/10/20 | מפגש בזום

// עקרונות לטיפול בטראומה - דר‘ פולה דוד,
עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית מוסמכת.

מנהלת אגף תוכניות לימוד, מכון חרוב

// עקרונות לטיפול בטראומה - המשך

// יישום עקרונות הטראומה בטיפול בנפגעי 
תקיפה מינית - דר‘ פולה דוד 
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יום ד‘ 11/11/20 | מפגש בזום

// טיפול בנפגעי התעללות מינית - רונית ארגמן, 
עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית, 

מנהלת מכון ארגמן

// חדר הטיפול - דרכי הטיפול והשיח עם ילדים 
עם מוגבלות על פגיעה - רונית ארגמן

// הזכות להשמיע קול - תקשורת חלופית 
תומכת (תת“ח) - נטע בן זאב, קלינאית תקשורת
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יום ד‘ 25/11/20 | מפגש בזום

// מה בין התנהגות מינית בלתי מותאמת לפוגענות 
ואיך נעשית האבחנה ביניהם - רונית ארגמן

// הערכת סיכון וצרכים וטיפול לפוגעים עם
צרכים מיוחדים  - רונית ארגמן

// מהי מוגנות ויצירת תכניות מוגנות במערכות 
חייו של הילד - רונית ארגמן
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יום ד‘ 09/12/20  | מפגש פרונטלי 
// חוקי הגנה על ילדים ואנשים עם צרכים 

מיוחדים - אמנון אורגד, עו"ס ראשי לחוק מש"ה,
משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

// עבודת מרכז ההגנה באבחון והגנה על ילדים - 
שרית ברקוביץ, מנהלת מרכז הגנה בית לין, 

אזור מרכז
// מגמות בתחום אפוטרופסות, טובת האדם 

מול רצונו - עידית סרגוסטי, אחראית תחום יישום
מדיניות, ארגון ’בזכות‘ - המרכז לזכויות אדם של

אנשים עם מוגבלויות
 

// סיכום ההשתלמות וחלוקת תעודות - רבקה כהן, 
מכון חרוב


