
עלות השתתפות - 100 ש“ח
לא ניתן להירשם לחלק מהמפגשים

”חרוב בהמשכים“
סדרת הרצאות ללימוד ולהעמקה מקצועית 

בנושא נבחר לקבוצות קטנות

talis@haruv.org.il לבירורים: טלי שלומי

להרשמה ותשלום לחצו כאן

”חרוב באוויר“

הרהורים ומחשבות על סוגיות
של פגיעה מינית בילדים

ימי ראשון בין השעות 20:00-21:30

https://haruv.org.il/forms/%d7%94%d7%a8%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%a0/


31 במאי
 

לסלוח ולא לשכוח: סליחה דיאלוגית בתהליכי צדק מאחה במקרה של פגיעה מינית
מערכת המשפט הפלילית במבנה הנוכחי מתקשה לתת מענים הולמים לצרכיהן של נפגעות פגיעה מינית. מנגנון אפשרי 
כתגובה לפגיעה מינית הוא "צדק מאחה" הרואה בראש ובראשונה את הפשע כמעשה הפוגע באנשים ובמערכות יחסים 
ומפנה זרקור לנפגעות במטרה לתת מענה לצרכיהן ולאיחוי וריפוי הפגיעה. ההרצאה תציג את הגישה וממצאים ממחקר 

בקרב נפגעות פגיעה מינית שעברו תהליך צדק מאחה.
 

נטלי הדר,  ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה

תכנית

7 ביוני

"זה כמו לדבר בשתי שפות"- על המפגש בין הטיפול הרגשי להליך הפלילי
מידי שנה נפתחים בישראל כששת אלפים תיקים בגין עבירות מין בקטינים. המפגש בין שפות החוק והטיפול מייצר אצל 

הילדים הנפגעים חוויה של עדות כפולה הטומנת בחובה סיכויים לצד סיכונים. כיצד הטיפול עשוי להשפיע על ההליך 
הפלילי וכיצד ההליך הפלילי עשוי להשפיע על הטיפול? ההרצאה תשלב מבט מחקרי וקליני על ילדי ישראל והעולם.

ד"ר יונתן פיאמנטה –  עו"ס, מנהל מרכז כרם גליל-גולן

14 ביוני

ילדים נפגעים, ילדים פוגעים והמטפל שביניהם – התבוננות על חוויית המטפל ב"גם וגם"
ההרצאה תעסוק בהסתכלות על חוויית המטפל במרחב הביניים שבין פוגע  לנפגע, תוך שימוש בתיאורי מקרה מתוך חדר 

הטיפול. נחקור שאלות של הזדהות ואמפתיה ונתבונן בתהליכי טרנספרנס שמתעצמים במרחב הזה.

עירית לוזיה, מטפלת זוגית ומשפחתית, מנהלת מרכז עלם בעפולה

21 ביוני

"הנחמה שבנקמה" - תרומתם של המושגים 'רצון לנקמה' ו'פנטזיות נקמה' לשיח הטיפולי ולצמיחה פוסט-
טראומטית בקרב ילדים ונוער שחוו פגיעות מיניות

מושג הנקמה, על היבטיו הפסיכולוגיים, נעדר כמעט לחלוטין מהשיח התיאורטי והטיפולי. ההרצאה תתמקד בבחינת 
המושגים 'רצון לנקמה' ו'פנטזיות נקמה' כמקדמי התפתחות בקרב ילדים ונוער שחוו פגיעות מיניות. נעמיק את החשיבה 

אודות מושגים אלה דרך נקודת מבט חדשנית המבוססת על רעיונות פסיכודינאמיים ודוגמאות מן העבודה הקלינית. 

ענבל לייבוביץ, ביבליותרפיסטית (M.A), דוקטורנטית, אוניברסיטת חיפה. מטפלת במרכז "פעימות" בחיפה - 
לטיפול בילדים ונוער שחוו פגיעות מיניות.

28 ביוני

"אני לא רוצה להיפגע שוב": רה-ויקטימיזציה בקרב נפגעות תקיפה מינית וההתמודדות עימה
גוף הידע אודות השפעותיה של טראומה מינית על ילדים ומבוגרים התפתח משמעותית בעשורים האחרונים. תוצאותיה 
השליליות וההרסניות של טראומה מינית ידועות היטב, כולל הסיכון הגבוה לרה-ויקטימיזציה (היפגעות חוזרת). מחקרים 

מצביעים על כך ש-67% מנפגעי התעללות מינית בילדות יפגעו שוב. ההרצאה תעסוק בדינמיקה המובילה לקורבנות החוזרת, 
התנהגויות האופייניות לה והתמודדות עמה בחדר הטיפולים, תוך שילוב תיאורי מקרה מתוך העבודה הקלינית של המרצה. 

ד"ר אפרת נווה, עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית, מנהלת מרכז מאור, עמותת יחדיו ומרצה במכללה האקדמית 
אשקלון 


