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 מרצה

על היקף התופעה ,הגדרות והיקפה  -התעללות והזנחה 11.3.19  1
)  השונות הזנחה/  ההתעללות  קטגוריות אפיון בחברה
 (, מיניות פגיעות פיזית, רגשית

 

 דקלה בומש

 ס"העו ועבודת דיווח חובת, והשגחה טיפול הנוער חוק 18.3.19 2
 נוער לחוק

 

 דקלה בומש

3 25.3.19  
 ההיבט הרגשי – פיזיות ומיניותהשלכות של פגיעות 

  שירלי בן שלמה

4 1.4.19  
 השלכות של טראומה על הילד ועל הבריאות

 

 דקלה בומש

 (סדנא. ) בדיווח חסמים 8.4.19 5
 ? צוות אנשי של דיווח מעקב מה

 .הדיווח על משפיעים הם ואיך ומיתוסים עמדות
 המחסומים על להתגבר דרכים

 

 דקלה בומש
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 הפרעות בויסות חושי והקשר בינהן לפגיעה בילדים.

 מרפאה בעיסוק
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 נורות אדומות. גישה טיפולית.
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 הפרעות אכילה והקשר בינן לבין פגיעה בילדים

 

 גלית משה

  גלית משה בילדים פגיעה לבין בינן והקשר אכילה הפרעות 13.5.19 9

10 
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 נציג מבית לין, משפטן (

 .ותפקידיהם השונים הגורמים הכרת -
 התקשרות דרכי -

 

 בומש דקלה



 דקלה בומש הצגת עבודות 27.5.19 11

 הצגת עבודות 10.6.19 12
 

 בומש דקלה

13 17.6.19  
 , הרצאה+ עדותילדים עדים לאלימות

, בומש דקלה
 אירנה קודייב
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