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 תיאור הקורס:

התפתח לאורך השנים וידע שינויים מרחיקי לכת.  /ותהתחום של התעללות בילדים

אינם מיעוט וכי מדובר בתופעה רחבה יותר משהיה מקובל בסיכון  /ותההבנה כי ילדים

 ייחודו של הובילה לפיתוח כלי אבחון וטיפול, כמו גם לשינוי חקיקתי נרחב. לחשוב בעבר,

 , תוך העמקה בייחודימשולבת שהוא מביאתחומית ה-הרבהקורס הנוכחי הוא בראייה 

נפגעי התעללות ומשפחותיהם בתחומי הטיפול  /ותובמשותף למערכות המלוות ילדים

 הפסיכוסוציאלי, המשפט, החינוך והבריאות. 

נפגעי התעללות והזנחה,  /ותהקורס הנוכחי יתמקד בהיכרות עם התופעה של ילדים

שלה  האטיולוגיהיחשפו להגדרות היסוד בתחום, למאפייני התופעה,  /יותהסטודנטים

מערך המענים הטיפוליים והמשפטיים לילדים נפגעי  אתעוד יציג הקורס יה השונים. יוביטו

הכרת ההתפתחות ההיסטורית של מעמדם התעללות והזנחה. דגש מיוחד יינתן ל

התעללות והזנחה, הן במישור הסוציאלי והן במישור  /ותנפגעי /ותילדיםוזכויותיהם של 

. בנוסף ידגיש הקורס את חשיבותה של חשיבה יצירתית "מחוץ לקופסא" ואת המשפטי

  התעללות והזנחה. /ותנפגעי /ותתפקיד העו"סים/יות כסוכני/ות שינוי חברתי למען ילדים

 סטודנטים עם מוגבלות:

ובית הספר לעבודה סוציאלית רואים חשיבות רבה בהנגשת דרכי  אוניברסיטת חיפה

 /ותעם מוגבלויות מוזמנים /יות. סטודנטים/יותההוראה והשירותים הניתנים לסטודנטים

לפנות למרצה הקורס על מנת לדון איתו/ה על צרכי הנגישות שלהם ועל ההתאמות 

דת, יחידת האבחון הנדרשות. שימו לב כי חלק מההתאמות מחייבות אישור של יחי

( והמרכז לעיוור 04-8249265והתמיכה בסטודנטים עם ליקויי למידה והפרעות קשב )

(. יחידות אלו אף מספקות שירותים שונים אשר יכולים לתמוך משמעותית 04-8249213)

לפנות ליחידות  /יותבתהליך הלמידה. על כן, במקביל לפניה למרצה, מומלץ לסטודנטים

 י.אלו בהקדם האפשר



 דרישות הקורס:

אשר ע"פ החלטות האונ'( ) ם/זוםמרבית השיעורים יהיו במתכונת של שיעורים פרונטליי

יתבקשו לקרוא את החומר  /יות. הסטודנטים/ותאורחים /ותיועברו על ידי המרצה ומרצים

 הביבליוגרפי לפני השיעור כבסיס לדיון בכיתה. 

 מטלות:

 אבל! חומר הבחינה יתייחס לשיעורים.אין רשימת נוכחות  -נוכחות בשיעורים 

 הבחינה תכלול התייחסות לביבליוגרפיה גם אם לא נדבר עליה בכיתה. -קריאת החומר 

 :מבנה המבחן

שעות  24אנא שימו לב שיוקצו )שאלות אמריקאיות ומושגים( בסוף הקורס.  מבחן בית

 מפרסום המבחן עד להגשתו.

 הרכב הציון:

 ציון המבחן - 100%

)רשימת הקריאה תהיה נתונה לשינויים במהלך הקורס  ורשימת הקריאה הקורסתכנית 

 ע"פ החלטת המרצה( 

 

ואיפה זה פוגש  /ותילדים והזנחת התעללותל מבוא – 19.10.20: ראשוןשיעור 

 הרצאה וסדנת פתיחה –אותנו? 

 

 תיאוריות של ילדות וזכויות הילד – 26.10.20: שנישיעור 

 קריאת חובה:

 ( .אתגרים חדשים בהגדרת גבולות הילדות והבגרות לאור האמנה 1995מורג, ת .)

 . 116 - 108, 44הבינלאומית בדבר זכויות הילד. בטחון סוציאלי, 

 ( .ילדים והילדות כחלק ממבנה חברתי" ביטחון סוציאלי,2002קוורטרופ, י" )63 ,

114-97. 

 קריאת רשות:

 ת זכויות הילד והשרותים החברתיים (. מהפכ2007אריה, א. וקמחי, מ. )-בן

בישראל . בתוך אבירם, א., גל, ג'. וקטן, י. מדיניות חברתית בישראל. ירושלים; 

 338–309מרכז טאוב למדיניות חברתית 



 ( .זכויות הילד בישראל: הלכה ומעשה. בטחון סוציאלי, 2002קדמן, י ,)154, 63 – 

186  . 

כטראומה מורכבת  /ותת ילדיםהתעללות והזנח -2.11.20י: שיעור שליש

  התפתחותית 

 קריאת חובה:

 Bowlby, J. (1988). On knowing what you are not supposed to know and 
feeling what you are not supposed to feel. In J. Bowlby (Ed), A secure 
base: Parent-child attachments and healthy human development (pp. 
99-118). New York:  Basic Books.   

 )יישלח תרגום  של המאמר לעברית(

 Lieberman, A.F., (2004). Traumatic Stress and Quality of Attachment: 

Reality and Internalization in Disorders of Infant Mental health. Infant 

Mental Health Journal, Vol 25(4), 336-351.  

 קריאת רשות:

 ( .'1994הרמן, ג .)התעללות 5אביב: עם עובד. פרק -טראומה והחלמה. תל :

 (121-143בילדים )עמ' 

 

  מרצה אורח – /ותשל פגיעה בילדיםתרבותית -תפיסה רב - 11.209.: ירביעשיעור 

  נתנאל גמרא

 קריאת חובה:

 Gemara, N., Nadan, Y., & Roer-Strier, D. (2020). Social workers’ 

constructions of child risk and protection in the Ultra-Orthodox Jewish 

community. Journal of Social Work, 1-20. 

 Nadan, Y., Spilsbury, J. C., & Korbin, J. E. (2015). Culture and context in 

understanding child maltreatment: Contributions of intersectionality 

and neighborhood-based research. Child abuse & neglect, 41, 40-48. 

איך  – מהזווית הרפואית /ותהתעללות והזנחת ילדים - 16.11.20: חמישישיעור 

 מתמודדים עם המגפה?

 חובה: קריאת

 ( .מגדל בבל 2019יחיעם, ה. ושלז, א .)– מקצועית -חסמים לדיווח ולעבודה רב

 . 44-47, 16 מפגש,אצל רופאים. נקודת 



 קריאת רשות:

 ( .ניסיון, עמדות וצרכי הכשרה של רופאי ילדים 2011בנבנישתי, ר. וידוב, מ .)

בסוגיות של איתור, טיפול ודיווח על ילדים נפגעי הזנחה והתעללות. ירושלים: מכון 

 חרוב

 

ענישה  –מהזווית המשפטית  /ותהתעללות והזנחת ילדים - 23.11.20: שישישיעור 

 עפרה בן מאירהרצאת אורח   -גופנית כמקרה מבחן

 קריאת חובה:

 ( .בין ענישה גופנית להתעללות: רב המשותף על השונה. 2007בויאר, י. וקדמן י .)

יהודה, מ. חובב )עורכים(, התעללות והזנחה של ילדים  –בתוך ד. הורוביץ, י. בן 

 (.ירושלים: ביאליק. 680 - 673בישראל )עמ' 

 קריאת רשות:

 ( .'בין תקיפה, התעללות וענישה פיזית כלפי ילדים. בתוך ת. 2010שמואלי, ב .)

 (. תל אביב: רמות.222 - 183מורג, )עורכת(. זכויות הילד והמשפט הישראלי )עמ' 

 

 ( .במותה ציוותה לילדים רבים את החיים: חובת הדיווח על עבירות 2010קדמן, י .)

 . 346 – 337ד, -רקע, סקירה ומהות. משפחה במשפט, כרך ג –בילדים 

 

קשיים  – מהזווית החינוכית /ותהתעללות והזנחת ילדים - 30.11.20: ישביעשיעור 

 ואתגרים

 קריאת חובה:

 ( .תפקידה2012וייסבלאי, א .)  של מערכת החינוך בזיהוי ובאיתור של ילדים

 , מרכז המחקר והמידע של הכנסת.בסיכון

 Alazri, Z. and Hanna, K. (2020). School personnel and child abuse and 

neglect reporting behavior: An integrative review. Children and Youth 

Services Review ,112. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740919312721?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740919312721?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01907409/112/supp/C


 – סוציאלית-פסיכוהמהזווית  /ותהתעללות והזנחת ילדים - 7.12.20: ישמינשיעור 

הרצאת  - הטיפול בהם/ן?איך מיתוסים בנוגע לפגיעה בילדים/ות מעכבים את 

  פרופ' כרמית כץאורח 

 קריאת חובה:

 ( .שיח עם ילדים 2019כץ, כ .)–  ,12-15, 17מיתוסים ומציאות. נקודת מפגש. 

 

קורבנות משנית של ילדים/ות נפגעי עבירה וחשיבות  - 14.12.20שיעור תשיעי: 

הרצאת  –השמעת קולם/ן של נפגעי/ות התעללות בילדות בתהליכי שינוי מדיניות 

 יעל שרר אורח

 קריאת חובה: 

 (. השתתפות ילדים בעיצוב מדיניות חברתית2009אריה, א. ) -קושר, ח. ובן- 

 .107-134, עמ' 81ביטחון סוציאלי, תפקידה של העבודה הסוציאלית. 

 ( .ילדים נפגעי עבירה בישראל: ריבוי קשיים, מיעוט 2002גל, ט. ווינדמן, ו" )

 .210-235עמ' ,  63ביטחון סוציאלי, מענים".  

 

תחומית בילדים/ות נפגעי התעללות -הכשרה רב - 21.12.20: עשירישיעור 

 הרצאת אורח שוש תורג'מן -למה זה חשוב?   –והזנחה 

 קריאת חובה:

 ( .מרכזי הגנה לילדים ונוער. בתוך: הורוביץ, ד., ובן2007ארגוב, ר .)- .יהודה, י

(. 1006 - 995)עמ'  התעללות והזנחה של ילדים בישראלוחובב, מ. )עורכים(, 

 ירושלים: אשלים. 

 

 טראומה משנית  – 28.12.20 עשרה: -שיעור אחת

 קריאת חובה:

 Molnar, B. E., Sprang, G., Killian, K. D., Gottfried, R., Emery, V., & Bride, B. 

E. (2017). Advancing science and practice for vicarious 

traumatization/secondary traumatic stress: A research 

agenda. Traumatology, 23(2), 129. 

 



קמפיינים  – /ותמניעת התעללות והזנחת ילדים - 4.1.21עשרה: -שתיםשיעור 

 ויוזמות פורצות דרךהעלאת מודעות, חשיבה חדשנית ל

 קריאת חובה:

 Saunders, B. J., & Goddard, C. (2002). The role of mass media in 

facilitating community education and child abuse prevention strategies. 

Issues: published by the Australian Institute of Family Studies, 16, 1-22. 

 Katz, C ,.McLeigh, J.D & ,.Ben-Arieh, A. (2019). Reflections on the 
traditional role of social workers in protecting children: lessons learned 
from strong communities initiative in Israel .International Journal on 
Child Maltreatment: Research Policy and Practice. 2:199–210. 

 

טראומטית וגישת הכוחות בטיפול -צמיחה פוסט - 11.1.21 עשרה:-שיעור שלוש

 ד"ר מיכל קומם הרצאת אורח – טראומה /ותבנפגעי

 קריאת חובה:

 Lieberman, A.F., (2007). Ghosts and angels in the nursery: 

Intergenerational patterns in the transmission and treatment of the 

traumatic sequelae of domestic violence. Infant Mental Health Journal, 

28(4), 422-439.  

  

 Haggerty, R.J., Sherrod, L.R., Garmzy, N., & Rutter, M. (1998). Stress, risk, 

and resilience in children and adolescents: processes, mechanisms and 

intervention. Cambridge (UK): Cambridge University Press. 

 שינוי /תכסוכן /יתותפקיד העו"ס הקורס סיכום - 18.1.21: עשרה-שיעור ארבע

 קריאת חובה:

 .הטיפול בהתעללות בילדים ומה צריך  -(. מעט מדי, לא מאוחר מדי 2018) קדמן, י

 .10-15, 14ואפשר לעשות. נקודת מפגש, 

 

  'חסמים -עבודה סוציאלית אקטיביסטית בישראל(.  2013)קאופמן, ר' ועמוס, א, 

, עבודה סוציאלית (עורכים)אתגרים ואפשרויות. בתוך: מ' חובב, א' לוונטל וי' קטן 

 .תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד .271-284 ,בישראל


