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לא מעט עדויות חושפות את הנגזרות הגופניות של החוויות הטראומטיות ואת האופנים בהן הגוף 
משמר ומספר את סיפור הפגיעה. ילדים נפגעי התעללות מדווחים על סימפטומים גופניים רבים 
כמו כאבים חוזרים, דלקות, פציעה עצמית, הפרעות אכילה. בעקבות כך, הולכת וגוברת ההבנה 

כי יש להתייחס לגוף גם במרחבים טיפוליים. 

על אף ההכרה ההולכת וגוברת בתפקידו המרכזי של הגוף, עדיין חסר ידע על המנגנונים 
המסבירים את אותם תהליכים גופניים שקשורים בטראומה והתעללות בילדות ויתרה מכך, 

שיטות וכלי הטיפול הרווחים כיום חסרים את אותה התייחסות גופנית. 

מטרת הסמינר: 
בסמינר הנוכחי, נבקש לחבור יחד – אנשי השדה והמחקר, על מנת לקדם את הידע וההבנה 

שלנו בנושא הנגזרות הגופניות של התעללות בילדות, בשאיפה להניח את היסודות ליצירת 
מודלים להתערבויות שישתמשו בהבנות אלה על מנת לקדם את רווחתם ובריאותם של ילדים 

נפגעי התעללות. 

מרכזות הקורס: 
ד"ר נגה צור וד"ר ענת טלמון

מיקום: 
001A מרכז ההדרכה בקמפוס חרוב לילדים אולם



על המרצים: 

ד”ר פולה דוד - עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית. מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית 
באוניברסיטה העברית ובמכון חרוב. בעלת קליניקה לפסיכותרפיה לילדים ולמבוגרים.

ד"ר נגה צור - בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב.

אסתי בן ארצי - עובדת סוציאלית בתחום הטראומה.

ד"ר ענת טלמון - בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית.

ד"ר אנה פדואה - מומחית ליילוד וגינקולוגיה, אורוגינקולוגיה וניתוחי רצפת, מנהלת תחום אורו-
גינקולוגיה ושיקום רצפת האגן בקבוצת איה מדיקל ומנהלת השירות לאורוגינקולוגיה ושיקום 

רצפת האגן בבית חולים אסף הרופא.

ד"ר עינת שופר אנגלהרד - בית הספר לטיפול באומנויות באוניברסיטת חיפה.

ד"ר דניאלה שבאר שפירא - עוסקת בהדרכה, טיפול באמצעות EMDR, טיפול נפשי וטיפול 
פסיכו-דינאמי. מטפלת במבוגרים. בהתמודדות עם דיכאון והפרעות מצב רוח, חרדה, משברי 

חיים )גירושים, אסון..( ופוסט טראומה.

02.8                 6
יום שלישי 12:00-10:00

 פסיכותרפיה ממוקדת בגוף עם
ילדים שחוו פגיעות מיניות

ד"ר עינת שופר אנגלהרד

27.10                7
יום חמישי  11:30-10:00

Somatic experiencing

אסתי בן ארצי

22.11                8
יום שלישי  11:30-10:00

היבטים דיסוציאטיביים של טראומה

ד"ר דניאלה שבאר שפירא

28.12                9
יום רביעי     10:30-9:00

מפגש סיכום ואינטגרציה

ד"ר נגה צור וד"ר ענת טלמון

24.3                   1
יום חמישי   12:30-11:00

תיאוריות מרכזיות בטראומה בילדות

ד”ר פולה דוד

27.4                  2
יום רביעי    10:30-9:00

הנגזרות של התעללות בילדות על הבריאות

ד"ר נגה צור

26.5                  3
יום חמישי   12:00-10:30

טראומה בילדות וכאב אקוטי וכרוני

ד"ר נגה צור

27.6                  4
יום שני       10:30-9:00

טראומה, החפצה וגבולות גוף

ד"ר ענת טלמון

27.7                  5
יום רביעי   11:30-10:00

 בעיות גניקולוגיות ורצפת אגן לאחר טראומה 
בקרב נערות ונשים נפגעות התעללות בילדות

ד"ר אנה פדואה

001A מפגשים // מרכז הדרכה אולם

לפרטים נוספים ולהרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/3KezGNc

