
רקע:
הניסיון המחקרי מראה כי פגיעה בילדים היא תופעה 

חוצת מגזרים תרבויות ומעמדות. החינוך הבלתי פורמלי 
הוא חלק בלתי נפרד מהמרחב ההתיישבותי\גלילי וילדים 

ובני הנוער שוהים בו זמן ניכר משעות הפנאי שלהם. 

עבודה משותפת עם ילדים ונוער בשעות הפנאי עשויה 
להציף סוגיות של מוגנות ופגיעה בילדים. העובדים בחינוך 

הבלתי פורמלי נתקלים במצבים שונים שדורשים ידע 
בסוגיות אלו. 

מטרת הכשרה:
זו היא להרחיב את ארגז הידע של עובדי החינוך הבלתי 

פורמלי בנוגע לפגיעות בילדים ויצירת סביבה מוגנת. 

ההכשרה תחולק לשני חלקים:
בחלק הראשון נלמד על  תופעת הפגיעה בילדים, סימנים 
מחשידים לפגיעה ומה תפקיד  המדריך במקרה של חשד 

לפגיעה. בחלק זה נכיר את הגורמים גורמים בקהילה 
שעוסקים בהגנה על ילדים ונלמד מהי  המסגרת החוקית 

להגנה על ילדים. 

החלק השני יעסוק בדיבור עם ילדים, בהתערבויות 
ראשונות במקרים של חשד לפגיעה ובחינוך הבלתי 

פורמלי כסביבה מוגנת.

קהל יעד:
אנשי חינוך, אנשי חינוך בלתי פורמלי, מנהלי ומנהלות 

מערכות חינוך

החינוך הבלתי פורמלי 
כסביבה מגינה

19/6 — 15/5
5 מפגשים 

אחת לשבועיים

תוכנית הכשרה לאנשי חינוך בנושא:

מבנה ההשתלמות:
התכנסות וכיבוד קל   |  13:30-13:15

הרצאה 1   |  15:30-13:30

הפסקה   |  16:00 - 15:30

הרצאה 2   |  17:30 - 16:00

מיקום:
מרכז משאבים, קריית שמונה 

דרישות ההשתלמות:
80% נוכחות

סגל המרצים:
ההשתלמות היא פרי שיתוף פעולה של מכון חרוב עם 

מרכז משאבים. מכון חרוב – הגוף המוביל בישראל 
בהכשרת אנשי מקצוע בתחום של מניעת התעללות 
והזנחה. מרכז "משאבים" - מרכז ידע מוביל בתחום 

הטראומה והחוסן. סגל ההשתלמות יכלול אנשי מקצוע 
משני המרכזים. רשימה סופית תופץ בהמשך.

עלות:
עלות ההשתתפות בקורס – 350 ₪ למשתתף/ת



סדנא: המפגש האישי-רגשי עם פגיעה וסיכון 1 — 15/5/22

סדנא בנושא עמדות ורגשות ביחס למקרים של חשד לפגיעה  בילדים;  
המפגש האישי עם התופעה ומקומו של איש החינוך בתופעה

תמונת מצב על תופעת ההתעללות בילדים 

הגדרת התופעה והיקפה, סוגי הפגיעה ומאפייניה, גורמי סיכון, סימני איתור 
וזיהוי ולמה ילדים מסתירים?

ההליך החוקי וחובת הדיווח 2 — 22/5/22

חובת הדיווח. אופן הדיווח והתהליך החוקי-טיפולי בעקבותיו. התגובה 
הראשונית של אנשי החינוך במקרה של ילד המספר על פגיעה? חסמים 

לדיווח בקרב אנשי חינוך

מרכזי הגנה, מה התהליך שקורה לאחר שמתחיל דיווח ....

מהי טראומה3 — 29/5/22

מה נחשב טראומטי עבור ילדים ובני נוער וכיצד מדברים עם ילדים על 
אירוע טראומטי

החינוך הבלתי פורמלי  כסביבה מגינה – יצירת סביבה מוגנת והתמודדות 4 — 12/6/22
עם אירוע פגיעה כקהילה 

סדנא קבוצתית לרכישת מיומנויות להתערבויות ראשוניות לאחר אירוע 5 — 19/6/22
של פגיעה במסגרת או בקהילה

מפגשים

לפרטים: 
אור

             0544221813  |  or@icspc.org

להרשמה

https://forms.gle/HQ2mLu7tWqp2u4NC7

