
הערכה ואבחון מצבי סיכון 
ופגיעה בילדים 

שיתוף פעולה  בין מכון חרוב, מרכז סגול לרפואה היפרברית ומחקר בביה"ח ע"ש שמיר 
 )CATRC( ומרכז המחקר אמילי סגול למקצועות הטיפול באומנות

מבוא
 סקר אפידמיולוגי )2016( בנושא הפער בין שכיחות פגיעה והתעללות בילדים ודיווח או שיתוף 

)12,000 קטינים בגילאי 17-11( העלה כי מחצית מן הילדים חוו סוג פגיעה אחד לפחות בכל דרגת חומרה. 
ממצאי מחקרים מצביעים על גורמי סיכון לפגיעה כגון קשיי התפתחות של הילד, הורה שנפגע בילדותו, 

גורמים סוציו-דמוגרפיים כגון השתייכות לקהילה סגורה, מצב סוציו-אקונומי, חוסר במשאבים חברתיים ועוד. 
פגיעה ממושכת בילדות ובעיקר מינית, פוגעת בתפקודים מוחיים כגון אזורים אחראים על המידע 

הסנסומוטורי, וגורמת בהמשך להגברת הסימפטומטולוגיה הנפשית, חולי פיזי, תוך שימוש מתגבר והולך 
במכניזמים דיסוציאטיביים. 

מצב זה מונע מילדים לספר את סיפור הפגיעה באופן ורבלי וקוהרנטי וכפי שנדרש על פי פרוטוקול חקירת 
ילדים. אין זה מפתיע אם כן שעדותם של-87% מן הילדים המובאים לחקירת ילדים בשל חשד לפגיעה, לא 

עומדת בדרישות המהימנות המשפטית ושכ-80% מן התיקים בפרקליטות נסגרים. 

תפקידם של עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער ולעניין סדרי דין, הוא לבחון את החשש לסיכון של קטין או 
לחילופין במצב של סכסוכי משפחה, לבחון, לבדוק, להעריך, את מצב הקטין/ים והאחראים/אפוטרופסיים 

ולהגיש תסקיר עם המלצות טיפוליות. תפקידם של עו"סים ביחידות הסיוע של בתי המשפט, לסייע 
למשפחות הנמצאות בסכסוך משפחתי-משפטי או לקראת גירושין, בהתמודדות עם המשבר ובניסיון ליישב 

את הסכסוך בדרכי שלום. 

קורס הכשרה בנושא:

2 בנובמבר 2022 - 11 בינואר 2023
—

מיועד לעו"סים לפי חוק הנוער, עו"סים לעניין סדרי דין ועו"סים ביחידות הסיוע



רציונל להכשרה מתקדמת בתחום של הערכה ואבחון
ממצאי מחקרים לפיהם חשיפה לאלימות והתעללות בילדות פוגעת באזורי תפקוד מוחיים, מגבירה דיסוציאציה ולפיכך . 	

מפחיתה או מונעת את יכולת השיתוף הוורבלי של קטין נפגע;

חוסר ידע של אנשי המקצוע לאבחן דיסוציאציה, מופעים דיסוציאטיביים והפרעות דיסוציאטיביות;. 	

חוסר בכלים וטכניקות להערכה ולאבחון של קטינים ובגירים, ובכללם חוסר היכרות עם כלים יצירתיים המאפשרים . 	
עקיפה שיש בהם כדי לעודד שיתוף וורבליזציה בקרב קטינים נפגעים. 

מטרות התוכנית
מתן הכשרה ממוקדת בתחום איתור, הערכה ואבחון לעובדים סוציאליים לפי חוק נוער, לעניין סדרי דין ויחידות הסיוע . 	

ממשרד הרווחה והבטחון החברתי. 

הרחבת הידע בתחום השלכות פיזיולוגיות ופסיכולוגיות של פגיעה בקטינים, באופן ספציפי הקניית ידע בנושא . 	
דיסוציאציה, מופעים דיסוציאטיביים, היכרות עם תנועתיות, לשון הגוף במצבים דיסוציאטיביים ומצבי מצוקה רגשית. 

הרחבת ארגז הכלים להערכה ולאבחון, כולל כלים יצירתיים תקפים וגישות ראיון.. 	

התנסות בכתיבת חוות דעת/תסקיר מבוסס מחקר.. 	

הנושאים שיילמדו בתוכנית
פגיעה והתעללות בקטינים, סוגי פגיעה, גורמי סיכון, גורמים מעודדים ומעכבים שיתוף.	 

טראומה - קשר גוף נפש. טראומה התייחסותית, התקשרות והפרת גבולות במשפחה	 

הפצעים הביולוגיים במוח. השלכות פגיעה והתעללות על הבריאות הפיזית והנפשית.	 

דיסוציאציה, מכניזמים דיסוציאטיביים, הפרעות דיסוציאטיביות, מופעים דיסוציאטיביים.	 

התבוננות בפגיעה והתעללות בקטין מנקודת מבט פונקציונלית משפחתית.	 

בין פגיעה והתעללות בקטין לבין יחסים זוגיים בעצימות גבוהה )ניכור הורי(. דינמיקה של משפחה.	 

שיטות ריאיון מותאמות גיל, התפתחות ותרבות.	 

גישות השלכתיות להערכת מסוגלות/מסוכנות, משאבים אישיים משפחתיים וחברתיים.	 

טכניקות וכלים לאבחון והערכה של קטינים נפגעי טראומה והתעללות.	 

כתיבת דו"ח/תסקיר/חוות דעת מבוסס מחקר.	 

עדות מומחה בבית המשפט.	 

למידע מורחב אודות הקורס והרשמה לחצו כאן

 מטלה סופית – ניתוח תסקיר/הערכה שנכתבו בעבר תוך קריאה ביקורתית והצעות לשיפור/שינוי/תוספות. 
)חיוני לשמור על אנונימיות של הלקוח(.

המפגשים יתקיימו מדי שבוע בימי ד' בין השעות 8:30-14:00. 
תאריך מפגש ראשון: 2.11.22. תאריך סיום – 11.1.23. 

מיקום – מרכז "סגול" לרפואה היפרבארית ומחקר שבבית החולים "שמיר" )אסף הרופא צריפין(  בניין אריסון 
)102( מתחם "הכוורת" קומה 3.

כל מפגש בן 6 שעות אקדמאיות יכלול שתי הרצאות וסדנה שתוקדש להתנסות ודיון )60 שעות(.

משתתפים שיעמדו בתנאי הנוכחות והגשת המטלה, יקבלו תעודת סיום המקנה אישור לגמול השתלמות באיגוד 
העובדים הסוציאליים.

עלות ההשתתפות – 1,500 ₪ למשתתף )תינתן הנחה למחלקות שישלחו יותר מעובד אחד(.

לפרטים והרשמה מרוכזת דרך מחלקות הרווחה ויחידות הסיוע ניתן לפנות לגב' גל אבני ברלב, רכזת הקורס.   
0528797122 � gal@haruv.org.il
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