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 טראומה מינית: 

 תשאול, אבחון, סוגיות טיפוליות
ביה"ס ללימודי המשך ברפואה יקיים בשנת הלימודים הקרובה, 

 , קורס בנושא הנ"ל.2016בינואר  31-החל מה
 עם מזכירות ביה"ס  להרשמה, נא ליצור קשר

 6409797או  03-6409228בטלפונים 
 פרופ' מרק ויזר ראש החוג:

 ד"ר שמואל הירשמן, ד"ר ענבל ברנר :קורסה ימרכז

מהנשים היו  20-40%פגיעה מינית היא תופעה נפוצה, כאשר מחקרים מצביעים על כך שבין  רקע:

עה המינית בילדות גבוהים אף קרבן לתקיפה מינית לפחות פעם אחת בחייהן. שיעורי הפגי

גברים היו קרבן לגילוי עריות. ההשלכות קצרות  10מכל  1- ונשים  7מכל   1 –הם 

וארוכות הטווח של פגיעה מינית הן רבות, וכוללות סיכון מוגבר להפרעות נפשיות שונות 

נפש ותחלואה גופנית אופיינית. רופאים מדיסציפלינות שונות וכן מטפלים מתחום בריאות ה

יומית עם נפגעי ונפגעות טראומה מינית, מפגש שפעמים -נפגשים במסגרת עבודתם היום

 ת.שונורבות מעורר דילמות מקצועיות וטיפוליות 

העמקת הידע התאורטי והקליני של רופאים ומטפלים בנושא טראומה מינית, כמו גם הקניית  :מטרות הלימודים

 הבאים:  כלים אבחוניים וטיפוליים שונים בתחומים

 למידת תשאול ולקיחת אנמנזה לגבי טראומה מינית אקוטית ומתמשכת .1

 זיהוי ואבחון מקרים שונים של פגיעה מינית על מופעיה הקליניים השונים .2

 העמקת הידע בתחום הדיסוציאציה, טיפול וניהול מקרי דיסוציאציה אקוטית  .3

 ומתמשכתהכרת עקרונות הטיפול הנפשי והגופני בטראומה מינית אקוטית  .4

 הכרת השירותים הטיפוליים השונים לנפגעי/ות טראומה מינית הקיימים בישראל .5

העמקת הידע הפורנזי הרלוונטי ודגשים בכתיבת חוות דעת במצבים דיסוציאטיביים  .6

 כרון מודחקיובנושאי ז

 .ההרצאות יינתנו על ידי מיטב המומחים בתחום וילוו בחומר קריאה

בפסיכיאטריה, בפסיכיאטריה של הילד, ברפואת משפחה, ברפואת ילדים, מתמחים ומומחים  קהל היעד:

בגינקולוגיה ומיילדות, בפסיכולוגיה קלינית וכן עובדים סוציאליים קליניים ומטפלים 

 בהבעה.   

 ,31.1.2016 -החל מימי א',  המועד:

 19:30 – 16:00בין השעות 

 מספר החדר יעודכן בלוח האלקטרוני בכניסה לבנייןבניין הפקולטה לרפואה,  המקום:

 נקודות לסמסטר 15 נקודות זכות:

 לסמסטר ₪ 2,500 שכר לימוד:

 

 

 

 



 תכנית הקורס:

 

 מרצה נושא ההרצאה תאריך
   

 הגדרות ואפידמיולוגיה -תקיפה מינית א. 31.01.16

  עדות אישית ב.

 ד"ר ענבל ברנר

 ליאור גל כהןגב' 

   

   

  בבגרותאקוטית פגיעה מינית . א 07.02.16

ב. פגיעה מינית בילדות לפי תיאוריות התפתחותיות והפרעה 

 טראומטית מורכבת פוסט 

 ד"ר ענבל ברנר

 ר ענבל ברנר"ד

   

 יאציהצדיסו א. 14.02.16

  הפוגע המיניב. 

 

  פרנקלאביגיל גב' 

 ד"ר יעל אידיסיס

   

 ן מודחקכרויכרון טראומטי וזיז א. 21.02.16

 EMDR -נית אקוטיתהטיפול בטראומה מיב. 

 פרופ' אלי זומר

 ד"ר אודי אורן

   

עקרונות הטיפול  -הטיפול בהפרעה פוסט טראומטית מורכבת. א 28.02.16

 הדינמי

   DBT -הטיפול בהפרעה פוסט טראומטית מורכבת ב.

 מלחי-מינץד"ר קרן 

 

 ד"ר יפעת כהן

   

 והשלכות גופניות א. טראומה מינית  06.03.16

 בטראומה מינית אקוטית הבדיקה הפורנזיתב. 

 ד"ר אנה פדואה 

 ד"ר ריקרדו נחמן

   

  "בית אמיתי" -סיור 13.03.16

   

א. עקרונות התשאול והטיפול הפסיכיאטרי בנפגעי/ות טראומה  20.03.16

 מינית

 

שה ב. הטיפול בנפגעות תקיפה מינית באשפוז פסיכיאטרי והגי

 דיסוציאטיבי חריףלמצב  

 ד"ר שמואל הירשמן,

 ד"ר ענבל ברנר

 

 ד"ר שמואל הירשמן

 

 

   

 פגיעה מינית בגבריםא.   27.03.16

 ב. ההליך הפלילי

 גב' מירב לברון

 גב' לילך בן עמי

   

  חוות דעת רפואית במקרי פגיעה מינית א. 03.04.16

 טראומטיזציה משנית של מטפליםב. 

 

 עו"ד אפרת נחמני בר

 גב' רונית סדגר

   

 עקרונות הטיפול בילדים שנפגעו מיניתא.  10.04.16

  נפגעים חקירת ילדיםב. 

 ד"ר גלית בן אמיתי

 גב' אילת גושן

   

 פגיעה מינית על ידי נשיםא.  17.04.16

 פגיעה מינית וזנות .ב

 דודי בלטגב' 

 גב' יעל גור

   

  לא יתקיימו לימודים -חוה"מ פסח 24.04.16

   



 בחברה החרדית מינית פגיעה -א. טיפול רגיש תרבות 01.05.16

בטים חברתיים על טראומה מינית יה -טראומה עיקשת ב.

 יאציהצודיסו

 גב' עדנה לודמיר

 ד"ר אפי זיו

   

   

א. פרישת השירותים הטיפוליים השונים בארץ לנפגעי/ות תקיפה  08.05.16

 מינית

 

 ב. הקרנת סרט+ דיון מסכם

 ציפי נחשון גליקגב' הר סהר, ד"ר ז

 

  ד"ר שמואל הירשמן,

 ד"ר ענבל ברנר

 

 ותתפרסם בסמוך לתחילת מועד הקורס**** התכנית הסופית כפופה לשינויים 


