
 המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה
 יקיים החל מתאריך 14.2.17 

קורס בנושא

 טראומה מינית:
תשאול, אבחון, סוגיות טיפוליות

Sexual Trauma
stal@tauex.tau.ac.il | 6409228/9797 – הרשמה במזכירות

פרופ' יחיאל לבקוביץראש החוג:

ד”ר שמואל הירשמן, ד”ר ענבל ברנרמרכזי הקורס:

 פגיעה מינית היא תופעה נפוצה, כאשר מחקרים מצביעים על כך שביןרקע:
 20-40% מהנשים היו קרבן לתקיפה מינית לפחות פעם אחת בחייהן. 

שיעורי הפגיעה המינית בילדות גבוהים אף הם, 1 מכל 7 נשים ו־1 מכל 10 
גברים היו קרבן לגילוי עריות. ההשלכות קצרות וארוכות הטווח של פגיעה 

מינית הן רבות, וכוללות סיכון מוגבר להפרעות נפשיות שונות ותחלואה גופנית 
אופיינית. רופאים מדיסציפלינות שונות וכן מטפלים מתחום בריאות הנפש 

נפגשים במסגרת עבודתם היום-יומית עם נפגעי ונפגעות טראומה מינית, 
מפגש שפעמים רבות מעורר דילמות מקצועיות וטיפוליות שונות.

 מטרות
הלימודים:    

העמקת הידע התאורטי והקליני של רופאים ומטפלים בנושא טראומה מינית, 
כמו גם הקניית כלים אבחוניים וטיפוליים שונים בתחומים הבאים: 

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 . 3

אקוטית.
הכרת עקרונות הטיפול הנפשי והגופני בטראומה מינית אקוטית ומתמשכת.. 4
 הכרת השירותים הטיפוליים השונים לנפגעי/ות טראומה מינית. 5

הקיימים בישראל.
העמקת הידע הפורנזי הרלוונטי ודגשים בכתיבת חוות דעת במצבים . 6

דיסוציאטיביים ובנושאי זיכרון מודחק.
ההרצאות יינתנו על ידי מיטב המומחים בתחום וילוו בחומר קריאה.

מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה, בפסיכיאטריה של הילד, ברפואת משפחה, קהל היעד:
ברפואת ילדים, בגינקולוגיה ומיילדות, בפסיכולוגיה קלינית וכן עובדים 

סוציאליים קליניים ומטפלים בהבעה. 

ימי ג’, החל מ־14.2.2017, בין השעות 16:00 – 19:30המועד:

בניין הפקולטה לרפואה, חדר 936המקום:

25 נקודות לסמסטרנקודות זכות:

2,500 ש״ח לסמסטרשכר לימוד:

מרצהנושא ההרצאהתאריך

א. טראומה מינית - מפגש פתיחה14.02.17
ב. עדות אישית

ד”ר שמואל הירשמן, 
ד”ר ענבל ברנר

גב’ ליאור גל כהן

א. פגיעה מינית אקוטית בבגרות21.02.17
ב. פגיעה מינית בילדות לפי תיאוריות 

 התפתחותיות והפרעה פוסט טראומטית מורכבת

ד”ר ענבל ברנר
ד”ר ענבל ברנר

א. דיסוציאציה - הגדרות ואבחון28.02.17
ב. דיסוציאציה - היבטים ביולוגיים ומוחיים

ד”ר ענבל ברנר
ד”ר שמואל הירשמן

א. דיסוציאציה - תיאוריות דינמיות 07.03.17
ב. הפוגע המיני

גב’ אביגיל פרנקל
ד”ר יעל אידיסיס

א. טראומה מינית והשלכות גופניות14.03.17
ב. הבדיקה הפורנזית בטראומה מינית אקוטית

ד”ר אנה פדואה
ד”ר ריקרדו נחמן

א. זיכרון טראומטי וזיכרון מודחק21.03.17
EMDR - ב. הטיפול בטראומה מינית אקוטית

ייקבע בהמשך 
גב’ יעלה לבבי

א. הטיפול בהפרעה פוסט טראומטית מורכבת28.03.17
 - עקרונות הטיפול הדינמי

 DBT - ב. הטיפול בהפרעה פוסט טראומטית מורכבת

ד"ר קרן מינץ מלחי
ד”ר יפעת כהן

04.04.17PE -וCBT  - א. הטיפול בטראומה מינית
ב. סיור - “בית אמיתי”

ד”ר ניצה נקש

חוה”מ פסח – לא יתקיימו לימודים11.04.17

א. עקרונות התשאול אודות טראומה מינית18.04.17
ב. הטיפול בנפגעי טראומה מינית באשפוז פסיכיאטרי

 והגישה למצב דיסוציאטיבי חריף

ד”ר שמואל הירשמן, 
ד”ר ענבל ברנר

ד”ר שמואל הירשמן

א. חוות דעת רפואית במקרי פגיעה מינית25.04.17
ב. מרכזי הסיוע וההליך הפלילי

עו”ד אפרת נחמני בר 
גב’ לילך בן עמי

יום העצמאות – לא יתקיימו לימודים02.05.17

א. פגיעה מינית בגברים09.05.17
ב. פגיעה מינית וזנות

מר ערן האן
גב’ יעל גור

א. טראומטיזציה משנית של מטפלים16.05.17
ב. טיפול רגיש תרבות - פגיעה מינית בחברה החרדית

גב’ יעל שושני
גב’ עדנה לודמיר

א. עקרונות הטיפול בילדים שנפגעו מינית23.05.17
ב. חקירת ילדים נפגעים

גב’ ברברה רייכר
גב’ אילת גושן

ערב שבועות – לא יתקיימו לימודים30.05.17

א. טראומה עיקשת - היבטים חברתיים על טראומה מינית 06.06.17
ב. פאנל מסכם

ד”ר אפי זיו
ד”ר אפי זיו, 

גב’ אורית סוליציאנו, 
ד”ר שמואל הירשמן, 

ד”ר ענבל ברנר

א. הצגת השירותים הקיימים לטיפול בנפגעי טראומה מינית 13.06.17
ב. מפגש סיכום

ד”ר שמואל הירשמן, 
ד”ר ענבל ברנר

סמסטר ראשון


