השתלמות מקצועית בנושא
סוגיות נבחרות בטיפול פסיכולוגי לאחר פגיעה מינית

אגף הדרכה ופיתוח
מערך הפסיכולוגיה
הסתדרות
הפסיכולוגים בישראל

הסטטיסטיקה המטרידה אודות שכיחות התופעה של פגיעות מיניות בקרב הציבור מציבה בפני
הפסיכולוגים והפסיכולוגיות אתגרים ייחודיים .העבודה עם מטופלת או מטופל עם היסטוריה של
פגיעה מינית מצריכה מן המטפל ידע והבנה ספציפיים בטיפול בטראומה ובייחודיות הטראומה
המינית ,התאמת סוג הטיפול למאפיינים הייחודיים של הטראומה המינית ,בנוסף לייחודיות מאפייני
האישיות של המטופל או המטופלת .כמו כן ,נדרשת מהפסיכולוג או הפסיכולוגית היכרות עם
מאפייניה החברתיים והחוקיים המורכבים של פגיעה מינית.
מטרת ההשתלמות להציג בפני המשתתפים והמשתתפות את שכיחות התופעה ומאפייניה ואת הסוגיות
המרכזיות הנוגעות באבחון ובטיפול הפסיכולוגי לאחר חשיפה לפגיעה מינית.
ניהול מקצועי :גב' רותי ברנשטיין פרץ (הפ"י) ,מר גבי פרץ

מתכונת הלימודים 8 :מפגשים ,בין השעות  ,09:00-15:00שיתקיימו במרכז ההדרכה
הארצי של משרד הבריאות בתל-השומר.
מועד פתיחה25.01.2018 :
מועדי המפגשים הנוספים22.04 ,09.04 ,27.03 ,14.03 ,06.03 ,14.02 ,04.02 :
נושאים מרכזיים:
 מיניות נורמטיבית והסטייה ממנה
 פגיעה מינית בראי הזמן
 פסיכופתולוגיה אופיינית לאחר פגיעה מינית
 היבטים משפחתיים של פגיעה מינית
 טיפול פסיכולוגי לאחר פגיעה מינית

 פגיעה מינית בצל החוק
 טראומטיזציה שניונית
 צמיחה פוסט-טראומטית
אוכלוסיית היעד :פסיכולוגים ופסיכולוגיות (מתמחים ,מומחים ומדריכים).

לקבלת אישור השתתפות בהשתלמות נדרשת נוכחות מלאה בכל המפגשים
עלות ההשתתפות בהשתלמות :עיקר עלויות ההכשרה תמומנה על ידי משרד הבריאות .המשתתפים
יישאו בעלות סמלית בסך  300ש"ח.
הנחיות רישום :יש לבצע את הרישום והתשלום באתר התשלומים של משרד הבריאות
עד לתאריך  31.12.17דרך הקישור הבא:
@https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=CourseRegPay
moh.gov.il
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' רותי מוזס בטלפון ,03-6717106
כתובת דוא"ל :רותי מוזס ruti.mozes@MOH.HEALTH.GOV.IL

מפגש ראשון –  – 25.01.18יום ה' – מה בין מיניות
נורמטיבית לפגיעה מינית?
אגף הדרכה ופיתוח  09:00-09:30התכנסות
מערך הפסיכולוגיה  09:30-12:00התפתחות מינית נורמטיבית והסטייה
ממנה – אתיה ברנהרט מגן
הסתדרות
הפסיכולוגים בישראל  12:00-12:30הפסקת צהריים
 12:30-15:00זו באמת פגיעה? סוגי פגיעה וההבדל בין
הגדרת החוק לחוויה הסובייקטיבית – ענבר כהן
מפגש שני –  – 04.02.18יום א' – על ציר הזמן
 09:00-09:30התכנסות
 09:30-12:00פגיעה מינית מאז ועד היום – פגיעה
מינית לאורך ההיסטוריה – רותי ברנשטיין פרץ
 12:00-12:30הפסקת צהריים
 12:30-15:00פגיעה מינית לאורך ציר ההתפתחות –
מאיר ברנד
מפגש שלישי –  – 14.02.18יום ד' – פסיכופתולוגיה
 09:00-09:30התכנסות
 09:30-11:00השפעות רגשיות ,קוגניטיביות
והתנהגותיות ארוכות טווח לאחר פגיעה מינית –
טניה גלבוע
 11:00-12:30פסיכופתיה ופגיעה מינית – אפרת
הראל-היימן
 12:30-13:00הפסקת צהריים
 13:00-15:00הפרעת אישיות גבולית או הפרעת דחק
פוסט-טראומטית מורכבת? – דני חורש
מפגש רביעי –  – 06.03.18יום ג' – היבטים
משפחתיים של פגיעה מינית
 09:00-09:30התכנסות
 09:30-11:00המשפחה כפוגעת וכנפגעת – אוריאל
איילשטיין
 11:00-12:30זוגיות בצל פגיעה מינית – טיפול זוגי
כשאחד/ת מבני/ות הזוג נפגע/ת מינית – אסנת כהן
גנור
 12:30-13:00הפסקת צהריים
 13:00-15:00להמשיך לדבר על מין אחרי פגיעה
מינית – ד"ר דני דרבי

מפגש חמישי –  – 14.03.18יום ד' – טיפול לאחר
פגיעה מינית – טיפול דינמי
 09:00-09:30התכנסות
 09:30-12:00טיפול  CBTלאחר פגיעה מינית –
ד"ר דני דרבי
 12:00-12:30הפסקת צהריים
 12:30-15:00טיפול דינמי לאחר פגיעה מינית–
מאיר ברנד
מפגש שישי –  – 27.03.18יום ג' – הטיפול
הנפשי כראייה בבית המשפט
 09:00-09:30התכנסות
 09:30-12:00חוויית המטפל/ת בחשיפת טיפול
בבית המשפט – ענבר כהן
 12:00-12:30הפסקת צהריים
 12:30-13:45חשיפת הטיפול הנפשי מנקודת מבט
אתית – יונת בורנשטיין בר יוסף
 – 13:45-15:00חשיפת הטיפול הנפשי מנקודת
מבט משפטית – ד"ר דנה פוגץ'
מפגש שביעי –  – 09.04.18יום ב' – היבטים
מערכתיים בפגיעה מינית
 08:30-09:00התכנסות
 09:30-11:00אורלי פרוינד – על הפגיעה,
המשפט ,התקשורת ועמותת "מחושך לאור"
 11:00-12:00צדק מאחה – פני לייסט
 12:00-12:30הפסקת צהריים
 12:30-13:30פרקליטות – אשרת שהם
 13:30-14:30פקידת סעד – חנה סלוצקי
 14:30-15:30משבצת פתוחה לדיון
מפגש שמיני –  – 22.04.18יום א' – טראומה –
צמיחה והשפעה
 09:00-09:30התכנסות
 09:30-11:00צמיחה פוסט-טראומטית – עירית
סדן
 11:00-12:00הצגת מקרים
 12:00-12:30הפסקת צהריים
 12:30-14:00טראומטיזציה שניונית – רני לוי
 14:00-15:00סיכום

