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תאור כללי של הקורס:
התחום של התעללות בילדים התפתח לאורך השנים וידע שינויים מרחיקי לכת .ההבנה כי ילדים
בסיכון אינם מיעוט וכי מדובר בתופעה רחבה יותר משהיה מקובל לחשוב בעבר ,הובילה לפיתוח כלי
אבחון וטיפול ,כמו גם לשינוי חקיקתי נרחב.
הקורס יתמקד בהכרת ההתפתחות ההיסטורית של מעמדם וזכויותיהם של ילדים נפגעי התעללות
והזנחה ,הן במישור הסוציאלי והן במישור המשפטי.
דגש מיוחד יינתן לקטגוריות ההתעללות השונות ולדרכי הזיהוי והאיתור של ילדים בסיכון.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידים חשיפה ראשונית לעולם הטיפול והמשפט הסובב את הילדים
בסיכון בישראל .דגש מיוחד יינתן להבנת זכויות הילד ,סוגי ההתעללות השונים ,דרכי הזיהוי והאיתור של
ילדים בסיכון והמענים המתפתחים.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
 .1הבנה בסיסית של זכויות הילד העיקריות
 .2הכרת סוגי ההתעללות השונים
 .3הכרת המענים הטיפוליים והמשפטיים לילדים בסיכון
 .4הכרת דרכי ההתמודדות עם התופעה :איתור ,זיהוי ומניעה

דרישות נוכחות ):(%
100

שיטת ההוראה בקורס:הוראה פרונטלית

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
מבוא לתופעת ההתעללות בילדים.
תאוריות של ילדות וזכויות הילד.
חובת הדיווח.
בין ענישה גופנית להתעללות פיזית.
התעללות מינית.
ילדים חשופים לאלימות.
התעללות נפשית.
השפעת הטראומה כתוצאה מהתעללות והזנחה על המוח.
הזנחה.
הזווית הרפואית בקטינים חסרי ישע.
פגיעות פיזיות -דגלים אדומים.
היבטים רפואיים של פגיעות מיניות.
טראומה בגיל הרך ובריאות הנפש.
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הערכה פסיכוסוציאלית ותפקיד מערכת הבריאות באיתור ילדים בסיכון.
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הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 100
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
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% 0 בחנים
% 0 אחר

: הערות/ מידע נוסף

5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

