המערך לטיפול בטראומה מינית
יחידת השתלמויות והדרכה

יום עיון לשיקום מחוז שרון  -צפון

טראומה מינית  -התערבות ,ליווי וטיפול
יום שלישי 3.7.2018
באולם הרצאות של בית החולים ״לב השרון״
08.30-09.00

הרשמה והתכנסות ,קפה ועוגה

09.00-09.30
09.00-09.10

ברכות:
ד"ר שמואל הירשמן :מנהל המרכז הרפואי ומנהל המערך לטיפול
בטראומה מינית ,המרכז לבריאות הנפש "לב השרון"
הגב' טובה בניאל  :רכזת שיקום מחוז מרכז צפון  ,משרד הבריאות
הגב' יפעת פולק-כהן :עו"ס ,רכזת תחום אלימות במשפחה ותקיפה
מינית ,משרד הבריאות.
טראומה מינית והשלכותיה דרך הפרספקטיבה האבחנתית
הפסיכיאטרית  :ד"ר ענבל ברנר ,פסיכיאטרית ,מ"מ מנהלת מרפאת
ברה"נ נתניה ,ומנהלת המרפאה הרב תחומית לטיפול בנפגעי/ות
טראומה מינית נתניה ,המרכז לבריאות הנפש "לב השרון".

10.25-10.45

הפסקה

10.45-11.30

סוגיות בטיפול ובשיקום נפגעי/ות טראומה מינית  :הגב' עמליה בן
משה ,עו"ס ,ראש תחום טראומה ,המערך לטיפול בטראומה מינית,
המרכז לבריאות הנפש "לב השרון"
תשאול על פגיעה מינית  :ד"ר שמואל הירשמן

12.15-13.00

הפסקת צהרים וכיבוד קל.

09.10-09.20
09.20-09.30
09.30-10.25

11.30-12.15

13.00-15.00

הצגת שירותי התערבות ,ליווי וטיפול בנפגעי/ות פגיעה מינית ופאנל עם
המשתתפים בקהל:
מנחת הפאנל :הגב' יפעת פולק
משתתפות ומציגות בפאנל:
המערך לטיפול בטראומה מינית ,המרכז לבריאות הנפש "לב השרון" :הגב'
עמליה בן משה ,עו"ס ,ראש תחום טראומה ,המערך לטיפול בטראומה מינית,
המרכז לבריאות הנפש "לב השרון"
הגב' איריס אלסברג ,עו"ס קלינית ,מרכזת תחום שיקום ,המרכז לבריאות
הנפש "לב השרון"
מרכז סיוע רעננה :הגב' טלי ארבל לוי ,רכזת סיוע ,המרכז לסיוע לנפגעות
ונפגעי תקיפה מינית ,רעננה.
"בית אלה" :הגב' יפעת בן דוד – דרור ,עו"ס ,מנהלת "בית אלה"  -חלופה
אשפוזית לנפגעות טראומה מינית ,עמותת קשת ומשרד הרווחה.
חדר " :"4הגב' רדה ג'חלב ,עו"ס ,המרכז לטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה
מינית אקוטית " -חדר  , "4מרכז רפואי וולפסון
היחידה לטיפול בפגיעות מיניות ,נתניה :הגב' אילת נהיר פלג ,עו"ס קלינית,
רכזת היחידה לטיפול בפגיעות מיניות ,המרכז לטיפול ומניעת אלימות
במשפחה ,המרכז לשלום המשפחה ,משרד הרווחה ,נתניה
מרכז "בנפשנו" :הגב' עדנה לודמיר ,עו"ס קלינית ,מנהלת מרכז "בנפשנו",
בית חם
"ענבלים" :הגב' דנה קושניר ,מנהלת "ענבלים"  -יחידה לנפגעות טראומה
מינית ,נתניה וחיפה.
הגב' גילה שרבף ,מנכ"לית "ענבלים"
"בית אמיתי" :הגב' אלכס קסנר ,עו"ס ,מנהלת "בית אמיתי"  -מרכז טיפול
ותמיכה לצעירות נפגעות אלימות מינית ,עמותת עלם ומשרד הרווחה.

15.00-15.15

סיכום  -הגב' טובה בניאל

		
		
		

		

		

		

		

		

		

		

		

