שאילתה :איתור ילדים בסיכון
מתוך מאגר חומרי למידה ,הוראה ומחקר
מספר פריט:
מיון :
סוג:

5525
30.0 02.4
ספר

כותר:

מעל ומעבר  :מה עוד אפשר לעשות למען ילדים בסיכון?

מחבר:
מו"ל:
שנה:
עמודים:
מילות מפתח:

בר ,נעמי
אשלים  -עמותה לתכנון ולפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם
1999
149
תכניות התערבות ;חינוך מיוחד ;ילדים ; מטפורה ;יועצים חינוכיים ;יחסי הורים-ילדים; אוכלוסייה
בסיכון;

מספר פריט:
מיון :
סוג:

9055
P61
מאמר

כותר:

תהליך "פתיחת הסוד" בקבוצה טיפולית לילדים שנחשפו לאלימות בין הוריהם

מחבר:
מו"ל:
שנה:
בתוך:
כרך:
עמודים:
מילות מפתח:

אדיר ,שרון /דודאי ,רבי
אפשר /בית ברל /משרד הרווחה /משרד החינוך
2005
מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
22
75-94
תוקפנות; התעללות בילדים; לחץ פסיכולוגי; שיטות טיפול; תכניות התערבות למשפחה; תכניות
התערבות; דינמיקה קבוצתית; תהליכים קבוצתיים; שיטות טיפול;
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מספר פריט:
מיון :
סוג:

8513
P96
מאמר

כותר:

ילדים ומשפחות המתמודדים עם אסונות

מחבר:
מו"ל:
שנה:
בתוך:
כרך:
עמודים:
מילות מפתח:

J Conway, Saylor F/Betler, Ronald /Stokes, Sherri
משרד החינוך התרבות והספורט ,השירות הפסיכולוגי הייעוצי
2004
שפ"יטון  :עלון לפסיכולוג וליועץ החינוכי
נובמבר
16-21
ילדים; משפחה; התערבות במשפחה; התנהגות מתמודדת; לחץ פסיכולוגי; מצבי לחץ; תכניות
התערבות; שיטות טיפול; הסתגלות; ייעוץ חינוכי; פסיכולוגיה;
תורגם ,עובד וסוכם מ:
and Stokes, S. (1997). Children and families coping with .Saylor, C.F., Betler, R
.dasaster
Wolchik, S.A. and Sandler, I.N. (Eds.), Handbook of children's coping: linking In
theory and intervention, pp. 361-383. Plenum Press, New York

הערות:

תקציר:
המאמר מגדיר אסונות ,בוחן כיצד אופיים משפיע באופן שונה על הילד ומשפחתו ומנתח את התגובות הנפוצות
בעקבותיהם .המאמר מתייחס למשאבי ההתמודדות והתמיכה הנדרשים ,ובסופו מדגים בקצרה התערבויות בטווח
המיידי ,הקצר והארוך.

מספר פריט:
מיון :
סוג:

8514
P96
מאמר

כותר:

טראומה מורכבת בילדים בזמן מלחמה וטרור

מחבר:
מו"ל:
שנה:
בתוך:
כרך:
עמודים:
מילות מפתח:

מנחם ,מזל
משרד החינוך התרבות והספורט ,השירות הפסיכולוגי הייעוצי
2004
שפ"יטון  :עלון לפסיכולוג וליועץ החינוכי
נובמבר
22-25
לחץ פסיכולוגי; מצבי לחץ; ילדים; מלחמות; תכניות התערבות; התערבות במשפחה; שיטות
טיפול; משפחה; הורים; פסיכולוגיה; ייעוץ חינוכי;

תקציר:
המאמר מרחיב את ההגדרה המקובלת של  PTSDלראייה רחבה יותר של טראומה מורכבת ,בוחן את המחקרים
שנערכו בתחום זה ומתייחס לשיטות ההתערבות האפשריות.
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מספר פריט:
מיון :
סוג:

8515
P96
מאמר

כותר:

השפעת תנאי ילדות קשים על התפתחות גורמי סיכון וחוסן

מחבר:
מו"ל:
שנה:
בתוך:
כרך:
עמודים:
מילות מפתח:
הערות:

Irwin, Sandler
משרד החינוך התרבות והספורט ,השירות הפסיכולוגי הייעוצי
2004
שפ"יטון  :עלון לפסיכולוג וליועץ החינוכי
נובמבר
26-36
ילדים; התנהגות מתמודדת; מצבי לחץ; איכות הסביבה; תכניות התערבות;
תורגם ,עובד וסוכם מ:
and ecology of adversity as common mechanisms of risk Sandler, I. (2001). Quality
Journal of Community Psychology, 29(1), pp. 19-61 and resilience. American

תקציר:
המאמר מתייחס לאופי התנאים הקשים בראייה אקולוגית .תוך ניסיון להתייחס לגורמים העשויים לפתח חוסן בפני
מצבים אלה .המאמר דן בשאלה כיצד שימוש במשאבים אלה עשוי להביא למניעה ולהגנה יעילים ,כמו גם לתכניות
שינוי אפקטיביות לנוכח תנאים חיים קשים.
מספר פריט:
מיון :
סוג:

6278
70.0 46.3
ספר

כותר:

קטינים פוגעים מינית :אסופת מאמרים ותיאורי מקרה

עורך:
מו"ל:
שנה:
עמודים:
מילות מפתח:

צימרמן ,שוש
משרד החינוך ,השירות הפסיכולוגי-הייעוצי
2000
114
עבריינות-נוער; עבריינים צעירים; אונס; אלימות; תכניות התערבות; התעללות בילדים; סטיות
מיניות; התנהגות תלמידים;

מספר פריט:
מיון :
סוג:

6280
70.0 46.3
ספר

כותר:

ילדים רכים הפוגעים מינית בילדים אחרים

מחבר:
עורך:
מו"ל:
שנה:
בתוך:
עמודים:
מילות מפתח:

ויסמן ,עדנה
צימרמן ,שוש
משרד החינוך ,השירות הפסיכולוגי-הייעוצי
2000
קטינים פוגעים מינית :אסופת מאמרים ותיאורי מקרה
12-19
עבריינים צעירים; אונס; אלימות; תכניות התערבות; התעללות בילדים; סטיות מיניות; התנהגות
תלמידים;
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מספר פריט:
מיון :
סוג:

2189
70.0 25.3
ספר

כותר:

חומר בנושא מניעת התעללות בילדים  -תדריך לגננת

מו"ל:
שנה:
עמודים:
מילות מפתח:

משרד החינוך ,שרות פסיכולוגי יעוצי
1991
22
אלימות; תכניות התערבות; גננות; ייעוץ;יחסי הורים-ילדים;

מפתח חיפה
כותר

התעללות גופנית בילדים  -מאפיינים ,איבחון ודיווח התופעה

מחבר
מחבר שותף
נושא
בתוך

אורלי גולדשטיק ,חנה גבע
גולדשטיק ,אורלי
גבע ,חנה
התעללות בילדים
הרפואה 1996 ,836-842 :(12) 130 ,

כותר

ילדים בסיכון  /אביטל פרידמן ,מירה קרני .

מחבר
מחבר שותף
הערה

פרידמן ,אביטל
קרני ,מירה
על ילדים בסכון ,סוגי התעללות עיקריים בילדים :התעללות פיזית ,הזנחה והתעללות נפשית או רגשית .במאמר
הסבר כיצד נכון להגיב כאשר ילד פונה ומספר על התעללות שהוא עובר .
ילדים בסכון
התעללות בילדים
הד הגן 2007 ,106-109 :(1) 72 ,

נושא
בתוך

כותר

איך לאתר תלמידים בסיכון התאבדות

נושא

התאבדות ילדים ונער
מתבגרים והתבגרות  -הבטים נפשיים
מורים ותלמידים
מניעת התאבדות
הד החינוך  ,יוני 10 ,1990

בתוך
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כותר
מחבר
נושא

בתוך

כותר
מחבר
הערה

נושא

בתוך

דיון בכנסת על חוק פעוטות בסיכון
ד"ר יעל דיין
דין ,יעל
חק פעוטות בסכון )הזכות למעון יום( ,תש"ם2000 -
ערבים בישראל  -שרותי רוחה
ילדים
הד הגן 2002 ,108-109 :(1) 67 ,

דמעות של ילדים
רונית הראל.
הראל ,רונית )ב"זמן הרפואה)"
הגידול במספר מקרי ההתעללות בילדים הביא להרמה הדרגתית של מסך ההכחשה וחוסר המודעות ,שאפיין
לאורך שנים את החברה הישראלית ,כולל המערכת הרפואית .מה יכול להביא אדם מבוגר להתעלל בילד חסר
ישע ,מהם מאפיניי המתעלל ,ומיהם הילדים הנמצאים בסיכון גבוה ליפול קורבן להתעללות ולהזנחה? כיצד ניתן
לשפר את מנגנוני האיתור והדיווח של גורמי הרפואה על מקרי ההתעללות? )מתוך המאמר ).
התעללות בילדים
אוכלוסיה בסכון בריאותי
רפואת המשפחה
אחריות הדווח
זמן הרפואה 2006/7 ,8-15 :23 ,

5
מען למכתבים :ת"ד  48538ת"א מיקוד 61484
טל'  03-6901450פקס' 03-6901449
רח' שושנה פרסיץ  3קרית החינוך ,ת"א

Email: meyda@macam.ac.il
http://infocenter.macam.ac.il

מכון סאלד

יחידת מידע:
סוג פרסום:
שפה:
שם המחבר:
השתייכות:
מוסדית
מיקום:
שנת פרסום:
שם הפרסום:

60038
מאמר
עברית
וולף ,רות
אוניברסיטת בר-אילן ,חוג משולב למדעי החברה
נמצא לעיון במכון סאלד
2003
על תופעת הפגיעה המינית בילדים בגיל הרך בתוך המשפחה.

ביבליוגרפיה:

דרך אפרתה,
י"א.60-49 ,2003 ,

תקציר:

מן התוכן :סקירה של נושא התקיפה המינית של ילדים בתוך
המשפחה.
נבדק היקף התופעה בישראל ובעולם ,ומתוארים מאפייני התקיפה
המינית של ילדים על ידי הורים ובני-משפחה .מוצגות התוצאות של
תקיפה מינית בתוך המשפחה ,כגון :ערעור הביטחון העצמי ,דימוי
עצמי חסר ,התמכרות לטראומה והפרעות נוספות מהן סובלים הילדים.
יש צורך בטיפול כולל במשפחות בהן התגלה מקרה של תקיפה מינית,
ובהטלת חובת דיווח על גננות ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים
ומורים הנמצאים באינטראקציה תמידית עם ילדים.
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סוג פרסום:
שפה:
שם המחבר:

ספר
עברית
ציונית ,יפה >עורכת<
קדמן ,יצחק >עורך<

השתייכות:
מוסדית

מועצה לאומית לשלום הילד
מועצה לאומית לשלום הילד

מיקום:
שנת פרסום:
שם הפרסום:

נמצא לעיון במכון סאלד
2001
ילדים כקרבנות התעללות במשפחה :מבט נוסף על התופעה,
שכיחותה
ומאפייניה.

ביבליוגרפיה:

ירושלים :המועצה הלאומית לשלום הילד והמרכז למחקר ועיצוב
מדיניות 105 .2001 ,ע'.

תקציר:

מן התוכן :בשנים באחרונות חל שינוי דרמטי ביחס החברה הישראלית
ובדאגתה לשלומם ורווחתם של הילדים הנתונים בסיכון .קובץ מאמרים
זה בא לענות על הנדרש להתמודדות מתקדמת ומקצועית בתחום רגיש
ומורכב זה .פרקי הספר כוללים :אפידמיולוגיה של התעללות בילדים;
סקירת ספרות בנושא גילוי-עריות  -התופעה והשלכותיה; התעללות
מינית בילדות; שכיוחת חשיפתם של בני-נוער ערביים בישראל
לאלימות במשפחה.
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סוג פרסום:
שפה:
שם המחבר:

יחידת מידע
דוח
עברית
רוזנפלד ,ג'ני >עורכת<

מוסדית השתייכות :ג'וינט ישראל
מיקום:
שנת פרסום:
שם הפרסום:

נמצא לעיון במכון סאלד
2002
ילדים בסיכון :סוגיות וכיוונים בפיתוח שירותי רווחה לילדים
בסיכון.

ביבליוגרפיה:

ירושלים :ג'וינט-מכון ברוקדייל ,אשלים ומשרד העבודה והרווחה,
 51 .2002ע'> .יום עיון ,כ"ב באייר תשס"א ,ירושלים<

תקציר:

מן התוכן :הדוח מבוסס על יום עיון שהתקיים ב 15-במאי ,2001
בנושא סוגיות וכיוונים בפיתוח שירותי רווחה לילדים בסיכון.
ההרצאות כוללות דיון בסוגיות מרכזיות במערכת הרווחה לילד
בישראל ובארצות-הברית ,הצגות סימולטניות של מודלים להספקת
ש ירותים לילדים ולמשפחות בישראל וכן סיכום סוגיות המפתח שעלו
בהרצאות ובהצגות ודיון בכיוונים לעתיד.
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יחידת מידע:
סוג פרסום:
שפה:
שם המחבר:

55203
ספר
עברית
ציונית ,יפה >עורכת<
קדמן ,יצחק >עורך<

השתייכות:
מוסדית

מועצה לאומית לשלום הילד
מועצה לאומית לשלום הילד

מיקום:
שנת פרסום:
שם הפרסום:

נמצא לעיון במכון סאלד
2001

ביבליוגרפיה:

ילדים כקרבנות התעללות במשפחה :מבט נוסף על התופעה,
שכיחותה
ומאפייניה.
ירושלים :המועצה הלאומית לשלום הילד והמרכז למחקר ועיצוב
מדיניות 105 .2001 ,ע'.
מן התוכן :בשנים באחרונות חל שינוי דרמטי ביחס החברה הישראלית
ובדאגתה לשלומם ורווחתם של הילדים הנתונים בסיכון .קובץ מאמרים
זה בא לענות על הנדרש להתמודדות מתקדמת ומקצועית בתחום רגיש
ומורכב זה .פרקי הספר כוללים :אפידמיולוגיה של התעללות בילדים;
סקירת ספרות בנושא גילוי-עריות  -התופעה והשלכותיה; התעללות
מינית בילדות; שכיוחת חשיפתם של בני-נוער ערביים בישראל
לאלימות
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