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  תיאור הקורס .3
התקשורת כתוצאה מכך בשנים האחרונות גברה המודעות הציבורית לתופעת האלימות במשפחה. 

פיזית ומינית כלפי ילדים, רצח  , התעללותמדווחת ללא הפסקה על מקרים של רצח במשפחה

אלימות במשפחה רק מתרחבת וגדלה ועולה ילדים וכו'. בהתאם מתחדדת התחושה שהתופעה של 

הצורך למצוא פתרון לצמצום התופעה. בכדי למצוא פתרון הולם לתופעת האלימות המשפחה 

שורים בקורס זה נעמיק את ההיכרות עם המושגים, שקנדרשת היכרות מעמיקה עם הנושא. 

לאלימות במשפחה, גורמים לאלימות, מאפיינים עם סוגים שונים של קורבנות  למוסד המשפחה, 

של תוקפים וקורבנות, גורמי סיכון ודרכי טיפול. כמו כן, נדון באופי התגובה החברתית כלפי 

  קורבנות לאלימות במשפחה. 

  

  מטרות הקורס .4
 הכרות עם מאפיינים וסוגים של האלימות במשפחה �
 הכרת הסברים תיאורטיים לתופעת האלימות במשפחה �
 הבחנה בין סוגים שונים של מתעללים וסוגים שונים של  �
 הכרת השפעות של ההתעללות  �
 פיתוח מודעות וריגישות לסוגיות העולות בהקשר לאלימות במשפחה  �
 פיתוח מודעות וריגישות לאופי התגובה החברתית כלפי קורבנות של אלימות במשפחה �
  

  יקה ודרכי הוראה מתוד .5
  

המפגשים בקורס משלבים הרצאות ודיונים. השתתפות פעילה של סטודנטים, תוך הבעת עמדה 

ודיון אקדמיים, יאפשרו הבנה מעמיקה יותר של הסוגיות הנלמדות.  כמו כן, לשם המחשת תופעת 

  אלימות במשפחה יוקרן סרט בנושא.
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  דרישות הקורס .6
 ות פעילה בדיונים בכיתה.קריאת הכנה לקראת מפגשים והשתתפ .1
 . 100% –בחינה סופית  .2
 נוכחות חובה.  .3
  
 

 ההרצאותתוכנית  .7
יחידות 

  לימוד
  שיעור מס'  נושא השיעור

  1-2  רקע היסטורי ומיתוסים   1

  3  הגדרות ושכיחות התופעה   2

  4-6  אלימות כלפי בנות זוג הסברים תיאורטיים ל  3

  7  פרופיל התוקף  4

  8-10  אלימות כלפי ילדים   5

  11-12  רצח במשפחה  6

  13  סוגיות בטיפול ואכיפה  7

 


