
 

 

  

  

  
  

  

האיגוד ב .ח.ר.איגוד מ

הישראלי לטיפול רגשי 

  הנעזר בבעלי חיים

 לחקר היחידה וחברה חיות

 אנשים בין הגומלין יחסי

  חיים לבעלי

  בשיתוף עם

 23/1/2018', יום ג

  באוניברסיטת תל אבי

  2אולם , בנין שרמן

   ב.ח.ר.תכבדים להזמינכם לכנס ממ          

  טיפול משולב והפריה הדדית בין דיסציפלינות   

  השביעי  

 בעלי חייםלית עם בעבודה הטיפו



  

  

  :בתוכנית

  הרשמה והתכנסות   8:00-9:00

  :ברכות ודברי פתיחה   9:00-9:20

, ח"פסיכותרפיסטית הנעזרת בבע, ר איגוד מרחב"יו : ננסי פריש פלס' גב

  .מדריכה ומומחית בטיפול בילדים בסיכון

, המחלקה לזואולוגיה, "חיות וחברה"ראש יחידת  :יוסי טרקל' פרופ

  .אביב- רסיטת תלאוניב

שימוש באמצעים יצירתיים ושפת : בין גוף לנפש, בילדות מיניתטראומה  9:20-10:15

   הגוף בטיפול

מטפלת משפחתית , פרופסור לעבודה סוציאלית :ויזל-רחל לב' פרופ

ומכהנת כראש מרכז , מומחית בטיפול בנפגעים מינית ובטיפול קבוצתי

 .ברסיטת חיפהבאוני, המחקר לטיפול באמצעות אמנויות

  מדיומים מתחרים  מולמדיומים משתלבים  –מגדל בבל או תיבת נוח  10:15-11:00

מחבר מאמרים העוסקים במודל הורות וטיפול . פסיכולוג קליני: רפי ישי

   ומהדגשת חשיבותו של המדיום הטיפולי, הנובע מיצירה  

  הפסקה וכיבוד קל11:00-11:15

  שוןרא סדנאותארבע  מקבץ 11:15-12:30

  טיפול זוגי ומשפחתי הנעזר בבעלי חיים :1סדנה 

ח ומטפלת זוגית ומשפחתית "מטפלת בעזרת בע, פסיכולוגית  אל- ענבר בר

מרכזת את תכנית הלימודים לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים . מוסמכת
  . מטפליםמרצה ומדריכה . במכללת אורנים

  על חיות וסיפורים :2סדנה 

  ביבליותרפיה לי חיים ומטפל בעזרת בע, יכולוגיהבפס B.A –אייל איבניצקי 

  פסיכותרפיה בפינת החי בראי האנליזה הקבוצתית :3סדנה 

מטפל ומדריך בכיר בטיפול הנעזר בבעלי , פסיכולוג קליני -דור רויטמן 

  .קנדידט במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית. ב.ח.ר.מ- חבר איגוד ב. חיים

  

  

  

  ' צורה- הסתם'ת לבעל חיים בראי ציר משחקיבניית סביבה  :4סדנה 

הגשת דוקטוראט , תואר שני בתרפיה באמנויות, אור-דינה כהן

מדריכה ומפתחת , מרצה, מטפלת. בביבליותרפיה ובספרות משווה בר אילן
 .  והביבליותרפיה ההבעתית, פסיכותרפית הצבע מודלים בתחומי

בוגרת ,י פורמאלילימודי ארץ ישראל וחינוך בלתבוגרת  – שרית שטייברג

בעלי חיים  עזרתמטפלת בשנה  15מזה . חינוך וסיוע לבעלי חיים דוד ילין
  .וך מיוחדחנלבבית תדהר 

   

  הפסקת צהרים וכיבוד 12:30-13:00

  שניסדנאות ארבע  מקבץ 13:00-14:15

  פיסול המשפחה מחיות צעצוע  - משפחתי וחיות אחרות :5סדנה 

ח "בוגרת מסלול טיפול בעזרת בע, חינוך מיוחד. א.בוגרת מ –שירה הלמן 

  EMDR פסיכוטראומה ו, משפחתי י טיפולבוגרת לימוד, ממכון מגיד

  שילוב של טיפול בעזרת בעלי חיים וטכניקות של מיינדפולנס: 6סדנה 

. שותפה בחוות אידאה לטיפולים וכשרות בכפר הנוער בן שמן ארני זקס

  הנפש בבית חולים קפלן ובקליניקה פרטית עובדת במחלקה לבריאות

  נדידה וחיפוש הדרך: 7 סדנה

ראש התוכנית להכשרת  ;בן גוריון' דוקטורנטית באונ - פרגאי אולסוונג גילי 

   .ש דוד ילין"מטפלים בעזרת בעלי חיים במכללה האקדמית לחינוך ע

 בעלת ;אוניברסיטת קליפורניהבדוקטורנטית לפסיכולוגיה  - דדי אודליה 

 .  תואר שני בהנחיית קבוצות

  יוצרים סביבת חיים –השיבה לבראשית : 8 סדנה

מטפלת . אמצעות אומנויותבבעלי חיים ו עזרתמטפלת ב מירוז- ניצן ישראלי

ביחידה  ,לילדים בילדים ונוער בסיכון ובמשפחותיהם במרכז חירום

, םת סטודנטימדריכ. ובמסגרות משרד החינוך ,"מיכאל"ייעוצית - הטיפולית

  .וסדנאות בשילוב אומנויות בפינת החי במרכז החירום מנחת קבוצות

  הפסקה 14:30-14:15

   פאנל סיכום בהשתתפות מנחי הסדנאות והמשתתפים15:00-14:30

  השתתפות לחברים רשומים בלבד – ב.ח.ר.חברי איגוד מלאספה כללית  15:30-15:00


