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לבעלי חיים

איגוד מ.ר.ח.ב .האיגוד
הישראלי לטיפול רגשי
הנעזר בבעלי חיים

מתכבדים להזמינכם לכנס מ.ר.ח.ב .השמיני

מות בעל חיים בטיפול הרגשי:
ההשפעה על המטפל ,המטופל והתהליך הטיפולי
ז' באדר א' תשע"ט יום ג'12/2/2019 ,
אוניברסיטת תל אביב
בנין שרמן ,אולם 2

בנין

תוכנית הכנס
8:00-9:00

הרשמה ,התכנסות וכיבוד קל

9:00-9:20

ברכות ודברי פתיחה:
פרופ' יוסי טרקל :ראש יחידת "חיות וחברה" ,המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל-אביב
גב' ננסי פריש פלס :יו"ר איגוד מ.ר.ח.ב ,.פסיכותרפיסטית הנעזרת בבע"ח ,מדריכת מטפלים
בכירה ומומחית בטיפול בילדים בסיכון .עו"סית MA

9:20-10:30

ד"ר סוזן פ .כהן ההרצאה באנגלית  -מלווה בתרגום לא סימולטני
Dr. Susan P. Cohen: DSW, Founding Chairperson of Social Workers
Advancing the Human-Animal Bond (SWAHAB), Pet Decisions
Animal Loss and Human Emotion: What we’ve learned so far and how you
can advance the field

10:30-10:45

הפסקה וכיבוד קל

10:45-11:30

גב' רקפת דפני-מן :מטפלת רגשית ומדריכת מטפלים בכירה הנעזרת בבע"ח MEd ,בחינוך מיוחד
מי יטפל במטפל? :כיצד המטפלים מעבדים מוות של חיה עמה הם עובדים

11:30-13:00

פאנל מומחים לניתוח מקרה :מוות בפינת החי  -התמודדות במצב של חוסר אונים
מציגה :עידית רז :מטפלת רגשית הנעזרת בבעלי חיים
פאנל מומחים מתדיינים:
דור רויטמן (מנחה) :פסיכולוג קליני  ,MAמנחה קבוצות ,מטפל ומדריך בכיר בתחום הטיפול הנעזר
בבע"ח
תמר אקסלרד-לוי :דוקטורנטית במחלקה לעבודה סוציאלית ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
ומרצה במכללת דוד ילין במסלול לטיפול בעזרת בעלי חיים וחינוך מיוחד
ד"ר חגית ברנדס PhD :ע"ס MEd ,יעוץ חינוכי ,מטפלת רגשית הנעזרת בבעלי חיים
ד"ר מרב בסר DVM :ווטרינרית ,מרצה במכללת אורנים במסלול לטיפול הנעזרת בבע"ח ,מטפלת
רגשית הנעזרת בבע"ח

13:00-14:00

הפסקת צהרים – מעבר לבניין דן דוד.

14:00-15:30

מקבץ סדנאות
סדנה  - 1הדרכת מקרה :מות בע"ח בטיפול הרגשי
מנחה :דנה ברזק
סדנה  : 2עיבוד המוות של בעל החיים ושמירת האמון במטפל באמצעות מכתב דמיוני
מנחה :רחלי בן דוד
סדנה  :3פרידה ,היפרדות ואובדנים בעבודה עם אוכלוסיות קצה,
מנחות :ד"ר גילי אולסוונג פרגאי ודדי אודליה
סדנה  :4עיבוד מוות באמצעות ביבליותרפיה
מנחות :דפנה שמש גולן ורקפת דפני-מן
סדנה We’ve all had the self-care talk. Why aren’t we taking better care of :5
ourselves? Dr. Susan P. Cohen
מנחה :ד"ר סוזן .פ .כהן – סדנא באנגלית מלווה בתרגום לא סימולטני

– 15:30

מפגש פתוח לחברי האיגוד מ.ר.ח.ב .ולמתעניינים – מתקיים בחדר של סדנא 4

