
 ז"מערכת שעות לשנה"ל תשע
 

 שם המרכז/ת 
 וגל חכים ענבר בראל

 
 שנה א' -יום חמישי  

 
 טיפול רגשי הנעזר בבעלי חייםמערכת שעות מפורטת לתכנית 

 
 סמסטר ב' סמסטר א' שעות

 
 
 
 
 
 
 
 

14:00-15:30 

 שם השיעור
 תיאוריה ונפש
 (שנה א'+ב')

 
 שם המרצה: קרן אדוריאן

 
 

 שם השיעור 
 

 הנעזר בכלבים שירגטיפול 
 

 לענבר ברא רצה:שם המ
 
 

 
 

15:45-17:15 

 שם השיעור
סוגיות התפתחותיות  

 חיה-בקשר אדםומשמעותן 
 

 גל חכים  רצה:שם המ
 

 שם השיעור
 הדרכה קבוצתית 
 

ומאיה  גל חכים :דריכותשם המ
 עמיתי

 
 

17:30-19:00 

  
 שם השיעור

 הדרכה קבוצתית 
 

 גל חכים :דריכותשם המ
 מיתיומאיה ע

 שם השיעור 
 ח"בטיפול הנעזר בבעסוגיות 

 א'
 

לב בן שרית ד"ר   רצה:שם המ
 דב

 
 

 שעות לכל סטודנט, לכל השנה.                 27הדרכה פרטנית:  •
 

 
 סדנאות מרוכזות:

 בראל וענבר חכים גלמרצות:  - ת מבוא סדנ •
 מרצה: ד"ר מרב בסר  –קשר אדם חיה  •
 . אורן רוזנרמרצה:  –פינת חי  •
 צפייה-סמינריון קליני •



 
 זמערכת שעות לשנה"ל תש"ע

 
 שם המרכז/ת

 וגל חכים בראל ענבר
 

 שנה א' –שישי  יום 
 

 טיפול ריגשי הנעזר בבעלי חייםמערכת שעות מפורטת לתכנית 
 

 סמסטר ב' סמסטר א' שעות
 
 

08.30 – 10.00 

 שם השיעור
 מבוא לזאולוגיה 

 
 רועי טלבישם המרצה: 

 

 שם השיעור 
 נמיקה קבוצתית די
 

איריס לוין   רצה:שם המ
 אוסטפלד

 
 

10.15 – 11.45 

 שם השיעור 
 התנהגות בעלי חיים 

 
 בירועי טלשם המרצה: 

 שם השיעור 
טיפול הנעזר בבע"ח 

באוכלוסיות בעלות צרכים 
 מיוחדים

                                          רכזת הקורס: ענבר בראל
 חצי סמסטר.

 
טיפול בילדים  – ורשם השיע

 : בין סיכון לסיכוי.ונוער
 חצי שני של הסמסטר 

 מרצה: נועה וולך
 

 פים שנה א+משות ים(שיעור
 ב')

 
 

12.00- 13.30 

 שם השיעור
 מושגי יסוד בפסיכותראפיה 
 

 קובי אורן  רצה:שם המ
 

 שם השיעור 
טיפול הנעזר בבע"ח 

באוכלוסיות בעלות צרכים 
 מיוחדים

                                          ר בראלרכזת הקורס: ענב
 חצי סמסטר.

 
טיפול בילדים  –שם השיעור

 ונוער: בין סיכון לסיכוי.
 חצי שני של הסמסטר 

 מרצה: נועה וולך
 

 פים שנה א+משות ים(שיעור
 ב')

 



 
 

 
 זמערכת שעות לשנה"ל תש"ע

  
 שם המרכז/ת

 וגל חכיםענבר בראל 
 

 שנה ב' -יום חמישי  
 

 טיפול ריגשי הנעזר בבעלי חייםמערכת שעות מפורטת לתכנית 
 

 סמסטר ב' סמסטר א' שעות
 
 

14:00-15:30 

 שם השיעור
 תיאוריה ונפש
 (שנה א'+ב')

 
 שם המרצה: קרן אדוריאן

  

 שם השיעור 
 הדרכה קבוצתית 

 (חלוקה לשתי קבוצות)
 

 : שרית הר זהבדריכותשם המ
 נועה וולךו

 
 

15:45-17:15 

 יעורשם הש
 
 הדרכה קבוצתית  

 (חלוקה לשתי קבוצות)
 
 

: ענבר בראל  דריכותשם המ
 שרית לב בן דוב                               ד"ר ו
  
 

 שם השיעור
 דינמיקה קבוצתית

 
 שם המרצה: צופיה מילר

 
 

17:30-19:00 

 שם השיעור
טיפול הנעזר בבע"ח, מהלכה 

 למעשה.
 

 ענבר בראל שם המרצה:

 שם השיעור 
 טיפול במשחק

 
 

 שם המרצה: גל חכים
 
 

 
 

  שעות לכל סטודנט, לכל השנה 72: הדרכה פרטנית •
 

 ורסים מרוכזים: ק
(יומיים מרצה: ד"ר שרית לב בן דוב  –ב'  סוגיות ייחודיות בטיפול הנעזר בבעלי חיים •

  –ראשונים בסמסטר + יומיים בחופשת סמסטר ) 
 )בסוף שנהבמושב צפרירים יומיים צה: אפרת מעיין (מר –פינת החי כמרחב טיפולי  •
צפייה -סמינריון קליני  •



 זמערכת שעות לשנה"ל תש"ע
 

 שם המרכז/ת 
 וגל חכיםבראל  ענבר

 
 ב'שנה  –יום שישי 

 
 טיפול רגשי הנעזר בבעלי חייםמערכת שעות מפורטת לתכנית 

 
 סמסטר ב' סמסטר א' שעות

 
 

08.30 – 10.00 

 שם השיעור
 ה קבוצתיתדינמיק

  
איריס לוין   רצה:שם המ

 אוסטפלד
 
 

 שם השיעור 
 ביבליותרפיה –סיפורי חיות 

 
 איריס קופרמןשם המרצה: 

 
 

10.15 – 11.45 

 שם השיעור 
  

 מבגרות לזקנה
 

 שם המרצה: ירון בנימיני
 
 

 שם השיעור 
טיפול הנעזר בבע"ח 

באוכלוסיות בעלות צרכים 
 מיוחדים

                                          רכזת הקורס: ענבר בראל
 חצי סמסטר.

 
טיפול בילדים  –שם השיעור

 ונוער: בין סיכון לסיכוי.
 חצי שני של הסמסטר 

 מרצה: נועה וולך
 

 פים שנה א+משות ים(שיעור
 ב')

 
 

12.00- 13.30 

 שם השיעור 
מתיאוריה פסיכואנליטית 

 לפרקטיקה קלינית
 

 ה שגבבילשם המרצה:  

 שיעור שם ה
טיפול הנעזר בבע"ח 

באוכלוסיות בעלות צרכים 
 מיוחדים

                                          רכזת הקורס: ענבר בראל
 חצי סמסטר.

 
טיפול בילדים  –שם השיעור

 ונוער: בין סיכון לסיכוי.
 חצי שני של הסמסטר 

 מרצה: נועה וולך
 

 פים שנה א+משות ים(שיעור
 ב')

 



 
 זת לשנה"ל תש"עמערכת שעו

  
 שם המרכז/ת

 וגל חכיםענבר בראל 
 

 
 שנה ג' – חמישי יום

 
 

 טיפול רגשי הנעזר בבעלי חייםמערכת שעות מפורטת לתכנית 
 

 סמסטר ב' סמסטר א' שעות
 
 

14:00 – 15:30  

 שם השיעור
  הדרכה קבוצתית 

 
 ענבר בראל : דריכהשם המ

 שם השיעור 
 סמינריון קליני

 
 כיםגל חרצה: שם המ

 הדרכת הורים 17:15 – 15:45
 

  נועה וולך: שם המרצה

 הדרכה קבוצתית 
 

 : ענבר בראלמדריכהשם ה
 
 

 שעות לכל סטודנט, לכל השנה  72: הדרכה פרטנית •
 

 יומיים מרוכזים בסוף השנה –הצגת הסמינריון הקליני  •
 

 חכים. וגל בראל ענבר  –סדנת סיום מרוכזת  •
 
 

 שנה ד' -יום חמישי  
 

 סמסטר ב' סמסטר א' שעות
 
 

17:15 – 15:45  

 הדרכה קבוצתית   
: ד"ר שרית לב דריכהשם המ
 בן דוב 

 שם השיעור  17:30 – 19:00
 הדרכה קבוצתית  

: ד"ר שרית לב מדריכהשם ה
 בן דוב

 

 
 :חייפתחו בתשע"

 
 ד"ר מירב בסר. קורס סמסטריאלי משותף לשנים א'+ב' מרצה:  –קורס וטרינריה  •
 .  ד"ר שרית לב בן דב וענבר בראלמרצות:  –קה קורס אתי •
מירי אילת +אליענה שופטי מרצות:  -מיומנויות לעבודה בקבוצות קטנות עם ילדים ונוער •

 קומיי 



 


	יום חמישי  - שנה א'
	יום  שישי – שנה א'
	יום חמישי  - שנה ב'
	יום שישי – שנה ב'
	יום חמישי – שנה ג'

