
טיפול רגשי הנעזר 
בבעלי חיים במודל 

של טיפול הדדי

הזמנה ליום עיון

09:00-08:30   התכנסות והרשמה  

09:15-09:00   דברי פתיחה, הצגת החזון של תכנית הלימודים ומודל הטיפול 
 ההדדי:

ענבר בראל וגל חכים, מרכזות התוכנית לטיפול רגשי הנעזר 
בבעלי חיים במכללה האקדמית אורנים.

10:15-09:15  לקראת סימטריה אתית בטיפול הרב-מיני - צרכים, אינטרסים 
ויחסי כח: מדוע סימטריה אתית במערכת טיפולית המערבת חיות 

 מחייבת מאמץ מוגבר לטובת החיות?
ד"ר אריאל צבל, חוקר יחסי חיה-אדם; בוחן באופן ביקורתי את 

ההתייחסות המקובלת אל חיות כתופעות טבעיות וככלים הנתונים 
לשימושם של בני-אדם.

 11:15-10:15    עו"ד בפינת החי - התבוננות משפטית על בעלי-החיים, 
                       וזכויותיהם כשהם מוחזקים בשביה. 

                       עו"ד יוסי וולפסון, מרצה לדיני בעלי חיים ואיש המחלקה 
                      המשפטית בעמותת 'תנו לחיות לחיות'. 

 11:45-11:15  הפסקה

מקבץ הרצאות בסגנון "טד":

12:00-11:45  חוות החופש – מיזם חינוכי חוויתי לקירוב לבבות בין בני אדם לבין 
 בעלי חיים שניצלו מתעשיות המזון: 
עדית רומנו, מייסדת "חוות החופש".

12:15-12:00  "לזרום עם הטבע ולא נגדו" – להרגיש, להבין, לכבד כלבים ואת 
 עצמך. כפר נוער, הדסה נעורים: 

רייזל פיינשטיין, יזמית ומקימת פרויקט ראשון בארץ - מרכז 
פסיכולוגי לכלבים.

12:30-12:15  'פעמוני רוח' - על הקמתו של מרחב לטיפול-הדדי ועל טיפול-
 הדדי בטראומה:

ד''ר נועם רודיך, ד''ר לביולוגיה, סטודנטית לטיפול רגשי הנעזר 
בבעלי-חיים. מקימת עמותת 'פעמוני-רוח' לשיקום הדדי של 

ילדים ובעלי-חיים.

12:45-12:30  "החיה הפצועה והמטופל הפצוע": טיפול הדדי בעזרת בעלי 
 חיים במכורים לסמים ובנוער בסיכון, מרכז "רטורנו": 

אפרת מעיין, פסיכולוגית קלינית יונגיאנית ומטפלת בעזרת בעלי 
חיים. מרצה ומדריכה מטפלים בעזרת בע"ח, מנחת סדנאות 

ומפתחת שפת "ארץ יצורי הנפש". 

13:15-12:45  הפסקה וכיבוד קל

 14:15-13:15  מבט אינטרסובייקטיבי על טיפול פסיכולוגי הנעזר בבעלי חיים.
גל חכים, פסיכולוגית חינוכית מומחית, מטפלת הנעזרת בבעלי 

חיים ומדריכה בתחום. פעילה למען בעלי חיים ועובדת במודל 
הטיפול ההדדי בין בני אדם לבין בעלי חיים. 

 14:30-14:15  סיכום חוויתי של יום העיון:
ענבר בראל, פסיכולוגית, מטפלת הנעזרת בבעלי חיים ומדריכה. 

מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת.

15:30-14:30  משתתפי יום העיון אשר ירצו לשמוע יותר על המהפכה בתחום 
ולקחת חלק פעיל בקידום המהלך, מוזמנים להשתתף באחת 

משלושת קבוצות העבודה והשיח הבאות:

קבוצה 1 -  היבטים פרקטיים בהובלת שינוי תפיסתי ומעשי 
 לקידום רווחת בעלי החיים במודל טיפולי הדדי.

גילה ברוקס, מדריכה ארצית לפינות חי במשרד החינוך, מטפלת 
רגשית בעזרת בעלי חיים, התמחות באוכלוסיות חינוך מיוחד. 

קבוצה 2 - מתיאוריה לפרקטיקה, חזון הטיפול ההדדי ואתגרים 
 טכניים ואתיים ביישומו בשטח.

ד"ר אריאל צבל וגל חכים.

 קבוצה 3 - מידע ודיון עם מתעניינים בתכנית הלימודים ובתחום 
 הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי חיים.

ענבר בראל.
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היחידה ללימודי חוץ 
התוכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים

hakimgal@gmail.com  לפרטים נוספים: גל חכים 
מנהל סטודנטים ק.מ.ה 04-9838669

להרשמה ותשלום <<
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המכללה האקדמית לחינוך
ק.מ.ה | אורנים  

לימודי חוץ

לפרטים בדבר הסדרי נגישות במקום: negishut@oranim.ac.il, עד שבוע לפני האירוע

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5334D2DEWzo6fulibHU4Lym2QM7OCqgLUOfsnOywzGMrJw/viewform

