
 ח”מערכת שעות לשנת תשע
 

 טר בססמ סמסטר א שנה א'
 מבגרות לזקנה 8:30-10:00

 (שנים א+ב)
 

: המרצה שם
 בנימיני ירון

 דינמיקה קבוצתית 
 
 

 : המרצה שם
 אוסטפלד לוין איריס 
 

טיפול הנעזר  10:15-11:45
 -בכלבים

 
: המרצה שם

 בראל ענבר
 

 ומשמעותן התפתחותיות סוגיות
 חיה-אדם בקשר

 
 : המרצה שם

 חכים גל 

 בטיפול סוגיות 12:15-13:45
 'א ח"בבע הנעזר

 
 

 שם המרצה: 
 גל חכים

 

 מושגי יסוד בפסיכותרפיה
 
 
 

 : המרצה שם
 אורן  קובי

 
הדרכה  14:00-15:30

קבוצתית 
 לשתי חלוקה(

 )קבוצות
 

 : המרצות שם
 ומאיה חכים גל

  עמיתי

 לשתי חלוקה(הדרכה קבוצתית 
 )קבוצות

 
 
 

 : המרצות שם
 הר זהבשרית ו חכים גל

 
 

וטרינריה (שנים  16:00-17:30
 א+ב)

 
שם המרצה: 

 ד"ר מרב בסר 
 
  

 באוכלוסיות ח"בבע הנעזר טיפול
 (שנים א+ב) מיוחדים צרכים בעלות

 
 : הקורס תרכז

  בראל ענבר

 מבוא לזאולוגיה 17:45-19:15
 

: המרצה שם
 טלבי רועי

 התנהגות בעלי חיים
 

 :המרצה שם
 עובד גור

 

 



 ח”מערכת שעות לשנת תשע
 

 

 טר בססמ סמסטר א שנה ב'
 לזקנה מבגרות 8:30-10:00

 )ב+א שנים(
 

: המרצה שם
  בנימיני ירון

 

 פסיכואנליטית מתיאוריה
 קלינית לפרקטיקה

 
 :  המרצה שם

 שגב בילה
 

 טיפול במשחק 10:15-11:45
 
 

 שם המרצה:
 חכים גל

 מהלכה, ח"בבע הנעזר טיפול
 .למעשה

 
 : המרצה שם

 בראל ענבר
 –סיפורי חיות  12:15-13:45

 ביבליותרפיה
 
 

 שם המרצה: 
 איריס קופרמן

 
 

 לשתי חלוקה(הדרכה קבוצתית 
 )קבוצות

 
 

 :המרצה שם
                           וענבר בראל  ועה וולךנ 

הדרכה  14:00-15:30
קבוצתית 

 לשתי חלוקה(
  )קבוצות

 
: המרצה שם

  בראל ענבר
                                אלסר לילךו

 קבוצתית דינמיקה
 
 
 
 

 : המרצה שם
  מילר צופיה

 
 שנים(וטרינריה  16:00-17:30

 )ב+א
 

 :המרצה שם
 בסר  מרב ר"ד
  

 באוכלוסיות ח"בבע הנעזר טיפול
 )ב+א שנים( מיוחדים צרכים בעלות

 
 : הקורס תרכז

  בראל ענבר
 

17:45-19:15 
 

 דינמיקה
 קבוצתית

 
: המרצה שם

 מילר צופיה

 אימון כלבים בגישות חיוביות
  
 

 שם המרצה: 
 אפרת נופך כנרי

 



 ח”מערכת שעות לשנת תשע
 

 

 טר בססמ סמסטר א שנה ג'
 הדרכת הורים  14:00-15:50

 
נועה שם המרצה: 

 וולך

 קבוצתית הדרכה
(חלוקה לשתי 

 קבוצות)
 

 ענבר: המרצה שם
 ונועה וולך בראל

 קבוצתית הדרכה 16:00-17:30
 לשתי חלוקה(

 )קבוצות
 

 :המרצה שם
 ונועה וולך בראל ענבר

 

 סמינריון קליני 
 

 חכים  גל: המרצה שם
 

 

              

 סדנאות מרוכזות:

 שנה א'

  . )19/10/17( חכים וגל בראל ענבר – מבוא סדנת •

 . )5,6/7/18( רוזנר אורן – חי פינת •

 )26,27/10/17( ד"ר מרב בסר  - חיה אדם קשר •

 )21,22/6/18בסמינריון הקליני של שנה ג' (ייה צפ •

 . )ב+א משנה סטודנטים עבור 25,26/1/18( וד"ר שרית לב בן דובבראל  ענבר– אתיקה סדנת •

 שנה ב'

 )ב+א משנה סטודנטים עבור( וד"ר שרית לב בן דוב בראל ענבר– אתיקה סדנת    •

 )בסמינריון צפייה של יומיים' (ג שנה של הקליני בסמינריון צפייה •

 סמסטר בחופשת יומיים+  26,27/10/17' (ב חיים בבעלי הנעזר בטיפול ייחודיות סוגיות   •
 דוב בן לב שרית ר"ד – )22,23/2/18

 שנה ג'

 .שנה בסוף צפרירים במושב מעין אפרת אצל יומיים של מרוכזת סדנה – טיפולי כמרחב החי פינת
5,6/7/18 

 21,22/6/18ת הצגות מקרה וטקס חלוקת תעודו – סמינריון קליני

 גל חכים וענבר בראל.   - סדנת סיכום


