
9:00-8:30  התכנסות והרשמה 

9:15-9:00  האם הדדיות אפשרית? - הצגת הנעשה בשטח 
במודל הטיפול ההדדי, מחשבות ושאלות 

תיאורטיות העולות מהפרקטיקה. 
גל חכים - פסיכולוגית חינוכית מומחית, מרכזת התוכנית לטיפול רגשי הנעזר 

בבעלי-חיים במכללה האקדמית אורנים. פעילה למען בעלי-חיים ועושה 
שימוש במודל הטיפול ההדדי בין בני אדם לבעלי-חיים בקליניקות פרטיות 

בתל-אביב ובעמק חפר. 

10:00-9:15  איך אנחנו מרגישים? כמו חיות - הבסיס הנוירו-
פסיכולוגי המשותף

רפי לוי - MSW, עובד סוציאלי קליני ופסיכותרפיסט. סגן מנהלת השירות 
הסוציאלי בבית החולים הפסיכיאטרי כפר שאול. מטפל בנוער ובמבוגרים 

בקליניקה פרטית במודיעין, לרבות טיפול הנעזר בבעלי-חיים. בעל השכלה 
ביולוגית ורפואית וחוקר את תחום ההומולוגיה בין האדם לבעלי-החיים. 

10:40-10:00  "חשבתי שאני אבא טוב" - התוכנית לשיקום 
הדדי אסיר–כלב, בכלא חרמון

חגית קמרלקר - קצינת חינוך ומנהלת התוכנית בכלא חרמון 

אפרת נופך כנרי - מאמנת כלבים בגישה חיובית, מרכזת את אימון הכלבים 
והכשרת האסירים בתוכנית לשיקום הדדי בכלא חרמון, מכשירה כלבי שירות 

עבור הספקטרום האוטיסטי 

11:00-10:40  הפסקה

11:40-11:00  מחשבות על ניתוק ומפגש בין חלקי הנפש; 
טיפול הדדי בין כלבים מהכלבייה העירונית 

חיפה לילדים בסיכון 
צליל פרנס - מטפלת רגשית הנעזרת בבעלי-חיים

12:40-11:40  פאנל מומחים: זוויות התבוננות שונות ודיון על 
שני המיזמים הייחודיים שהוצגו 

בהנחיית ענבר בראל - פסיכולוגית הנעזרת בבעלי-חיים בטיפול רגשי, 
מדריכה בכירה, מרכזת התוכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים במכללה 

האקדמית לחינוך אורנים, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת

דור רויטמן - MA, פסיכולוג קליני במרפאת מבוגרים  משתתפי הפאנל: 
במרכז לבריאות הנפש יפו-תל אביב. מטפל בעזרת בעלי-חיים ומדריך בכיר 

בתחום. מנחה קבוצות, קנדידט במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית.

 ד"ר אריאל צבל - חוקר יחסי חיה-אדם, בוחן באופן ביקורתי את ההתייחסות 
המקובלת אל חיות כתופעות טבעיות וככלים הנתונים לשימושם של בני 

האדם

13:20-12:40  הפסקה וכיבוד קל

14:50-13:20  בין אובייקט לסובייקט במרחב שבין אדם לחיה: 
תיאור מקרה של טיפול בנערה בסיכון במקלט 

להצלת חיות משק
מציגה:  ד"ר נעם רודיך - בעלת דוקטורט בביולוגיה, מטפלת רגשית הנעזרת 

בבעלי-חיים, מקימת עמותת 'פעמוני-רוח' לשיקום הדדי של ילדים ובעלי-
חיים

מתדיינות: ד"ר שרית לב בן דב - בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית, 
מחלוצי תחום הטיפול הפסיכולוגי הנעזר בבעלי חיים בישראל, ממייסדות 

איגוד 'מרחב', מרצה במכללה האקדמית אורנים, מדריכה ומטפלת 
בקליניקה פרטית בקדימה

ליאת שני - MA בהבעה ויצירה, מטפלת בעזרת בעלי-חיים ומדריכה בכירה. 
מטפלת EMDR בהסמכה. עסקה לאורך שנים בטיפול באוכלוסיות בסיכון 
בעזרת בעלי-חיים במסגרות ציבוריות. ריכזה את התוכנית לטיפול בעזרת 

בעלי-חיים במכללת לוינסקי. בעלת קליניקה פרטית ברמת גן.

15:00-14:50 - גל חכים: מחשבות וסיכום היום 

לימודי חוץ במרכז לקהילה, מנהיגות והשראה 
התוכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים,

מזמינים אתכם ליום עיון:

טיפול הדדי – יש חיה כזאת!
טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים במודל של טיפול הדדי - מהלכה למעשה
יום חמישי, 12.9.19, בין השעות 15:00-8:30 • אולם הדומי, בית 46 קומה 4, מכללת אורנים

לפרטים נוספים: גל חכים hakimgal@gmail.com או בטלפון 04-9539669
קיום יום העיון מותנה במספר הנרשמים

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

להרשמה
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מנהיגות
השראה
אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOZCkBSCq4FBDftN9wkSx9n1HNKNEI-nWAf7nvAwfeFOvE5Q/viewform

