בשיתוף עם
איגוד מ.ר.ח.ב.

חיות וחברה

האיגוד הישראלי לטיפול
רגשי הנעזר בבעלי חיים

היחידה לחקר יחסי הגומלין
בין אנשים לבעלי חיים

שמחים להזמינכם לכנס השנתי

הזמנה למטפל
התבוננות מזווית דינמית על המטפל הרגשי
הנעזר בבעלי חיים

יום חמישי 23/2/17
אוניברסיטת ת"א

בתוכנית:
 - 08:45-09:15הרשמה והתכנסות
 - 09:15-09:35דברי ברכה:
פרופ' יוסי טרקל  -ראש יחידת חיות וחברה ,אוניברסיטת תל אביב
ננסי פריש-פלס  -מטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח ויו"ר איגוד מרחב
הענקת תעודת "חברת כבוד" של האיגוד לד"ר סיגל זילכה.

מושב " - 4האובדן הבלתי נמנע" – אובדנים והשפעתם על
עבודת המטפל הנעזר בבע"ח.
מנחה :תמר אקסלרד לוי – עו"ס ומטפלת הנעזרת בבע"ח ,מכללת
דוד ילין.
מציגה :נופר שחם ,סטודנטית לטיפול רגשי הנעזר בבע"ח.

 - 09:35-09:45דברי פתיחה:
ד"ר שרית לב-בן דב – פסיכולוגית הנעזרת בבע"ח ,מכללת אורנים.

מושב " - 5כאן גרים בכיף (?)" – במושב נעסוק בהיבטי הסטינג,
הבית הטיפולי והנפשי וב"הכנסת האורחים" המתקיימת במרחבים
אלו.
מנחה :שרית הר זהב – עו"ס קלינית ומטפלת הנעזרת בבע"ח.
מציגה :איילה בן זקן – מטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח.

" - 09:45-11:15שיח החוויה וההמשגה – לחוות את המובן ולהבין את החוויה"
על החוויה והתובנות האישיות של מטפלים רגשיים הנעזרים בבעלי
חיים.
מרצה :צבי עמלי  -פסיכולוג ,עוסק בטיפול ,חינוך ויעוץ ,איש שיח.
" - 11:30-13:00מבט במראה" – חלוקה למושבים מקבילים (יש לבחור מושב בעת
ההרשמה):
מושב " - 1איש איש וכלבו" – על המורכבות בטיפול הנעזר בכלב
האישי של המטפל.
מנחה :ענבר בראל ,פסיכולוגית ומטפלת הנעזרת בבע"ח ,מרכזת
התוכנית במכללת אורנים.
מציג :ניצן הרץ – מטפל רגשי הנעזר בבע"ח.
מושב " - 2מה בין שימוש לאהבה? על חפיפות וגבולות
אדומים" – על המורכבות האתית בטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים.
מנחה :גל חכים – פסיכולוגית חינוכית ומטפלת הנעזרת בבע"ח,
מרכזת התוכנית במכללת אורנים.
מציגה :ד"ר רונה דולב ,מטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח.
מושב " - 3המרפא הפצוע :חמלה כמפתח להחלמה"  -החיבור
המופלא בין הפציעה של החיה ,הפציעה של המטופל והפציעה
האישית של המטפל.
מנחה :אפרת מעיין  -פסיכולוגית יונגיינית ומטפלת הנעזרת בבעלי
חיים.
מציג :יוני יושע – מטפל רגשי הנעזר בבע"ח ,מטפל .CBT

הפסקת צהרים
 - 13:00-13:30הצגת מקרה" :המסע המופלא :ילד חרדתי ,מטפלת ,וכלבה
 - 13:30-15:00עם סיפור לא פשוט בחיפוש אחר שביל משותף"  -תיאור המקרה
יעסוק במרכיב חוסר הוודאות הנגזר מהאופי ,הסיפור וההתנהגות
הייחודיים לכל חיה ,ובהשפעה של מרכיב זה עלינו ,המטפלים.
מציגה :ליאת שני כסיף – מטפלת בעזרת בעלי חיים M.A ,בהבעה
ויצירה .מטפלת  EMDRבהסמכה.
מתדיינים:
צבי עמלי ,פסיכולוג ,עוסק בטיפול ,חינוך ויעוץ.
לשעבר מנהל התוכנית למנחי קבוצות ,בר אילן.
דור רויטמן ,פסיכולוג קליני ומטפל הנעזר בבע"ח.
תמר אקסלרד לוי ,עו"ס ומטפלת הנעזרת בבע"ח,
מכללת דוד ילין.
ננסי פריש–פלס ,מטפלת רגשית הנעזרת
בבע"ח ויו"ר איגוד מרחב.

