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האיגוד הישראלי לטיפול רגשי

   הנעזר בבעלי-חיים )ע"ר(

הכנס השנה פותח לדיון את השאלה הבסיסית – 
מיהו.י המטפל.ת הרגשי.ת הנעזר.ת בבע"ח? 

ננסה הפעם להסתכל על עצמנו במראה. 

פנימיים  מתהליכים  המושפעים  רבים,  מחלקים  שמורכב  מתפתח,  דבר  היא  מקצועית  זהות 
ומאינטראקציות עם הסביבה, וגם מקיימים ביניהם השפעה הדדית. הכנס ינסה לגעת בחלקים השונים 
של הפאזל, לפרק אותו למרכיביו, ולהזמין את משתתפי הכנס לחשוב עליו, להרכיב אותו יחד מחדש 

ואז להתבונן בפסיפס שנוצר. 

הפורמט של הכנס נבנה במטרה לעודד שיח מקצועי בין אנשי מקצוע, השייכים לקהילת המטפלות.ים 
הנעזרות.ים בבע"ח. שאיפתנו היא ליצור תהליך מתגלגל של חקירה משותפת סביב נושא הזהות של 
המטפל.ת הנעזר.ת בבע"ח. חקירה שיהיו שותפים לה כמה שיותר אנשים באופן פעיל, ותיצור, תוך 

כדי התקדמותה, את הדבר שאותו היא חוקרת. 

לכן, יושם דגש על מעורבות והשתתפות פעילה של הנרשמים לכנס, כבר החל משלב ההרשמה. לשם 
כך, יצרנו באתר של האיגוד פורום פתוח לקהל, ובו אפשר יהיה לראות את "ספר האורחים" של הכנס, 
לקבל מידע על הכנס ולהתחיל לחשוב ולדון בנושאים שונים הקשורים לנושא המרכזי של הכנס. צוות 

ההיגוי של הכנס וסגל המרצים והמנחים ישמחו להתכתב איתכם ולענות על שאלות.

לכל הפרטים 
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https://www.iaapsytherapy.org/conference-2021


aapisrael@gmail.com :לשאלות בנוגע להרשמה: לפנות למזכירות האיגוד - גב' מיכל ענבר-גולדמינץ, במייל

לתשלום והרשמה לכנס
*הרשמה מוקדמת עד 7.3.2021

התכנסות  08:00-08:30

ברכות ודברי פתיחה  08:30-09:00

הרצאת פתיחה:  09:00-09:45
                        הזהות מרובת הפנים של המטפל.ת הנעזר.ת בבע"ח. מגן החיות החיצוני לפנימי, וחוזר חלילה.
                                  מרצה: אפרת מעיין. פסיכולוגית קלינית ומטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח. מכללת דוד ילין. רטורנו.

הפסקה  09:45-10:00

הרצאת תגובה 1:  10:00-10:30
                        מה זו אהבה ומה הופך מטפלת לטובה דיה. היבטים מוסריים הנוגעים לבעלי  החיים.                                    

מרצה: גל חכים. פסיכולוגית חינוכית ומטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח. מכללת אורנים.    

הרצאת תגובה 2:  10:30-11:00
                        איך ללמוד לטפל. 

             מרצה: שגיא ברגר. פסיכולוג קליני, מדריך. המרכז הקהילתי לברה"נ, יפו.
  

11:00-11:45          הפסקה גדולה – מפגשים חברתיים.

11:45-13:15          סדנאות מקבילות:
                        שימוש במגוון כלים לחקירת ההיבטים השונים של זהות המטפל.ת הנעזר.ת בבע"ח.

                                 סדנאות התנסות, חוויה ולמידה. עבודה בסדנאות מקבילות. הסדנאות יועברו על ידי מיטב המנחים,          
                                 אנשי טיפול מתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבע"ח ומתחומי טיפול נוספים.

  
הפסקה  13:15-13:30

13:30-15:00          קבוצה גדולה:
                        סקירת תוצרי הסדנאות ושיח במליאה, בהשתתפות הקהל.

                                 מנחה: דור רויטמן. פסיכולוג קליני, מדריך. מטפל רגשי הנעזר בבע"ח. 
                                  מנחה קבוצות בגישת האנליזה הקבוצתית.

קהל רחב
הרשמה מוקדמת  130 ₪
חברי איגודהרשמה מאוחרת   150 ₪

הרשמה מוקדמת  80 ₪
הרשמה מאוחרת   100 ₪

הרשמה מוקדמת  60 ₪
הרשמה מאוחרת   80 ₪

סטודנטים

תוכנית הכנס

סרוק אותי

לבחירת סדנא 

https://secure.cardcom.solutions/e/x1o1
https://secure.cardcom.solutions/e/u74
https://secure.cardcom.solutions/e/xpys
https://forms.gle/vDTX6qM4i6AuCzMLA


אודות המרצים והמנחים )לפי סדר הא-ב(:   

ד"ר אורי הראל –

פסיכולוגית חינוכית, מטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח, מדריכה. Ph.D בפסיכולוגיה, בנושא טיפול קבוצתי הנעזר 
בבע"ח, אוניברסיטת בר-אילן.

אפרת מעיין –

פסיכולוגית קלינית ומטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח. מרצה במסלולים לטיפול בעזרת בע"ח בדוד ילין ובאורנים, מנחה 
ומדריכה מטפלים בתחום. רטורנו, המרכז לטיפול בהתמכרויות, העצמה ומניעה

בשמת בירנבוים –

BED בחינוך יצירתי, מטפלת מוסמכת בפסיכודרמה, מדריכת הורים וצוותים חינוכיים. 
גל חכים –

פסיכולוגית חינוכית  מומחית, מטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח, מדריכה. ראש התוכנית לטיפול רגשי הנעזר בבע"ח, 
מכללת אורנים. מנהלת שותפה של מכון אדם וחיה לקידום דו קיום ביננו לבין בעלי החיים.

דור רויטמן –

פסיכולוג קליני, מדריך. מטפל רגשי הנעזר בבע"ח. בוגר מסלול ההכשרה לאנליטיקאים קבוצתיים, המכון הישראלי 
לאנליזה קבוצתית. המרכז הקהילתי לברה"נ, יפו.

ד"ר חגית ברנדס –

מטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח. Ph.D בעבודה סוציאלית, התמחות בהתערבויות מבוססות טבע, התפתחות נוער 
חיובית, והתפתחות אנושית ברת קיימא. 

מעיין ארפה גלעד –

BA בעבודה סוציאלית, מטפלת מוסמכת בפסיכודרמה.
ענבר בראל – 

פסיכולוגית קלינית, מטפלת רגשית הנעזרת בבעלי חיים, מדריכה, מטפלת זוגית ומשפחתית. ראשת התוכנית לטיפול 
רגשי הנעזר בבע"ח, מכללת אורנים.

ענבר הלמן –

מטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח. MA בהנחיית קבוצות, אוניברסיטת חיפה. 
רובין זלצר –

מטפלת הנעזרת בבע"ח. MSW, פסיכותרפיסטית מוסמכת. 
רוני עמית –

פסיכולוגית קלינית, מטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח, מדריכה. מייסדת ומנהלת מרכז "תמורות",
מרכז טיפולי רב-תחומי לילד ולמשפחה.

רחלי בן-דוד –

מטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח, מדריכה, מטפלת זוגית ומשפחתית. מוסמכת MBSR )מיינדפולנס(. 
שגיא ברגר –

פסיכולוג קליני, מדריך. ראש צוות ואחראי על ההתמחות במרפאת מבוגרים, המרכז הקהילתי לבריאות הנפש, יפו.
שירה בז-ארז –

מטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח, בשילוב CBT, ACT והדרכת הורים בגישת הסמכות החדשה. מרכזת הצוות לטיפול 
רגשי ביחידה הקהילתית להתפתחות הילד, יקנעם

סרוק אותי


