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 ?מה זאת החיה הזאת 

 
 על זהות המטפל.ת הרגשי.ת הנעזר.ת בבעלי חיים

 

 ZOOM- הכנס יתקיים ב

 ., ט' בניסן התשפ"א 22/3/21ביום ב', 

 

 

 חוברת תקצירים
 

 

 

 באתר כל הפרטים 

 

 בקישור לאחר הרשמה ותשלום, ניתן לבחור סדנאות 

  

https://www.iaapsytherapy.org/conference-2021
https://forms.gle/X8t1dwrSDZxjJHmp9
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 הרצאת פתיחה

 

 וחוזר חלילההזהות מרובת הפנים של המטפל/ת בעזרת בעלי חיים: מגן החיות החיצוני לפנימי 

 

 על המרצה 

פסיכולוגית קלינית ומטפלת בעזרת בעלי חיים, מרצה במסלולים לטיפול בעזרת בע"ח בדוד  -  אפרת מעיין

ילין ובאורנים, מנחה ומדריכה מטפלים בתחום, ומראשוני העוסקים והמפתחים את התחום בארץ. היוצרת  

 של "ארץ יצורי הנפש". 

 

 על ההרצאה 

מהו מטפל רגשי הנעזר בבעלי חיים? פסיכותרפיסט? זואולוג? מדריך? מורה לטבע? וטרינר? ואולי תמנון  

זרועות: נגר, מנקה זבל, סבל, איש תחזוקה, טבח.ית )או לפחות זו שמתחנפת לטבח(, מטפל.ת   50עם  

יותר) חיות  נצחי.ת, קברנ.ית, מילד.ת, משוגע.ת שאוהב.ת  ??( מבני אדם,   באומנות, מאלפ.ת, תלמיד.ה 

 ואולי כל אלו ביחד? ילד.ה נצחי.ת שמדבר.ת עם חיות...  –הוזה 

ולפעמים תחושה של זכות גדולה: הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי חיים   לפעמים זה עושה כאב ראש גדול 

ומחבר אותנו מפגיש אותנו ואת המטופלים שלנו עם "בופה עשיר ואין סופי" של מהויות רגשיות ונפשיות,  

 וון גדול ועשיר של חלקים מתוך ה"תזמורת הפנימית של הנפש": למג

המגוונים שבנו: לילד השובב, המשחק והסקרן, לילד הדחוי, לילד הנטוש כמו גם לילד   לחלקים הילדיים

 השייך ולתינוק הנאהב.

הבוגרים תרנגולת"    לחלקים  ה"אמא  הפנימי,  המרפא  והאחראי,  הבוגר  החלק  שלנו:  ובמטופלים  שבנו 

 וכי.שבת

שבנו   כמו גם לכוחות הריפוי וההתחדשות  -לתהומות הכאב והבדידות    לחיה הפצועה והנטושה שבתוכי,

 המתעוררים בהשראת כוחות אלו אצל בעלי החיים ועולם הטבע. -

זו זכות להיות במקצוע כל כך רבגוני, שמפגיש אותנו עם כל כך הרבה תחומים, עם כל כך הרבה הביטים 

 מאתנו לפתח מגוון מיומנויות, גמישות מחשבתית, יצירתיות. של עצמנו, שדורש 

 

ונפצעים באמת, מתים באמת   חולים  נולדים באמת,  חיים באמת,  הכוח של הקונקרטיות    -בעלי החיים 

והממשות של החוויות מעניק לנו מפתח רב עוצמה אל מעמקי הנפש ומחייב אותנו לאחריות גדולה 

המטפל/ת בעזרת בעלי ים. לכן הזהות שלנו חייבת להיות אקלקטית:  ולפיתוח ידע מקצועי במגוון תחומי 
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של  מגוון  הכוללת  אינטגרטיבית  מקצועית  זהות  ולפתח  מגוונים  בתחומים  מיומנויות  לרכוש  חייב/ת  חיים 

בהרצאה זו נעסוק בהתפתחות התחום של הטיפול  יכולות וטכניקות ביחד עם חיבור בין עולמות ידע שונים.

ים תוך דגש על הטכניקות הייחודיות שפיתחנו בארץ "פינת החי כראי הנפש". דרך דוגמאות בעזרת בעלי חי

והפסיכו ילדים ומבוגרים במרחב פינת החי  -מרתקות מהעשייה הטיפולית  נתעמק בתהליך   - חינוכית עם 

 המרתק של הצמיחה אל תוך המקצוע המורכב הזה.
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 1הרצאת תגובה מס' 

 

היבטים   –חיים -מטפלת לטובה דיה? זהות המטפלת הרגשית הנעזרת בבעלימה זו אהבה ומה הופך 

 מוסריים הנוגעים לבעלי החיים וליחסים שלנו עימם 

 

 על המרצה 

חינוכית מומחית, ראש התוכנית לטיפול רגשי בנוכחות בעלי  -אשר  -גל חכים חיים במכללה -פסיכולוגית 

קיום ביננו לבין  -פה של מכון אדם וחיה לקידום דוחיים ומנהלת שות-האקדמית אורנים. פעילה למען בעלי

 החיים. -בעלי

 

 על ההרצאה 

חיים, לעיתים אפילו חיבור  -חיים מתוך אהבה וחיבור עמוק לבעלי-כולנו הגענו לתחום הטיפול בעזרת בעלי

עמוק יותר אליהם מאשר להולכים על שניים. זו נקודת הפתיחה ואז המסע מתחיל... ואנחנו עסוקים כל כך  

ברצון להיות מטפלים רגשיים טובים. אנחנו לא רוצים לתסכל ולאכזב את המטופלים, הרי באנו כדי לעשות  

 להם טוב.

אלו מושגים מורכבים ומאוד מבלבלים. האופן שבו   –אהבה, מטפלת רגשית טובה, עשיית טוב למטופלים  

החיים  -מטופלים והן עם בעלינגדיר את המונחים הללו יקבע את האופן שבו נעבוד כאנשי מקצוע הן עם ה

 הנוכחים בטיפול. 

אין מטפל.ת בתחום שלנו שלא נתקל.ת בשאלות יומיומיות כגון: האם הכלב שלי באמת רוצה להתלוות אלי  

לטיפול? האם הארנבון עכשיו חווה מתח ואיום כשהמטופל התקרב אליו וניסה להרים אותו? האם בכלל בא 

 מרגיש לי כמו כלא ואין לי שום עניין אמיתי באוגרים ובשרקנים שם? לי להיכנס בעצמי למרחב חי או שזה 

בתקופות שונות כמטפלים ובתקופה הזו בימי קורונה בפרט, עולות גם השאלות האם אני מסוגל.ת או רוצה  

כשבעלי גם  אתי  -לטפל  זה  האם  לטפל?  לי  שיעזור  מישהו  צריכ.ה  אני  למה  בטיפול?  נוכחים  לא  חיים 

 חיים?-חיים לעבוד בלי בעלי- בבעליכמטפל.ת הנעזר.ת 

האם זה בכלל מוסרי    –שבבסיס המקצוע שלנו   רובנו מנסות.ים ביום יום לא להתעסק עם השאלה הגדולה

חיים שלא נתנו הסכמה מדעת ולא ביקשו להיות מטפלים. לא ביקשו להתלוות -חיים? בעלי-לטפל עם בעלי

גם לאבד ולהיפרד שוב ושוב ללא הסכמה מדעת מקשרים למפגשים טיפוליים, להכיר וליצור מערכות יחסים ו

 שנוצרו. הם בטח גם לא ביקשו לשבת בכלובים...

 חלקנו עוזבות.ים את המקצוע כי השאלה הזו לא נותנת לנו מנוח.
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גיבוש תפיסת העולם שלי כמטפלת אינהרנטי למקצוע שלנו מתחילת הדרך המקצועית יותר מבכל מקצוע  

סריות שאנו נדרשים להתמקם בתוכם מהרגע הראשון, מהמפגש הטיפולי הראשון  טיפולי אחר. דילמות מו

שבו המטופל לדוגמה נכנס למרחב החי ורוצה מיד להחזיק תוכי. בשנייה הזו, הבטן מתהפכת, המחשבות 

רצות ואני צריכה להגיב עכשיו. הזהות המקצועית שלי מתחילה להתגבש והמסע האינסופי מתחיל... מסע 

לות עמומים ומלא לבטים, הגנות וחומות שנוצרות... אין גבול אחד ברור שינחה אותנו אבל יש קשה עם גבו

גבולות פנימיים שצריך להכיר בהם, לגבש אותם ולתת להם להוביל אותנו. בשביל זה צריך הרבה ידע: ידע  

- ם ויחסי אדםמעולם הפילוסופיה, הפסיכותרפיה, הפסיכולוגיה ההתפתחותית, ומעולם התנהגות בעלי החיי

בבחירות   – חיה בראיה תרבותית רחבה. ומעל לכל, צריך הרבה ידע על עצמנו, הכרה בסובייקטיביות שלנו 

 שאנו עושים ובמניעים המובילים לבחירות אלו. 

בזמן הקצר שיש ברשותי אציג את מודל 'הטיפול ההדדי' ואתמקד בשאלות שלא הורגלנו לחשוב אותן כלל 

במפגש הטיפולי? באיזה אופן והאם בכלל הוא יוצא נשכר מאינטראקציה זו? ואיך  החיים חווה  -מה בעל  –

 אנחנו יכולים להשפיע על מציאות חייו והחוויות שלו במפגש עם האדם? 

 ננסה גם לחשוב יחד מה זו אהבה ומהו טיפול טוב בעצם? 
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 2הרצאת תגובה מס' 

 

 כיצד ללמוד לטפל 

 

 על המרצה 

מדריך. מטפל בגישה פסיכואנליטית ולעיתים בנוכחות כלב. ראש צוות -פסיכולוג קליני מומחה  -  שגיא ברגר

 יפו, משרד הבריאות.-ואחראי על ההתמחות במרפאת מבוגרים

 

 על ההרצאה 

תהליך ההכשרה וההתהוות של מטפלים.ות רגשיים הוא ארוך ביותר ובדרך כלל מתרחש במקביל לאורך  

ים. תחילה חשוב לגבש הבנה עמוקה ומודעת לגבי מה שמביא את המטפל.ת כל הקריירה ונתפס כדרך חי

השפה הטיפולית, כלומר סוג הפסיכותרפיה,    \אל קריירה בתחום הטיפול הרגשי. לאחר בחירת המקצוע  

רכישת ידע   -התפתחותם של המטפל.ת נעשית בעיקר בשני מישורים השזורים ותומכים אחד בשני. האחד  

התהוות העצמי המטפל, דרך התבוננות, תהליך אישי,   -דרך למידה והתנסות מעשית והשני  תיאורטי וניסיון,  

כרוכה  הטיפולי  בתחום  ההתפתחות  עם  האישית  ההתמודדות  ועוד.  אישי  טיפול  מקצועיות,  הדרכות 

בתעצומות נפש ובמפגש מורכב עם נפשו של האדם ונפשנו אנו. ההתפתחות של המטפל מלווה בפחדים,  

 צלה והתפכחות, פחד להרע, מפגש עם הפגיעות של המטפל ותהליך התפתחות אישי.פנטזיות ה

בהרצאה אסקור בקצרה את תהליך ההתפתחות המקביל, המשלב הן את נושא הלמידה המקצועית ורכישה 

של גישות וכלים טיפוליים והן את תהליך התהוות העצמי המטפל. אשתף במחשבות על כיצד ניתן להתמקם 

 במהלך השנים הראשונות בתחום. באופן מיטבי
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 המטפל המקוון והכלב הנעדר - 1סדנה 

 

 פרטי מנחה 

  ;והדרכת הורים בגישת סמכות חדשה  CBT  ,ACTמטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח בשילוב    -  ארז-שירה בז

להתפתחות מרכזת הצוות לטיפול רגשי ביחידה הקהילתית  מדריכה סטודנטים לטיפול רגשי הנעזר בבע"ח,  

 הילד, יקנעם. 

 

 נושא / רציונל הסדנה 

דמיון   הפנמה,  גמישות,  יצירתיות,  לעבר  הטיפולי  בתהליך  וגדילה  צמיחה  כמאפשר  הווירטואלי  המרחב 

 ועצמאות כמטרות טיפוליות.

בולט   הדבר  הטיפולי.  במרחב  קונקרטית  חיה  את השתתפותה של  מונעות  שונות  נסיבות  רבות,  פעמים 

אתגרת זו של קורונה. כמטפלים הנעזרים בבע"ח, היעדרה של חיה קונקרטית מותירה במיוחד בתקופה מ

 אותנו מבולבלים ומעט אבודים. 

 התפישה שלי היא שאנו ראשית לכל מטפלים הבוחרים לשלב בע"ח במרחב הטיפולי.  

ומטופל( יתקיים  באמצעות שימוש בשפה, בדימויים ובעולם התוכן החייתי ויצירת החיה האישית שלנו )מטפל  

 טיפול הנעזר בבע"ח גם בהיעדרה של חיה קונקרטית.

בפנינו   פותחים  הווירטואלי  והמרחב  הקונקרטית,  החיה  היעדר  המקוון,  המטפל  המרחק,  מזאת,  יתירה 

וויניקוט( לתנועה בין המציאות   יצירתיות רבות. מפגש מקוון מאפשר "מרחב פוטנציאלי" )ע"פ  אפשרויות 

ש מפגש פנים אל פנים בנוכחות חיה לבין מפגש במציאות הפנימית בה יש מרחק, מחשב  בחדר הטיפול בה י

החיה   שלי,  האישית  החיה  בחיה,  עיסוק  של  רבות  אפשרויות  פותח  זה  מרחב  קונקרטית.  חיה  והעדר 

הטיפולית שלי, מה קורה במפגש בין החיה שלי לחיה של המטופל, מה קורה במפגש בין החיה שלי לעולם.  

יכולה להוות עוגן עבור המטפל שזקוק לחיה שלו במרחב הטיפולי. להוות נוסף ל כך, החיה הווירטואלית 

 חיבור לעולם תוכן מוכר. וכן עוגן עבור המטופל בהעדר החיה הקונקרטית והמרחק הפיזי מהמטפל. 

 

 הכנות נדרשות 

 חומרי יצירה בסיסיים: דפים, כלי כתיבה/ציור, פלסטלינה, מספריים, דבק. 
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 פוקות ת

 בסדנה נעסוק באפשרות להתרחק מחיה ממשית וליצור חיה חדשה בעולם חדש, אותו המטופל ממציא. 

ניצור את בעל החיים הטיפולי הווירטואלי שלנו. יצירה זו היא כלי טיפולי המאפשר שיח טיפולי משמעותי על 

ממשית הנוכחת במרחב או אף חלקים חייתים שונים של המטופל שיכולים להיחשף דווקא בהיעדר חיה  

 בתמונה. וגם שיח פנימי של המטפל על הזהות הטיפולית שלו.

 

 תיאור הסדנה 

 נדבר על הסיבות ליצירת חיה וירטואלית והרווחים הטיפוליים שניתן להפיק ממנה.

וכיצד הם מתחברים   נקיים שיח קבוצתי על התוצרים  ולאחר מכן  וירטואלית אישית,  נתנסה ביצירת חיה 

 הליכים טיפוליים ולזהות המטפל.לת
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 מפגש פסיכודרמטי עם המטפל שבתוכי -תוך כדי תנועה   – 2סדנה 

 

 פרטי מנחות 

בירנבוים רגשית.    BED   -  בשמת  ומטפלת  חינוך  מוסמכת בפסיכודרמה. אשת  יצירתי, מטפלת  בחינוך 

שנה בגיל הרך. ניסיון רב בהדרכת הורים, צוותים וגננות. כמטפלת בפסיכודרמה עובדת    25בעלת ניסיון של  

 שנים רבות בקבוצות ופרטני עם מגוון רחב של אוכלוסיות מבוגרים וילדים. 

שנים מלווה ומטפלת   10וציאלית, מטפלת מוסמכת בפסיכודרמה. מעל בעבודה ס BA -  מעין ארפה גלעדי

ספר   בבתי  ובהוריהם  במתבגרים  מטפלת  האחרונות  בשנים  שונות.  במסגרות  בסיכון  נוער  ובני  בילדים 

 תיכוניים ובקליניקה פרטית. 

 

 נושא / רציונל הסדנה 

מתנ ממעברים,  השנה,  מעונות  מושפעים  העת,  כל  משתנים  אנחנו  אדם  וחיצוניות  כבני  פנימיות  ועות 

שמתרחשות. מתרחבים, ומצטמצמים, לעיתים מרגישים קרובים לעצמנו ולעתים רחוקים. הזהות היא דבר 

  דינאמי וגמיש.

המציאות בשנה האחרונה הציפה שאלות רבות: עד כמה אני מוכן להשתנות? מה נותר בי קבוע? יציב?  

  מאיזון? הופרע? התרחב? התפתח? יצא

נתב בסיסיות  בסדנא  בטכניקות  נתנסה  במהלכה  הדרמטית.  הפעולה  באמצעות  ועוד  הללו  בשאלות  ונן 

 הלקוחות מהטיפול בפסיכודרמה. 

סיכודרמה היא שפה שמחברת בין נפש לפעולה. היא מושתתת על עקרונות הפעולה הדרמטית וחילוף  פ

 תפקידים. 

תשתית רווחתו הנפשית של האדם, משום שהן בבסיסה שני יסודות: ספונטניות ויצירתיות. אלה מהוות את 

 מאפשרות למצוא "תגובה הולמת למצב חדש ותגובה חדשה )מתאימה יותר( למצב ישן".

 יחד נבחן מה מידת היכולת בתוך התפקיד לשינוי, לגמישות ולספונטניות לאור המציאות המשתנה. 

 

 הכנות נדרשות 

 כסאות, דפים וכלי כתיבה. 2 -יש להצטייד ב
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 תפוקות 

נכיר ונתנסה בטכניקות מרכזיות מתוך התאוריה    -אנו מזמינות את משתתפי הסדנא למפגש מיוחד שמהלכו  

של הפסיכודרמה, נרחיב את נקודת המבט על תפקיד המטפל/ת ונתחבר למקורות הספונטניות במציאות 

 של שגרה משתנה. 

 

 תיאור הסדנא 

אופן הדרגתי נעמיק אל תוך עצמנו תוך כדי מפגש עם הסדנא מורכבת מהתנסויות פסיכודרמטיות שונות. ב 

 האחר בקבוצה. את הסדנא נתחיל בהיכרות, הצגת הנושא והסבר על טיפול בפסיכודרמה.

נעבור לפעולה באמצעות חימום פסיכודרמטי. בעבודה המרכזית נחקור את הזהות המקצועית דרך התנסות 

 בשיתוף ושאלות. חווייתית המבוססת על טכניקות בפסיכודרמה ונסיים
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 טובים השניים מהאחד:  - 3סדנה 

 . שילוב אלמנטים של מיינדפולנס בנוכחות הכפולה של בעל החיים והמטפל

 

 פרטי מנחה  

המסלול לפסיכותרפיה לילד ונוער )מכון    -מטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח. הכשרות נוספות  -  דוד-רחלי בן

)מרכז לבריאות   MBSRמגיד(; טיפול זוגי ומשפחתי )תל"ם(; הדרכת מטפלים הנעזרים בבע"ח )דוד ילין(; 

יו"ר    -ברהנפש ב"ש(; מיינדפולנס לילדים )ספיר(; שתיקה )דהרמה(; מיינדפולנס למטפלים )נלמד כעת(. בע

 וועדת אתיקה באיגוד מ.ר.ח.ב ועורכת כתב העת "חיות וחברה." 

 

 נושא / רציונל הסדנה 

בסדנא זו נכיר את יסודות המיינדפולנס )קשיבות( ונלמד לשלב אלמנטים מתוכם במפגשים טיפוליים בהם  

 נוכח בע"ח נוסף.

אבולוציה הטביעו בגנים שלהם את היכולת  בעלי החיים מצויים בנוכחות קשובה כל חייהם. מיליוני שנות  

להיות בתשומת לב לכאן ועכשיו, לצורך הישרדות. נוכחותם ברגע הזה נעדרת שיפוטיות עצמית או שיפוטיות 

 כלפי האחר. איכות זו עשויה להיות לעזר עבור המטפל במצבים שונים במהלך הטיפול. 

לנוכחות שקטה וקשובה עם יכולת מיקוד תשומת לפיכך בעלי החיים עשויים לשמש עבורנו כמורים וכמודל  

הלב פנימה או החוצה לסביבה. בנוכחותם הם עשויים לסייע לנו להרחיב את רפרטואר הכלים שבידינו למגע 

בלתי מילולי במטופלים. בסדנא אטען שכך מתרחבת נוכחות המטפל לנוכחות כפולה שלו ושל בעל החיים,  

 .בלתי נפרד מזהותם המקצועית של מטפלים הנעזרים בהם בעלי החיים במהותם לחלק והופכת את

נתונים בעלי  נוספת ללמוד מבעלי החיים היא התייחסות למה שמבדיל אותם מאיתנו. במצב סכנה  דרך 

(. מבנה המוח  Fight, Flight or Freezeתקיפה, בריחה או קיפאון )   החיים לשלושה מצבי תגובה עיקריים:

אזור הקורטקס מפותח( מקנה לבני אדם את היכולת הפוטנציאלית לבחור המורכב של בני אדם )המכיל  

להגיב אחרת משלושת מצבים אלה, אולם בפועל, לא תמיד עושה האדם שימוש בכל חלקי המוח. בסדנא 

הקיימת במוח האנושי, ונחקור את האופנים בהם    (Meta-cognition)קוגניציה  - נכיר את כוחה של המטה 

 באמצעות מודעות ותרגול פעולה מודעת בנוכחות בעלי חיים.    ניתן לפתח גישה אליה
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 הכנות נדרשות 

נוכחות בע"ח במרחק הליכה  \ים נדרשות\המשתתפות נוכחות בע"ח אחד לפחות או  ובו  ים למרחב שקט 

דקות )בניגוד, למשל,    5-10דקות(. על בעל החיים להיות מסוגל להישאר באותו מרחב למשך    1-2קצרה )

 לציפור שיר משוחררת המסוגלת לעוף ולהיעלם(. ניתן גם להיעזר בדף חלק ועט במהלך ההתנסות. 

 

 תפוקות 

בכלל, וככלי שניתן לשלב אותו במהלך מפגש טיפולי עם    המשתתפים יכירו את הרציונל בבסיס המיינדפולנס

בעלי חיים בפרט. המשתתפים יחוו כיצד נוכחות בעל חיים במרחב הטיפולי עשויה לסייע כעוגן למטפל להיות 

קו  של  פונקציה  למרחב  להביא  וכך  קשובה  יתנסו  -בנוכחות  כן,  כמו  כפולה.  נוכחות  עם  מטפל  או  מטפל 

עת עם בעל חיים כבסיס להתנסות המטופל בנוכחות קשובה בחדר הטיפול,  המשתתפות/ים בפעילות מוד

 וכך לאפשר לו הגדלה של רפרטואר תגובותיו באירועים בחייו. 

 

 תיאור הסדנה 

דקות(. המשך    10-נושא מיינדפולנס בטיפול רגשי הנעזר בבע"ח יוצג תחילה בהרצאה פרונטלית קצרה )כ

דקות(. בתום ההרצאה יחוו המשתתפות/ים התנסות   20  -רות )כההרצאה תלווה בהתנסויות חווייתיות קצ

)כ ודיון  שיתוף  שתכלול  קשובה  המשתתפות  30  -בנוכחות  יתרגלו  השונות  ההתנסויות  בכלל  ים  \דקות(. 

פעילות מודעת עם בעל חיים, תשומת לב לגוף בנוכחות בעל חיים, וכן נוכחות והתבוננות קשובה. לבסוף 

שיכלול משותף  שיח  ורפלקציה של המשתתפותנקיים  תובנות  נושא הסדנה, שאלות,  של  סיכום  על  \:  ים 

)כ ואת   20-הסדנה  אותה  להציג  כיצד  נקדיש את הדקות האחרונות של הסדנה לחשיבה  כן  כמו  דקות(. 

 דקות(.   10-ותוצריה במליאה )כ
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 חיים. תסמונת "המתחזה" בקרב מטפלים הנעזרים בבעלי  -רום"י"המטפל הע - 4סדנה 

 

 פרטי מנחה  

מרכזת . פסיכולוגית, מומחית לטיפול הנעזר בבעלי חיים. מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת -  ענבר בראל 

 מכללת אורנים  -התכנית לטיפול רגשי הנעזר בבע"ח 

 

 נושא / רציונל הסדנה 

ות שעברו  רבים מאיתנו המטפלים הנעזרים בבעלי החיים בחרו לעסוק במקצוע זה מתוך חוויות משמעותי

עם בעלי חיים בעברם. חלק לא מבוטל מהמטפלים חוו את הכוח המרפא של בעלי החיים על בשרם, עוד  

חוויות החיים שלנו, רבים   חיים". מתוך  "טיפול רגשי הנעזר בבעלי  הרבה לפני ששמעו שקיים דבר כזה 

ל בע"ח יחד עם עבודת מאיתנו בחרו ללכת בנתיב של עזרה לאחרים במצוקה והחיבור המופלא בין הקסם ש

המטפל קסמו לנו מאוד. הרי עוד לפני שלמדנו זאת באופן מסודר, הרגשנו את הפוטנציאל הגלום בחיבור  

הזה בעצמינו. ובכל זאת, אם נהיה כנים עם עצמנו, גם אחרי שנות לימודים ארוכות בתחום ובתחומי טיפול  

פשוטות למ לא  רבים מהמטפלים שואלים עצמם שאלות  והזהות המקצועית שלהם. אחרים,  ול ההגדרה 

לאורך השנים פגשתי מודרכים וסטודנטים רבים ששיתפו כי נוכחות בעלי החיים בטיפול משמעותית עבורם,  

אולי אף יותר מלמטופליהם. רבים הודו באומץ כי ללא בעלי החיים הם מרגישים עצמם "עירומים" ואם לא  

אותם  ישלבו  ולא  בטיפול  החיים  בבעלי  לעזור   –   ייעזרו  )לבדם(  בידם  שיש  באמת  להרגיש  יוכלו  לא 

למטופליהם. תחושות לא פשוטות אלו מלוות מטפלים רבים בתחום שלנו. מטפלים הסבורים שרק הם חשים 

 כך ושתחושות אלו אינן נחלת הכלל ויש להסתירן עמוק, אפילו מעצמינו. 

 

 הכנות נדרשות 

 פנימי. כנות ופתיחות לגעת בתכנים מורכבים בעולמינו ה 

 

 תפוקות 

 כלים להקלה על "תסמונת המתחזה" וחוויות ה"זיוף" הפנימיות שלנו.  
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 תיאור הסדנה 

בסדנא זו נעסוק בסוגייה זו, תוך העמקה בתופעת "תסמונת המתחזה". תסמונת המתחזה הינה תופעה 

מ שלמעלה  הראו  )מחקרים  ביותר  רווחת  לפחות    70%  -פסיכולוגית  יחוו  של מהאנשים  אחת  אפיזודה 

התסמונת לאורך חייהם המקצועיים(. לתחושתי, במקצוע הייחודי שלנו, תחושות "המתחזה" מתעצמות אף 

יותר מהנורמה. במהלך הסדנא נדון בסיבות לכך, בסימפטומים המלווים את התסמונת ולא פחות חשוב מכך  

די להקל על התסמונת ועל חוויות נאפשר לעצמנו להרגיש תחושות אלו יחד ונלמד גם מה ניתן לעשות כ  -

 ה"זיוף" הפנימיות שלנו .
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 האם יש מקום לחלום בטיפול רגשי הנעזר בבע"ח?   – 5סדנה 

 איך עובדים עם חלומות בטיפול

  

 פרטי מנחה  

מדריך. מטפל בגישה פסיכואנליטית ולעיתים בנוכחות כלב. ראש צוות -פסיכולוג קליני מומחה  -  שגיא ברגר

 יפו, משרד הבריאות.-ואחראי על ההתמחות במרפאת מבוגרים

 

 נושא / רציונל הסדנה 

רבות נכתב ונלמד על משמעות החלום בטיפול הרגשי. פרויד ראה בעבודתו "פירוש החלום" כאחת החשובות  

ם "דרך המלך אל הלא מודע". מאז, הכתיבה והעיסוק בתפקיד החלום הלך והתרחב. לפי יונג,  וראה בחלו

חלומות מספקים מחשבות, דעות, תפיסות ומגמות, שלא היו מודעות, בשפת דימויים, ומתייחסים למצבו 

ע לו, הוא העכשווי של הלא מודע. לפי אוגדן: "אדם פונה למטפל הרגשי כי הוא מצוי בכאב רגשי, שאינו ידו

או אינו מסוגל לחלום )כלומר, לעשות עבודה פסיכולוגית לא מודעת(, או שהוא מוטרד ממה שהוא חולם עד  

שיכולתו לחלום משתבשת. במידה שאינו יכול לחלום את חוויותיו הרגשיות, אין הוא יכול להשתנות, לגדול, 

 או להפוך למשהו אחר ממה שהוא היה".  

מופיע החלום? האם יש לפרש את החלום או האם עצם השיתוף של המטופל מה קורה כשבמהלך הטיפול  

והלא מודעות. בסדנא   ועיבוד ברמות המודעות  בו עדות למגע, תזוזה בנבכי הנפש  יש  את החלום, כבר 

נתייחס למשמעות החלום בטיפול הרגשי וכן, לאופן שבו יש/ניתן לעבוד עם החלום כחלק מהתהליך הטיפולי  

  רגשי הנעזר בבע"ח בפרט.בכלל ובטיפול 

גם דרך מרחב החלימה  נגלה  עולמו הפנימי של המטופל  מעבר לחלומות העולים באופן מדובר בטיפול. 

והיכולת לחלום את הסיטואציה הטיפולית. היכולת של המטפל.ת לחשוב ולחלום את הטיפול מתאפשרת 

ת אותו על המצוקה של המטופל. . כאשר החוויה הסובייקטיבית של המטפל.ת מלמד reverieדרך מצב ה

סומטיות, ניתוק, אסוציאציות ודמיונות אשר עולים בו  -זאת, דרך התבוננות בעולמו הפנימי, חוויות גופניות

את המצבים המשותפים   הדדי המאפשר חשיבה משותפת  מרחב  נבנה  כך  הטיפולית.  הפגישה  במהלך 

 ונוצרת הבנה עמוקה של המטופל והקשר הטיפולי. 

 

 הכנות נדרשות 

הם  בהם  חלימה  כמו  או  חלימה  מצבי  על  מתבונן  באופן  לעקוב  לקראת הסדנא המשתתפים מתבקשים 

נתקלים סביב העבודה הטיפולית ובמהלכה ולרשום אותם לצורך הסדנא. חומרים אלו יכולים לכלול חלומות  

וגלישו שווא  מחשבות  בפנטזיות,  שיתוף  בהקיץ,  חלומות  של  שיתוף  מטופלים,  של  של  חלומות  וכן  ת 
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. יש להגיע עם חומרים אלו  Reverieהמטפלים.ות סביב הטיפולים, הרהורים ומחשבות על הטיפול ומצבי  

 לסדנא. בנוסף, חומר קריאה קצר ישלח אל המשתתפים.ות לקראת הסדנא.

 

 תפוקות 

המרחב    משתתפי.ות אל  הנכנסים  תכנים  כיצד  החלום.  חשיבת  על  וראשוני  בסיסי  באופן  ילמדו  הסדנא 

מצבי   וכן,  הפנטזיות  אל  וגלישה  בהקיץ  חלומות  המטופל,  חלומות  דרך  וחלומות     Reverieהטיפולי 

מודע של המטופל. במהלך הסדנא רוח הדיון  -המטפל.ת. אלו מאפשרים חלון אל עולמו הפנימי ואל הלא

המטופל  תהיה   של  מודע  והלא  החלומות  עם  העבודה  ורלוונטיות  בבע"ח  הנעזר  הטיפולי  המרחב  סביב 

 למרחב זה. 

 

 תיאור הסדנה 

הסדנא תעסוק בשילוב של עבודה עם חלומות בטיפול הנעזר בבע"ח. לאחר הצגה עצמית קצרה תינתן 

עקרונות בסיסיים של עבודה  וכן, יועברו    Reverieהרצאה קצרה על החשיבות של עבודה עם חלומות ומצבי  

המשתתפים.   ידי  על  מראש  הוכנו  אשר  החומרים  לשיתוף  נעבור  מכן,  לאחר  רגשי.  בטיפול  חלומות  עם 

ומצבי   חלומות  עם  העבודה  לגבי  ולמידה  מקצועי  דיון  יאפשר  והמנחה  המשתתפים  בהתנסויות  השיתוף 

בבע"ח הנעזר  רגשי  לטיפול  ההקשר  על  נחשוב  בנוסף,  בטיפול.  הטיפולית   חלימה  הסביבה  בה  והאופן 

 הנעזרת בבע"ח מאפשרת הזדמנויות ייחודיות לשימוש בחלומות ומצבי חלימה בטיפול. 
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 יצירת תוכן עיוני כמקדמת ותורמת לביסוס ובניית הזהות המקצועית  -המטפל הכותב    - 6סדנה 

  

 פרטי מנחות  

ברנדס   חגית  התמחות  Ph.D  -ד"ר  בעו"ס:  חיובית,  .  נוער  התפתחות  טבע,  מבוססות  בהתערבויות 

  והתפתחות אנושית ברת קיימא. מטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח.

 , מטפלת מוסמכת בפסיכותרפיה, מטפלת הנעזרת בבע"ח. MSW -רובין זלצר 

   

 נושא / רציונל הסדנה 

, תיעוד התהליך הטיפולי מאפשר את בפן האישיאישית ופומבית.    -כתיבה מקצועית משרתת שתי מטרות

)מסבירה,  מקצועית  התייחסות  מסגרת  המספקת  לתיאוריה  זיקה  השאר  בין  וכולל  ההתרחשויות  עיבוד 

חושף , פרסום מאמר  בפן הפומבימנבאה, וכד'(. פעילות זו מקדמת את ההתפתחות המקצועית של המטפל.  

את התובנות והעמדות של הכותב בפני אנשי מקצוע אחרים ומרחיב את גוף הידע המקצועי. ובכך, מסייע  

בהתפתחות התחום. במקרה של הטיפול הנעזר בבע"ח, להרחבת גוף הידע המקצועי תפקיד מכריע בקידום  

 ההכרה והקבלה של התחום כפרופסיה מקובלת, ופרקטיקה מקצועית ייחודית.  

האישי בו אנו מחזקים/ מקדמים את הביטחון והערך העצמי שלנו כאנשי מקצוע והן הפן הפומבי בו  הן הפן  

 אנו שותפים בקידום ההכרה המקצועית בפרקטיקה שלנו תורמים להגדרת וחיזוק הזהות המקצועית.  

 בסדנה נלמד עקרונות לכתיבת מאמר מקצועי, ונתנסה בהתמרת חוויה לטקסט. 

 

 הכנות נדרשות 

המשתתפים מתבקשים לחשוב ולכתוב על רגע משמעותי עבורם כמטפלים שאירע במהלך    -הסדנה  טרום

 טיפול או בחיים בכלל. 

אפשר לעבוד ישירות במעבד תמלילים )וורד, דוקס, וכד'( או    -אמצעים שיאפשרו כתיבה  -במהלך הסדנה

 להכין מראש ניירות וכלי כתיבה למי שמעדיף.  

 

 פוקות ת

החשיבות ביצירת תוכן עיוני מקצועי, עקרונות ומאפיינים של כתיבה עיונית מקצועית,   המשתתפים יבינו את

ותהליכים ביצירת התוכן )משלב הרעיון ועד התוצר המוגמר(. ההתנסות תתמקד באופן בו תהליך הכתיבה 

אותו  ולקשר  הטיפולי  התהליך  על  להתבונן  וכיצד  עיניים,  מאירת  חוויה  של  טקסטואלי  ביטוי  מאפשר 

 תיאוריות טיפוליות קיימות. ל
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 תיאור הסדנה 

הסדנה תיפתח בדיון על חשיבות יצירת תוכן עיוני מקצועי והצגה תמציתית של עקרונות יצירת תוכן זה. חלק 

/ בוחרים על מה לכתוב? איך מארגנים את מבנה  יוקדש להתנסות בכתיבת התוכן. איך מחליטים  הארי 

 שעלו ממנו.  המאמר? איך אוספים חומר רלוונטי? בהמשך נתכנס כדי לשתף בתהליך ולדון בשאלות 
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 שיטוט אל עבר העצמי -ציטוט מתוך העצמי  – 7סדנה 

 

 פרטי מנחה 

בהנחיית קבוצות. מורה לפסיכולוגיה וסוציולוגיה,   MAמטפלת רגשית הנעזרת בבעלי חיים,    -  ענבר הלמן

 התיכון הדמוקרטי, קריית אונו.  

)מכון  הורים  עם  אינטגרטיבית  טיפולית  עבודה  )דוגסקול(;  ואילוף  טיפולית  כלבנות  נוספות:  הכשרות 

 מפרשים(; טכניקות בעבודה עם וויסות רגשי )מכון מפרשים(; ת. הוראה בפסיכולוגיה )אוני' חיפה(. 

 

 נושא / רציונל הסדנה 

ציטוט מתוך פגישת פרידה ממטופל, פרידה בטרם עת, לאור החלטת ההורים. ילד בכיתה ד: "ההורים שלי  

אמרו לי שהם ירשמו אותי למורה אחרת, אני כועס הרבה בבית ומה אני אגיד לך, זה באמת לא עוזר לי. 

פרס נובל, אם אני לא רוצה להתגבר על   אבל את יודעת? זה גם לא משנה אם ייקחו אותי למורה שיש לה

 הכעסים שלי, אז זה לא יעזור". 

מאי שלי  עם החששות  אותי  הפגישה  היא  בבטן.  עמוק  אותי  הזו תפסה  התלות  -האמירה  לעזור,  יכולתי 

במוטיבציה של הילד אל מול היכולות שלי כמטפלת מדופלמת ומנוסה, התעוררו תחושות של כשלון , תסכול, 

ער, בטחוני בכך שאני יודעת. האם יש לי ידיעה? כמה ידיעה דרושה לי כדי שאחוש יודעת בטחוני התער

 ואיך מתמודדים עם מה שאינו ידוע, אינו ברור, חרף כל התיאוריות....  

ביציאתו מהדלת, אומר לפרידה: "מיקו אני מאחל לך שתפגוש עוד הרבה אנשים שיאהבו אותך כמו שאני 

לעצמי... הייתי רוצה לומר למטופל את אותו המשפט לפרידה... ניגשתי לחבק    אהבתי אותך". ואני חושבת 

 את מיקו ולהתנחם בין כפותיו. 

הסדנה תנחה אתכם לשוטט בין דפי הזיכרון או בין דפי סיכומי הטיפול שלכם, בכדי למצוא את האמירות 

ם בטיפול, מתוך התבוננות  הזכורות לכם ביותר ממטופליכם ולחברן לתפיסתכם העצמית, חוויית העצמי שלכ 

 עמוקה וחיבור אל הלא מודע שלנו כמטפלים.  

 

 הכנות נדרשות 

 דפים עם שורות, מספריים, עטים או טושים, מגנט, ציטוט משמעותי של מטופל כתוב או מתוך הזיכרון.  

 מאמר קצר יישלח למשתתפים.ות לקראת הסדנה.
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 תפוקות 

והאופן בו השניים באים לידי ביטוי,   ובין זהותו העצמית  יוכל לבצע חיבור בין הציטוט בו בחר  המשתתף 

ופל, לאפשר לעצמו להתבונן על האמירה מן הזווית שלו כמטפל ומדוע תפסה  להתחבר לה שעורר בו המט

והתוצר   אותו כל כך. בסיום הסדנה יציגו חלק מהמשתתפים את הציטוטים שלהם, נקיים   משותף  דיון 

 שיישאר עמם מלבד התוצר הנפשי יהיה גם המשפט שבחרו שיהפוך למגנט שייתלה היכן שיבחרו.  

 

 תיאור הסדנה 

 הסדנה מחולקת למספר שלבים:   

 דקות.   20 -פתיח, רקע תיאורטי והסבר על הסדנא - שלב ראשון

 דקות לאחר ההנחיות.   10הכנת הציטוטים במשך  - שלב שני

 הצגת התוצרים ושיח קבוצתי.   – שלב שלישי

 סיכום. –  ואחרוןשלב רביעי 
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 קבוצתי או מטפל.ת בעזרת בעלי חיים? מטפל.ת בילדים, מטפל.ת –מה אני  - 8סדנה 

לילדים )היעזרות בבעלי חיים בפסיכותרפיה   AAGP ניסוח נייר עמדה לתנאים הנדרשים להצלחת 

 קבוצתית(

  

 פרטי מנחה  

 עזרות בבעלי חיים בטיפול קבוצתי לילדים.  יה  פסיכולוגית חינוכית ובעלת דוקטורט בנושא:  -  ד"ר אורי הראל

 

 נושא / רציונל הסדנה 

הספר. ואולם,  -החי נכונה ביותר לילדי בית-בתחילת דרכי המקצועית מצאתי את העבודה הקבוצתית בפינת

נתקלתי בקשיים רבים שלא מצאתי להם מענה כתוב. הסתירה בין הניגודים החריפים הניעו אותי למחקר  

  170-ילדים, העברתי כ  42מטפלים,   15טיפול הקבוצתי הנעזר בבע"ח. במהלכו ראיינתי  דוקטורט בנושא ה

שאלונים, וכן ביצעתי תצפיות מגוונות. בראיונות חזרו תיאורי קשיים מסוימים, ועלו פתרונות והתמודדויות  

י של  מגוונות. בסדנה המוצעת כאן, אשזור בעבודה סדנאית את המסקנות העיקריות באשר לקסם הייחוד

 השיטה הטיפולית הזו, ובאשר להתמודדויות מיטביות ומניעת קשיים חוזרים.     

עיקר הסדנה תהיה חקירת התפקיד המורכב של המטפל הקבוצתי הנעזר בבעלי חיים, תוך דגש על גבולות.   

 לטפל בקבוצות, ומתי כדאי לו לבחור לומר לא.   מה נחוץ למטפל כדי להתחיל  –נעסוק בשאלות 

ועכשיו של  -ת הכאןיהגיע למגע כנה ועמוק עם הגבולות, מתוך ניסיונם של המטפלים, נשתמש בחוויכדי ל

המערך הקבוצתי הסדנאי. זאת בעזרת יצירת אווירה תומכת ואינטימית של שיתוף בקשיים, מתוך ניסיון,  

בי רגעי  ועידוד לתמיכה. המנחה תשתף בממצאי המחקר הנוגעים לתמות החוזרות בתיאורי המטפלים לג

קושי ורגעי שיא בטיפול. הצגת ממצאי המחקר תאפשר הן העצמה של המטפלים )נרמול הקשיים, המשגת  

, ערוצי  AAGPהיתרונות( והן מתן כלים להתמודדות. לצד הקשיים יוצגו ממצאים באשר לכוח הייחודי של  

 הטיפול המרכזיים והתרומה הייחודית של החיה ושל הקבוצה לטיפול.  

מחק בטיפול  ממצאי  חיים  בבעלי  בהיעזרות  הקיימות  מרכזיות  הפרדיגמות  לשתי  באשר  יוצגו  נוספים  ר 

מודל פינת החי, ומודל החיה המרכזית. תוך דגש על היתרונות והחסרונות של כל שיטה    –קבוצתי עם ילדים  

 מתי להשתמש באיזו שיטה.  -והתאמתה לקהל היעד 

 ת בע"ח, המתכוונים לטפל בקבוצות ילדים. כל אלו במטרה לנסח נייר עמדה למטפלים בעזר

 

 

 

 



             
 

 
 
22 

 
 

 הכנות נדרשות 

 –לעבודה משותפת על מסמך נייר העמדה    –משותף    לפני הסדנה יישלח במייל למשתתפים קובץ דוקס

 תנאים לטיפול קבוצתי הנעזר בבעלי חיים. 

 

 תפוקות 

בתום הסדנה המטפלים המשתתפים יצאו עם הגדרה ברורה של תנאים שנדרשים לעבודה במערך הייחודי  

שכן תוך הגדרת  הזה. הגדרה זו יוצרת גם את הזהות המקצועית המובחנת של מטפל קבוצתי בעזרת בע"ח.  

הנעזר  קבוצתי  למטפל  פרטני  מטפל  בין  ההבדל  ומתברר  גלום  הקבוצתית,  לעבודה  הדרושים  התנאים 

 חיים. לשם כך במהלך הדיון ננסח נייר עמדה שיכלול רשימת טיפים להגדרת גבולות הגזרה:-בבעלי

 למה אני זקוק כדי לומר: 'אני מוכן'; מתי להגיד: 'לא מתאים'!

 

 תיאור הסדנה 

הדוקטורט  ר ממצאי  את  אציג  מכן  לאחר  הקבוצתי.  הטיפולי  במערך  הייחודיים  הקשיים  את  נמפה  אשית 

מודל פינת החי   – ( שתי הפרדיגמות המרכזיות הקיימות לעבודה עם ילדים ובעלי חיים  1המרכזיים שלי : )

( הקשיים  3מהם. )( שלושת ערוצי הטיפול המרכזיים ותפקיד בעלי החיים בכל אחד  2ומודל החיה המרכזית. )

המטפלים  ומוכנות  הכשרה  לתנאי  בנוגע  דיון  יתקיים  לבסוף  השכיחים.   ההתמודדות  ואופני  המרכזיים 

 הנעזרים בבעלי חיים, תנאים פיזיים, הרכב הקבוצה ואופן שילוב בעלי החיים. 
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 כיצד בא לידי ביטוי טיפול הנעזר בבע"ח במרחבים טיפוליים מגוונים - 9סדנה 

 

 פרטי מנחה  

פסיכולוגית קלינית, מטפלת הנעזרת בבע"ח; מנהלת מרכז "תמורות", מרכז טיפולי רב תחומי  - רוני עמית 

 לילד ולמשפחה; מדריכה סטודנטים ומטפלים, כותבת מאמרים ומרצה בתחום הטיפול הנעזר בבע"ח. 

 

 נושא / רציונל הסדנה 

"ח, העולים מתוך התכנים התיאורטיים של התחום  הסדנה תעסוק במאפיינים של תחום הטיפול הנעזר בבע

ומן העבודה בשטח. למשל התייחסות לנושאים תחושתיים, משמעות התנועה בין פנים וחוץ, הקשר הביולוגי  

עם העולם החיצוני וכיצד הוא מתבטא בטיפול. מאליו מובן שתכנים אלו הנם חלק אינטגרלי מהטיפול בפינת 

וי אצל מטפלים הנעזרים בבע"ח, בכל המרחבים הטיפוליים בהם הם פועלים.  החי. אולם, הם באים לידי ביט

נתייחס  הסדנה  במהלך  הטיפול.  של  הבניין  אבני  את  מהווים  אלו  בסיסיים  מאפיינים  בו  לאופן  נתייחס 

 לדוגמאות טיפוליות שיוצגו ע"י המנחה וכן לדוגמאות שיעלו המשתתפים. 

 

 הכנות נדרשות 

מת דוגמאות  להכין  כמומומלץ  החי.  פינת  שאינם  מגוונים,  במרחבים  שהתקיימו  טיפולים,  מומלץ -וך  כן 

 להצטייד בנייר ועט.  

מומלץ כי המשתתפים יכירו את התכנים התיאורטיים הבסיסיים המאפיינים את תחום הטיפול הנעזר בבע"ח.  

 הפוטנציאלי.   מומלץ להכיר את התיאוריה של וויניקוט, העוסקת במרחב מתוך התיאוריות הפסיכולוגיות

 

 תפוקות 

הציפייה שמשתתף שיסיים את הסדנא יבין כיצד התחום הטיפולי שלנו בא לידי ביטוי ומלווה אותנו לאורך  

 הטיפולים, מעבר לשאלה באיזה מרחב טיפולי אנחנו עובדים.  

מתבטאות  הטיפוליות  המשמעויות  שבו  לאופן  ביחס  ומחשבות  שאלות  עם  יצאו  המשתתפים  אם  אשמח 

 לים השונים שלהם.  בטיפו
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 תיאור הסדנה 

הסדנה תיפתח בהצגת הרעיון הכללי, לפיו קיימים מושגי יסוד בתחום הטיפול הנעזר בבע"ח, אשר מהווים  

כל אחד   עבור  יוצגו מאפיינים של התחום.  נבנה הטיפול. בהמשך המפגש  עליה  את התשתית הרעיונית 

חינה כיצד  מהמאפיינים תתקיים פעילות הממחישה את הנושא. בהמשך יהיה מקום לדוגמאות מן השטח וב

אותם מאפיינים באים לידי ביטוי במקרים השונים. בסיכום נחבר בין ההבנה התיאורטית לבין הדוגמאות 

 הממשיות. 
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 ole AnalysisR –סדנת ניתוח תפקיד  – 10סדנה 

  

 פרטי מנחה  

בוגר המסלול להכשרת    ,פסיכולוג קליני, מדריך. מטפל הנעזר בבעלי חיים, חבר איגוד מ.ר.ח.ב.  -  דור רויטמן 

 אנליטיקאים קבוצתיים, חבר המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית. עובד במרכז הקהילתי לבריאות הנפש, יפו. 

  

 נושא / רציונל הסדנה 

המתודולוגיה של ניתוח תפקיד מאפשרת התבוננות אישית מעמיקה על התפקידים שאדם לוקח בעבודתו  

חות, דרך החקירה של הממשק של האדם עם עצמו וכן בין האדם  להתפת ובחייו האישיים. כלי זה משמש 

לשותפיו במסגרות השונות של חייו. הנחת היסוד היא שתפיסת התפקיד מורכבת מהאופן שהאדם לובש על 

 עצמו את התפקיד ומהאופן שבו החברה שמה אותו עליו.  

השוני הזהות  מרכיבי  על  אור  לשפוך  יכול  התפקיד  ניתוח  של  בכלי  הרגשי.ת השימוש  המטפל.ת  של  ם 

הנעזר.ת בבעלי חיים. הסדנה תזמין אותנו לברר את ההשפעה של ההיסטוריה האישית, של הסביבה בה  

גדלנו, של המילייה המקצועי ושל החברה בתהליך ההיתוך של האופן בו אנו תופסים את התפקיד שלנו, 

 ועיים.  ולבדוק את אזורי ההפרדה והחפיפה של מרכיבי הזהות אישיים והמקצ

וחילוף   שיקוף  הדהוד,  של  תהליכים  על  המסתמכת  הקבוצתית,  האנליזה  בגישת  תונחה  הסדנה 

(exchange .כמצע לתהליך החקירה בקבוצה ,) 

 

 הכנות נדרשות 

 מילוי שאלון מקדים. רשימת השאלות תישלח מראש לנרשמים לסדנה. 

 דפים וכלי כתיבה.

 

 תפוקות 

 לגבי התהליך שהוביל אותם בבחירת המקצוע.המשתתפים ידעו להציע השערות 

עם מרכיבי הזהות האישית  וישפרו את ההיכרות שלהם  יחדדו את תפיסת המקצוע שלהם  המשתתפים 

 והמקצועית שלהם.
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 תיאור הסדנה 

דקות. לאחר מכן, הקבוצה תקיים סדנת ניתוח תפקיד, בה המשתתפים   10-כ  –הצגת הכלי ואופן העבודה  

יספיקו  יציגו את   דרך הקבוצה. משתתפים שלא  ויעבדו  עצמם בעזרת התשובות שענו בשאלון המקדים, 

 לעבוד מול הקבוצה, יוכלו לעבוד דרך חקירת הדומה והשונה בתפיסת התפקיד שלהם, ביחס למציגים. 

נתייחס  בה  הזהה",  "השאלה  בשיטת  ולחילופין  עצמם,  את  שיציגו  המשתתפים  דרך  תעבוד  הקבוצה 

 ונות שניתנו לשאלות נבחרות. לתשובות הש

וגיבוש תובנות אודות המאפיינים המשותפים של תפיסת התפקיד של   לאיסוף  זמן בסיום הסדנה  יוקדש 

 המטפל/ת הנעזר/ת בבעלי חיים, ולניסוח שלהן כרשימה של נקודות, אשר תוצגנה בקבוצה הגדולה.

  

 


