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 התכנית לטיפול בעזרת בעלי חייםאודות 

הוא טיפול הוליסטי הרואה את בעלי החיים כמאפשרים ומחוללים שינוי טיפול בעזרת בעלי חיים 

 ומתוך כך עובר שינוי. , המטופל הופך ל"מטפל"בעלי החייםעם בבני אדם. בתהליך הטיפולי 

 טיפוליים תהליכים של ויישום הבנה המאפשרים ,מעשיים וכלים תאורטי ידע הקניית -התכנית מטרת

, רגשי נפשי, ,הפיזי תפקודו את לשפר במטרהעם צרכים ופתולוגיות שונות,  שונות אוכלוסיות בקרב

ילדים, מתבגרים,  -התוכנית נותנת רקע והבנה לגבי כל קבוצות הגיל .המטופל שלוחברתי  קוגניטיבי

 מבוגרים וזקנים.

 בעלי חיים שונים. 25-התכנית שמה דגש על חשיפה לעבודה טיפולית עם מגוון רחב של למעלה מ

סגל ההוראה בבית הספר הינו מגוון מאוד בהכשרתו, תפיסתו, וניסיונו המקצועי הלכה למעשה. אנו 

מאמינים כי חשיפת תלמידינו לאנשי טיפול המגיעים עם תפיסות טיפוליות שונות מאפשרת להם לגבש 

 זהות מקצועית טיפולית

 טיפולית.  יהבאוריינטצוותיקה בארץ ההלימודים הינה תכנית 

תהליכים פסיכותרפויטיים בעזרת בעלי  - טיפולייםהמשולשים ה"תכנית הלימודים מבוססת על מודל 

 ,כולל תאוריה ופרוטוקול טיפולי מלאהמודל  .חיים"

טיפול וכתיבת משלב איסוף המידע ועד שלב סיום ה

מהווה בסיס לעוסקים  דוחות מסכמים. מודל ייחודי זה

ד"ר יוני יהודה, מנהל פותח ע"י , בתחום בארץ ובעולם

מומחה בתחום הטיפול בעזרת בעלי חיים בית הספר, 

 .בעולם חוםומחלוצי הת

 

 

 רווחת בעלי החיים

ביה"ס להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים דוגל בחשיבות רווחת ושמירה על זכויות בעלי החיים. 

שומרים על רווחת בעלי החיים תוך שימת דגש על תנאי ובתהליך הכשרת הסטודנטים מלמדים כיצד  

 אחזקה ועבודה ראויים ואתיים

 

תנית מורכבים משלוש חטיבות עיקריוהלימודים בתכ  

  וטכניקות להתערבויות טיפוליותכוללת לימודי תיאוריה  -הפסיכותרפויטיתחטיבת הלימודים. 

 חטיבת הלימודים העוסקת ברפואה וטרינרית. 

 בכלל זה האינטראקציה שבין ו קת בטיפול המעשי בעזרת בעלי חייםחטיבת הלימודים העוס

 .המטפל, המטופל, בעל החיים והכנתו למשימה הטיפולית
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הרציונל העומד בבסיס משך  שעות אקדמיות. 1800-קף של למעלה משנים, בהי 3 :הלימודיםמשך 

התפתחותית בהקניית החומר הנלמד, הפנמתו, והתפתחות -שנות הלימוד נובע מתפיסה תהליכית

 .זהות המטפל אצל הסטודנט

בשל התפיסה כי חלק משמעותי בהכשרתו של המטפל הינה היציאה "לשטח", התכנית כוללת סה"כ 

מעשית פרקטית. כמו כן, במסגרת התכנית מתקיימים סיורים לימודיים אשר  הכשרה שעות 500

במהלך השנה הראשונה יוצאים הסטודנטים לעבודה מעשית בת  מהווים חלק משמעותי מהלמידה.

ג' יוצאים הסטודנטים לעבודה מעשית -שעות עם ובסביבת בעלי החיים בפינות חי. בשנים ב' 100

 נה( במסגרות טיפוליות. שעות )בכל ש 200טיפולית בת 

. 

 

  בעלי חיים חשיפה לעבודה טיפולית עם מגוון
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 תכנית הלימודים בשנה א'

 

 חטיבת לימודי הפסיכותרפיה

 יסודות ושיטות בפסיכותרפיה

קוף, ירוש, שיהקורס יעסוק בהכרה ותרגול של הכלים והטכניקות הבסיסיות הקיימות בטיפול כגון: פ

תרגום, בדגש על טיפול בילדים. תיערך היכרות עם המושג והשימוש באמפתיה, דרך תפיסתה של 

. כמו כן, יערך דיון בחוזה הטיפולי, המסגרת הטיפולית ואופן הצבתם במפגש הקוהוטיאניתהגישה 

ם בטיפול יהטיפולי. נעסוק באופן ההבניה של המפגשים הטיפוליים הראשונים ובהבנת תהליכים מרכזי

 .העברה והעברה נגדית ,כגון התנגדות

 self -תחות המצבי פגיעות וגורמי חוסן בהתפ -תיאוריות ממוקדות ה"עצמי"

( הוא מושג מפתח בגישות שונות בפסיכולוגיה, מהעידן הקלאסי של תיאוריות selfמושג ה"עצמי" )

שנות השבעים  של המאה יחסי אובייקט/ הזרם העצמאי, דרך גישות מאוחרות יותר שהתבססו ב

קוהוט, הזרם האקזיסטנציאליסטי ועד של התיאוריות פסיכולוגיית העצמי של במרכזן  העשרים.

 .מיטשל, אוגדן וברומברג -סובייקטיבי -לגישות מודרניות ועכשוויות של הזרם האינטר

לחשוף ולבסס את  ההכרה של הסטודנטים עם מושגי יסוד בגישות הללו, אשר במוקד  -מטרת הקורס

לוגית של חשיפת התינוק . בתוך כך, נעמיק את ההבנה הפסיכו -  selfהתפתחות ה -העניין שלהן

למוקדי פגיעות ומצבים שמסכנים  –/הילד הרך בראשית החיים, כמו גם הילד הבוגר והאדם המבוגר 

 את התפתחות העצמי בשנות החיים הראשונות, או מערערים את יציבותו ושלמותו, בהמשך החיים. 

 אנשים מיוחדים עם צרכים מיוחדים )אוכלוסיות צמי"ד(

ומאפייניהן, וכיצד הטיפול בעזרת  כרות עם מגוון אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדיםהקורס יעסוק בהי

גויות על הפרט יבמהלך הקורס נדון בהשלכות של החר בע"ח יכול לסייע לאנשים הנכללים בתוכן.

 . "גישת הכוחות"ומשפחתו ועל הדרכים להתמודד עמן, תוך הדגשת 

רגשיות וההתמודדות עמן בעזרת בע"ח, פיגור שכלי, נושאי הקורס: משפחת הילד המיוחד, הפרעות 

 ,הרצף האוטיסטי, ליקויים סנסומוטוריים, תסמונות שונות )אספרגר, דאון, פראודר ווילי, רט, טורט

 לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז.  ,דיסאוטונומיה משפחתית(

 סמינריון שנתי -מן התיאוריה אל הפרקטיקה 

על בסיס  ,טכניקות טיפוליות מתקדמות באמצעות ניתוח תיאורי מקרההקורס יעסוק בלמידה של 
תיאוריות נבחרות. מתוך הכרות עם תהליכי התפתחות/ התמודדות במשפחה, יכתבו הסטודנטים 

משפחתם עם קושי/ לקות/  עבודה סמינריונית בה יעסקו בהבנה והמשגת תהליכי התמודדות של
יון להבין על רקע זה את הגורמים לבחירתם במקצוע חריגות של אחד מחבריה, ומתוך ניסמשבר/

 הטיפול בעזרת בעלי חיים. 
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 חטיבת הלימודים 'טיפול בעזרת בעלי חיים' הלכה למעשה

 'חלק א –חיה-קשר אדם

ים בעלי חיים בתהליכים במהלך הקורס נכיר ונבחן מחקרים ופרויקטים שונים בארץ ובעולם, המשלב

מודל "המשולשים  ם,נלמד על הקשר הרגשי בין האדם לבעלי החיי. וחינוכיים שיקומייםטיפוליים, 

פרוטוקול בניית תכנית טיפולית בעזרת ו תרפויטיים בעזרת בעלי חיים"-יכותהליכים פס -הטיפוליים 

נלמד ונרחיב דעת על מגוון בעלי חיים והתאמתם לצרכים טיפוליים, אפיונים פסיכולוגיים של בע"ח. 

הלא מודעת המבוססת בעיקר על כתבי יונג,  והשפעתן ארכיטיפים ומשמעויות סימבוליות בעלי חיים,

כמו כן, נלמד לאתר מידע חיוני, בסיסי, השלכתי, תרבותי, המהווה בסיס לאופרציות  לואיס ובטלהיים.

נלמד הטיפוליות המאפשרות את התהליך הטיפולי. במהלך הלמידה נתנסה בניתוח תיאורי מקרה ו

 ים למטופל.בחור ולהתאים את בעלי החיכיצד ל

 מבואות ללמידה בתכנית לטיפול בעזרת בעלי חיים והכנה ליציאה לעבודה המעשית

הקורס יעסוק בהכרת מבנה ואופי הלמידה במהלך שנות הלימוד תוך שימת דגש על נהלים, מערכות 

הנחיות לקראת ההשתלבות הלימוד, טפסים, מקראות והעבודה השוטפת מול המשרד. בנוסף, יינתנו 

בעבודה המעשית עם ובסביבת בעלי חיים ובעבודה המעשית הטיפולית. תינתן הדרכה בנושא 

  ההשתלבות במסגרת וכן התנהלות נכונה, וכל זאת על מנת להבטיח השתלבות מהירה ואופטימלית.

 לקראת עבודה מעשית טיפולית

 -עם תלמידי שנים ב' ו ייפגשו הסטודנטיםג', -ציאה לעבודה המעשית הטיפולית בשנים ב' ולקראת הי

ם פועלים, ובכך יחשפו לחלק ה ג' על מנת לשמוע מהם על חוויתם במסגרות העבודה המעשית בה

מהאפשרויות העומדות בפניהם. בנוסף, יתקיימו ביקורים במסגרות השונות לצורך התרשמות "ממקור 

וץ במסגרות בהם ישתלבו התלמידים לעבודתם ראשון", ותינתן הכוונה וליווי לאורך תהליך השיב

 ג'. -המעשית טיפולית בשנים ב' ו

 סדנה פרקטית -כלב מלווה בטיפול באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

לעמוד באתגרים שונים, ועל כן עליו  צרכים מיוחדים, הכלב נדרש לא פעםבמגע עם אוכלוסיות בעלות 

מבוסס על כבוד הדדי בין הכלב ובעליו המטפל, ול. הקשר לעבור הכשרה מיוחדת לעבודת הטיפ

חשובים מאד לתהליך הטיפולי ויחסי האמון אשר  וטבעו. אלו התנהגותו ,והבנה של הצרכים של הכלב

נוצרים בין הכלב ובין המטפל. הקורס יקנה כלים להבנת התנהגותו של הכלב, תוך התמקדות 

צוות אמיתית בינינו לבינו. הסדנא  צירת עבודתבהתנהגותו הזואולוגית וכן בתקשורת הכלבית לצורך י

 תהווה מודל לאופן העבודה עם מגוון בעלי חיים ומפגש הכלב עם בעלי חיים מטפלים נוספים.

  .עצמאית, פרטים ותאריך ימסרו מראש ההגעה לסדנא
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 חטיבת לימודים העוסקת ברפואה וטרינרית

 אנטומיה ופיזיולוגיה של בע"ח

. הקורס יעסוק במערכות הגוף השונות יונקיםבקורס יילמדו מושגים כלליים באנטומיה ופיזיולוגיה של 

בהיבטים תפקודיים וכן מבנה מקרו ומיקרו של כל מערכת. יושמו דגשים על הבדלים עקרוניים 

 מערכת באנטומיה בין מיני בע"ח שונים. המערכות בהן יעסוק הקורס כוללות: מערכת שלד שריר,

 .הנשימה, מערכת הדם, מערכת עיכול, מערכת השתן והמין, מערכת העצבים ובלוטות אנדוקריניות

 וטרינריה לצד תהליכי הטיפול עצמם.-אוויסודות אלה הינם בסיס להמשך הלמידה בתחומי הז

 'מבוא לרפואה וטרינרית א

, פרזיטולוגיה ואימונולוגיה. בקורס יילמדו יסודות ברפואה וטרינרית בנושאים: וירולוגיה, בקטריולוגיה

נלמד מושגים רפואיים הקשורים במחלות שונות: ערכים פיזיולוגיים נורמאליים, מהי מחלה ומהם 

שלביה, חום ומאפייניו, מהי דלקת, סטרס וההורמונים שקשורים אליו. בנוסף: שגרת טיפולים בכלב 

ים אנטומיים ופיזיולוגיים של קבוצת גידול מכרסמים )ארנבונים, אוגרים, שרקנים( ומאפיינ ובחתול,

 מטרת הקורס להעניק ידע משמעותי המאפשר לנו לדאוג לרווחתה של החיה המטפלת. .הזוחלים

 עבודה מעשית בטיפול עם ובסביבת בעלי החיים

שעות המתפרסות על פני חודשי  100במהלך שנה א', על כל סטודנט לפעול בפינת החי במשך 

ר ועד לסוף שנת הלימודים. מטרת ההתנסות בפינת החי היא להכיר את הלמידה, החל מחודש ינוא

אופן הגידול הנכון של בעלי החיים המגוונים אשר נלמד עליהם במהלך השיעורים עם הצוות 

העבודה עם ובסביבת בעלי החיים מזמנת  .בחטיבת הטיפול בעזרת בעלי החיים הווטרינרי, וכן

 doing -קצועית באשר לפתחת את האינטואיציה  המירתית המיצ חשיבההתבוננות המאפשרת 

 הטיפולי. being -זה מחובר באופן ישיר ל  Doingבמרחב עם בעלי החיים. 

 אימון הומני לקידום רווחת בע"ח –עקרונות אוניברסליים של התנהגות ולמידה 

הנקראת ת הקורס מתמקד בעקרונות הבסיסיים של למידה והתנהגות, בטכנולוגיה לשינוי התנהגו

תחומית לכל איש מקצוע שבא במגע עם -ובין מינית -רלוונטיות בין "ניתוח התנהגות יישומי". לקורס יש

 התנהגות.

הקורס מכוון לספק את הבסיס להבנה ברורה ומקיפה של ניתוח התנהגות, בהקשר להקלה והטבת 

ברים בקורס זה תקפים חייהם של חיות מחמד, חיות עזר וחיות בר בשביה. העקרונות וההליכים המדו

 .לסוגים שונים של בעלי חיים
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 תכנית הלימודים בשנה ב'

 חטיבת לימודי הפסיכותרפיה

 עקרונות יסוד בגישה המערכתית, הדרכת הורים ותהליך קבוצתי

מקומו של ההורה בחיי הילד משתנה לאורך החיים באופן טבעי וללא הכוונה, הן בשל צרכי 

לאו, על ידי  וצרים, לעיתים באופן מודע ולעיתיםבשל מגבלות וחסמים שנההתפתחות של הילד והן 

להעלות את המודעות לחשיבות ה"נוכחות" של הורים בחיי  מטרת הקורס הינההילד וההורה גם יחד. 

ילדיהם, והתאמת הנוכחות לצרכים של ההורים והילדים. הלמידה תעסוק במציאת דרכים לנוכחות 

 –ולשלילה  לחיוב –מיטיבה יותר בחיי הילד/ה ובבירור הגורמים החברתיים והפסיכולוגיים המשפיעים 

נפגיש את התלמידים הורים למסגרות החינוכיות, ופעולה בין הניגע בשיתוף ה .על הנוכחות ההורית

עם מערכות הרווחה והחקיקה בתחום זה, תוך הבנת מיקום העובד/ת הסוציאלי/ת ופקידי הסעד וכן 

תפקיד המטפל בעזרת בעלי חיים בתוך המערכות הסוציאליות. נסקור חוקים כגון חוק הנוער, חוק 

ן בגישה המערכתית אל מול גישות אחרות ונבין את מיקומנו כחלק חובת דיווח, חוק סיעוד וכד', נדו

אינטגרלי בעבודה בצוות רב מקצועי. בנוסף, נלמד על עבודה בקבוצה ותרומת בעלי חיים בקידום 

תהליכים טיפוליים קבוצתיים ואישיים. המשתתפים יוזמנו להביא מהתנסויותיהם, כהורים וכמטפלים 

  .למידהגם יחד, על מנת להעשיר את ה

 יסודות לעולם הזקן ותרומת בעלי חיים לאיכות חייו

מהווים יותר מעשרה אחוז מהאוכלוסייה. זהו שלב בחיים המקיף כארבעים  ,הזקנים, בני הגיל השלישי

סוציאלי.  -פסיכו-שנה! תקופת חיים ארוכה ומאתגרת, הדורשת התייחסות מקיפה מתוך מודל ביו

בהבנת החוויה האישית שחווים הזקנים בתהליכי הזדקנותם,  ,הקורס יעסוק בהבנת אפיונים אלו

הצגת הגיל על  -האתגרים העומדים לפניהם וכוחות הנפש שהם מגייסים בהתמודדותם. מטרת הקורס

מורכבותו ועושרו, הפגת דעות קדומות וגילנות וקידום הראייה של הזקנה כחלק נורמטיבי של החיים. 

  .עימם ועם בעלי חיים הקנים ולעבודהלומדים יקבלו יסודות להבנת הז

 סוגיות אתיות במפגש הטיפולי

הקורס יעסוק בסוגיות אתיות בטיפול: אתיקה וחוק, סודיות, יחסים כפולים, החוזה הטיפולי, רשומות, 

 .סוגיות אתיות בהדרכה, סוגיות אתיות בטיפול בילדים

 פרקטיקום -הדרכה קבוצתית

דרכה קבוצתית. הקורס ישלב עבודה קלינית עם הבנה סטודנטים יביאו מקרים מעבודתם לה

הצגות מקרה, משחקי . תיאורטית. העבודה בעזרת בעלי חיים תשולב עם ההבנה הקלינית/טיפולית

 .תפקידים וטכניקות נוספות להמחשת החומר והעמקת ההבנה

 עבודה מעשית טיפולית

בתהליכים טיפוליים באוכלוסיות העבודה המעשית מתבצעת במסגרות טיפוליות המשלבות בעלי חיים 

 .שונות
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 חטיבת הלימודים  "טיפול בעזרת בע"ח" הלכה למעשה

 'חלק ב –חיה-קשר אדם

גידולם,  -בנושאים הבאים: הכרת בעלי חיים קורס זה מהווה קורס המשך לנלמד בשנה א' והוא יעסוק

טיפוחם והכשרתם לטיפול תוך שמירה על רווחתם. תחומי העבודה הטיפולית בעזרת בעלי חיים, 

התאמתם לאוכלוסיות יעד ולבעיות והפרעות ספציפיות. תיאורי מקרה ותהליכים בעבודה עם בעלי 

חיים  יחיים. חיות כמתווך חברתי וכמספקות פונקציות בסיסיות עבור בני אדם. התמודדות עם אירוע

בעלי חיים. נדון בנושאים הקשורים לגידול וטיפול, מאפיינים של בעלי חיים ובהשלכותיהם ועל  בעזרת

תהליכים  -מודל ה"משולשים הטיפוליים כל זאת כמובן תוך התבססות על הפן הטיפולי. 

 .יםבעלי החי ניית והתאמת תכנית טיפולית בעזרתבפסיכותרפויטים בעזרת בעלי חיים" ופרוטוקול 

 בעזרת בעלי חייםוילדי אוכלוסיות מיוחדות טיפול בילדים 

בכל שכבת גיל, נלמד . 12-18-ו 6-12, 3-6בקורס יילמדו המאפיינים העיקריים של שלוש שכבות גיל: 

ים של הגיל )סגנון חשיבה, סגנון משחק וכדומה( וכיצד בעלי החיים משתלבים יאת המאפיינים העיקר

בין היתר, הקורס יעסוק בנושאים כלליים אשר בגינם ילדים   כל שכבת גיל.באפיונים הספציפיים של 

השונות, וכיצד בעלי  מגיעים לטיפול )אלימות במשפחה, גירושין, עיבוד אבל ועוד( בשכבות הגיל

בנוסף, ניגע גם במאפיינים ועבודה טיפולית במספר  .משתלבים ומתאימים לטיפול בקשיים אלו החיים

שיתוק מוחין, חולי  וטיזם, פיגור שכלי, תסמונת דאון,דים עם צרכים מיוחדים, כגון: אאוכלוסיות של יל

וההתאמה של העבודה עם בעלי החיים לאוכלוסייה הספציפית. הקורס ילווה  ,גופני, פוסט טראומה וכו'

 בהקניית כלים פרקטיים ותיאורי מקרה.

 "מרכז חוויות"סיור ב

טיפולי  כמרחבמלכתחילה יחודי בארץ ובעולם, הראשון שהוקם ימרכז חוויות" הינו מרכז טיפולי "

 עבור הקמת מרכזיםלעוסקים בתחום וומהווה אבן שואבת ומודל  בעזרת בעלי חיים

המרכז, ממשק עם משרדי ממשלה נשמע על אופן הקמתו של  במהלך הביקור ובארץ. דומים בעולם

כלובים המאפשרים רווחה לחיה ומאידך  תקנות, כיצד בוניםהנבין את ישומן של  שונות, תורשויו

, מהווים בסיס לאופרציות טיפוליות כיר אמצעים וממשקים שונים אשרכמו כן, נתהליך טיפולי ראוי. 

 נחווה בפועל מרחב קליני טיפולי עם בעלי חיים מטפלים.
 

 .עצמאית, פרטים ותאריך ימסרו מראש ההגעה ל"מרכז חוויות"
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 ברפואה ווטרינרית חטיבת לימודים העוסקת

 עם רופא/ה וטרינרי/תוחוות סוסים סיור בפינת חי 

מטרת הסיור לחשוף את הסטודנטים להתנהלות פינת חי תחת פיקוחו והנחייתו של הרופא הווטרינר. 

בוא לנלמד הסיור מהווה סיכום לנלמד בשנה א', לעבודה מעשית עם ובסביבת בעלי החיים, וכן מ

 להכשרה המעשית הטיפולית ולגידול בעלי חיים.ליציאה בשנים ב' וג' ו

 .ת עצמאית, פרטים ותאריך ימסרו מראשוההגעה למסגר

 'מבוא לרפואה ווטרינרית ב

הקורס יתבסס על החלק הראשון. במסגרת הקורס יילמדו בעיות שכיחות הקשורות בחיות מחמד על 

זיהוי ראשוני של מחלות  נשימה, עיכול, לב, מערכת המין, השתן והעצבים. -פי מערכות הגוף

בנוסף, נלמד על החושים והבעיות הקשורות בהם  במערכות אלו ומתן עזרה ראשונית לבעלי חיים.

ישומי ומעשי אשר מגמתו לאפשר תהליך טיפולי תוך ימטרת הקורס לבסס ידע  .אצל חיות מחמד

 שמירה על רווחתו של בע"ח ואפשרות להיות "המטפל".

 התנהגות בעלי חיים

במהלך הקורס נלמד לשאול שאלות ולחפש תשובות בעולם המרתק של התנהגות בעלי חיים. נתבונן 

בגישות השונות לחקר התנהגות בעלי חיים ונכיר התנהגויות שונות המאפיינות מגוון בעלי חיים. דרך 

 דיון משותף, נקשור בין ההתנהגויות השונות ובין דוגמאות מחדר הטיפולים. כיצד יכולה הכרת

 רפרטואר ההתנהגויות של חיה מסוימת )אתוגרמה( לסייע לנו כמטפלים.

  בתכנית לומדים על מגוון רחב של בעלי חיים 
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 תוכנית הלימודים בשנה ג'

 חטיבת לימודי הפסיכותרפיה

 שילוב כלים יצירתיים בתהליך הטיפולי

פרקטיים בעבודה הטיפולית כלים ין הרקע התיאורטי לטיפול באמצעים יצירתיים והקורס משלב ב

עצמה. הכלים היצירתיים הם מועמדים טבעיים לחבור לטיפול בעזרת בעלי חיים, שכן השימוש בהם 

באופן כללי ורחב נכנס תחת הקטגוריה של טיפול דרך ובאמצעות אובייקט נוסף מעבר למטפל 

כתיבה  -ק בקורס(. בין הנושאים בהם נעסוולמטופל )כפי שקורה גם בטיפול בעזרת בעלי חיים

 play) פיסול בטיפול, טיפול באמצעות משחק כאמצעי טיפולי, סיפור סיפורים בטיפול, ציור בטיפול, 

therapy) ,אורטי פסיכודרמה, אמצעים נרטיביים בטיפול ועוד. כל שיעור מבוסס על קריאת חומר תי

הכלים  .והתבוננות על הקשר שבין ההתנסות המעשית והתיאוריה ותיאורי מקרה, עבודה מעשית

הנלמדים יהוו מרחב השלכתי נוסף, שכן יישומם הוא בהתייחס לבעלי החיים המגיעים למפגש 

 הטיפולי.

 ומה שביניהם על מתבגרים, הורים

 םסוציאליים הנורמטיביי-פסיכו-הקורס יעניק לסטודנטים הבנה עמוקה יותר על התהליכים הביו

הן ברמה האישית והן ברמה המשפחתית, ויצייד אותם בידע בסיסי לגבי גורמי  -המתרחשים בגיל זה

מתי ה"נורות האדומות" שלנו כאנשי מקצוע צריכות להידלק? כמו כן  –הסיכון האופייניים לבני הנוער 

דה יכירו הסטודנטים חלק מדרכי ההתערבות האפשריות בטיפול בבני הנוער ויטמיעו את הלמי

 .הקוגניטיבית באמצעות חוויה אישית

 פרקטיקום-הדרכה קבוצתית

סטודנטים יביאו מקרים מעבודתם להדרכה קבוצתית. הקורס ישלב עבודה קלינית עם הבנה 

הצגות מקרה, משחקי . תיאורטית. העבודה בעזרת בעלי חיים תשולב עם ההבנה הקלינית/טיפולית

בשנה זו יינתן הדגש על יישום  .והעמקת ההבנהתפקידים וטכניקות נוספות להמחשת החומר 

תהליכים פסיכותרפויטיים  -פרוטוקול הטיפול בעזרת בעלי חיים ע"פ "מודל המשולשים הטיפוליים

 בעזרת בעלי חיים".

 עבודה מעשית טיפולית

העבודה המעשית מתבצעת במסגרות טיפוליות המשלבות בעלי חיים בתהליכים טיפוליים באוכלוסיות 

 .שונות
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 חטיבת לימודי הטיפול בעזרת בע"ח הלכה למעשה

 סוגיות אתיות בעבודה עם בע"ח

בקורס נעסוק בהגדרות המושג אתיקה ואתיקה וטרינרית, בנושאים של רווחת בעלי חיים, חוק צער 

חיה, ודילמות אתיות המאפיינות את -חיה ומטופל-בעלי חיים, סוגיות אתיות הקשורות למפגש אדם

מסמך האתיקה המלווה את הארגונים  הקורס יתבסס על .בעלי חיים עזרתהטיפולית בהעבודה 

 הבינלאומיים וכן מודל המשולשים הטיפוליים.

 סדנת התנסות מעשי -אופטימיזציה של אחזקת בע"ח בשבי

מטפלים בחדר הטיפולים, מושפעת באופן ישיר, בין -עבודת צוות אמתית בינינו לבין בעלי החיים כקו

הם חיים. בהמשך לקורס "סוגיות אתיות בעבודה עם בע"ח", יצאו  םגם מתנאי המחייה בה היתר,

התלמידים ל"מרכז חוויות" אשר ממוקם בישוב אלעזר, גוש עציון, שם יתנסו הלכה למעשה 

באופטימיזציה )מיטוב( של תנאי אחזקת בע"ח בתנאי שבי, ועל ידי כך, ירכשו כלים תיאורטיים 

 לו ליישם בתהליכים הטיפוליים.ומעשיים אותם יוכ

 עצמאית, פרטים ותאריך ימסרו מראש. ההגעה ל"מרכז חוויות"

 עקרונות בסיסיים בתפקוד ושיקום בעזרת בעלי חיים

מטרת קורס זה הינה לחשוף ולהקנות בסיס ידע לסטודנטים בנושא תפקוד ויכולות האדם, בזווית 

למדו במסגרת הקורס יאפשרו לסטודנטים להבין יהראייה של מקצוע הריפוי בעיסוק. התכנים אשר י

בצורה טובה יותר את הרקע לתפקוד האינדיבידואלי של האדם ולהתייחס בצורה מותאמת יותר 

לצרכיו בטיפול. כמו כן ייעשה חיבור לידע הקיים בספרות בנושא תרומת בעלי החיים בכלל והטיפול 

מאות לשילוב עבודה עם בע"ח לצורך קידום הנעזר בבעלי חיים בפרט. במהלך ההרצאות יובאו דוג

 מטרות טיפוליות בקרב אוכלוסיות קליניות שונות.

 בעלי חיים כמסייעים בהתערבויות טיפוליות

הקורס יעסוק בקשר המיוחד וההדדי בין בני אדם לבעלי חיים ובדרך בה קשר זה בא לידי ביטוי 

עבודה טיפולית בעזרת בע"ח בעבודה עם מגוון רחב בעבודה טיפולית ושיקומית. נדון ברציונל וביישום 

של אוכלוסיות, כגון ילדים בסיכון ומשפחותיהם, קשישים ניצולי שואה, ילדים ואנשים עם צרכים 

תרפיסט בעל -מיוחדים. כמו כן, נתמקד במיקומו המיוחד של בעל החיים, לא ככלי עבודה, אלא כקו

תרפיסט, תוך התייחסות -ית של כל בעל חיים כקונוכחות משלו. נתייחס לחשיבות בבחירה האיש

לצרכים הרגשיים של המטופל והמטפל. יובאו לדיון הצגות מקרה, אשר ינסו להמחיש את התפיסה, 

 .את הפוטנציאל הטיפולי הטמון בבעלי חיים, את דרך העבודה והדילמות העולות במהלכה

 כתיבת דוחות אקדמיים

בסיסיות בכתיבת דוחות אקדמיים, בהכוונה לתחום הטיפול מטרת הקורס הנה להקנות מיומנויות 

. במסגרת הקורס, יחשפו AAT -(. כמו כן נערוך היכרות עם תחום מחקר ה AATבסיוע בעלי חיים )
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התלמידים למחקרים איכותיים וכמותיים מהתחום, בדגש על מחקרים שנעשו בארץ. כמו כן נכיר 

 להנחות אותנו בביצוע מחקר בסיסי בתחום.  ונתנסה בבחינת שיקולים עיקריים היכולים 

 

 סדנא מסכמת ב"מרכז חוויות"

. יוגה צחוק ועודנשימות, ,   EAGALAרפיה, צמיחה ולמידה בעזרת הסוסים המשלבת כלי פסיכות

, ומאידך חוויה מסכמת לסטודנטים בהתייחס ים מחדלהכיר כלי טיפולי עוצמתי -מטרת הסדנה

הסדנה כים אישיים, מקצועיים וקבוצתיים. תהלי -שנות הלמידהלתהליכים שעברו במהלך שלוש 

 תועבר ב"מרכז חוויות" אשר ממוקם בישוב אלעזר, גוש עציון.

  

 עצמאית, פרטים ותאריך ימסרו מראש. ההגעה ל"מרכז חוויות"

 כתיבה מונחית -עבודת גמר תכנית

ורטי הנלמד וההתנסות מטרת הסמינריון לכתוב עבודה אינטגרטיבית אשר תשלב את הידע התיא

תוך התייחסות למטופל ספציפי בו טיפל הסטודנט במהלך השנה. כמו כן יינתן דגש על  ,המעשית

 .סוגיות בעבודה מערכתית עם הורים. לסיום, על התלמיד להגיש עבודה מסכמת

 חטיבת לימודים העוסקת ברפואה וטרינרית

 זואונוזות

כלב, חתול, סוס,  - מבעלי החיים איתם הם באים במגעבקורס יילמדו המחלות המועברות לבני אדם 

 .הסימנים הנפוצים, דרכי התמודדות ומניעת מחלות אלו -ועופות למיניהם. למשל כלבת ועוד מכרסמים

 על שמירת בריאותם של המטפל והמטופל.סיכום התבוננות על רווחת בעלי החיים בטיפול תוך דגש 

 הכשרה מעשית

 שעות שנתיות של  100התיאורטיים הסטודנטים נדרשים למינימום  בשנה א' בנוסף ללימודים

 .עבודה מעשית עם ובסביבת בעלי החיים

  גני חיות ועוד. פינות חי,/העבודה המעשית עם ובסביבת בע"ח מתקיימת במסגרות 

 .'הסטודנט יפעל במסגרת מחודש ינואר ועד חודש יולי בשנה א 

 צמוד של המשרד האחריות לשיבוץ חלה על הסטודנט עם סיוע. 

 הסטודנט יוכל להיעזר ברשימת המסגרות בהן הסטודנטים פעלו בעבר. 

 שעות שנתיות של  200 -בשנים ב' וג' בנוסף ללימודים התיאורטיים הסטודנטים נדרשים ל

 (.שעות 400עבודה מעשית טיפולית כל שנה )סה"כ 

 י חיים בתהליכים העבודה המעשית הטיפולית מתבצעת במסגרות טיפוליות המשלבות בעל

ההשתבצות במסגרות הינה באחריות הסטודנט ונעשית על ידו, טיפוליים באוכלוסיות שונות. 

. התלמידים יקבלו סיוע וייעוץ בבחירת מקום העבודה תוך הדרכה וליווי של בית הספר

דות בשיתוף עם מכון מגיד זה מספר שנים. מסגרות חיצוניות , במסגרות העובהמעשית

 .בות אישור מנהל ההכשרה המעשיתאחרות מחיי

  חלוקת שעות העבודה המעשית טיפולית צריכה להתפרס לאורך שנת הלימודים, מספטמבר

שעות שבועיות בממוצע  6-ועד סוף חודש אוגוסט בשנה לאחר מכן, במתכונת של כ

 :שמתחלקות כלהלן
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  ת(שעות טיפול שנתיו 120ארבע שעות טיפול פרטניות לארבעה מטופלים )לפחות. 

  שעות  40שעת הדרכה/הנחייה תינתן ע"י אנשי הצוות במקום העבודה המעשית )לפחות

 .שנתיות(

  שעות  40שעה כחלק מעבודת צוות, כתיבת דוחות, נוכחות במסגרת ועוד )לפחות

 .שנתיות(

  ,שעות ההדרכה/הנחייה השבועיות יינתנו ע"י אנשי צוות מנוסים ומיומנים )עו"סים, פסיכולוגים

המכירים את  ,טרים, מטפלים בכירים אחרים, יועצים בכירים, פסיכותרפיסטים וכדומה(פסיכיא

)אין צורך במדריך מרקע הטיפול  יה ויכולים להנחות את הסטודנטיםהמסגרת והאוכלוסי

 בעזרת בעלי חיים(.

  במקביל להדרכה במסגרת העבודה המעשית הטיפולית, הסטודנטים יקבלו הנחיה קבוצתית

אשר תיגע בכלל התהליך אשר הם עוברים,  ,פרקטיקום" -הדרכה קבוצתית"במסגרת הקורס 

 .וכן שילוב בעלי החיים בעבודתם הטיפולית

 

ראל ובעולם לתחום חשוב ומהותי דואר ישראל והשירות הבולאי יצאו עם שחלק מעליית המודעות ביכ

הבולים עוצבו בהשראת מודל ה"משולשים הטיפוליים" של ד"ר  בולים בנושא טיפול בעזרת בעלי חיים 

 .טיפול בעזרת בעלי חיים בתחוםהרב   פועלוובהוקרה על יוני יהודה 
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 סגל המרצים בבית הספר

 לי אביב -ד"ר טל

M.A. Long Island University, 1991  

 התכנית לפסיכותרפיה במכון הפסיכואנליטי בירושליםבוגרת 

ד"ר מבי"ס לחינוך באוניברסיטת בר אילן, עבודת המחקר בנושא: תרומת הרכיבה הטיפולית בקרב 

 ילדים עם הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות.

 

 מדריכת רכיבה, פסיכולוגית חינוכית וקלינית, מטפלת משפחתית ומורשית לעסוק בהיפנוזה.

 .EAGALAפסיכותרפיסטית מוסמכת לטיפול בסביבת סוסים מטעם 

 מרצה במכללת בית וגן ובסמינר בית יעקב, מנחת קבוצות ומטפלת בקליניקה פרטית.

 

 ד"ר רחל אדלר

D.V.M  ,1997אוניברסיטת ליברפול, אנגליה 

  2011בוגרת התכנית להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים, מכון מגיד, 

 .נית להדרכת הורים מטעם מכון אדלרבוגרת התכ

מומחית לרפואת סוסים. מטפלת ומפקחת על פינות חי. פסיכותרפיסטית מוסמכת לטיפול בסביבת 

בעלת ניסיון עשיר בטיפול פרטני וקבוצתי בקרב אוכלוסיות שונות כגון נוער .  EAGALAסוסים מטעם 

רינריה בכנסים ותוכניות שונות. בעלת בסיכון, תשושי נפש, משתקמים, ואסירים. מרצה בתחומי הוט

 .קליניקה פרטית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים, בחוות סוסים

 

 גב' טלי אהרוני

M.A . J.F.Kennedy University, California, U.S.A, 1982 

פסיכולוגית קלינית, מדריכה ומטפלת מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי. מורשית לטיפול בהיפנוזה. יו"ר 

לשעבר של ועדת ההשתלמויות של האגודה לטיפול משפחתי. משלבת הוראה בתחומי טיפול מגוונים 

עם עבודה טיפולית בקליניקה. קיבלה פרס מנהיגות מטעם מרכז סאטיר בוונקובר על פעילותה לקידום 

הפיתוח והלימוד של מודל סאטיר בישראל. מייסדת המרכז להכשרה ולמידה של מודל סאטיר. 

 .המודל של וירג'יניה סאטיר בפנים חדשות –הספר :"מהישרדות לאנרגיית חיים" מחברת 

 

 ד"ר אריק אלון

M.A.  בפסיכולוגיה קלינית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

Ph.D 2005אביב, -אוניברסיטת תל 

 בעל תואר מומחה בפסיכולוגיה בתחומים: קלינית, רפואית וחינוכית.

-מדריך. פסיכולוג בכיר במרכז לבריאות הנפש אברבנאל, בת -וכי מומחהוחינ פסיכולוג קליני, רפואי 

יפו. מרצה במכללות למורים, אוניברסיטה פתוחה -חינוכי של עיריית ת"א-ים ובשירות הפסיכולוגי

 ובמרכז האקדמי פרס ברחובות.

 

 ד"ר תמימה אלון

D.V.M. ,ברפואה וטרינרית , מרפאה פרטית לטיפול בחיות מחמד 

 .שנה בתחום 20תחומה, ניסיון של מומחית ב

 .רופאה וטרינרית קלינית ,מוסמכת מטעם הרשות
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 מר אבשלום בני

B.A. Reed College, 1976 

חיות מחמד והאדם בסיוע הדדי". בעל ניסיון עשיר בטיפול  -מייסד ומנהל את ארגון "חמה ישראל 

הורים לילדים בקרב אוכלוסיות פרטני וקבוצתי בעזרת בעלי חיים במטרה לחזק את הקשר שבין 

 שונות ומגוונות.

 

 ד"ר עודד ברגמן

B.Sc במדעי החיים, אוניברסיטת חיפה 

M.Sc מהמחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב 

 תעודת הוראה בהוראת המדעים, מכללת אורנים

Ph.D  ,2016הפקולטה לרפואה, המעבדה לפסיכוביולוגיה, הטכניון בשיתוף בית חולים רמב"ם 

  2013בוגר התכנית לטיפול בעזרת בעלי חיים, מכון מגיד, 

דוקטורט באקולוגיה, במעבדה לחקר הכנרת, המעבדה לחקר הכנרת, המכון לחקר -כיום משלים פוסט

 ימים ואגמים.

 מר מרום גורין

M.S.W.  ,2013האוניברסיטה העברית בירושלים  

 בן גוריוןדוקטורנט בבית ספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת 

מטפל מוסמך  המרכז לפסיכולוגיה יהודית. -בוגר התכנית התלת שנתית במכון רוטנברג עו"ס קליני.

  .מטפל בקליניקה פרטית בירושלים ומודיעין .EMDRבשיטת 

 

 גב' עוזית דגן

B.S.W.  ,1985אוניברסיטת תל אביב 

M.A. Fairfield University, Connecticut, U.S.A., 1994 

וציאלית, מטפלת זוגית ומשפחתית ומדריכה מוסמכת. מנהלת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי עובדת ס

בכוכב יאיר. התמחתה בטיפול במתבגרים ובטיפול יצירתי לסוגיו. מגשרת. ניהלה בעמותת עלם 

פרויקט גישור בין בני נוער למשפחותיהם. חברה פעילה בקבוצת וירג'ניה סאטיר. הרצתה בביה"ס 

אריאל. מטפלת במסגרות ציבוריות ובעלת קליניקה פרטית. סופרת האוניברסיטאי  לעו"ס במרכז

 ומשוררת. כיהנה כיו"ר חוג היוצרים של כפר סבא והשרון.

 

 גב' ליאת חיימוביץ

 B.S.W  ,2004אוניברסיטת בן גוריון 

 M.S.W  ,2013אוניברסיטת תל אביב 

 2006טיפול בעזרת בעלי חיים, מכללת דוד ילין, 

עובדת סוציאלית בהתמחות בילד ונוער ומטפלת בעזרת בע"ח. עובדת בהתפתחות הילד עם הגיל 

 הרך, הדרכת הורים וטיפול דיאדי. 

 

 גב' אבישג טוראל 

B.A. באומנות, אוניברסיטת תל אביב 

M.A. בטיפול באומנות, אוניברסיטת לסלי, בוסטון, ארה"ב 

 בוגרת תכנית פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית באוניברסיטת בר אילן  
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בעלת ניסיון של שנים רבות בעבודה טיפולית בגישה דינמית, במשרד החינוך במרכזים טיפוליים 

בעיקר כיתות לקויי שמיעה וכיתות תקשורת )עם ילדים ומתבגרים על הרצף  ובכיתות חינוך מיוחד,

 האוטיסטי בתפקוד גבוה(. 

כן תהליכים בקבוצה בשיתוף מלווה ומדריכה את הצוות החינוכי טיפולי וכן עוסקת בהדרכת הורים ו

 קלינאית תקשורת או יועצת חינוכית.

אביב ובכרכור, לילדים מתבגרים ומבוגרים בגישה דינמית, בה נותנת -בעלת קליניקה פרטית בתל

  מענה טיפולי למגוון קשיים רגשיים על רקע של מחלות נפש, חרדה וכדומה,

 או קשיים המתלווים לאימוץ, לקות תקשורתית ואחרים.

 ד"ר יוני יהודה

 האוניברסיטה העברית. -מנהל בית הספר להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים, מכון מגיד

 בחינוך, מוסמך  Me.Dבפסיכולוגיה,  Ph.Dפסיכותרפיסט, מטפל מומחה בעזרת בעלי חיים, 

EGALA  ביוגה צחוק, מוסמך  פסיכותרפויטי בעזרת סוסים. מנטור, ליצן רפואי מוסמך, מטפל בסיוע

. מומחה להתאמת חיית "מרכז חוויות". מייסד ומנהל את see far cbtבשיטה  ptsd -ו בטיפול בחרדה

חיית מחמד, לקראת  -מחמד למשפחה, ליחיד, לזקן ולצעיר. מומחה בליווי טיפולי, שכול בעלי חיים

 . vet-technicianהמתת חסד או פטירה פתאומית. בעל הכשרת 

 ידול והתאמת בעלי חיים לטיפול בעזרת בעלי חיים.מומחה לג

 

 גב' שרה כהן

M.S.W  ,2017אוניברסיטת חיפה 

 .עובדת סוציאלית קלינית, הידרותרפיסטית ומטפלת רגשית במים

מומחית לטיפול בטראומה וחרדה בילדים, מתבגרים ומבוגרים. מדריכת הורים ואנשי טיפול ומנחה 

 .D.B.T ו EMDR , cee far c.b.t קבוצות. מטפלת מוסמכת בשיטות

 .מרכז לטיפול בטראומה בניהולו של פרופסור מולי להד -עובדת במרכז משאבים בקרית שמונה

 .מטפלת רגשית במים במבוגרים במצבי שכול ואבדן, טראומה וחרדה

 

 מר עמיר פירני

M.S.W  ,1994אוניברסיטת תל אביב 

B.A.  ,1986בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה 

עו"ס בבית אבות "נאות יהוד" ביהוד, בעל קליניקה פרטית לייעוץ ושיקום מכורים לסמים, אלכוהול 

 ומין. מפתח טכניקות התערבות חדשניות בשיקום עבריינים ומכורים לסמים בעלי עבר טראומתי.

 גב' לירון קורונה

B.A.  ,2006בהיבטים התפתחותיים בחינוך מיוחד, אוניברסיטת תל אביב 

 2008בעלי חיים, ממכללת לוינסקי לחינוך,  לימודי התערבות טיפולית בעזרת בוגרת

 תעודת ייעוץ והדרכה חינוכית/ טיפולית לגיל הרך, אוניברסיטת בר אילן

M.A. ,2016. בהתפתחות הילד, אוניברסיטת בר אילן 

לי חיים, מנחת הורים ומדריכת צוותים חינוכיים ומטפלים לצד בעלי חיים. בעלת ניסיון מטפלת לצד בע

שנים בעבודה עם אוכלוסיות רווחה, ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים, קשיים רגשיים, קשיי  10של מעל 

מטפלת בגישה טיפולית דינמית הדוגלת התנהגות, ובוגרים בעלי הפרעות אישיות והפרעות נפשיות. 

  .בעלת קליניקה פרטיתבטיפול לצד חיות משוקמות, ללא כלובים וללא החפצת בעלי החיים. 
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 מר דודי )דוד( רז

M.S.W.  2017אוניברסיטת אריאל 

M.A.  ,2009בחינוך מיוחד אוניברסיטת תל אביב 

 B.A. ,2006בפסיכולוגיה האוניברסיטה הפתוחה 

 "  בנפגעי פוסט טראומה (PE)ממשוכתלימודי תעודה בשיטת טיפול מסוג "חשיפה 

 תעודת הוראה בחינוך מיוחד ובפסיכולוגיה

 לימודי תעודה בטיפול בעזרת בעלי חיים

 

עובד סוציאלי קליני, מומחה בחינוך מיוחד ובטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים. עוסק בטיפול בילדים 

, הפרעת קשב וריכוז, ומבוגרים בקרב אוכלוסיות עם הפרעות התפתחותיות, הפרעת התנהגות

אוטיזם, חרדה, דיכאון, טראומה, אובדן ומשברי חיים. עבד כמטפל בגני ילדים ובתי ספר בחינוך 

המיוחד עם הדרכת הורים, וכעו"ס קליני במרכז לבריאות הנפש ע"ש אברבנאל. עובד ב"עמך" עם 

יך הכשרה ניצולי שואה, בקליניקה פרטית ומנחה קבוצות טיפוליות, במקביל נמצא בתהל

 לפסיכותרפיה בגישה הדינאמית במכון מגיד וכותב בתחום העשייה הטיפולית.

 

 עופרי שוחט

 בפסיכולוגיה   B.Aתואר 

 בחינוך מיוחד  M.Aתואר  

 ואנשי חינוך.בוגרת התוכנית לחינוך כלבי שרות ותרפיה, חינוך והכשרת כלבים טיפוליים למטפלים 

 

 לטפל במגוון אוכלוסיות כולל קשישים כיצד בתכנית לומדים 
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 נהלי רישום ותנאי קבלה

  קבלה תנאי

 ל"בחו או בארץ ג"המל י"ע המוכר אקדמי ממוסד התואר במהלך או ומעלה ראשון תואר בעלי. 

  ראיון אישי 
 

. מעשית הכשרה שעות 500 כוללאקדמיות,  שעות 1820 של בהיקף שנים 3 הלימודים: משך

 .בפסיכולוגיה כוללים קורסי יסוד ומבואות הלימודים

 ירושלים ות"א :שלוחות 2 -מתקיימת ב התוכנית

 יום ראשון בין  -, נאות אפקה7קמפוס מכון מגיד קהילת סלוניקי  -מסלול בוקר -תל אביב

 .8:30-14:45השעות 

 השעות יום שני בין  -, נאות אפקה7קמפוס מכון מגיד קהילת סלוניקי  -מסלול ערב -תל אביב

14:30-20:45. 

 יום חמישי בין השעות  -קמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית -מסלול ערב -ירושלים

14:30-20:45 . 

 בפסיכולוגיה יתקיימו ביום ראשון בין ומבואות קורסי יסוד  - לכלל הסטודנטים בשלוחות

 בשלוחת תל אביב.  15:00-18:00השעות 

  לימי העיון הלימודים במהלך הלימודים מתקיימים ימי עיון המהווים חלק מתוכנית  -ימי עיון .

  מגיעים מרצים מומחים העוסקים ומחדשים בתחום הטיפול בעזרת בע''ח

  

  40 -)כ 8:30-13:00בכל השלוחות מתקיימים מעת לעת גם לימודים בימי שישי בין השעות 

מפגשים בחודש(. כמו כן, יתכן כי חלק מימי  1-2 -ימודמפגשים הפרוסים על שלוש שנות הל

הסיורים יתקיימו בימים ובשעות שמחוץ לשעות וימי הלמידה השוטפים. תאריכים אלו יפורסמו 

 מראש. במקרים מסוימים ייתכנו שינויים.

 ג' -בשנה א' יחלו הלימודים במקביל לפתיחת שנת הלימודים האקדמית )אוקטובר(. בשנים ב' ו

תחילת ספטמבר על מנת לאפשר הדרכה ותמיכה בתהליך ההשתלבות יחלו הלימודים ב

במסגרות העבודה המעשית טיפולית. התכנית הינה שנתית, רציפה, ללא חלוקה לסמסטרים. 

 לוח החופשות מותאם עד כמה שניתן ללוח החופשות במשק. 

 

 * פתיחת התכנית בכל שלוחה מותנית במספר נרשמים.

 

 שכר לימוד

 375 -יתדמי רישום לתוכנ  ₪ 

  בפסיכולוגיה, ליווי והדרכה של  מבואותיסוד וכולל קורסי ₪  14,400 –שכר לימוד שנתי

 הסטודנט במקומות ההכשרה המעשית.

 יש אפשרות לשלם בפריסת תשלומים נוחה.      
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מאפשרת כיום השתלבות בעבודה במסגרת: של מכון מגיד  תעודת המטפל בעזרת בעלי חיים

אגף משפחות והנצחה ואגף השיקום,  -ביטוח לאומי, משרד הרווחה, משרד הביטחוןקופות חולים, 

 .קליניקה פרטית ועוד ות, דיורים מוגנים, משרד החינוך,בתי ספר, בתי אב

בויות טיפוליות להתער "סבי מטעם תעודת בוגר התכנית לטיפול בעזרת בעלי חייםלמסיימים תינתן 

ס י"די המשך מיסודה של האוניברסיטה העברית, בשיתוף במכון מגיד ללימו -בעזרת בעלי חיים

-ו ,ISAATהבינלאומיים לרפואה ווטרינרית ע"ש קורט של האוניברסיטה העברית, ובהכרת הארגונים 

IAHAIO" מ.ר.ח.ב.-" ונפש חיה בגוף חי, והארגונים הישראליים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האגודה של  מכון מגיד הינו הראשון בארץ שקיבל את ההכרה היוקרתית

 ISAAT - הבינלאומית למטפלים בעזרת  בעלי חיים 

International society for animal assisted therapy  

 

   IAHAIO -מגיד הינו חבר באיגוד היוקרתי הבינלאומי ה מכון

International Association of Human Animal Interaction Organizations 
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 בית הספר להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חייםצוות  

 יועצת התכנית 

 שרית יהושע הגב' 

 *3070או  02-5422000טל' 

org.il.magid@magid  

 

 הגב' חן שמסיאב

 רכזת סטודנטים

 025422009טל: 

Aat@magid.org.il    

 

 צבי-הגב' דפנה בן

 רכזת בית הספר

 077-4702993 -,  פקס02-5422035 -טל'

dafnab@magid.org.il  

 

 ד"ר יוני יהודה

 מנהל בית הספר 

 מנהל ההכשרה/ העבודה המעשית

054-3022260 

 yoni@magid.org.il     

  

mailto:magid@magid.org.il
mailto:magid@magid.org.il
mailto:Aat@magid.org.il
mailto:Aat@magid.org.il
mailto:dafnab@magid.org.il
mailto:dafnab@magid.org.il
mailto:yoni@magid.org.il
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 בוגרי התכנית ממליצים

עם  חיים, יחד-תמיד הייתה לי תשוקה ענקית לבעלי אני מצאתי את המקום שלי בחיים, -מעיין טל

אהבה לעולם הטיפולי. לא ידעתי שאפשר לשלב את שתי אהבות 

מכון מגיד. כשסיימתי האלה יחד, עד ששמעתי על בית הספר של 

את הלימודים מיד מצאתי עבודה במרכזי תעסוקה לאוטיסטים 

בוגרים. הוצאתי ספר וערכת קלפים טיפוליים כשאני עובדת זו 

בעלי אני בייעוד שלי. החיבור בין  . meant -to-be - הרגשה של

למטופלים הוא טבעי ונכון. למי שיש אהבה לטיפול ואהבה  החיים

בחום על התכנית. אני מצאתי את המקום   ממליצה לבעלי חיים אני

 .שלי בחיים

  

  

וכיום אני   כיום אני מטפלת בעזרת בעלי חיים בזכות מכון מגיד, למדתי שלוש שנים- ענבר הלמן

שנים וחושבת שזה אחד המקצועות היותר מרתקים  8בתחום כבר 

שקיימים בכלל ובעולם הפסיכולוגיה והפסיכותרפיה בפרט. אני 

מליצה על מגיד כמקום טוב להתחיל בו לצמוח ולגדול אל תוך מ

התחום הטיפולי שסיפק לי כלים על מנת לעשות את צעדי הראשונים 

, ובעיקר להאמין בעצמי כי אני צועדת בדרך הנכונהכמטפלת 

התכנים והמרצים במהלך הלימודים הם חשובים מאוד בכדי להבין 

ורי דרך בדרך שהיא ארוכה כיצד לגשת לטיפול וכיצד לא לעשות קיצ

 .חשובה ומשמעותית

  

  

 הלימודים במכון מגיד פתח עבורי צוהר אל העולם הטיפולי בכלל ובפרט לעולם - רונית אור

וגם גרמו לי לעבור תהליך נפשי חשוב שהיה  אפשרוהטיפול בעזרת בעלי החיים. הלימודים במכון 

התפתח לדיין בראשית דרכיו לא מפסיקה ללמוד ועבורי רק תחילת הדרך. כיום אני עצמאית בתחום, ע

 !בתחום הטיפול. ממליצה בחום על מכון מגיד

חינוך מיוחד  -כיום עובדת כמטפלת בעזרת בעלי חיים בית הספר שחר – רביב-ענווה שיינפלד

 .להפרעות התנהגות קשות. כמו כן מעבירה סדנאות העצמה בעזרת כלבים

את לימודי במכון מגיד התחלתי עם הרבה ידע על בעלי חיים ופחות ידע על בני אדם. במהלך 

בתחום נפש האנוש והתבהר השילוב המדהים שידעתי שקיים בין נפש  יידיעותיהלימודים התרחבו 

. כיום אני עובדת בתחום ונהנית מכל רגע. אני מרגישה שאני תורמת למטופלי בעל החייםהאדם לנפש 

 .נהנים מכלי ייחודי שתורם להם מאוד ושהם

התכנית טיפול בעזרת בוגרת  –הלמן ענבר 

  הטיפול שלה כלבבעלי חיים וה
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 עובדת כמטפלת בעזרת בעלי חיים באופן פרטי–  ענבר בן יצחק

הלימודים במכון מגיד מוכוונים וממוקדים בתחום הטיפול הרגשי )בעיני בשונה ממקומות אחרים(. 

בכלל מדובר בלימודים מקיפים, רציניים ומשמעותיים שמקנים רקע תיאורטי ומעשי לטיפול רגשי 

ולטיפול רגשי הנעזר בבעלי החיים בפרט. במהלך הלימודים נעשית עבודה פרטנית של גיבוש הזהות 

 .המקצועית של הסטודנטים, אשר נותנת מקום להעצמה אישית והתבוננות פנימית

עובדת כיום כמטפלת בעזרת בעלי חיים באופן פרטי, במכון להתפתחות הילד, אולפנה ,  -דבורית

 ודמרכז חוסן וע

הלימודים במכון מגיד היו חווייתם ומעניינים, יחס המרצים היה מעולה כאשר הם ליוו בכל התהליך ועד 

 .עצם היום הזה עוזרים בשמחה בכל התלבטות ושאלה
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 אודות מכון מגיד 

בירושלים, מקיים מערך מכון מגיד ללימודי תעודה ולימודי המשך, מיסודה של האוניברסיטה העברית 
 :של תכניות לימוד וקורסים בתחומים שונים ברחבי הארץ. בכלל זה

 לימודי המשך ולימודי תעודה לבוגרי אוניברסיטאות ומכללות, ולבעלי מקצוע במגוון תחומים. 

 תכניות הדרכה והשתלמויות לעובדים של גופים ציבוריים ומסחריים. 

  לאוניברסיטאותמכינות לאוכלוסיות ספציפיות לקבלה. 

  תכניות לימוד לתארים מתקדמים של האוניברסיטה העברית   (executive programs) 

 ( השתלמויות למשלחות בינלאומיותexecutive training) 

המכון שומר על סטנדרטים אקדמיים גבוהים תוך הקפדה והצבת אתגרים ללומדים ופריצת דרך 
 לתחומים חדשים. 

מעולים, ביניהם מיטב המרצים באוניברסיטה העברית וכן מומחים נוספים  אנו מטפחים מאגר מרצים
 .בעלי ידע וניסיון רב בתחומם

 .מכון מגיד משרת אלפי סטודנטים ומעסיק מאות מרצים ברחבי הארץ

 

 

 077-5558007פקס  02-5422000* או רב קווי 3070 התכנית:  ליועצת

 magid@magid.org.il  mail-E   | אתר הביתmagid.huji.ac.il 

mailto:magid@magid.org.il

