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 בעזרת בעלי חייםהתכנית לטיפול 

לצורך התערבויות טיפוליות  "בעזרת בעלי חיים למקצוע "מטפל/תמטרת התכנית הינה להכשיר 

מקנה כלים טיפוליים וידע תיאורטי ומעשי, המסייעים בהבנה תכנית בקרב אוכלוסיות שונות. ה

של תהליכים טיפוליים ושל אוכלוסיות יעד אשר הטיפול בעזרת בעלי חיים משמעותי וחיוני 

 כחלק מההליך הטיפולי בהן. 

משולשים " –מחלוצי התחום בארץ ובעולם, מפתח מודל  הינו ד"ר יוני יהודה מנהל בית הספר,

 ."בעזרת בעלי חיים םיטפסיכותרפויכים תהלי -טיפוליים

 :תנאי קבלה

  בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג. תינתן עדיפות לבעלי תארים בתחומים   •

 .*טיפוליים והתנהגותיים

בכל מוסד  * ניתנת האפשרות ללמוד בתכנית בשלוחת בית ברל, תוך שילוב לימודי תואר ראשו

ואקרדיטציה תינתן למשלבים את התכנית יחד עם לימודים   . מחיר מוזלהמל"גאקדמי המוכר על ידי 

 רק לאחר הצגת זכאות לתואר ראשון לפחות. תינתןבמכללת בית ברל. בכל מקרה, תעודת המטפל 

 .ראיון אישי  •

קורסי מבואות בפסיכולוגיה  יםהשלידרשו ל טיפולית המדיסציפלינבעלי תואר ראשון שאינו  • 

נושאים הבאים: מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית, תיאוריות כלל החלק או ב

 .האישיות ופסיכופתולוגיה

, במידה על ידי המל"ג בכול מסגרת אקדמית מוכרתאו , במכון מגידניתן להשלים קורסים אלה 

. יש להשלים קורסים אלה עד לתחילת שנה ב' והיקף הקורס זהה או גדול יותר והסילבוס תואם

 .לפני תחילת הלמידה מםלהשלי כאשר ישנה עדיפות הלימודים,תכנית של 

אנו מקיימים מעת לעת ולסירוגין את קורסי ההשלמה במהלך חודשי הקיץ וככול הניתן 

בחופשות במהלך השנה. מקום הלימוד של קורסי ההשלמה הוא ת"א, וקיומן מותנה במספר 

 .רשמיםהנ

 :2018 בשנת בשלוחת תל אביב, אשר יתקיימו במכון מגיד תאריכי הקורסים 

 שעות תאריך יום מרצה קורס היקף

נ"ז  4
60 

 שעות

 14:00-21:00 24.7.2018 שלישי אריק אלון פסיכופתולוגיה

 14:00-21:00 7.8.2018 שלישי אריק אלון פסיכופתולוגיה

 14:00-21:00 4.9.2018 שלישי אריק אלון פסיכופתולוגיה

 14:00-21:00 9.10.2018 שלישי אריק אלון פסיכופתולוגיה

 17:00-21:00 17.10.2018 רביעי אריק אלון פסיכופתולוגיה

 14:00-21:00 23.10.2018 שלישי אריק אלון פסיכופתולוגיה

 14:00-21:00 30.10.2018 שלישי אריק אלון פסיכופתולוגיה
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נ"ז  4
60 

 שעות

 14:00-21:00 31.7.2018 שלישי  אריק אלון פסיכו' התפתחותית

 14:00-21:00 8.8.2018 רביעי אריק אלון פסיכו' התפתחותית

 14:00-21:00 5.9.2018 רביעי אריק אלון פסיכו' התפתחותית

 17:00-21:00 10.10.2018 רביעי אריק אלון פסיכו' התפתחותית

 14:00-21:00 16.10.2018 שלישי  אריק אלון פסיכו' התפתחותית

 14:00-21:00 24.10.2018 רביעי אריק אלון פסיכו' התפתחותית

 14:00-21:00 31.10.2018 רביעי אריק אלון פסיכו' התפתחותית

         
 

נ"ז  2
30 

 שעות

 9:00-13:30 20.7.2018 שישי אריק אלון מבוא לפסיכולוגיה

 9:00-13:30 27.7.2018 שישי אריק אלון מבוא לפסיכולוגיה

 9:00-13:30 3.8.2018 שישי אריק אלון מבוא לפסיכולוגיה

 9:00-13:30 7.9.2018 שישי אריק אלון מבוא לפסיכולוגיה

 9:00-13:30 14.9.2018 שישי אריק אלון מבוא לפסיכולוגיה

         
 

נ"ז  2
30 

 שעות

 9:00-13:30 21.9.2018 שישי אריק אלון תיאוריות האישיות

 9:00-13:30 5.10.2018 שישי אריק אלון תיאוריות האישיות

 9:00-13:30 12.10.2018 שישי אריק אלון תיאוריות האישיות

 9:00-13:30 19.10.2018 שישי אריק אלון תיאוריות האישיות

 9:00-13:30 26.10.2018 שישי אריק אלון תיאוריות האישיות

 

 

 ₪ 1,000 -שעות אקדמיות( 30נ"ז ) 2בהיקף של עלות הרשמה לקורס 

 ₪  980 -14.4.18-מחיר מוזל לנרשמים לשני קורסים או יותר, וכן להרשמה מוקדמת עד ה

 

 ₪ 2,000 -שעות אקדמיות( 60נ"ז ) 4עלות הרשמה לקורס בהיקף של 

 ₪ 1,960 -14.4.18-מחיר מוזל לנרשמים לשני קורסים או יותר, וכן להרשמה מוקדמת עד ה
 

 .השלמת חובות קורסי הקדם מהווה תנאי למעבר לשנת הלימודים השנייה 
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 צוות  בית הספר להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים 

 , רות פקר' הגב

 רכזת לענייני תלמידים והוראה

 077-4702993 -פקס, 02-5422009 -טל'

aat@magid.org.il 

 

 ,גל מצרפי' הגב

 והוראהרכזת לענייני תלמידים 

 077-4702993 -פקס , 02-5422009 -טל'

aat@magid.org.il 

 

 , קובלינר אביגל' הגב

 הספר בית רכזת

 077-4702993 -פקס , 02-5422009 -טל'

avigal@magid.org.il 

 

  

 יהודה יוני ר"ד

  הספר בית מנהל

 המעשית העבודה/ ההכשרה מנהל

054-3022260 

yoni@magid.org.il 
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 מורכבים משלוש חטיבות עיקריותתכנית הלימודים ב

 .טיפוליותהכוללת לימודי תיאוריה וטכניקות להתערבויות , יתטפסיכותרפויהחטיבת הלימודים  •  

 .חטיבת הלימודים העוסקת ברפואה וטרינרית   •

    בכלל זה האינטראקציה שבין  ,חטיבת הלימודים העוסקת בטיפול המעשי בעזרת בעלי חיים   •

 .המטופל, בעל החיים והכנתו למשימה הטיפולית המטפל,

כוללת  תכנית, ההיציאה "לשטח"ה חלק משמעותי בהכשרתו של המטפל הינבשל התפיסה כי 

לימודיים מתקיימים סיורים  תכניתכמו כן, במסגרת ה .פרקטית שעות עבודה מעשית 500סה"כ 

 הלמידה.משמעותי מחלק  מהוויםאשר 

שעות עם ובסביבת בעלי  100 בת יוצאים הסטודנטים לעבודה מעשיתבמהלך השנה הראשונה 

היום והשעה נקבעים ע"י הסטודנט בתאום עם המסגרת. אנו מספקים  .החיים בפינות חי

מטרת עבודה  הצעותיהם לשיבוץ.את רשימת פינות חי רלוונטיות ומאפשרים לסטודנטים להביא 

 פול של מגוון בעלי חיים שונים.זו הינה ללמוד, להיחשף ולהתנסות באחזקה ובטי

במסגרות  (בכל שנה)שעות  200 בת בשנים ב' וג' יוצאים הסטודנטים לעבודה מעשית טיפולית

מנו שנים רבות ומאפשרים יאנו מספקים רשימת מסגרות רלוונטיות אשר פועלות ע. טיפוליות

בתאום עם היום והשעה נקבעים ע"י הסטודנט  לסטודנטים להביא הצעותיהם לשיבוץ.

משום  בימי שישיהטיפולית לא ניתן לבצע את שעות העבודה המעשית , אך עם זאת, המסגרת

 התנגשות עם מערכת הלימודים.

שעות אקדמיות. הרציונל העומד בבסיס  1600-למעלה משנים, בהיקף של  3משך הלימודים: 

 , הפנמתו,מדהתפתחותית בהקניית החומר הנל -משך שנות הלימוד נובע מתפיסה תהליכית

 .סטודנטזהות המטפל אצל הוהתפתחות 

: במסגרת מאפשרת השתלבות בעבודהשל מכון מגיד  מטפל בעזרת בעלי חיים התעודת 

אגף משפחות והנצחה ואגף  - קופות חולים, ביטוח לאומי, משרד הרווחה, משרד הביטחון

 ...השיקום, משרד החינוך ועוד

 .מעת לעתנה משת הכרהוהיש לציין כי המקצוע נמצא בתהליכי חקיקה     *

בית הספר  -מטעם  לטיפול בעזרת בעלי חיים תכניתלמסיימים תינתן תעודה בוגר ה

מכון מגיד ללימודי המשך מיסודה של האוניברסיטה  -להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים 

של האוניברסיטה  ע"ש קורטהעברית בירושלים, בשיתוף בית הספר לרפואה ווטרינרית 

מוכרת גם  תכניתה .IAHAIO, וכן ISAAT הארגונים הבינלאומייםהעברית בירושלים, ובהכרת 

 .מ.ר.ח.ב"נפש חיה בגוף חי" וכן  הארגונים הישראליםעל ידי 
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 * שלוחות בימי לימוד שונים 4-ב כנית מתקיימתהת

 14:30-20:45ימי ראשון בין השעות  -קמפוס מכללת בית ברל - בבית ברל

-14:30ימי שני בין השעות  -, נאות אפקה7קמפוס מכון מגיד קהילת סלוניקי  - בתל אביב

20:45 

 14:30-20:45ימי רביעי בין השעות   -142בית הכט, שד' הנשיא   – חיפהב

-14:30ימי חמישי בין השעות  -קמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית  - בירושלים

20:45 

 

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

 בדרך כלל מתקיימים, יותר ימי שישי בשנים ב' וג'(.. מפגשים הפרוסים על שלוש שנות הלמידה

תאריכים אלו  בימים שאינם יום הלימודים הקבוע. יתקיימוחלק מימי הסיורים  יתכן כיכמו כן, 

 . במקרים מסוימים ייתכנו שינויים.יפורסמו מראש

 

ג' -ת הלימודים האקדמית )אוקטובר(. בשנים ב' ובשנה א' יחלו הלימודים במקביל לפתיחת שנ

יחלו הלימודים כבר בתחילת ספטמבר על מנת לאפשר הדרכה ותמיכה בתהליך ההשתלבות 

 במסגרות העבודה המעשית טיפולית.

  

 בשלוחות מותנית במספר נרשמים. תכנית* פתיחת ה

 שכר הלימוד

חלקית או קורסים תכנית ברישום ללשנה. ₪  13,200מלאה הינו תכנית שכר לימוד שנתי ל

התלמיד. שכר הלימוד רשם יעפ"י מספר נקודות הזכות שאליהם קבע יבודדים, שכר הלימוד 

 .₪ 750עבור נקודת זכות אחת הינו

 אופן התשלום

  מלא בלבד בתשלום אחד -העברה בנקאית .1

 בהנחה מקסימלית, ועדתשלומים חודשיים שווים  שלושההוראת קבע בתשלומים )עד  .2

 .(תשלומים שווים בהנחה מופחתת 10

בהנחה תשלומים חודשיים שווים  שלושהבתשלום אחד, או בתשלומים )עד  -המחאות .3

( ההמחאה הראשונה תהיה תשלומים שווים בהנחה מופחתת 10מקסימלית, ועד 

לתאריך פתיחת שנת הלימודים )למעט לנרשמים ברישום מוקדם( את ההמחאות יש 

 ."גיד ללימודי המשךלרשום לפקודת "מכון מ

 .לא יתקבל תשלום במזומן .4

 רישום מוקדם

 .משכר הלימוד 5%תוענק הנחה מיוחדת בשיעור של  830.6.201לנרשמים עד 

והסדרת מלוא שכר הלימוד )העברת טופס הוראת קבע/ ההנחה מותנית בתשלום דמי רישום 

 .30.6.2018ך יעד לתאר צ'קים דחויים(
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 עבודה מעשית

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

 .עבודה מעשית עם ובסביבת בעלי החיים

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

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

  בצעת במסגרות טיפוליות המשלבות בעלי חיים מתהטיפולית העבודה המעשית

בתהליכים טיפוליים באוכלוסיות שונות. התלמידים יקבלו סיוע וייעוץ בבחירת מקום 

. מסגרות בשיתוף עם מכון מגיד זה מספר שנים דותוהעבהעבודה המעשית במסגרות 

 .חיצוניות אחרות מחייבות אישור מנהל ההכשרה המעשית

 צריכה להתפרס לאורך שנת הלימודים שית טיפוליתהמע חלוקת שעות העבודה, 

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

 :בממוצע שמתחלקות כלהלן

  (שעות טיפול שנתיות 120ארבע שעות טיפול פרטניות לארבעה מטופלים )לפחות. 

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

 .(שעות שנתיות

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

  .(שנתיות

 עם התנגשות משום שישי בימי המעשית העבודה שעות את לבצע ניתן לא

 .הלימודים מערכת

  עו"סים, )ע"י אנשי צוות מנוסים ומיומנים  ויינתנשעות ההדרכה/הנחייה השבועיות

 , פסיכותרפיסטים, יועצים בכיריםםאחריפסיכולוגים, פסיכיאטרים, מטפלים בכירים 

)אין צורך  .וכדומה( המכירים את המסגרת והאוכלוסייה ויכולים להנחות את הסטודנטים

 במדריך מרקע הטיפול בעזרת בעלי חיים.(

 הסטודנטים יקבלו הנחיה הטיפולית המעשיתעבודה הדרכה במסגרת הבמקביל ל ,

כלל התהליך ב אשר תיגעפרקטיקום"  -הדרכה קבוצתית"קבוצתית במסגרת הקורס 

 .שילוב בעלי החיים בעבודתם הטיפולית כןו ,עובריםהם אשר 

להכשרה מעשית  ומהווה תנאי מותנה ביציאהפרקטיקום"  -רישום לקורס "הדרכה קבוצתית

 טיפולית.

 

     בחישוב על פי היקף, סשנדרש לחזור על קורס יחויב בתשלום נוסף בגין אותו קורתלמיד   •

 .באותה שנה בה ילמדקבע ישבהתאם לשכר הלימוד נקודות הזכות, ו

 מידים שיעמדו בהצלחה בכול הדרישות וחובות הקורסים בתוכנית, כולל לתעודות יוענקו לת  •

 לוא שכר הלימוד., וכן שילמו את מסמינריונים ועבודה מעשית

  ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של כל תלמיד שיימצא בלתי

 .מתאים להמשך לימודים בתוכנית

 שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכת הלימודים ללא תכנית הנהלת ה

 .הודעה מוקדמת

 לימודים מותנים במינימום נרשמיםתכנית והקורסים בתכנית פתיחת ה. 
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 הלימודים בשנה א'תכנית 

 חטיבת לימודי הפסיכותרפיה

 בפסיכותרפיהיסודות ושיטות 

הקורס יעסוק בהכרה ותרגול של הכלים והטכניקות הבסיסיות הקיימות בטיפול כגון: פרוש, 

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

כמו כן, יערך דיון בחוזה הטיפולי, המסגרת הטיפולית ואופן  .הקוהוטיאניתתפיסתה של הגישה 

הצבתם במפגש הטיפולי. נעסוק באופן ההבניה של המפגשים הטיפוליים הראשונים ובהבנת 

 .העברה והעברה נגדית ,תהליכים מרכזים בטיפול כגון התנגדות

 על משנתו של וויניקוט ודרכו הטיפולית

והבנת החשיבה הקלינית של דונלד וויניקוט בהתייחס לסוגיות של הקורס יעסוק בקריאה 

אגרסיה ואהבה, יחסי , תהליכים בטיפול נפשי, תהליכים התפתחותיים, בריאות וחולי נפשי

 .מטופל-תינוק ויחסי דיאדה מטפל-דיאדה אם

 (אנשים מיוחדים עם צרכים מיוחדים )אוכלוסיות צמי"ד

ומאפייניהן, וכיצד הטיפול   כלוסיות בעלות צרכים מיוחדיםהקורס יעסוק בהיכרות עם מגוון או

 החריגויותבמהלך הקורס נדון בהשלכות של  ן.יכול לסייע לאנשים הנכללים בתוכ בעזרת בע"ח

 על הפרט ומשפחתו ועל הדרכים להתמודד עמן, תוך הדגשת גישת הכוחות. 

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

גר, דאון, פראודר ווילי, שכלי, הרצף האוטיסטי, ליקויים סנסומוטוריים, תסמונות שונות )אספר

 דיסאוטונומיה משפחתית( לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז.  ,טרט, טור

 .רוב עם אותן אוכלוסיותיום סיור מרוכז להיכרות מק הקורס כולל 

 .ההגעה למסגרת עצמאית, פרטים ותאריך ימסרו מראש
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 הלכה למעשה 'טיפול בעזרת בעלי חיים' םלימודיהחטיבת 

 'חלק א –חיה-קשר אדם

 :הלמידה תיעשה באופן קונסטרוקטיבי ברצף השנים ותעסוק בנושאים הבאים

תחומי העבודה . שמירה על רווחתם גידולם, טיפוחם והכשרתם לטיפול תוך –הכרת בעלי חיים 

הטיפולית בעזרת בעלי חיים, התאמתם לאוכלוסיות יעד ולבעיות והפרעות ספציפיות. תיאורי 

מקרה ותהליכים בעבודה עם בעלי חיים. חיות כמתווך חברתי וכמספקות פונקציות בסיסיות 

 .בעלי חיים עזרתעבור בני אדם. התמודדות עם אירועי חיים ב

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

 , וכיצדים בעזרת בעלי חיים"טמודל ה"משולשים הטיפוליים תהליכים פסיכותרפוינלמד את 

 .בסביבת בעלי החייםעם וטיפולית תכנית  לבנות

 סמינריון: תהליכים בהתמודדות משפחה

וק בהבנת לקויות התפתחותיות, שלב התפתחותי של הילד ותהליכים אותם הסמינריון יעס

המשפחה עוברת בהתמודדות עם הלקות. במסגרת הסמינריון, הסטודנט ייפגש ויראיין משפחה 

תיבנה עבודה המתייחסת ללקות  המתמודדת עם לקויות התפתחותיות. על בסיס מפגשים אלה

 ליכים אותם המשפחה עברה. הספציפית, לשלב ההתפתחותי של הילד ולתה

 .על התלמיד להגיש עבודה מסכמת ,לסיום

 והכנה ליציאה לעבודה המעשית לטיפול בעזרת בעלי חיים תכניתות ללמידה במבוא

עסוק בהכרת מבנה ואופי הלמידה במהלך שנות הלימוד תוך שימת דגש על נהלים, הקורס י

נתנו הנחיות יוהעבודה השוטפת מול המשרד. בנוסף, י מערכות הלימוד, טפסים, מקראות

בעבודה המעשית הטיפולית. לקראת ההשתלבות בעבודה המעשית עם ובסביבת בעלי חיים ו

תינתן הדרכה בנושא ההשתלבות במסגרת וכן התנהלות נכונה, וכל זאת על מנת להבטיח 

  השתלבות מהירה ואופטימלית.

 לקראת עבודה מעשית טיפולית

יפגשו התלמידים עם תלמידי , ובשנה ג' היציאה לעבודה המעשית הטיפולית בשנה ב' לקראת

עבודה המעשית בהם פועלים, ובכך ג' על מנת לשמוע מהם על חוויתם במסגרות ה -שנים ב' ו

יחשפו לחלק מהאפשרויות העומדות בפניהם. בנוסף, יתקיימו ביקורים במסגרות השונות לצורך 

", ותינתן הכוונה וליווי לאורך תהליך השיבוץ במסגרות בהם ישתלבו התרשמות "ממקור ראשון

  ג'. -התלמידים לעבודתם המעשית טיפולית בשנים ב' ו
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 חטיבת לימודים העוסקת ברפואה וטרינרית

 אנטומיה ופיזיולוגיה של בע"ח

כלב. בקורס יילמדו מושגים כלליים באנטומיה ופיזיולוגיה של יונקים, כאשר חיית המודל היא ה

הקורס יעסוק במערכות הגוף השונות בהיבטים תפקודיים וכן מבנה מקרו ומיקרו של כל 

מערכת. יושמו דגשים על הבדלים עקרוניים באנטומיה בין מיני בע"ח שונים. המערכות בהן 

מערכת הנשימה, מערכת הדם, מערכת עיכול,  ,יעסוק הקורס כוללות: מערכת שלד שריר

 .כת העצבים ובלוטות אנדוקריניותמערכת השתן והמין, מער

 'מבוא לרפואה וטרינרית א

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

רכים פיזיולוגיים נורמאליים, : עואימונולוגיה. נלמד מושגים רפואיים הקשורים במחלות שונות

מהי דלקת, סטרס וההורמונים שקשורים אליו. בנוסף:  מהי מחלה ומהם שלביה, חום ומאפייניו,

מאפיינים וגידול מכרסמים )ארנבונים, אוגרים, שרקנים(  ,שגרת טיפולים בכלב ובחתול

 .אנטומיים ופיזיולוגיים של קבוצת הזוחלים

 עבודה מעשית בטיפול עם ובסביבת בעלי החיים

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

הלמידה, החל מחודש ינואר ועד לסוף שנת הלימודים. מטרת ההתנסות בפינת החי היא להכיר 

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

הסטודנט והמסגרת , וכן בחטיבת הטיפול בעזרת בעלי החיים. מהות ההתקשרות של יהווטרינר

היא כמתנדב המסייע באחזקת פינת החי והטיפול בבעלי החיים. אנו מאפשרים לכל סטודנט 

 .בהתאם למתאים לו ולמסגרת שיבחר לקבוע את היום והשעה
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 הלימודים בשנה ב'תכנית 

 חטיבת לימודי הפסיכותרפיה

 פתולוגיות שונותהתיאוריה אל הפרקטיקה: שימוש בטכניקות טיפוליות אל מול ן מ

הקורס יעסוק בלמידה של טכניקות טיפוליות מתקדמות ובהתאמתן למבנה האישיות ולסוג 

הפתולוגיה שממנה סובל המטופל. במהלך הקורס תיערך סקירה של הפתולוגיות השכיחות 

נפגשים אנשי הטיפול ובמקביל יתוארו דרכי הטיפול הדינאמיות היעילות לגבי כל  שעמן

  DSM.רד, פתולוגיה בנפ

 הורות כמרחב מיטיב: עקרונות יסוד בהדרכת הורים

מידת ואופי  נה,ורך החיים באופן טבעי וללא הכוומקומו של ההורה בחיי הילד משתנה לא

המעורבות של ההורה בחייו של הילד משתנים הן בשל צרכי ההתפתחות של הילד והן בשל 

בחלקו, על ידי הילד וההורה גם יחד. מגבלות וחסמים שנוצרים, לעיתים באופן מודע רק 

 .של ילדו -המעשיים כמו גם הנפשיים  – התוצאה היא שלעיתים מוותר ההורה על נוכחותו בחייו

המודעות לחשיבות ה"נוכחות" של הורים בחיי ילדיהם, את ת והעלל ס הינהמטרת הקור

דרכים לנוכחות והתאמת הנוכחות לצרכים של ההורים והילדים. הלמידה עוסקת במציאת 

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

 !ניגע גם בשיתוף הפעולה בין ההורים למסגרות החינוכיות .על הנוכחות ההורית –ולשלילה 

הם, כהורים וכמטפלים גם יחד, על מנת להעשיר את יתולהביא מהתנסוי יוזמנוהמשתתפים 

 .דההלמי

 עולם הזקן ותרומת בעלי חיים לאיכות חייו

וים יותר מעשרה אחוז מהאוכלוסייה. זהו שלב בחיים המקיף והזקנים, בני הגיל השלישי מה

-כארבעים שנה! תקופת חיים ארוכה ומאתגרת, הדורשת התייחסות מקיפה מתוך מודל ביו

האישית שחווים הזקנים  החוויהבהבנת  ו,י. הקורס יעסוק בהבנת אפיונים אלסוציאל -פסיכו

בתהליכי הזדקנותם, האתגרים העומדים לפניהם וכוחות הנפש שהם מגייסים בהתמודדותם. 

וקידום הראייה של  וגילנותמטרת הקורס הצגת הגיל על מורכבותו ועושרו, הפגת דעות קדומות 

וד עימם ועם הזקנה כחלק נורמטיבי של החיים. הלומדים יקבלו יסודות להבנת הזקנים ולעב

ומטלה של פגישת אדם זקן  סדנאתיתית טלמידה בקורס תשלב למידה תיאורה .בעלי חיים

כמו כן, יתקיים  .וניתוח עולמו לאור הנלמד יחד עם הכנת תכנית טיפול דמיונית עם בעלי חיים

 סיור בשטח. 

 .ההגעה למסגרת עצמאית, פרטים ותאריך ימסרו מראש

 סוגיות אתיות במפגש הטיפולי

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

 .רשומות, סוגיות אתיות בהדרכה, סוגיות אתיות בטיפול בילדים
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 פרקטיקום -הדרכה קבוצתית

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

הצגות מקרה, . העבודה בעזרת בעלי חיים תשולב עם ההבנה הקלינית/טיפוליתתיאורטית. 

 .משחקי תפקידים וטכניקות נוספות להמחשת החומר והעמקת ההבנה

 טיפולית עבודה מעשית

העבודה המעשית מתבצעת במסגרות טיפוליות המשלבות בעלי חיים בתהליכים טיפוליים 

 .באוכלוסיות שונות

 הלכה למעשה 'טיפול בעזרת בע"ח'  םלימודיהחטיבת 

 'חלק ב –חיה-קשר אדם

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

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

בעלי חיים, התאמתם לאוכלוסיות יעד ולבעיות והפרעות ספציפיות. תיאורי מקרה ותהליכים 

עבור בני אדם. בעבודה עם בעלי חיים. חיות כמתווך חברתי וכמספקות פונקציות בסיסיות 

התמודדות עם אירועי חיים באמצעות בעלי חיים. נדון בנושאים הקשורים לגידול וטיפול, 

מאפיינים של בעלי חיים ובהשלכותיהם ועל הפן הטיפולי. מודל ה"משולשים הטיפוליים 

טיפולית בסביבת בעלי תכנית  והתאמת ים בעזרת בעלי חיים". בנייתטתהליכים פסיכותרפוי

 .החיים

 עלי חיים כמסייעים בהתערבויות טיפוליותב

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

 AAT -   Animal Assisted – ( בעבודה טיפולית ושיקומית. נדון ברציונל וביישום של

Therapy   ) בסיכון ומשפחותיהם, קשישים בעבודה עם מגוון רחב של אוכלוסיות, כגון ילדים

ניצולי שואה, ילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים. כמו כן, נתמקד במיקומו המיוחד של בעל 

תרפיסט בעל נוכחות משלו. נתייחס לחשיבות בבחירה -החיים, לא ככלי עבודה, אלא כקו

מטפל. תרפיסט, תוך התייחסות לצרכים הרגשיים של המטופל וה-האישית של כל בעל חיים כקו

יובאו לדיון הצגות מקרה, אשר ינסו להמחיש את התפיסה, את הפוטנציאל הטיפולי הטמון 

 .בבעלי חיים, את דרך העבודה והדילמות העולות במהלכה

 טיפול בילדים בעזרת בעלי חיים

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

מאפיינים העיקרים של הגיל )סגנון חשיבה, סגנון משחק וכדומה( וכיצד בעלי החיים נלמד את ה

בנוסף, הקורס יעסוק בנושאים כלליים אשר   .משתלבים באפיונים הספציפיים של כל שכבת גיל

בגינם ילדים מגיעים לטיפול )אלימות במשפחה, גירושין, עיבוד אבל ועוד( בשכבות הגיל 

 .חיים בטיפול משתלבים ומתאימים לטיפול בקשיים אלוהשונות, וכיצד בעלי ה
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 בעלי חיים בעזרת מיוחדות אוכלוסיותטיפול בילדי 

, שכלי פיגור, אוטיזם: כגון, מיוחדים צרכים עם ילדים של אוכלוסיות מספר יילמדו בקורס

 בעלי עם העבודה של וההתאמה' וכו טראומה פוסט, גופני חולי, מוחין שיתוק,  דאון תסמונת

 .מקרה ותיאורי פרקטיים כלים בהקניית ילווה הקורס. הספציפית לאוכלוסייה החיים

 סיור במרכז חוויות

. נפגש הממוקם בישוב אלעזר, גוש עציון בארץ ובעולם יייחודמרכז חוויות" הינו מרכז טיפולי "

שונים המהווים נעסוק בממשקים ואמצעים ועם מגוון בעלי חיים טיפוליים, נפגש עם מטופלים, 

  .בסיס לאופרציות הטיפוליות

 

 .ההגעה למסגרת עצמאית, פרטים ותאריך ימסרו מראש

 טרינריתוחטיבת לימודים העוסקת ברפואה ו

 סיור בפינת חי עם רופא/ה וטרינרי/ת

להתנהלות פינת חי תחת פיקחו והנחייתו של הרופא  הסיור לחשוף את הסטודנטים מטרת

וכן  ,ודה מעשית עם ובסביבת בעלי החייםלעב, כום לנלמד בשנה א'הסיור מהווה סי .רהווטרינ

 .כמו גם, ליציאה להכשרה המעשית הטיפולית ולגידול בעלי חיים  מבוא לנלמד בשנים ב' וג'

 .ההגעה למסגרת עצמאית, פרטים ותאריך ימסרו מראש

 'טרינרית בומבוא לרפואה ו

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

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

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

 .הקשורות בהם אצל חיות מחמד

 התנהגות בעלי חיים

קורס נלמד לשאול שאלות ולחפש תשובות בעולם המרתק של התנהגות בעלי חיים. הלך המב

מגוון נתבונן בגישות השונות לחקר התנהגות בעלי חיים ונכיר התנהגויות שונות המאפיינות 

שונות ובין דוגמאות מחדר הטיפולים. התנהגויות הבין ה נקשורדרך דיון משותף,  בעלי חיים.

 .פרטואר ההתנהגויות של חיה מסוימת )אתוגרמה( לסייע לנו כמטפליםכיצד יכולה הכרת ר
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 הלימודים בשנה ג'תכנית 

 חטיבת לימודי הפסיכותרפיה

 שילוב כלים יצירתיים בתהליך הטיפולי

הקורס משלב בין הרקע התיאורטי לטיפול באמצעות אמצעים יצירתיים לכלים פרקטיים בעבודה 

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

השימוש בהם באופן כללי ורחב נכנס תחת הקטגוריה של טיפול דרך ובאמצעות אובייקט נוסף 

מעבר למטפל ולמטופל )כפי שקורה גם בטיפול בעזרת בעלי חיים(. בין הנושאים בהם נעסוק 

סיפורים בטיפול, ציור בטיפול, פיסול בטיפול, טיפול  כתיבה כאמצעי טיפולי, סיפור –בקורס 

פסיכודרמה, אמצעים נרטיביים בטיפול ועוד. כל שיעור  ,(play therapy) באמצעות משחק

מבוסס על קריאת חומר תיאורטי ותיאורי מקרה, עבודה מעשית, והתבוננות על הקשר שבין 

 .ההתנסות המעשית והתיאוריה

 שביניהםעל מתבגרים, הורים, ומה 

סוציאליים הנורמטיביים -פסיכו-הקורס יעניק לסטודנטים הבנה עמוקה יותר על התהליכים הביו

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

מתי ה"נורות האדומות" שלנו כאנשי מקצוע צריכות  –גורמי הסיכון האופייניים לבני הנוער 

ידלק? כמו כן יכירו הסטודנטים חלק מדרכי ההתערבות האפשריות בטיפול בבני הנוער לה

 .ויטמיעו את הלמידה הקוגניטיבית באמצעות חוויה אישית

 פגיעות מוקדמות בילדות

בקורס זה תיערך היכרות עם גורמי הסיכון בגיל הרך ואת סוגי הקשיים המשפיעים על 

ולמו של הילד בסיכון באמצעות כלים תיאורטיים ההתפתחות התקינה בילדות. נבין את ע

ומעשיים על מנת להגדיר ולהבין את עולמו הפנימי של הילד בסיכון. נבין את משמעותו של 

 .תהליך התפתחותי על מנת לסייע בהתמודדות עם מצבים של סיכון רגשי וסביבתי

 מבואות בעבודה סוציאלית וטיפול קבוצתי

ת התלמידים עם מערכות הרווחה והחקיקה בתחום זה, תוך מטרת קורס זה הינה להפגיש א

בתוך  בעזרת בעלי חייםתפקיד המטפל ופקידי הסעד וכן הבנת מיקום העובד/ת הסוציאלי/ת 

. נסקור חוקים כגון חוק הנוער, חוק חובת דיווח, חוק סיעוד וכד', נדון המערכות הסוציאליות

כחלק אינטגרלי בעבודה בצוות רב  מיקומנו בגישה המערכתית אל מול גישות אחרות ונבין את

לי חיים בקידום תהליכים טיפוליים ותרומת בע עבודה בקבוצהמקצועי. בנוסף, נלמד על 

 קבוצתיים ואישיים.

 פרקטיקום-הדרכה קבוצתית

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

הצגות מקרה, משחקי  ת,יים תשולב עם הבנה קלינית/טיפוליבעלי ח תיאורטית. העבודה בעזרת

 .תפקידים וטכניקות נוספות להמחשת החומר והעמקת ההבנה
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 טיפולית עבודה מעשית

העבודה המעשית מתבצעת במסגרות טיפוליות המשלבות בעלי חיים בתהליכים טיפוליים 

 .באוכלוסיות שונות

 הלכה למעשהחטיבת לימודי הטיפול בעזרת בע"ח 

 אתיקה בע"ח

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

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

 .המאפיינות את העבודה הטיפולית בסיוע בעלי חיים

 אדם ממוקדות -"חבע בעזרת טיפוליות אופרציות

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

 יאפשרו הקורס במסגרת ילמדו אשר התכנים. בעיסוק הריפוי מקצוע של הראייה בזווית

 ולהתייחס האדם של האינדיבידואלי לתפקוד הרקע את יותר טובה בצורה להבין לסטודנטים

 תרומת בנושא בספרות הקיים לידע חיבור ייעשה כן כמו. בטיפול לצרכיו יותר מותאמת בצורה

 קליניות מאוכלוסיות דוגמאות תובאנה. בפרט חיים בבעלי הנעזר והטיפול בכלל החיים בעלי

 .שונות

 כתיבת דוחות אקדמיים

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

. במסגרת AAT -(. כמו כן נערוך היכרות עם תחום מחקר ה AATפול בסיוע בעלי חיים )הטי

למחקרים איכותיים וכמותיים מהתחום, בדגש על מחקרים שנעשו התלמידים הקורס, יחשפו 

בארץ. כמו כן נכיר ונתנסה בבחינת שיקולים עיקריים היכולים להנחות אותנו בביצוע מחקר 

 בסיסי בתחום.  

 EAGALAסדנת 

 צמיחה ולמידה בעזרת הסוסים.  ,פסיכותרפיה

מטרת הסדנא מחד להכיר כלי טיפולי עוצמתי, ומאידך חוויה מסכמת לסטודנטים בהתייחס 

 תהליכים אישיים, מקצועיים וקבוצתיים. -לתהליכים שעברו במהלך שלוש שנות הלמידה

 ון.הסדנא תועבר ב"מרכז חוויות" אשר ממוקם בישוב אלעזר, גוש עצי

  

 ההגעה למסגרת עצמאית, פרטים ותאריך ימסרו מראש.

 כתיבה מונחית -עבודת גמר תכנית

מטרת הסמינריון לכתוב עבודה אינטגרטיבית אשר תשלב את הידע התיאורטי הנלמד 

וההתנסות המעשית תוך התייחסות למטופל ספציפי בו טיפל הסטודנט במהלך השנה. כמו כן 

 .בעבודה מערכתית עם הורים. לסיום, על התלמיד להגיש עבודה מסכמתיינתן דגש על סוגיות 
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 ת לימודים העוסקת ברפואה וטרינריתחטיב

 זואונוזות 

כלב, חתול,  - בקורס יילמדו המחלות המועברות לבני אדם מבעלי החיים איתם הם באים במגע

דרכי התמודדות הסימנים הנפוצים,  -סוס, מכרסמים ועופות למיניהם. למשל כלבת ועוד 

 .ומניעת מחלות אלו

 

: המערכת בנויה באופן כזה שיש פעמים חצאי ימי למידה. משולבים מרצים אורחיםתכנית * ב

המטרה היא, לאפשר חלונות להשלמת שיעורים עקב אילוצים שונים. כמו כן, נעשה מאמץ 

 ודנט.המשולמת ע"י הסט תכניתלהביא אורחים מומחים כתוספת והעשרה מחוץ למבנה ה

 בעבודה הטיפולית.  ימרצים אורחים, המביאים פן נוסף וייחודי
 

  .ל.חט-שמורה הזכות לשינויים*
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 פרקטיקום, הדרכה קבוצתית -המשך לצמיחה והמשך למידהתכנית 

 מטרת התכנית

, לבסס ולהעמיק הידע התיאורטי ,ההמשגה הטיפולית והזהות הטיפולית אצל המשתתפים

 -הבאת מקריים טיפוליים  הדיון בקבוצה יתבסס על . פסיכודינמיותמתוך גישות טיפוליות 

בעזרת בעלי חיים, על ידי המשתתפים בסדנא. כל משתתף יציג בתורו מקרה טיפולי ויקבל עליו 

 .והכוונה באמצעות דיון שיתפתח בקבוצה  הדרכה

 קבוצת ההדרכה בטיפול תוצע לכלל בוגרי ההכשרות בסיוע , חינוך וטיפול בעזרת בעלי חיים . 

 

 ,  10-15בקבוצת ההדרכה בין  מספר המשתתפים

 .על מנת לאפשר ביטוי והדרכה אישית לכלל המשתתפים, לאורך השנה

 מפגשים. 30במהלך השנה יתקיימו 

 שלים, תל אביב וחיפה.הקבוצות תיפתחנה בהתאם להרשמה בשלוחות: ירו

 למשתתף ₪ 4200 - לבוגרי מכון מגיד₪,  4800 עלות הקורס:

 yoni@magid.org.il  ,3022260-054 ,8820514-054  -לפרטים: ד"ר יוני יהודה

 avigal@magid.org.il  ,5422009-02 ,5882443-02 -אביגל קובלינרלהרשמה : 

 .ל.חט-*שמורה הזכות לשינויים

  

  

mailto:yoni@magid.org.il
mailto:avigal@magid.org.il
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 מלווה לעבודה טיפולית/ חינוכית כלב להכשרתתכנית 

 התכנית אודות

בעבודה  מוטיבציה ולהעלות נעימה אווירה ליצור, המטופל עם קשר ליצור עוזר מלווהה הכלב

 הטיפולית.

 שיתוף,  שליטה תחושת מחזק, המטופל של העצמי הדימוי את מחזק מלווהה הכלב עם המגע

 הפחתה, ותואם נכון מגע למידת, הרוח מצב שיפור, פחדים על בהתגברות לעזור יכול, פעולה

 . ופתיחות לקשר רצון, בכעסים

 אוכלוסיות עם למגע נדרש מלווהה הכלב. ומטופל מטפל של במשולש חשוב חלק הוא הכלב

 ובמצבי , דוגמת חשיפה לבעלי חיים נוספיםבאתגרים לעמוד  ונדרש מיוחדים צרכים בעלות

 כלבו עם המטפל של הרגשי הקשר. הטיפול לעבודת מיוחדת הכשרה לעבור עליו לכן  .לחץ

 הדדי כבוד על המבוסס המטפל ובעליו הכלב בין קשר.  ואיכותו  הטיפול אופן על רבות משפיע

 יוכל כך רק.  הטיפולי לתהליך מאד חשובים, וטבעו התנהגותו הכלב של הצרכים של והבנה

: שיקוף, השלכות, אמון הטיפול בתהליך המיטב את הכלב של מנוכחותו להפיק המטפל

  ומערכות יחסים. 

 ילדים עם. ומגוונות שונות אוכלוסיות עם טיפול לתהליכי רבות לתרום יכול כלבים בעזרת טיפול

 בתחום שיקום, והתנהגותיים נפשיים קשיים, התפתחותיים עיכובים,  מיוחדים צרכים עם ונוער

 .השלישי הגיל אוכלוסיית ועם הנפש בריאות

 גם כך לעיוורים נחייה כלבי הכשרת או מוגבלויות לבעלי שירות כלבי הכשרת כמו בדיוק

 .זה לתפקיד היטב מחונכים ולהיות לתפקידם הכשרה לעבור צריכים מלווים כלבים

 הצעד הוא המתאים הכלב של בחירתו. טיפולית לעבודה מתאים כלב של סוג כל ולא כלב כל לא

: שונות להוראות הכלב וחינוך לימוד כוללת  הכלב של ההכשרה. מלווה כלב בהכשרת הראשון

 לפעולות הכלב חינוך ...ועוד קפיצות, גלגול,  חפצים הבאת, משחק, להישאר, ארצה, שב

 בצורה כלבו עם לעבוד המטפל האדם לימוד .הטיפולי בתהליך שותף להיות יוכל הוא שבעזרתן

 הכלב בין טובה צוות עבודת ליצור וכך הטיפולי לתהליך התורמות התנהגויות ללמדו, נכונה

 .לאדם

 וכאשר רק הטיפולי לתהליך שותף  להיות יכול הכלב, רב טיפולי ערך יש הכלב עם ולקשר למגע

 לחנך הדרוש הידע את למטפל לתת היא ההכשרה מטרת. ולטבעו לצרכיו גם הבנה קיימת

 . כלבים בעזרת הטיפולית לעבודה שונים כלים ולתת הכלב עם נכון ולעבוד
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 תקציר

הקורס יעסוק באימון ואילוף כלבים עם דגש על אילוף למשימות המכשירות את הכלב ככלב 

אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים כגון: המלווה את המטפל בתהליך הטיפולי עם  ,מלווה

הפרעות התנהגות, ליקויי למידה, , אוכלוסיות עם עיכוב התפתחותי, פגיעות אינטלקטואליות

 .ועוד בעלי מוגבלויות פיסיות ונפשיותליקויי קשב וריכוז, 

 

 מיועדתתכנית ה

מסייעים ומפעילים יועצים  , AAEי חייםבעזרת בעלמחנכים ,  AATלמטפלים בעזרת בעלי חיים

מורים, מורים בחינוך המיוחד, בעלי מקצועות טיפוליים, פסיכולוגים, , AAA םבעזרת בעלי חיי

המעוניינים  ועוד קרימינולוגיםרפואיים, -פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, בעלי מקצועות פארא

 את כלבם הפרטי, גור כלבים או כלב בוגר לעבודהלרכוש ידע בסיסי המאפשר להם להכשיר 

ו/או כלב  , מחנך, מטפלהטיפולית, ולהיותו של הכלב מלווה את המטפל בעזרת בעלי חיים

 .מלווה במוסדות

 תכניתהמטרות 

 ובמסגרות חינוכיות ורפואיות שונות. הכשרת כלבי המטפלים ככלב ליווי בטיפולים 

 ההתנהגות של הכלב מגורות עד בגרות, הבנת טבע הכלב והתנהגותו  עיצוב

 זואולוגית. ה

 מלווהמאפייני הכלב ה 

 אילוף בסיסי ומתקדם למטרות תרפיה 

 שילוב הכלב בתהליך הטיפול 

 

 תכניתהנושאי 

 הבנת טבע הכלב וחינוכו 

 תכנים תיאורטיים:

o  ואופרנטית, מוטיבציה, תהליך הלמידה אצל כלבים: מבוסס על למידה קלאסית

 תיזמון ותגובה נכונה לגירויים.

o  התקשורת של הכלב מבוססת על ארבעת החושים: ריח, שמיעה, ראיה)שפת

 הגוף( ומגע.

o סימני פיוס ורגיעה 

o תהליך הביות: השוני והדומה לזאב 

o רגשות וחיזוקים 

 לימודים מעשיים

o הליכה נכונה, כגון בוא, שב, ארצה, להישאר חינוך הכלב לפקודות בסיסיות ,

 למקום/ להירגע, ועוד...
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 מגורות לבגרות 

 תכנים תיאורטיים:

 שלבי התפתחות הגור

o איך בוחרים גור 

o )עבודה מעשית עם גורים )חינוך גורים: צרכים, נשיכות, שילוב נכון במשפחה 

o  מלווה.סוגי כלבים / בחירת הכלב המתאים ככלב 

 לימודים מעשיים

o משחק 

o  כדורהבאת חפצים:  למשל 

o  שיטת חינוךNatural Dogmanship-  שיטה המבוססת של טבע הכלב )חיפוש

 והבאת חפצים, מבוסס על אינסטינקט הצייד הקיים בכל כלב(

  מלווההכנת הכלב ככלב 

 :תכנים תיאורטיים

o  תרומתם של כלבי תרפיה לתהליך הטיפול 

o  )בטיחות ואתיקה במקומות ציבוריים )השלכת התיקון 

o  פסיכולוגיה של המנהיג 

o  קריאת תיגר והתנגדות 

o סינכרוניזציה והגלגל 

 לימודים מעשיים

o :חיבוק, נשיקה, קפיצות, מיצוב הכלב, להיכנס. משיכה, ועוד.. הוראות מורכבות 

o עבודה עם הכלב במצבי גירויים משתנים 

  לליווי ועזרה בתהליך הטיפולמלווהכלב , 

 תכנים תיאורטיים:

o   עם המטופל  מלווהלחלוק את הכלב העיבוד הקושי 

o .עיבוד הרגשות שלי המופנים לכלב בזמן המגע עם המטופל והעברה נגדית 

o תקשורת וחברות דרך עולמו של הכלב 

o  ,עבודה עם הכלב טיפול פרטני וטיפול קבוצתי: השלכות 

o :דגשים ומטרות 

  וויסות מגע, ליטוף והעברת רגשות חיוביים ושליליים 

 ריות ושליטה בעזרת הפעלת הכלב.העצמה אישית, אח 

 לימודים מעשיים

o התנסות מעשית מול הקבוצה 

o עבודה על תכנים המבוססים על התנהגות הכלב 

o בניית תכנית עבודה 
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  תנאי קבלה

 תוארהצגת תעודה מקצועית / 

 ראיון אישי 

 בדיקת התאמתו של הכלב האישי 

 

 .34ראה ע"מ  – גב' עופרי שוחט -מנחת הקורס

 

 התלמידחובות 

  הבאת כלב מתאים לקורס 

  לפחות במבחן סיום עיוני+ מעשי. 60ציון 

 

 משתתפים בקבוצה. 15-20 -כ מספר משתתפים:

ייתכן ותבנה קבוצה למטפלים אשר להם כלבים בוגרים, וקבוצה למטפלים אשר להם גורי 

 כלבים.

 היקף התכנית: 

שעות  120 -כ מפגשים )לא רצופים(. 16 יתקיימושעות אקדמיות. במהלך השנה  8כל מפגש 

שעות עבודה מעשית עם הכלב בנוסף  100 -בנוסף למפגשים, נדרשים הסטודנטים ל אקדמיות.

 לשעות הלמידה.

יישום הפרקטיקה  50%-בכיתת הלימוד ו -עיוני פרונטאלי 50% נההי במפגשים חלוקת השעות

 .עם הכלב במסגרת כיתתית

 

האוניברסיטה  -בקמפוס ירושלים 14:00 -20:00בין השעות  ישילבימי שהלימודים יתקיימו 

 .קמפוס הר הצופים העברית,

בית התרבות,  -קמפוס כפר סבאב 08:00 -14:00בין השעות בימי שישי הלימודים יתקיימו 

 כפר סבא. 12רח' גאולה 
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 המהווים תנאי לראיון קבלה. )הנכללים בשכר הלימוד(₪  375דמי רישום: 

 למשתתף  ₪ 6000 -לבוגרי מכון מגידלמשתתף ולכלבו, ₪  7000עלות הקורס: 

 העלות אינה כוללת כלבים וציוד נלווה -

 

 תעודה:

 חינוכית" התכנית "אימון והכשרת כלב מלווה לעבודה טיפולית/  בוגר תינתן תעודתלמסיימים 

 מטעם:

 של האוניברסיטה העברית בירושלים מכון מגיד ללימודי המשך מיסודה-  

 בית הספר להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים 

  ארגוןבהכרת ISAAT הבין לאומי להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים 

 "בהכרת ארגון "נפש חיה בגוף חי 
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AAP - חיים בעלי בעזרת בטיפול מדריךופסיכותרפיסט  להכשרת תכניתה 

אשר  AAT -ולמטפלים בעזרת בעלי חיים  לבעלי תואר שני במקצועות הטיפול,התכנית מיועדת 

מדריך למטפלים בעזרת בעלי חיים פסיכותרפיסט ורוצים להשתלם בתחום ולקבל תעודת 

(supervisor.וכן לבוגרי בית הספר לאחר שעות טיפול תחת הדרכה בהיקף הנדרש .) 

 

 yoni@magid.org.il  ,3022260-054 ,8820514-054  -לפרטים: ד"ר יוני יהודה

 avigal@magid.org.il  ,5422009-02 ,5882443-02 -קובלינר אביגל להרשמה :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:yoni@magid.org.il
mailto:avigal@magid.org.il
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 לימודי תעודת הוראה מתקדמים לתלמידי ובוגרי מכון מגיד בבית ברל

 עם. הוראה בתעודת המעוניינים אקדמי תואר לבעלי מיועדת להוראה אקדמאים הכשרת תכנית

 שהחינוך מקצועיים חינוך לאנשי הביקוש גדל החינוך במערכת החדשות הרפורמות יישום

 המשלבת בתכנית מאתגר מקצוע מציעים, ברל בית האקדמית במכללה, אנו. להם חשוב

 מקצועיים צוות ואנשי מורים פיתוח על דגש שמה התכנית. בארץ מהטובות מעשית הכשרה

 .העכשווית בחברה, המשתנים החינוך לצרכי מענה לתת היכולים ויצירתיים

 

  התכנית יתרונות

 רלוונטיים ודידקטיים פדגוגיים בתכנים ממוקדת, ומאתגרת מעניינת תכנית לימודים 

 .להוראה להכשרה

 אישית והדרכה תמיכה, ליווי תוך שונות הוראה במסגרות מודרכת התנסות על דגש. 

 למידה, סדנאות: מגוונות הוראה בדרכי ושימוש ומתוקשבת מתקדמת למידה סביבת 

 .ועוד קורס מלווה אינטרנט באתר שימוש, מרחוק

  לימודים בקבוצה ייחודית ללומדים בתכנית מגיד. לימודים בקבוצה ייחודית יאפשרו

ה של יום לימודים וגם התייחסות והתאמה לעולמם של הלומדים במשימות התאמ

 הקורסים ובסדנאות הלמידה. 

 

 הקבוצה לחברי המוצעים הלימודים מסלולי

 .מיוחד בחינוך הוראה לתעודת הכשרה .א

 בתחומים גם אפשר) המדעים בתחום יסודי העל הספר בבית הוראה לתעודת הכשרה .ב

 (.אחרים

 (אקרדיטציה) קודמים בלימודים הכרה

 תינתן זאת עם יחד, מגיד במכון הלומדים של ייחודית קבוצה בעבור נבנתה הלימודים תכנית

 .מועמד כל של הקודמים האקדמיים ללימודים בהתאם אישית אקרדיטציה

 קבלה תנאי

 מוכר ישראלי ממוסד מלא אקדמי תואר. 

 יש(. ל"בחו הם אף התקיימו שהלימודים בתנאי) ל"בחו מוכר ממוסד מלא אקדמי תואר  

 .  החינוך ממשרד התואר שקילות על אישור  להציג

 כימיה, פיסיקה) ומדעים מתמטיקה למעט, ומעלה 75 - הראשון בתואר ציונים ממוצע ,

 .ומעלה 70 ממוצע ציון נדרש בהם( ומחשבים ביולוגיה

 במבחן לעמוד נדרשים, עברית איננה בהם ההוראה ששפת מוסדות בוגרי, מועמדים 

 .130 בציון( ל"יע) בעברית ידע
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 סגל מרצי בית הספר

 לי אביב -' טלד"ר

M.A. Long Island University, 1991  

 בוגרת התכנית לפסיכותרפיה במכון הפסיכואנליטי בירושלים

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

 בקרב ילדים עם הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות.

 

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

 .EAGALAפסיכותרפיסטית מוסמכת לטיפול בסביבת סוסים מטעם 

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

 

 

 ד"ר רחל אדלר

D.V.M  ,1997אוניברסיטת ליברפול, אנגליה 

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

 

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

בעלת ניסיון עשיר בטיפול פרטני וקבוצתי בקרב אוכלוסיות .  EAGALAבסביבת סוסים מטעם 

שונות כגון נוער בסיכון, תשושי נפש, משתקמים, ואסירים. מרצה בתחומי הוטרינריה בכנסים 

 .חוות סוסיםקליניקה פרטית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים, בבעלת  ותוכניות שונות.

 

 

 גב' טלי אהרוני

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

 

פסיכולוגית קלינית, מדריכה ומטפלת מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי. מורשית לטיפול 

משלבת הוראה  בהיפנוזה. יו"ר לשעבר של ועדת ההשתלמויות של האגודה לטיפול משפחתי.

עם עבודה טיפולית בקליניקה. השתלמה במודל סאטיר בארץ ובקנדה  בתחומי טיפול מגוונים

. קיבלה פרס מנהיגות מטעם מרכז סאטיר בוונקובר על פעילותה לקידום הפיתוח 2006מאז 

והלימוד של מודל סאטיר בישראל. מנחה את תכניות ההכשרה והשתלמויות במודל סאטיר 

 ומדריכה מטפלים העובדים לפי מודל זה.

 

 

 שלום-איש סגב' הד

M.S.W  ,2017אוניברסיטת חיפה 

 2013מדריכה מוסמכת למטפלים בעזרת בע"ח, דוד ילין 

 2001בוגרת התוכנית לטיפול בעזרת בע"ח, מגן דוד ירוק 

 

 עו"ס קלינית, מטפלת מומחית בטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים ומדריכה מוסמכת למטפלים.

בשלל אוכלוסיות. עובדת בקליניקה פרטית לטיפול בעלת ניסיון עשיר בטיפול פרטני וקבוצתי 

 רגשי הנעזר בבעלי חיים, מרצה ומעבירה סדנאות בתחום.
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 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,  -וחינוכי מומחה פסיכולוג קליני, רפואי 

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

 פתוחה ובמרכז האקדמי פרס ברחובות.

 

 

 ד"ר תמימה אלון

D.V.M. 

 

 .רופאה וטרינרית קלינית במרפאה

 

 

 מר אבשלום בני

B.A. Reed College, 1976 

  

חיות מחמד והאדם בסיוע הדדי". בעל ניסיון עשיר  -ישראל "חמה את ארגון מנהלמייסד ו

בקרב  הקשר שבין הורים לילדים את חזקל בטיפול פרטני וקבוצתי בעזרת בעלי חיים במטרה

 אוכלוסיות שונות ומגוונות.

 

 

 עודד ברגמן ד"ר

B.S.c במדעי החיים, אוניברסיטת חיפה 

M.S.c אוניברסיטת תל אביב ,מהמחלקה לזואולוגיה 

 תעודת הוראה בהוראת המדעים, מכללת אורנים

Ph.D 2016, הפקולטה 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 -שלים פוסטכיום מ

 לחקר ימים ואגמים.
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 גב' סיגל ברסון

M.S.W. 1997, בירושלים האוניברסיטה העברית 

 2005מכון הפסיכואנליטי בירושלים, ה ,בוגרת התכנית לפסיכותרפיה

 

הורים ואנשי טיפול. מנחה קבוצות ומרצה. מומחית לטיפול בילדים מתבגרים ומבוגרים. מדריכת 

   מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים. קליניקה פרטית בירושלים ותל אביב.

בעבר עבדה בפנימיות חינוכיות )'בויאר', כרמית, קריית יערים( ובמוסד "בני ברית" המטפל 

 בילדים בעלי הפרעות נפשיות. 

  ף ירושלים של משפחות האומנה.את סני סאמיט במכון בשנים האחרונות ניהלה

 

 

 מר מרום גורין

M.S.W. 2013, בירושלים האוניברסיטה העברית  

 דוקטורנט בבית ספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון

 

מטפל  ת.המרכז לפסיכולוגיה יהודי -בוגר התוכנית התלת שנתית במכון רוטנברג .עו"ס קליני

  .בקליניקה פרטית בירושלים ומודיעיןמטפל  .EMDR מוסמך בשיטת

 

 

 גב' עוזית דגן

B.S.W.  ,1985אוניברסיטת תל אביב 

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

 

. ומדריכה מוסמכת בטיפול משפחתיעובדת סוציאלית, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, 

ניהלה בעמותת עלם פרויקט  מגשרת.. התמחתה בטיפול במתבגרים ובטיפול יצירתי לסוגיו

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

במרכז האוניברסיאטי אריאל. מטפלת במסגרות ציבוריות ובעלת קליניקה פרטית. סופרת 

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

 

 

 דורותגב' רונית 

M.Sc  ,2012בריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה 
 

אורתופדי( במסגרת קופות חולים -מרפאה בעיסוק בתחום השיקום בבית וטיפולי בית )נוירולוגי

מנחה בפרויקט ו ,מאבחנת בפרויקט שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלויות .באופן פרטי

 ציבורית לאנשים עם מוגבלויות.ללימוד נסיעה עצמאית בתחבורה  ,נעים קדימה
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 גב' נאור דמטר

M.Sc  ,2012בריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה 

 2013בוגרת התכנית לטיפול בעזרת בעלי חיים, מכון מגיד, 

 דוקטורנטית בחוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

 

אורתופדי ובמסגרות חינוך -בתחום השיקום הנוירולוגימרפאה בעיסוק עם ניסיון תעסוקתי 

 עוזרת מחקר בחוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה. .מיוחד של משרד החינוך

 

 גב' אביטל הרשם

B.S.W  ,1994אוניברסיטת בר אילן 

M.A.  ,בסוציולוגיה קלינית, התמחות בטיפול משפחתיNorth Texas University ,2000 

 2006לפסיכותרפיה, מכון מגיד, האוניברסיטה העברית, בוגרת ביה"ס 

 מרכז טיפול לילדים והורים -התמחות בטיפול זוגי ומשפחתי במרכז טליה

 

מכללת מבח"ר )שלוחה של אוניברסטת חיפה( ומדריכה צוות  -מרצה בביה"ס לעבודה סוציאלית

וספים. לשעבר מנהלת של עובדים סוציאלים, מדריכה סטודנטים לעו"ס ולמקצועות טיפוליים נ

ארגון "נפש אחת בישראל", ארגון המטפל בנשים ונערות הרות במצוקה נפשית )דכאון אחרי 

 לידה, חרדות ,פגיעות מיניות ועוד(. בעלת קליניקה פרטית בירושלים ובבני ברק.

 

 

 גב' ליאת חיימוביץ

 B.S.W  ,2004אוניברסיטת בן גוריון 

 M.S.W  ,2013אוניברסיטת תל אביב 

 

עם  ומטפלת בעזרת בע"ח. עובדת בהתפתחות הילדבהתמחות בילד ונוער עובדת סוציאלית 

 . הגיל הרך, הדרכת הורים וטיפול דיאדי

 

 

  גב' אבישג טוראל

B.A. באומנות, אוניברסיטת תל אביב 

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

 בוגרת תכנית פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית באוניברסיטת בר אילן  

 

של שנים רבות בעבודה טיפולית בגישה דינמית, במשרד החינוך במרכזים  ןבעלת ניסיו

בעיקר כיתות לקויי שמיעה וכיתות תקשורת )עם ילדים  טיפוליים ובכיתות חינוך מיוחד,

 . על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה( ומתבגרים

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

 בשיתוף קלינאית תקשורת או יועצת חינוכית.

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

  פש, חרדה וכדומה,נותנת מענה טיפולי למגוון קשיים רגשיים על רקע של מחלות נ

  או קשיים המתלווים לאימוץ, לקות תקשורתית ואחרים.
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 ד"ר יוני יהודה

Ph.D ,בפסיכולוגיהPh.D Nitra, Constantin The Philosopher University – UNESCO 

 מטפל מומחה בעזרת בעלי חיים

 M.Ed   בחינוך 

 

מגיד ומרכז העבודה  מנהל בית הספר להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים במכון

המעשית. מחלוצי התחום בארץ ובעולם. מייסד ומנהל את מרכז "חוויות" לסיוע טיפולי בעזרת 

משולשים  -מפתח מודל .בעלי חיים, מרצה בתחום במכללות ואוניברסיטאות בארץ ובחו"ל

 .ים בעזרת בעלי חייםטתהליכים פסיכותרפוי -טיפוליים

. מומחה לגידול והחתמת בעלי חיים לטיפול בעזרת בעלי חיים, Vet-Technicianבעל הכשרת 

ך פסיכותרפיסט מוסמ .בעל ניסיון רב בעבודה בסביבת בעלי חיים עם מגוון רחב של אוכלוסיות

 .ליצן רפואי.  EAGALAלטיפול בסביבת סוסים מטעם  בדרגת מנטור

 

 

 מר נדב כגן

M.S.W  ,2015אוניברסיטת חיפה 

B.S.W 2011ית בצפת, המכללה האקדמ 

 2007בוגר התכנית להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים, מכון מגיד, 

B.A.  ,2004בתקשורת המונים, חטיבה משנית חינוך, מכללת ספיר 

 

עובד סוציאלי המטפל באמצעות בע"ח. עוסק בטיפול פרטני וקבוצתי בעזרת להקת כלבים, 

 .עמותת עלם ובקליניקה פרטית-קטיניםבמרכז למניעה וטיפול באלימות מינית בקרב 

 

 

 גב' צופיה מלט

B.Ed  ,1992הוראת המדעים, מכללת ירושלים 

B.A. מדעי ההתנהגות מנהל וכלכלה() 2000, גוריון-אוניברסיטת בןמשאבי אנוש,  מנהל 

M.A. 2001רימינולוגיה, האוניברסיטה העברית, בק 

 2005מכללת דוד ילין, בוגרת התוכנית לחינוך וטיפול בעזרת בעלי חיים, 

  2015בוגרת התוכנית לתרפיה באומנות, מכללת ירושלים, 

 

מעבירה טיפולים פרטניים, קבוצות טיפוליות, והדרכת הורים בעזרת בעלי חיים ואומנות. בעלת 

ניסיון רב בעבודה טיפולית בגני תקשורת, וכן עם ילדים ובני נוער עם הפרעות התנהגות, לקויות 

 וכד' במסגרות שונות.   למידה, פיגור

 

 

 מר עמיר פירני

M.S.W  ,1994אוניברסיטת תל אביב 

B.A.  ,1986בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה 

 

מומחה של הסניגוריה הציבורית בתחום התמכרויות. עו"ס בבית אבות "אחוזת אייל" באור 

אלכוהול ומין. מפתח טכניקות יהודה, בעל קליניקה פרטית לייעוץ ושיקום מכורים לסמים, 

 התערבות חדשניות בשיקום עבריינים ומכורים לסמים בעלי עבר טראומתי.
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 ד"ר רוית פרידמן

D.V.M.  2000האוניברסיטה העברית בירושלים , 

  .לחיות מחמד בבעלותה רופאה וטרינרית קלינית במרפאה

 

 

 גב' דקלה צור

B.S.W  ,2010המכללה האקדמית תל חי 

 2014לימוד התוכנית לטיפול בעזרת בע"ח, מכון מגיד, בוגרת 

 

 עובדת סוציאלית בבית חולים כרמל. בעלת ניסיון בטיפול בעזרת בעלי חיים עם נוער.

 

 

 גב' לירון קורונה

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

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

 לגיל הרך, אוניברסיטת בר אילן ייעוץ והדרכה חינוכית/ טיפוליתתעודת 

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

 

בעלי חיים. בעלת  לצדבעלי חיים, מנחת הורים ומדריכת צוותים חינוכיים ומטפלים לצד מטפלת 

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

מטפלת בגישה רגשיים, קשיי התנהגות, ובוגרים בעלי הפרעות אישיות והפרעות נפשיות. 

טיפולית דינמית הדוגלת בטיפול לצד חיות משוקמות, ללא כלובים וללא החפצת בעלי החיים. 

  .בעלת קליניקה פרטית

 

 

 גב' קלאודיה קרפף

 ללימודים מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית במרכז ויניקוט בישראל בוגרת

M.A. Universidad de Buenos Aires. Argentina,1983 

 

מומחית בפסיכולוגיה התפתחותית. מרצה במסגרות הכשרה לאנשי מקצוע בתחום בריאות 

ות הנפש של הנפש, חינוך לגיל הרך והחינוך המיוחד. עוסקת בפיתוח תכניות מניעה ובריא

תחומיים ומכונים התפתחותיים. -הינקות והילדות המוקדמת. מדריכה ויועצת של צוותים רב

התפתחותי של משרד הבריאות -פסיכולוגית בכירה ומדריכה בתחנה לטיפול פסיכולוגילשעבר, 

 WAIMH  (World Association for Infant -בחיפה. בעלת קליניקה פרטית. חברה ב  

Mental Health) 
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 גב' עופרי שוחט

B.A.  ,2014בפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה 

M.A. 2016בירושלים,  אוניברסיטה העבריתה ,בחינוך מיוחד 

בוגרת התכנית לחינוך כלבי שירות ותרפיה, חינוך והכשרת כלבים טיפוליים למטפלים ואנשי 

 חינוך במרכז:

 The Assistance Dog Institute, Bergin University of Canine Studies 

 קליפורניה, ארה"ב 

    Natural Dogmanship ,Jan Nijboer , בוגרת תכנית המרכז ללימודי

 שיטת חינוך כלבים ייחודית, המבוססת על טבעו והתנהגותו הזואולוגית של הכלב.

 גרמניה

 

תקשורת וחברות דרך עולמו של הכלב , עם  -"קסם של כלבמפעילה מזה כעשור את התכנית 

בדגש חברתי ורגשי. מחנכת כלבי שירות ותרפיה לאנשים   ילדים עם צרכים מיוחדים וללא"

 וילדים עם צרכים מיוחדים.

 

 

 מר גבי שטרנגר 

M.A.  ,1990אוניברסיטת בר אילן 

 1999בוגר התכנית לפסיכותרפיה במכון הפסיכואנליטי בירושלים, 

 EMDR -בעל הרשאה בהיפנוזה וב

 

פסיכולוג קליני בכיר, עוסק בפסיכותרפיה ליחידים ובטיפול זוגי בקליניקה פרטית בירושלים. 

מלמד פסיכותרפיה ותיאוריה פסיכואנליטית במסגרות אקדמיות שונות. בעבר ניהל את פנימיית 

הודית במוסדות שונים בארץ "קריית הילד" בירושלים. מלמד הגות יהודית, חסידית ומדיטציה י

ובחו"ל, ומפרסם בתחומים אלה. פרסם שני ספרים בתחום הרוחניות היהודית.  פעיל בדיאלוג 

 לאומיים.-דתי במסגרת מספר ארגונים בין-בין
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 נהלי רישום ותנאי קבלה

 הצטרפות לתוכניות תתבצע בשני שלבים

המועמד בנפרד ובאופן בלתי תלוי בשכר שלב של רישום וטיפול בבקשה, בעבורו ישלם  .1
 .)דמי רישום וטיפול )דמי הרישום והטיפול לא יוחזרו בכול מקרה₪  375, סך של הלימוד

את  ם.אליה נרשתכנית תלמיד שהרשמתו תאושר ישלם שכר לימוד שנתי לפי היקף ה .2
לשמירת מקום התשלום מהווה תנאי  יש להסדיר לפני פתיחת הלימודים. ההרשמה

סיס של מגבלת מספר לתחילת הלימודים בכול שנה בנפרד. ההרשמה מתבצעת על בו
 .תוכניתהתלמידים ב

 לצורך הרישום נא לצרף את המסמכים הבאים 

 קו"ח .1
 זהות תעודת העתק .2
 'וכו רישוי, הסמכה תעודות, ציונים וגיליונות אקדמיות תעודות העתק .3
 אופי תכונות על המעידים שונים הכירות מתחומי ממליצים משני מכתבים .4
 פספורט תמונות 2 .5
 וטופס התחייבות טופס ראיון .6
  מכתב רישום .7

 פניות לביצוע הרשמה 
 ,מכון מגיד ללימודי המשך מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים

 02-5422000* או 3070הר הצופים, ירושלים טל' 

 נהלי ביטול

 הרשמתו, חייב להודיע על כך ומסיבה כלשהי מבקש לבטל תכנית תלמיד אשר נרשם ל
בכתב ולוודא שהודעתו התקבלה. הודעה טלפונית לא תיחשב תכנית למזכירות ה

 .רשמית כהודעה על הפסקת לימודים
  לתשומת לבך, ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים אינה פוטרת חובתך לתשלום שכר

 .לימוד
  להגיש בקשה מנומקת תלמיד המעוניין בהפסקת לימודים או בהקפאת לימודים, חייב

ימים לפני פתיחת שנת הלימודים. בקשה כאמור, תאושר במקרים חריגים  30בכתב 
 .בלבד ומכון מגיד אינו מתחייב להיענות לבקשה

  המועד הקובע לעניין חישוב ההחזרים או חיובים בגין שכר לימוד נקבע למועד שבו
מודים ואשר תשלח התקבלה הודעת התלמיד בכתב על ביטול ההרשמה או הפסקת לי

 .בדואר או תימסר במסירה אישית למזכירות

 החזר שכר הלימוד מפורט להלן: 

 החזר שכר הלימוד  מועד ביטול ההשתתפות

 עד חודשיים לפני פתיחת הלימודים   החזר מלא של שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום 

  במהלך החודשיים שלפני פתיחת הלימודים ועד
 שבועיים לפני פתיחת הלימודים

  משכר הלימוד ודמי הרישום 20%החזר שכר הלימוד בניכוי 

  במהלך השבועיים שלפני תחילת הלימודים ועד
 פתיחת הלימודים

  משכר הלימוד ודמי הרישום 50%החזר שכר הלימוד בניכוי 

 מיום פתיחת שנת הלימודים   לא יוחזר שכר הלימוד 
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 אודות מכון מגיד

מכון מגיד מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים הוקם במטרה לפתח ולקיים קורסים 

ותכניות הכשרה, אשר יתאימו לצרכי שוק העבודה בישראל, כחברה העוברת שינויים מהירים, 

 של עלייה מתמשכת, גלובליזציה והתפתחות הטכנולוגיה.בעיקר נוכח ההשפעה 

 המכון מקיים מערך של תכניות לימוד וקורסים בתחומים שונים ברחבי הארץ. בכלל זה:

  לימודי המשך ולימודי תעודה לבוגרי אוניברסיטאות ומכללות, ולבעלי מקצוע במגוון

 תחומים.

  ציבוריים ומסחריים.תכניות הדרכה והשתלמויות לעובדים של גופים 

 .מכינות לאוכלוסיות ספציפיות לקבלה לאוניברסיטאות 

 ( תכניות לימוד לתארים מתקדמים של האוניברסיטה העבריתexecutive programs.) 

המכון שומר על סטנדרטים אקדמיים גבוהים תוך הקפדה והצבת אתגרים גבוהים ללומדים ופריצת 

מרצים ברמה גבוהה ביותר, ביניהם מיטב המרצים  דרך לאופקים חדשים. אנו מטפחים מאגר

 באוניברסיטה העברית וכן מומחים נוספים בעלי ידע וניסיון רב בתחומם.

 מכון מגיד משרת אלפי סטודנטים ומעסיק מאות מרצים ברחבי הארץ.

 

 077-5558007 פקס 02-5422000 קווי רב או* 3070:  התכניות על פרטים לבירור מוקד

E-maill-magid@magid.org.il הבית אתר magid.huji.ac.il 


