
טיפול בעזרת בעל חיים - התבוננות על הפסיכולוגיה האנושית דרך בעלי החיים.

ארני זקס - פסיכולוגית מומחית:שם המרצה
ב'סמסטר:

ש"א30:הקורסהיקף
17:00-19:30ראשון,ימי:מועד

בקורס זה נבחן את עצמנו ואת חיינו דרך סיפורי בעלי החיים והצפייה בהם. נלמד על
המוטיבציות המובילות אותנו ונקשיב לחוכמת החיות ולמה שיש להן ללמד אותנו על כוחות

הריפוי וההכוונה הפנימיים שלנו ועל השפעות התרבות עלינו, תוך שימת דגש על עולמם של
בני הנוער. משתתפי הקורס יוזמנו למסע אישי של הכרות עם עצמם דרך בעלי החיים ובתהליך

חוויתי ומשמעותי במיוחד.

מטרות הקורס:
הכרות עם הביולוגיה של עולם החי, בעיקר של יונקים..1
הכרות עם הפערים בין הטבעי לביולוגי..2
הבנה עמוקה של התרבות ושל הקשיים שלנו כבעלי צרכים ביולוגים וצרכים תרבותיים..3

אופן ההוראה והלמידה בקורס:
צפייה משותפת בחיות בפינת החי ובסרטונים על בעלי חיים..1
דיונים כיתתיים..2
קריאה משותפת של מאמרים מעוררי מחשבה..3

מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים:

דרכי הוראהנושאתאריךמפגש
הכרות בין המשתתפים דרך עבודה עם קלפים1

טיפוליים של חיות,
פתיחה- הבנת התרבות מערבית והתפתחותה

דרך הדת, המדע, והמדיה בתקופה הפוסט
מודרנית

קלפי אימון

הכרות עם פינת החי, תצפיות על חיות כדרך2
ללמידה ומחקר על האדם

ביקור בפינת החי של
המכללה

צפייה בסרטים וניתוח-מהחיות לבני האדםמעגל החיים3
סרטונים, קטעיכמושג תרבותי מול ביולוגיהורות4

קריאה, צפייה בחיות
בטבע



דרכי הוראהנושאתאריךמפגש
כמושג תרבותי, ביולוגי ופסיכולוגי,הורות5

6פרק)1997((לידלוףהנלמדלאורובחינתם

מתוך עקרון הרצף, הוצאה אלטרנטיבית)

פעילות עם חיות
מחמד כגון ארנבונים,

תוכים, וכו'.
כמושג תרבותי, ביולוגי ופסיכולוגי,הבית6

ובחינתם לאור הנלמד
יצירה בנגרות (שובך

וכו')
כמושג תרבותי, ביולוגי ופסיכולוגי,למידה7

לילדיםתנו)2013((גרייהנלמדלאורובחינתם
לשחק מתוך אלכסון)

תרגילים סדנאיים
בקבוצות

כמושג תרבותי, ביולוגי ופסיכולוגי,משחק8
ובחינתם לאור הנלמד

ODTסדנת (Out

Door Training(

כמושג תרבותי, ביולוגי ופסיכולוגי,מוות9
אפופטוזיס)2023((זקסהנלמדלאורובחינתם

כתופעה החברתית- לא התפרסם עדיין) י

קלפים השלכתיים
וצפייה בסרטונים.

סיכום, אינטגרציה ופרידה10
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