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מוצגת להלן בהתאם לאישור הוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי 
ודרישות הקריטריונים להסמכת מטפלים זוגיים   "בינינו"מרכז טבלת השוואה בין הקורסים שנבדקו ואושרו של 

 .ומשפחתיים של האגודה 
  

 הקורס והקיפו כי שהוגש בבקשה שם קריטריונים

מודלים תיאורטיים בנושאי המשפחה והנישואין  
 ש"ל  56)מערכתיים, דינמיים ואחרים( קורס שנתי = 

 

 מודלים תיאורטיים בנושאי המשפחה והנישואין •

 הנרטיבית ויישומה בטיפול משפחתיהגישה  •

 רחל פוגל, רונית אסיה ,דר' דריה יבניאלי,דר' רות קביצקי מסר -מרצות

 ש"ל -56

 משפחתי שיטות התערבות שונות בטיפול  
 ש"ל  56קורס שנתי =  

 

 הגישה הנרטיבית ויישומה בטיפול משפחתי •

 מסר -רחל פוגל, רונית אסיה, דר' דריה יבניאלי,ד"ר רות קביצקי-מרצות

 שיטות התערבות שונות בטיפול משפחתי  •

 מסר -רחל פוגל, רונית אסיה, דר' דריה יבניאלי,ד"ר רות קביצקי -מרצות

 ש"ל -56

 שיטות התערבות שונות בטיפול זוגי 
 ש"ל 56= קורס שנתי 

 שיטות התערבות שונות בטיפול זוגי •

 רחל פוגל, רונית אסיה, דר' יבניאלי דריה -מרצות

 ש"ל  56

 מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית 
 –המבוססות על התיאוריות שנלמדו 

 ש"ל  84קורסים סמסטריאליים =   3
 

 מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית •

 רחל פוגל, רונית אסיה, דר' דריה יבניאלי -מרצות

 ש"ל  56

 צפייה בפרקטיקום בטיפול משפחתי •

 ש"ל  28

 מעגל חיי המשפחה והנישואין כולל מעברים ומשברים 
 ש"ל  28קורס סמסטריאלי = 

 

ניתן -מעגל חיי המשפחה והנישואין כולל מעברים ומשברים •

 המשפחה והנישואיןתיאורטיים בנושאי בתוספת לקורס: מודלים 

 רחל פוגל, רונית אסיה, דר' דריה יבניאלי  -מרצות

 ש"ל  28

 קשיי תפקוד הפרט בראייה משפחתית 
 ש"ל  28קורס סמסטריאלי = 

 

 קשיי תפקוד בראייה משפחתית  •

 רחל פוגל, רונית אסיה -מרצות

 ש"ל  28
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 ש"ל  10אתיקה בטיפול משפחתי וזוגי =  
 

 אתיקה בטיפול משפחתי  •

 רחל פוגל   –מרצה 

 ש"ל  10

 מיניות במשפחה  • ש"ל  28בעיות מיניות במשפחה =

 רונית אסיה, דר' ליאורה אברמוב, דורית משעל  -מרצות

 ש"ל  28

 

 דיני משפחה  • ש"ל  28קורס בדיני משפחה = 

 בנימין יזרעאלי )שופט בית משפט לענייני משפחה( -מרצה

 ש"ל -28

 כשרה מעשית מוצעת ה

בהתאם לסיכום עם  –מס' מפגשים  -דק' 60 –אחת לשבוע שבועיים  הדרכה אינדיוידואלית 

 המודרך 

 רונית אסיה, רחל פוגל, דר' דריה יבנאלי -מדריכות

 מפגשים  25-משתתפים 3-7שעות ,  4-2.5 –אחת לשבוע שבועיים  הדרכה קבוצתית 

 רונית אסיה, רחל פוגל, דר' דריה יבנאלי -מדריכות

 שעות   3-5משתתפים ,   3מפגשים כאשר יש  15 הדרכה חיה 

 משתתפים   5מפגשים מפגשים כאשר   25

 שעות  3-5-משתתפים  3מפגשים כאשר יש  15

 שעות  3-5אחת לשבוע,  –משתתפים   5מפגשים כאשר יש  25
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