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מוצגת להלן טבלת  בהתאם לאישור הוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי  
 מכון לטיפול משפחתי וזוגי מרכז למידה   "שילוב" השוואה בין הקורסים שנבדקו ואושרו של 

 .ודרישות הקריטריונים להסמכת מטפלים זוגיים ומשפחתיים של האגודה 
 

 הקורס והקיפו כי שהוגש בבקשה שם קריטריונים

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

 

 ש"ל   10 –דר' רומנלי עשהאל  מרצה,- מודל התפתחותי ומובחנות

 ש"ל  –  7.5- מרצה, זאב גנץ-יקטיבואן, תורת יחסי אוב

 ש"ל  -25-מרצה, רוני לב ריכטר-תורת ההתקשרות

מרצה,   –, ורגגיניה סאטיר(  MRIתור הזהב בטיפול משפחתי )מינושין, 

 ש"ל   10  –טלי אהרני 

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

 

 ש"ל -10.5-מרצה, חיים כהן-עבודה עם ילדים קטנים

 ש"ל 10-דבורה ורטמן-מרצה-ג'ינוגרם

 ש"ל   5-,מלניק תמרהמרצה-מעגל חיי המשפחה

 ש"ל 5 -מרצה, טלי לשם -הגישה הנרטיבית

 שיטות התערבות שונות בטיפול זוגי 
 קורס שנתי 

 ש"ל   40-מלניק תמרה-מרצה-אימגו

 ש"ל   5-גנץ זאב-מרצה-יחסי אוביקט

 

 מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית 
 – המבוססות על התיאוריות שנלמדו 

 ש"ל  84קורסים סמסטריאליים =   3
 

 -ענת גולדשטיין,דליה חרובי,זיוית ברגמןמרצים -צפייה סמסטר אחד

 ש"ל  28

 שעות מיומנויות במהלך שנתיים 3סדנאות כפול    6סדרות של  2

 ש"ל כל סדרה  28

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

 

 ש"ל  28 דליה חרובי-מרצה -מעגל חיי המשפחה

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

 

 ש"ל 28-מרצה דליה חרובי–קשיי תפקוד בראייה משפחתית 

 

 ש"ל  10משפחתי וזוגי =  אתיקה בטיפול 
 

   ש"ל10-מרצה משה אורלנדור אוקון-סוגיות אתיות

 ש"ל 28-גו'אן זק פייקס-מרצה-מיניות במשפחה ש"ל  28בעיות מיניות במשפחה =

 ש"ל  28-משה אורלנדור אוקון-מרצה-דיני משפחה ש"ל  28קורס בדיני משפחה = 
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 השתלמויות נוספות                                                           

 מבנה הקורס  שם הקורס 

משפחות ו/או זוגות בשבוע והדרכה אחת לשבוע, במשך   3טיפול ב  לימודים מתקדמים 

 שנתיים

 מפגשים בני שעתיים וחצי  10 קורס דיני משפחה 

BACK-UP  בפרקטיקום כמדריך/ה השתתפות פעילה 

השתתפות כצופה בפרקטיקום )פעמיים בני -פגישות של שלוש שעות 10 קורס הדרכה על הדרכה 

 שעות בכל פעם(   4.5

 הכשרה מעשית מוצעת 

 מס' המפגשים משתנה, תדירות, אחת לשבוע, משך מפגש,שעה הדרכה אינדיוידואלית 

 המשתתפים בקבוצה מס' המשתתפים בהתאם למס'  הדרכה קבוצתית 

 מפגשים  24-עד שלושה מטפלים, עד ארבעה צופים הדרכה חיה 
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