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 7112113 -תאריך עדכון הקריטריונים

 קריטריונים להסמכה בטיפול משפחתי 

 בטרם התחלת לימודי טיפול משפחתי. טיפולידרישות השכלה  אקדמית וניסיון  –סעיף א' 

  -ה אקדמיתדרישות השכל.  1א 

 אשר נלמד במוסד אקדמי המוכר ע"י  )תואר הכולל עבודה מעשית תחת הדרכה( תואר שני טיפולי
 מל"ג או הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל באחד המקצועות הבאים:ה
 
 או התפתחותית תעסוקתית-/ארגוניתרפואית-קלינית/חינוכית/שיקומית  -פסיכולוגיה 1א
 ציאליתעבודה סו 1ב
 יעוץ חינוכי 1ג
 קרימינולוגיה 1ד
 טיפול בהבעה ויצירה או טיפול באמצעות אומנויות 1ה
 ( אשר מבטל את הדרישה לתואר ראשון ושני טיפוליMDתואר ברפואה ) 1ו
 אקדמי מוכר מחו"ל1טיפול משפחתי ממוסד  1ז

 
  י.טיפול משפחתי במקביל ללימודי התואר השנ יהערה: ניתן להתחיל בלימוד*** 

 
  -ניסיון טיפולי נדרש. 2א 

שעות במסגרת מוסד ציבורי במקצועות  222סיון טיפולי של לפחות ינ /תבעל נדרש להיותהמועמד 
 הבאים:

 1תהתפתחותיאו  תעסוקתית-ת/ארגונירפואית-ת/שיקומית/חינוכיתקליני יהפסיכולוג 1א
 1תסוציאלי הדועב 1ב
 1חינוכי ייעוץ 1ג
 1תקליני יהקרימינולוג 1ד
 ויות ובהבעה ויצירה1באומנ טיפול 1ה
 1(פסיכיאטריה או רפואת המשפחהרפואה )התמחות ב 1ו
 1לטיפול משפחתי ממוסד אקדמי מוכר בחו" 1ז

 
  שעות עבודה שנעשו לאחר הלימודים במקצוע הנלמד. 222 -*** הערה: הכוונה היא ל
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 הגדרת ההכשרה התיאורטית בטיפול משפחתי  –' בסעיף 

 היקף נדרש קורס/תוכנית לימוד

מודלים תיאורטיים בנושאי המשפחה  1א

 )מערכתיים,דינמיים ואחרים(והנישואין 

 שעות לימוד 65שני סמסטרים או 

 שעות לימוד 65שני סמסטרים או  שיטות התערבות בטיפול משפחתי .ב

 שעות לימוד 65שני סמסטרים או  שיטות התערבות בטיפול זוגי  .ג

 מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית, 1ד

ת על התיאוריות שנלמדו בסעיפים המבוססו

 ג' לעיל-א'

שעות  48שלושה סמסטרים או 

 לימוד

כולל מעגל חיי המשפחה והנישואין,  .ה

 מעברים ומשברים

 שעות לימוד 24סמסטר אחד או 

קשיי תפקוד הפרט בראייה משפחתית,  .ו

כגון: הילד החריג במשפחתו, ליקוי למידה, 

הפרעות אכילה,  פסיכוסומטיקה במשפחה,

 ימות במשפחהאל

 שעות לימוד 24סמסטר אחד או 

 שעות לימוד 24סמסטר אחד או  בעיות מיניות במשפחה .ז

 שעות לימוד 12 אתיקה בטיפול משפחתי .ח

 שעות לימוד 24סמסטר אחד או  דיני משפחה .ט

 

*** הערה: הקורסים המפורטים בסעיף ב' יילמדו לאחר סיום הדרישות המפורטות בסעיף א' או 
 התואר השני.  במהלך למודי
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 פירוט העבודה הטיפולית וההדרכה הנדרשות להתמחות  –' גסעיף 

  -עבודה. 1 ג
על המועמד לצבור התנסות בהתערבות טיפולית בשירות ציבורי עם זוגות ו/או משפחות, במשך תקופה 

 שעות עבודה1 362שנים לפחות ובהיקף של  7של 

 
שעות התערבות טיפולית יכולות להיות במסגרת הלימודים לתואר שני במהלך שנה אחת  262 1א

 לפחות1
שעות התערבות טיפולית לאחר סיום לימודי ההכשרה בטיפול משפחתי במהלך שנתיים  622 1ב

 לפחות1
 

פסיכולוגים מומחים)קליני, חינוכי, התפתחותי, או שיקומי(,עובדים סוציאלים, *** הערה: 
שנות ניסיון טיפולי ישיר בחצי  5טרים וקרימינולוגים קליניים אשר להם ותק של פסיכיא

 שעות. 052שעות עבודה בהתערבות טיפולית במקום  522משרה לפחות, ידרשו ל 
 

  -הדרכה. 2 ג
 שעות הדרכה .א

שעות הדרכה בטיפול משפחתי ו/או זוגי במסגרת העבודה בהתערבות  262נדרשות  11
 טיפולית1

שעות  42ע"י לפחות שני מדריכים מוסמכים בטיפול משפחתי, עם לפחות  נתןיההדרכה ת 21
 הדרכה מכל מדריך1

 המדריכים הינם חברי האגודה לטיפול משפחתי בתקופת ההדרכה1 71
שעות הדרכה יכולות להינתן ע"י מדריך הנמצא בתהליך הסמכה להדרכה, בתנאי  122עד  81

 סמך בטיפול משפחתי1על הדרכה ממדריך מו-שהדרכתו תעשה תוך קבלת הדרכה
נתן על עבודה במסגרת ציבורית או במכון מוכר ע"י האגודה, ותחת יההדרכה חייבת לה 61

 פיקוח לפי נוהל שיקבע בחוק1 לא תוכר הדרכה על עבודה בקליניקה פרטית של המודרך1
 

 י הדרכהגסו .ב
 1פרטנית הדרכה שעות  152נדרשות לפחות  -הדרכה פרטנית  11
שעות הדרכה קבוצתית ע"י מדריך מוסמך, בהיקף  52לפחות נדרשות  -הדרכה קבוצתית 21

 שעות שנתיות במהלך שנתיים1 72
  -הדרכה חיה 71

 שעות הדרכה חיה 72נדרשות  1א
מחה עם משפחה או זוג       תשל המכשמתקיים מפגש טיפולי  הדרכה חיה מוגדרת 1ב

והמדריך צופה במפגש כשהוא נוכח בחדר או מאחורי מראה1 המפגש חייב להיות 
דקות לפחות1 כל מפגש כזה נחשב לשעת הדרכה חיה1 זמן הדיון לפני ואחרי  52משך ב

המפגש הטיפולי ייחשב כהדרכה פרטנית אם נוכח רק מדריך והדרכה קבוצתית אם 
 נוכח צוות1

ההדרכה החיה תתפרס על פני שנתיים לפחות ותכלול שתי משפחות או שני זוגות  1ג
 1לפחות

 כאשר המודרך יהיה במעמד של צופה בלבד1 חשבו,יי לא שעות ההדרכה החיה 1ד
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עד קורס סמסטריאלי של  –שעות הצפייה יוכלו להיחשב כרכישת מיומנויות טיפוליות  1ה
 (71שעות1)ראה סעיף ב'  24

 

 המלצות  –' דסעיף 

על המועמד להציג בפני מועצת ההסמכה שתי המלצות משני מדריכים מוסמכים בטיפול  1א
 ודה לטיפול משפחתי בתקופת מתן ההדרכה1משפחתי שהינם או היו חברי אג

הממליץ יתבקש להעריך את איכות העבודה, הבשלות המקצועית והמיומנויות להתערבות זוגית  1ב
 ומשפחתית של המועמד1

 הממליץ יעריך את רמת בגרותו האישית והאתיקה המקצועית של המועמד1 1ג
 

 י של האגודה. *** הערה: על הממליץ למלא את ההמלצה על טופס ההמלצה הייעוד
 מומלץ להיעזר בדף ההנחיות למילוי המלצה .  

 

שיוצגו לוועדה ולבקש והקורסים לוועדת ההסמכה יש שקול דעת לאשר או לא לאשר את ההמלצות 

. וועדת ההסמכה רשאית להודיע למועמד כי יידרש לשעות וקורסים נוספיםהבהרות או המלצות 

 עבודה ו/או לשעות הדרכה נוספות.


