
 
 משפחתי בהתאם לאישור הוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי 

 מוצגת להלן טבלת השוואה בין הקורסים שנבדקו ואושרו של  

 באוניברסיטת אריאל  -תוכנית הלימודים בטיפול משפחתי וזוגי

 . ודרישות הקריטריונים להסמכת מטפלים זוגיים ומשפחתיים של האגודה 

 קריטריונים  שם הקורס והקיפו כי שהוגש בבקשה  

 קורס שנתי    –טיפול משפחתי השוואתי א+ב  

 שוע-אתי בר, ד"ר קרן מלחי,  ד"ר דר' יונה ברסלר -מרצות

 ש"ל    56

מודלים תיאורטיים בנושאי המשפחה  
 והנישואין 

קורס   מערכתיים, דינמיים ואחרים
 ש"ל    56שנתי =  

  

 קורס סמיסטריאלי     – גישות דינמיות ובין דוריות בטיפול משפחתי  

 דר' יונה ברסלר   -מרצה

 ש"ל   -28

-סדנא למיומנויות וטכניקות לטיפול בדיאלוג בין העצמי למשפחה

 קורס סמיסטריאלי   

שוע, הגב' תמי  -דר' יונה ברסלר, דר' מלחי קרן, דר' אתי בר -מרצות
 רומי   

 ש"ל    28

בטיפול   שונות  התערבות  שיטות 
 משפחתי קורס שנתי =

 ש"ל    56
  

 טיפול זוגי  

   תמי רומי ד"ר קרן מלחי,  הגב'   -מרצות

 ש"ל    28

 טיפול זוגי נרטיבי  

 דר' יונה ברסלר  -מרצה 

 ש"ל    28

 טיפול זוגי אינטגרטיבי 

 דר' יונה ברסלר   –מרצה 
 

 ש"ל    28

יטות התערבות  ש

שונות בטיפול זוגי  

  56קורס שנתי =  

 ש"ל   
  

 

 



 הקורסים: 7קורסים מתוך  3לבחירה  

 מרצה דר' יונה ברסלר  –טיפול נרטיבי 

 מרצה דר' חיה פאסיק  -טיפול משפחתי רפואי

 דר' סימה זלצברג  –מרצה טיפול במשפחות ממק"א 

 מרצה דר' רות רוזן  - יחסי אובייקט

 התמודדות בסוף החיים החולה ומשפחתו  

   רז -פרופ' יאירה חממה  -מרצה

 הגב' תמי רומי  -מרצה טיפול דיפרנציאלי בילדים 

    מכן המשפחה, גירושין ולאחר

 דר' רות רוזן  -מרצה

 ש"ל  84ש"ל לכל אחד מהקורסים, סה"כ   28

   

מיומנויות וטכניקות  
בהתערבות טיפולית   

המבוססות על  
   –התיאוריות שנלמדו 

 ש"ל    84קורסים סמסטריאליים =   3
  

 מעגל חיי המשפחה, מעברים ומשברים  

 שוע   -הגב' תמי רומי, דר' אתי בר –מרצות 

   ש"ל -28

מעגל חיי המשפחה והנישואין כולל  
מעברים ומשברים  קורס  

 ש"ל    28סמסטריאלי = 
  

 קשיי תפקוד הפרט בראיה משפחתית 

 דר' קרן מלחי   –מרצה 

 ש"ל   -28

קשיי תפקוד הפרט  
בראייה משפחתית   
קורס סמסטריאלי =  

 ש"ל    28
  

 דר' אריאל אבקסיס   –מרצה  בעיות מיניות במשפחה 

   ש"ל  28

 ש"ל    28בעיות מיניות במשפחה = 

  10אתיקה בטיפול משפחתי וזוגי =    
 ש"ל   

  

 פרופ' גילת ישראל צבי      -מרצה דיני משפחה 

   ש"ל  28

 ש"ל    28קורס בדיני משפחה = 

צעת: הדרכה מעשית מו  

מפגשים ע"י מדריך מוסמך בטיפול משפחתי   25  -הדרכה אישית
 או בתהליך הסמכה. תדירות: פעם בשבוע   

  הדרכה אינדיוידואלית 

 קורס שנתי    –משתתפים  8קבוצות של סמינר קליני, עד   2

 ש"ל. תדירות: פעם בשבוע   60

 הדרכה קבוצתית 

של    2 של    8קבוצות  שעות  מס'  צובר  סטודנט  כל  סטודנטים, 
הדרכה חיה על פי הפעמים שטיפל+ הדרכה קבוצתית  קורס שנתי 

 ש"ל, תדירות: פעם בשבוע   60

  הדרכה חיה 



 

  
  

 


