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 בהתאם לאישור הוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי 
 מרכזמוצגת להלן טבלת השוואה בין הקורסים שנבדקו ואושרו של 

 המרכז לטיפול במשפחה ולהכשרת אנשי מקצוע  "בראשית"
 . 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 = 

 

 מרצה,  אמיתי מגד  - "ל ש  28 –מודלים בטיפול משפחתי 

 מרצות , סיגל זריהן כהן ,   –  "לש  28 –מודלים בטיפול זוגי 

 שוחט מיכל  

 

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

 מרצה, אמיתי מגד-"לש  56 – שיטות התערבות בטיפול משפחתי

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

 

 מרצות, סיגל זריהן כהן  -"לש  56-שיטות התערבות בטיפול זוגי

 שוחט מיכל 

 מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית 
 – המבוססות על התיאוריות שנלמדו 

 ש"ל  84קורסים סמסטריאליים =   3
 

צוות  -)צפייה מאחורי מראה( "לש 28-מיומנויות בטיפול משפחתי

 מדריכים

 מרצה, יהודית גרינבאום -"לש  56-הכשרה מעשית בטיפול משפחתי

 

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

 

ויקטוריה אור,  מיכל שוחט,   מרצות, -ש"ל   28-מעגל חיי משפחה ונישואין

 אלסר דגן

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

 

   ש"ל 28- התמודדות עם הפרעות קשב בראייה משפחתית וזוגית

 נחמה לוזוןמרצה, 

 ש"ל  10אתיקה בטיפול משפחתי וזוגי =  
 

   נחמה לוזון  ,מרצה  -"לש  12 -אתיקה בטיפול משפחתי 

 לי ראובני מרצה,   –ש"ל   28 -מיניות וטיפול מיני  ש"ל  28בעיות מיניות במשפחה =

 מרצה, אוי זהר  –ש"ל   28 -דיני משפחה ש"ל  28קורס בדיני משפחה = 

 צוות מדריכים  -ש"ל 30-הדרכה קבוצתית  ש"ל  60הדרכה קבוצתית= 

 מרצה, יהודית גרינבאום -ש"ל 30 -הכשרה מעשית בטיפול משפחתי

 צוות מדריכים   -ש"ל  30הדרכה חיה  ש"ל  30הדרכה פרטנית= הדרכה מאחורי מראה בליווי 

 צוות מדריכים -ש"ל  30הדרכה פרטנית  
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 מסלול מדריכים                                                           

 אמיתי מגד  מרצה,  -ש"ל  28 –סוגיות מתקדמות בטיפול זוגי   ש"ל  28סוגיות מתקדמות בטיפול זוגי =  

 

 מרצות:  -ש"ל   56 -סמינר מתקדם בהדרכה  ש"ל  56סמינר מתקדם בהדרכה = 

 שיטות התערבות -יהודית גרינבאום 

 תיאוריה  -מיכל שוחט 

 יהודית גרינבאום –ש"ל   25  –הדרכה קבוצתית  ש"ל  25הדרכה קבוצתית למדריכים = 
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