בהתאם לאישור הוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי
מוצגת להלן טבלת השוואה בין הקורסים שנבדקו ואושרו של
אוניברסיטת תל אביב  -בית הספר לעבודה סוציאלית
ודרישות הקריטריונים להסמכת מטפלים זוגיים ומשפחתיים של האגודה .

קריטריונים
מודלים תיאורטיים בנושאי המשפחה והנישואין
(מערכתיים ,דינמיים ואחרים) קורס שנתי =
שני סמסטרים

שם הקורס והקיפו כי שהוגש בבקשה
תיאוריות בטיפול משפחתי מודלים תיאורטיים בנושאי משפחה
ונישואין סמסטר 1
מרצה :ד"ר ערגה קפולניק
הרקע העיוני בטיפול זוגי – סמסטר 2
מרצה :פרופ' יעל גירון

שיטות התערבות שונות בטיפול משפחתי קורס
שנתי = שני סמסטרים

מיומנויות בסיסיות בטיפול משפחתי – סמסטר 1
מרצה :דר' אהרון פלשמן
מיומנויות מתקדמות בטיפול משפחתי – סמסטר 2
מרצה :עו"ס טלי גוגול אוסטרובסקי

שיטות התערבות שונות בטיפול זוגי
קורס שנתי = שני סמסטרים

מיומנויות התערבות בסיסיות בהתערבות זוגית -סמסטר 1
מרצה :פרופ' יעל גירון
מיומנויות מתקדמות בטיפול זוגי – סמסטר 2
מרצה :ד"ר ערגה קפולניק

מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית
המבוססות על התיאוריות שנלמדו –
 3קורסים סמסטריאליים = שנתי  +סמסטר

גישור במשפחה – סמסטר 1
מרצה :עו"ד אהרון לוכסמבורג
מבנים משפחתיים – סמסטר 2
מרצה :ד"ר אלין אלבואר
עבודה עם הורים – סמסטר 3
מרצה :תמי כהן ארואטי

מעגל חיי המשפחה והנישואין כולל מעברים
ומשברים
קורס סמסטריאלי
קשיי תפקוד הפרט בראייה משפחתית
קורס סמסטריאלי
אתיקה בטיפול משפחתי וזוגי =  10ש"ל

מעברים ומשברים בחיי המשפחה
מרצה :תמי כהן ארואטי
קשיי תפקוד במשפחה
מרצה :פרופ' יעל גירון
אתיקה בטיפול משפחתי וזוגי –  10ש"ל
מרצה :ד"ר נטע גלמידי
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בעיות מיניות במשפחה = קורס סמסטריאלי

בעיות מיניות במשפחה
מרצה :קרן שהם קראוס

קורס בדיני משפחה = קורס סמסטריאלי

דיני משפחה
מרצה :שמואל מורן

קורסים השתלמויות נוספות
מדיניות חברתית ומוסד המשפחה= קורס סמסטריאלי
מרצה :ד"ר יוסי כורזים
פרונטלי
גישות תיאורטיות להבנת המשפחה-היבטים סוציולוגים
ואנתרופולוגים= קורס סמסטריאלי
משפחות מנקודת מבט אנתרופולוגית
פרונטלי
קורסי הבחירה :אלימות במשפחה ,תיווך וסינגור בהתערבות
עם משפחות

תיאור הכשרה מעשית המוצעת :הכשרה מעשית/הדרכות
יודרכו ע"י המדריכים מוסמכים או ע"י מדריכים

הדרכה אינדיוידואלית

 80שעות לפחות

בתהליך הסמכה להדרכה
הדרכה קבוצתית

עד  10משתתפים בקובצה

אחת לשבוע
שעת הדרכה לשבוע

 56X4שעות

מדריכות:פרופ' יעל גירון ,ד"ר רובין אורלי ,ד"ר

אחת לשבוע
 2שעות אקדמיות

אלין אלבואר ,ד"ר ערגה קפולניק
הדרכה חיה(ניתן במסגרת הדרכה קבוצתית)

עד  10משתתפים

 5X2שעות

מדריכות:פרופ' יעל גירון
ד"ר אורלי רובין
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אחת לשנה
 2שעות אקדמיות

