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מוצגת להלן טבלת  בהתאם לאישור הוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי 

התמחות -למודי מוסמך בעבודה סוציאלית-טה העברית בירושליםאוניברסי ההשוואה בין הקורסים שנבדקו ואושרו של 

 . ודרישות הקריטריונים להסמכת מטפלים זוגיים ומשפחתיים של האגודה  בטיפול זוגי ומשפחתי.

 

 הקורס והקיפו כי שהוגש בבקשה שם קריטריונים

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

 

 טיפול בהורים: גישה מודעת מגדר ותרבות. ת ומיומנוי -03185

 ש"ל (  28) מן-אורלי אולשטיין -מרצה

  –טיפול משפחתי בגישה המבנית באורינטציה פסיכודינמית -03249

 ש"ל (  28)  שרה אורן -מרצה

דר' בן שחר/פרופ' -מרצהתיאוריות של התערבות במשפחה -03669

 ש"ל(    28) מרים שיף

 ש"ל (   28)  עטר שוורץ-מרצה  סוגיות במשפחה בת זמננו-03160

 תקשורת זוגית ומשפחתית - 3584
 זמיר נת ד"ר אס

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

דר' עדינה הופנונג  -מרצה -טיפול בהורות וטיפול דיאדי-03284

 ש"ל(    56) אסולין

 

 ר' נדן יוחאי -מרצה  -עבודה סוציאלית בראייה משפחתית-03234

 ( ש"ל 56) )לא ניתן בתשפ"א(

 פרופ' אוריה תשבי-מרצה -מתבגרים הוריהם והטיפול בהם-03916

 ( ש"ל 56)

פרופ' מרים -מרצה -דורית-טיפול זוגי ומשפחתי בגישה מערכתית רב

 ש"ל(  56) שיף

- מרצה -טיפול מותאם הקשר ותרבות עם ילדים ומשפחות   – 03228

 ש"ל( 56) רופ' דורית רואר סטריארפ

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

 

דר'   -מרצהיחסים זוגיים: תיאוריה, מחקר ופרקטיקה.  -03147

 ש"ל (   28) אסנת זמיר

 מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית 
 – המבוססות על התיאוריות שנלמדו 

 ש"ל  84קורסים סמסטריאליים =   3
 

)בחירה   סטריאר-רואר-מרצה -טיפול משפחתי מודע הקשר -03015

 ש"ל(    28 –

 -מרצה  -עקרונות בטיפול מכוון טראומה בילדים ומשפחות-03041

 ש"ל(   28  –)בחירה  דר' דוד פולה
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 מעגל חיי המשפחה והנישואין כולל מעברים ומשברים 
 ש"ל  28קורס סמסטריאלי = 

 

– ספקטור  -מרצה -גרנטולוגיה נרטיבית סיפורים וזקנה: – 03220

 ש"ל(    28) מרזל

רפואיים והתפתחותיים במעגל החיים של אנשים עם היבטים  -03074

 מוגבלויות. 

תהליכים בהורות:  -03431 -ש"ל(  28) דר' אריאל טננבאום-מרצה

 ש"ל(   28) דוידוב-מרצה  -סוגיות נבחרות

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

 

 ומניעה אבחון, טיפול   הפרעות אכילה: אתיולוגיה, -03388

 ש"ל(   28) דר' רחל  בכנר-מרצה

 סוגיות ייחודיות בפגיעות מיניות בילדים: גישה רב מערכתית. -03196

 ש"ל(  28) דר' דפנה טנר-מרצה

ניר -מרצה  -רים פסיכואקטיביים: מניעה וטיפולשימוש בחומ -03845

 ש"ל(    28) אורן

  28) חא'ג יחיא-מרצה -אלימות גברים נגד נשים במשפחה-03923

 ש"ל(  

 ש"ל  10אתיקה בטיפול משפחתי וזוגי =  
 

פרופ'  -מרצהאתיקה בעבודה סוציאלית ובטיפול משפחתי. -03050

 (  ש"ל 28) רות לנדאו

  28)  מנחם הכהן -מרצה -משפחה)לא ניתן בתשפ"א(   דיני-03636 ש"ל  28קורס בדיני משפחה = 

 ש"ל(  
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