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 מוצגת להלןבהתאם לאישור הוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי 
ודרישות הקריטריונים  בית הספר לטיפול משפחתי וזוגי –מפנה טבלת השוואה בין הקורסים שנבדקו ואושרו של 

 .להסמכת מטפלים זוגיים ומשפחתיים של האגודה 
 

  סה"כ ש"ל  הקורס והקיפו כי שהוגש בבקשה שם קריטריונים

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

 ש"ל
 

 קורסים: 2

מודלים תאורטיים ושיטות התערבות בטיפול 

 משפחתי

 

מודלים תאורטיים ושיטות התערבות בטיפול 

 זוגי

-ענבל גרל דר'מרצים: הילה ריטר ויידנפלד, 

אזולאי, אביבה גל, אמיתי מגד,פרופ' משה 

 אלמגור טיקוצקי, פרופפ' זהר אביתר

 

ש"א  7, מפגשים ,12

 ש"א 84-בכל מפגש

 

ש"א  7, מפגשים ,12

 ש"א 84-בכל מפגש

 

 

טיפול משפחתי קורס שיטות התערבות שונות ב
 ש"ל 56שנתי = 

 

מודלים תאורטיים ושיטות התערבות בטיפול 

 משפחתי

 

 מרצים: הילה ריטר ויינדלפד

 אזולאי-ענבל גרל דר' 

 

ש"א  7, מפגשים ,12

 ש"א 84-בכל מפגש

 

 

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

 

מודלים תאורטיים ושיטות התערבות בטיפול 

 זוגי

 

-ענבל גרל דר'מרצים: הילה ריטר ויידנפלד, 

 לב,-אזולאי, אביבה גל, אירית גל

 אמיתי מגד, פרופ' משה אלמגור טיקוצקי, 

 פרופ' זהר אביתר

ש"א  7, מפגשים ,12

 ש"א 84-בכל מפגש

 

 

 מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית
 –המבוססות על התיאוריות שנלמדו 

 ש"ל 84סמסטריאליים = קורסים  3
 

 קורסים: 2

 מיומנויות וטכניקות התערבות 

 א –בטיפול משפחתי 

 מיומנויות וטכניקות התערבות 

 ב-משפחתי 

-שירי לירון דר'אזולאי, -ענבל גרל דר'מרצים: 

ש"א  7מפגשים,  6

 ש"א 42 –בכל מפגש 

 

ש"א  7מפגשים,  6

 ש"א 42 –בכל מפגש 
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-סלע, הילה ריטר-ענבל בר דר'קשת, 

ויידנפלד,פרופ' אביתר זהר רונית ויצמן, יפעת 

 דוברין, דפנה גרינר, אקשטיין,ד"ר גילי 

 עירית קליינר פז דר'

מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית 
)מבוססות על  משפחתית בנוכחות ילדים

 3עד ב. 1התיאוריות שנלמדו בסעיפים ב.
 דלעיל(

 הפרעות נפשיות של הינקות 

 שירי לירון קשתד"ר 

 טיפול דיאדי 

 ד"ר ענבל סלע

 עבודה עם ילדים בטיפול משפחתי 

 הילה ריטר וידנפלד

 טיפול משפחתי עם מתבגרים 

 ד"ר ענבל גרל אזולאי

 ש"א( 7)

 

 

 ש"א( 7)

 

 

 ש"א( 7)

 

 

 ש"א( 7)

 

מעגל חיי המשפחה והנישואין כולל מעברים 
 ומשברים

 ש"ל 28קורס סמסטריאלי = 
 

 מעגל חיי המשפחה והנישואין 

 מרצה:  דר' גילי דוברין

ש"א  7מפגשים,  4

 ש"א 28 -בכל מפגש

 

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

 

 קשיי תפקוד הפרט בראייה משפחתית 

-שירי לירון דר'מרצים: הילה ריטר ויידנפלד, ד

 ,אנה זאיאץ, דר' גילי דוברין  קשת,

 דר' ענבל גרל אזולאי

ש"א  7מפגשים,  4

 ש"א 28 -בכל מפגש

 

 ש"ל 10אתיקה בטיפול משפחתי וזוגי = 
 

 אתיקה

 מרצה:דר' רות לירון

ש"א  7מפגשים,  2

 ש"א 10 -בכל מפגש

 

 ש"ל 28בעיות מיניות במשפחה = 
 

 מיניות במשפחה

 מרצה: דר' גילי דוברין

ש"א  7מפגשים,  4

 ש"א 28 -בכל מפגש

 

 דיני משפחה ש"ל 28קורס בדיני משפחה = 

 מרצה: עו"ד רונית ויצמן

ש"א  7מפגשים,  4

 ש"א 28 -בכל מפגש

 

 תיאור ההכשרה המעשית המוצעת

 אזולאי-הילה ריטר ויידנפלד, דר' ענבל גרל הדרכה אינדיוידואלית 

 שבועית  –תדירות  -ע"פ צרכי הסטודנט

 דק'60

  

   אזולאי-ויידנפלד,דר' ענבל גרלהילה ריטר  הדרכה קבוצתית
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משתתפים  6מפגשים עם כל מדריכה,)עד  15

 תדירות שבועית -בקבוצה(

 דק'60

 אזולאי-ויידנפלד,דר' ענבל גרל-הילה ריטר הדרכה חיה

מפגשים לכל סטודנט, בכל מפגש ישתתפו  6

סטודנט מטפל, ובמידת האפשר ישתתף צוות 

 סטודנטים( 6משקף )עד 

 דק'60
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