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

   קפסולה

 ודרישות הקריטריונים להסמכת מטפלים זוגיים ומשפחתיים של האגודה  
 

 מס' השעות  שם הקורס  שם המרצה  קריטריונים  

דלים תיאורטיים בנושאי  ומ 1
)מערכתיים,  המשפחה והנישואין  

  56דינמיים ואחרים( קורס שנתי = 
 ש"ל 

 

 טל  שיין  וגלי   ברק גילוני   שלומית
 

ראייה –י מבוא לטיפול משפחת 
היסטורית של התפתחות  

 הטיפול המשפחתי בעולם.  

66 

ואן  הגישה הבין דורית )בואן, איו ל רחלי זיג

 ם וגרני'גי( +'ורמני נאג'בוז

 ( הגישה מבנית )מינוחין ר יואל אליצו 'פרופ

רעיונות    -הגישה האסטרטגית   ל ר חביבה איי "ד
 ם תיאורטיי

 יניה סאטיר וירג' רוני אה  טלי

 רות רוזן  

  בטיפול משפחתי יחסי אובייקט 

(& sharp sharp ) 

 ק שלומית גילוני בר 

   ת נרטיביהגישה ה

 ק שלומית גילוני בר 
התייחסותית וטיפול  ה שהגיה

 משפחתי 

 רות רוזן צבי 
תיאום הורי וגירושין בקונפליקט 

 גבוה 

 פרופ' גארי דאיימונד 
ל  טיפו  -סמינר תיאורטי 

 משפחתי מבוסס התקשרות 

 ונד רי דאיימפרופ' גא 
ל  טיפו  -סמינר תיאורטי 

 ת משפחתי מבוסס התקשרו
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שיטות התערבות שונות בטיפול   א'  2

 ש"ל  56קורס שנתי =  שפחתי  מ
   

 

  שיטות התערבות שונות בטיפול ב'  2
 זוגי

 ש"ל  56קורס שנתי = 
 

 eft 60עפ”י סו ג’ונסון  ר שרה איווניר ד"

 eftלב גרינברג  עפי   ערן בר כליפה

 ברי אמון ת ומש ובגיד רחלי זיגל 

 שלומית ברק וגלי שיין טל 
אסתר   – בגידות ומשברי אמון

 פרל 

 גישה התייחסותית בטיפול זוגי ד"ר עירית קליינר פז 

מיומנויות וטכניקות בהתערבות  3
 ליתטיפו

יאוריות שנלמדו המבוססות על הת
– 
 ש"ל  84קורסים סמסטריאליים =   3
 

-הגישה האסטרטגית )כולל מילנו(  ל ר חביבה איי"ד
 ת מיומנויות וטכניקו 
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  ניקות בטיפוליומנויות וטכ מ ד דאיימונ  גארי    'פרופ
התקשרות עם   סמשפחתי מבוס

 ים מתבגרים דיכאוניים ואובדני

 רחלי זיגל  

מיומנויות וטכניקות   -סמינר קליני 
מקרים מהשדה   -בטיפול משפחתי 

 בהמשגה משפחתית 

 רוני טלי אה

מיומנויות וטכניקות   -סמינר קליני 
מקרים מהשדה   -חתי בטיפול משפ

 בהמשגה משפחתית 

 
 ברק טל ושלומית גלי שיין

 
מיומנויות וטכניקות   -יני ר קלסמינ

מקרים מהשדה   -בטיפול משפחתי 
 בהמשגה משפחתית 

 עירית קליינר פז ד"ר 
כניקות  וטמיומנויות   –סמינר קליני 
 בטיפול זוגי 

 רחלי זיגל 
ת  ניקו ומנויות וטכמי  - סמינר קליני 

 דילמות בטיפול משפחתי -

 ית ברק ומושלגלי שיין טל  
כניקות  וטמיומנויות   –סמינר קליני 
 בטיפול זוגי 

 ומית ברקגלי שיין טל ושל 

עבודה עם להט"ב  –סמינר קליני 
עבודה עם  כניקות בוטמיומנויות  

 ם ינייזוגות חד מ 

מעגל חיי המשפחה והנישואין  4
 כולל מעברים ומשברים 

 "ל ש  28קורס סמסטריאלי = 
 

 0 אין  אין 
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יי תפקוד הפרט בראייה  שק 5

 משפחתית 
 ש"ל  28קורס סמסטריאלי = 

 
 
 
 
 
 

 רחלי זיגל 
התבוננות  פסיכופתולוגיה ב

 משפחתית: התמכרויות 
30 

 פרופ' יואל אליצור 

לדים עם  טיפול אינטגרטיבי בי 
בעיות התנהגות מבוסס מחקר  

התפתחותית   בפסיכופתולוגיה 
 ובדרכי התערבות 

 נעמי יואלי  פרופ

לוגיה בהתבוננות  פסיכופתו 
משפחה מתמודדת   משפחתית: 

 גופנית  עם מחלה

 י ור הורניכ י ר רות רוזן צב"ד

ת  גיבוש זהות מיני -ב "להט ר שיין טל דפנה גרינ גלי 
 ת מיני ומגדרית, הורות חד 

=  טיפול משפחתי וזוגי אתיקה ב 6
 ש"ל  10
 אתיקה  ברק וגלי שיין טלשלומית גילוני  

28 
 
 

  28= יות במשפחה בעיות מינ  7
 ש"ל 

 

 
 

 לי ראובני 

 
 

 יות מינ

28 

 ש"ל   28קורס בדיני משפחה =  8
 דיני משפחה ניר בן נון "ד וע 

28 

 
  :כאן השתלמויות נוספות אנא פרטו /ודנטים נדרשים לקורסיםבמידה והסט

הלימודים   שנת מבנה הקורס   ם המרצה ש  הקורס  שם  
שבה מועבר 

 הקורס 

 מס' 
 השעות 

פול   -ן אישינים אישי לבי גשר בין פ 1
 ת גישה אינטגרטיבי -וכטל

 

 6 א  ן ר שרון זיו ביימ"ד

. 
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