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 בקטגוריה א'הכשרה כמוסד לטיפול זוגי ומשפחתי הישראלית האגודה  מוכר ע"י מכון ברקאי

 (.מדריכיםכמטפלים וכ ההסמכקראת ל מאושרת ע"י האגודה מלאה המעביר תכנית הכשרה תיאורטית ומעשית , מוסד)כלומר

 .בטיח סדר לימוד מיטבי ומעניק הנחה בשכ"ל()המ מסלול מובנהאו ללמוד  קורסים בודדיםבחור ניתן ל

 .19:30-ל 15:00מתקיימים בין . הפרקטיקומים 13:15-ל 9:00מרבית הקורסים התיאורטיים מתקיימים בבוקר בין 

 לאחר הפרקטיקום. להתמחות מעשית במכוןיש אפשרות  .שנים 3עד  הרוב הסטודנטים לומדים במכון בוקר אחד ואחה"צ אחד בשבוע במשך שנ

מספר  שם הקורס מס'
מפגשי

 ם

יום 
 בשבוע 

תאריך  תדירות
 התחלה

שעות 
-אקדמ
 יות

קריטריון ההסמכה 
הרלוונטי של 

לטיפול האגודה 
 זוגי ומשפחתי

 המחיר

)כולל 
 מע"מ(

 7,080  140 24/10/18 לשבוע 1 ד, בוקר 25 קורס תיאורטי אינטגרטיבי בטיפול משפחתי 1

 מפגשים כל אחת, כמפורט מטה. 5יחידות מודולריות של  5-הקורס בטיפול משפחתי מורכב מ 
 ש"ח ליחידה.1,870מי שאינו מעונין בכל הקורס יכול לבחור יחידות בודדות, במחיר של 

  

  )שיטות( ב 28 24/10/18  -"- 5 'שיטות התערבות א – 1יח'  1.1

  )שיטות( ב 28 28/11/18  -"- 5 'שיטות התערבות ב - 2יח'  1.2

  )מעגל חיי( ה 28 9/1/19  -"- 5 מעגל חיי המשפחה - 3יח'  1.3

  )מודלים( א 28 13/2/19  -"- 5 מודלים תאורטיים – 4יח'  1.4

  )מיומנויות( ד 28 27/3/19 1/5/19 -"- 5 מיומנויות וטכניקות – 5יח'  1.5

 1,870 )קשיי תיפקוד( ו 28 15/5/19 לשבוע 1 ד, בוקר 5  19/6/19      תפקוד בראיה משפחתית קשיי 2

 750 )אתיקה( ח 10 26/6/19 מפגש אחד ד, יום 1 אתיקה בטיפול משפחתי 3

 1,870 )דיני מש.( ט 28 5/11/18 לשבוע 1 בוקר, ב 4  26/11/18                  ם דיני משפחה וילדי 4

 3,740 )זוגי( ג 56 26/10/18 לשבועיים 1 ו, בוקר 10 8/3/19                   טיפול זוגי אינטגרטיבי 5

 1,870 )קשיי מיניות(  ז 28 29/3/19 לשבועיים 1 ו, בוקר 5  28/6/19                  מיניות במשפחהקשיי  6

 15/3/19                   יום ו' 1 טיפול נרטיבי 7

 18/3/19'                  ביום  1טיפול נרטיבי 

10 

10 

 ו, בוקר

 אחה"צ ב

 לשבועיים 1

-"- 
2/11/18 

5/11/18 

 מודלים ומיומנויות 56
 כמדריך 7(. 28/28)

3,740 

 *3,680 ש מיומנויות28 72 10/18/28 לשבוע 1 בוקרא  13 (*מיומנויות) פרקטיקום, סמסטר צפייה 8

הדרכה חיה, ) פרקטיקום, שנת השתתפות 9
 ( **קבוצתית ופרטנית

-15:00 ה-ג 25
19:30 

 150 ** 11,040 

ללימוד סוגיות ייחודיות של  סמינר מתקדם 10
 18/3/19             משפחתיהדרכה בטיפול 

  כמדריך 6 56 21/1/19 לשבוע 1 ה, בוקר 9

 )מיומנויות( ד
3,740 

  כמדריך 5 25 פרטים במכון    בטיפול משפחתי קבוצת הדרכה על הדרכה 11

 1,870 כמדריך 7ד.  ב, 28 5/4/19 לשבועיים 1 , בוקרו 5   5/6/19                    2רמה  - יטיפול נרטיב 12

 1,870 כמדריך 7ד.  ב, 28 פרטים במכון חודש 1 ערב 10 הדרכה נרטיביתקריאה וקבוצת  13

 1,870 )מיומנויות( ד 28 פרטים במכון לשבוע 1  5 בשילוב אמנויות טיפול נרטיבי 14

 935 כמדריך 7ד.  ב, 14 פרטים במכון לשבוע 1  2 טיפול נרטיבי בהשפעות טראומה ואבל 15

 1,870 כמדריך 7ד.  ב, 28 פרטים במכון לשבוע 1 ב, בוקר 5 בבית הספר עבודה נרטיבית עם ילדים 16

 935 כמדריך 7ד.  ב, 14 פרטים במכון לשבוע 1 ב, בוקר 2 רגישות תרבותית בחדר הטיפול 17

 935 כמדריך 7ד.  ב, 14 פרטים במכון לשבוע 1 ב, בוקר 3 הרחבת סיפורי מגדר ומיניות בטיפול 18

של טיפול משפחתי ומיומנויות  תיאוריות 19
 שאינם מטפלים אנשי מקצועל ונרטיבי

 1,870  28 פרטים במכון לשבוע 1 ב, בוקר 5

  סמסטרים של  2מי שלוקח  .ש"ח(3,310) על צפיה בפרקטיקום באותה שנה 10%מי שלוקח את הקורס המשפחתי המלא זכאי להנחה של

 ש"ח על הצפיה(.4,970הנחה על הסמסטר השני )כך שמי שצופה בשני סמסטרים במקביל לקורס המשפחתי משלם  50%צפיה מקבל 

ת \שעות הדרכה חיה לשנה לכל משתתף. כל מתמחה מטפל 10המכון מפנה משפחות לטיפול המשתתפים בפרקטיקום ומתחייב לתת לפחות   **

  .והדרכות שאר המתמחים טיפולימו – מתחילת הטיפול ועד לסיומו )עם הדרכה חיה(, וכך מקבל נסיון מעשי על כל שלבי הטיפול ה\במטופליו

 2018-2019 טתשע" –קורסים בטיפול זוגי, משפחתי ונרטיבי 
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