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מספר  שם הקורס מס'
 מפגשים

שעות 
 אקדמיות

 יום
 בשבוע

 מפגש
 -ב פעם

 מסתיים מתחיל שעות

   9:00-13:15 שבוע  168 30 קורס אינטגרטיבי בטיפול משפחתי 1

 4/12/19 6/11/19   ד 28 5 'שיטות התערבות א – 1יח'  1.1

 15/1/19 11/12/19   ד 28 5 'שיטות התערבות ב - 2יח'  1.2

 19/2/20 22/1/20   ד 28 5 מעגל חיי המשפחה - 3יח'  1.3

 1/4/20 26/2/20   ד 28 5 מודלים תאורטיים – 4יח'  1.4

 27/5/20 22/4/20   ד 28 5 מיומנויות וטכניקות – 5יח'  1.5

 1/7/20 3/6/20   ד 28 5 קשיי תפקוד בראיה משפחתית – 6יח'  1.6

 8/7/20 8/7/20 9:00-16:30 שבוע ד 10 1 אתיקה בטיפול משפחתי 2

 20/3/20 8/11/19 9:00-13:15 שבועיים ו 56 10 קורס אינטגרטיבי בטיפול זוגי 3

 5/6/20 3/4/20 9:00-13:15 שבועיים ו 28 5  מיניות במשפחהקשיי  4

   9:00-16:00 שבוע  28 3  דיני משפחה וילדים  5

 20/3/27 /1915/11 9:00-13:15 שבועיים ו 56 10 מיומנויות( 28מודלים  28) 1טיפול נרטיבי רמה  6

  13/11/19 15:00-19:30 שבוע  148 24 ש' מיומנויות( 28) פרקטיקום, שנהצפייה  7

 , שנהכמטפלהשתתפות בפרקטיקום  8
 (ית ופרטניתהדרכה חיה, קבוצתעם )

בימים אחה"צ  שבוע  148 24
 גםו ,שונים

 אחד הבקריםב

  

        לימודי המשך: 

 26/6/20 24/4/20 9:00-13:15 שבועיים ו 28 5   2רמה  -טיפול נרטיבי  9

    חודש  16 10 הדרכה, וידיאו ומאמרים – 3טיפול נרטיבי רמה  10

    שבוע  28 5 עבודה נרטיבית עם ילדים 11

    שבוע  14 2 טיפול נרטיבי בהשפעות טראומה ואבל 12

    שבוע  14 2 רגישות תרבותית בחדר הטיפול 13

    שבוע  14 2 מגדר ומיניות בטיפולהרחבת סיפורי  14

    שבוע  28 5 מיינדפולנס בטיפול זוגי 15

    שבוע  28 5 טיפול דיאדי בגישה הנרטיבית 16

    שבוע  28 5 טיפול מיני למטפלים זוגיים 17

ללימוד סוגיות של הדרכה  סמינר מתקדם 18
 וזוגי )להסמכה כמדריך( בטיפול משפחתי

   9:00-15:00 שבוע  56 7
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