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 בקטגוריה א' הכשרה מכון ברקאי מוכר ע"י האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי כמוסד
 ה.כ\ךמדריכו ת\הסמכה כמטפלתכנית הכשרה תיאורטית ומעשית מלאה מאושרת ע"י האגודה לקראת  יםמעביראנו 

 .(המעניק הנחה בשכ"ל)משפחתי+זוגי, משפחתי, זוגי או נרטיבי  :מסלול מובנהאו ללמוד  קורסים בודדיםניתן לבחור 

 :במכון התמחות מעשיתעשות יש אפשרות ל, המפורטים בטבלה בנוסף לקורסים

 (חיה, קבוצתית ופרטנית - הדרכה ונותן )המכון מפנה זוגות ומשפחות למתמחים ת\כמטפלהתמחות מעשית  ▪

 ופרטנית( , קבוצתיתחיה - הדרכה על הדרכה, ונותן להדרכה המכון מפנה מטפלים) כה\התמחות כמדריך ▪

מספר  שם הקורס מס'
מפגש

 ים

שעות 
 אקדמיות

עד  מתאריך שעות -פעם ב יום 
 תאריך

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

 21/11/18 24/10/18   ד 28 5 'שיטות התערבות א – 1יח'  1.1

 2/1/19 28/11/18   ד 28 5 'שיטות התערבות ב - 2יח'  1.2

 6/2/19 9/1/19   ד 28 5 חיי המשפחהמעגל  - 3יח'  1.3

 20/3/19 13/2/19   ד 28 5 מודלים תאורטיים – 4יח'  1.4

 8/5/19 27/3/19   ד 28 5 מיומנויות וטכניקות – 5יח'  1.5

 12/6/19 15/5/19   ד 28 5 תפקוד בראיה משפחתית קשיי 2

 26/6/19 26/6/19 9:00-16:30 שבוע ד 10 1 אתיקה בטיפול משפחתי 3

 8/3/19 26/10/18 -"- שבועיים ו 56 10 זוגיאינטגרטיבי בטיפול קורס  4

 14/6/19 29/3/19 -"- שבועיים ו 28 5  מיניות במשפחהקשיי  5

 26/11/19 5/11/18 9:00-14:15 שבוע ב 28 4  דיני משפחה וילדים 6.1

 30/5/19 16/5/19 9:00-16:00 שבוע ה 28 3 )מחזור שני(דיני משפחה וילדים  6.2

 15/3/19 2/11/18 9:00-13:15 שבועיים ו 56 10 מיומנויות( 28מודלים  28) 1טיפול נרטיבי רמה  7.1

 19/3/19 6/11/18 -"- שבועיים ג 56 10 (מחזור מקביל) 1טיפול נרטיבי רמה  7.2

 21/6/19 5/4/19 9:00-13:15 שבועיים ו 28 5  2 י רמהטיפול נרטיב 8

 18/6/19 21/5/19 15:00-19:15 שבוע ג 28 5 עבודה נרטיבית עם ילדים 9

 5/6/19 29/5/19 15:00-20:15 שבוע ד 14 2 טיפול נרטיבי בהשפעות טראומה ואבל 10

 19/6/19 19/6/12 -"- שבוע ד 14 2 רגישות תרבותית בחדר הטיפול 11

 19/7/10 19/7/3 -"- שבוע ד 14 2 הרחבת סיפורי מגדר ומיניות בטיפול 12

ללימוד סוגיות של הדרכה  סמינר מתקדם 13
 כמדריך()להסמכה וזוגי  בטיפול משפחתי

 18/7/19 6/6/19 9:00-15:00 שבוע ה 56 7

   פרטים במכון חודש ה 16 6 (3י רמה נרטיבקבוצת הדרכה נרטיבית ) 14

   פרטים במכון שבוע * 72 12 (מיומנויותש'  28) סמסטרפרקטיקום,  צפייה 15

   אפשרות בקיץ     ת\השתתפות בפרקטיקום כמטפל 16

   פרטים במכון     הדרכה קבוצתית לקראת הסמכה 17

 (.19:30עד  15:00, וכל יום אחה"צ )(13:30עד  9:00) יש פרקטיקום בימי ראשון בבוקר 

 2018-2019תשע"ט  –בטיפול זוגי, משפחתי ונרטיבי  קורסים
 

 מכון ברקאיאנו מזמינים גם אותך להצטרף למשפחת 
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