
 

 

 

 תכנית הכשרה ללימוד טיפול זוגי ומשפחתי )תשע"ז(
 שנה א':  משפחה כמערכת – תיאוריות, שיטות ומיומנויות 

 כמפורט להלןבין השעות:  ,שלישי בימיהמפגשים יתקיימו  .מפגשים 23סה"כ:  .שעות מלאות 187ות: היקף השע

 !!!11:45המפגש הראשון יסתיים בשעה  שימו לב:               .* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים עליהם ימסר מראש

 לאחר חופשת הקיץ. ליום העיון בנושא חלקי אישיות אשר יתקיים שימו לב


 מס'
תאריך 
 המפגש

 מנחה בין השעות נושא המפגש

 תיקי שריר 08:15-14:15 .כל היום ההיסטוריה של הטיפול המשפחתי+ת שנהפתיח 1.11.16 1

 תיקי שריר 08:15-14:15 רכתיתהגישה המע 8.11.16 2

 תיקי שריר 08:15-14:15  התיאוריה המערכתית 15.11.16 3

 תיקי שריר 08:15-14:15  המערכתיתהתיאוריה  22.11.16 4

5 29.11.16 
 תיקי שריר 08:15-12:00  המערכתיתהתיאוריה 

  12:00-14:15 הדרכה

 ירתיקי שר 08:15-12:00 הגישה ההתפתחותית 6.12.16 6

  12:00-14:45 הדרכה  

 תיקי שריר 08:15-12:00 הגישה ההתפתחותית 13.12.16 7

  12:00-14:15 הדרכה  

 תיקי שריר 08:15-12:00 תיאוריות מנטליזציה ושילובן בטיפול משפחתי 20.12.16 8

  12:00-14:15 הדרכה  

 אין לימודים –חופשת חנוכה  27.12.16

 תיקי שריר 08:15-12:00 ליזציה ושילובן בטיפול משפחתיתיאוריות מנט 3.1.17 9

  12:00-14:15 הדרכה  

 תיקי שריר 08:15-12:00 תיאוריות מנטליזציה ושילובן בטיפול משפחתי 10.1.17 10

  12:00-14:15 הדרכה  

 תיקי שריר 08:15-12:00 ונאמנויות בינדוריות גישת העצמי 17.1.17 11

  12:00-14:15 הדרכה  

 תיקי שריר 08:15-12:00 נאמנויות בינדוריותגישת העצמי ו 24.1.17 12

  12:00-14:15 הדרכה  

 תיקי שריר 08:15-12:00 הגישה המבנית 31.1.17 13

  12:00-14:15 הדרכה  

 תיקי שריר 08:15-12:00 הגישה המבנית 7.2.17 14

  12:00-14:15 הדרכה  

  09:00-14:15 בנושא יהדות וטיפול יום עיון 7.1.214 *15

 תיקי שריר 08:15-12:00 הגישה המבנית 21.2.17 16

  12:00-14:15 הדרכה  

 תיקי שריר 08:15-12:00 הגישה המבנית 28.2.17 17

  12:00-14:15 הדרכה  

 תיקי שריר 08:15-12:00 הגישה המבנית 7.3.17 18

  12:00-14:15 הדרכה  

 תיקי שריר 08:15-12:00 ישה המבניתהג 14.3.16 19

  12:00-14:15 הדרכה  

 תיקי שריר 08:15-12:00 מבניתהגישה ה 21.3.17 20

  12:00-14:15 הדרכה  

 תיקי שריר 08:15-12:00 מבניתהגישה ה 28.3.17 21

  12:00-14:15 הדרכה  







                                                                      
 
 
 
 
 

 אין לימודים –חופשת פסח   18.4 ,  11.4  ,4.4

 תיקי שריר 08:15-12:00 ישה האסטרטגיתהג 25.4.17 22

  12:00-14:15 הדרכה  

 אין לימודים -יום העצמאות   2.5.17

 תיקי שריר 08:15-12:00 הגישה האסטרטגית 9.5.17 23

  12:00-14:15 הדרכה  

 תיקי שריר 08:15-12:00 הגישה האסטרטגית 16.5.17 24

  12:00-14:15 הדרכה  

 תיקי שריר 08:15-12:00 אסטרטגיתה הגישה 23.5.17 25

  12:00-14:15 הדרכה  

 אין לימודים –חג שבועות  – 30.5.17

 תיקי שריר 08:15-12:00 הגישה הנרטיבית 6.6.17 26

  12:00-14:15 הדרכה  

  09:00-14:15 בנושא יהדות וטיפול יום עיון: 6.1613. * 27

 תיקי שריר 08:15-12:00 הגישה הנרטיבית 20.6.17 28

  12:00-14:15 הדרכה  

 תיקי שריר 08:15-14:15 הגישה הנרטיבית 27.6.17 29

 תיקי שריר 08:15-14:15 סיום - הגישה הנרטיבית 4.7.17 30

31* 12.9.17 
 חלקי אישיות עפ"י שוורץ יום עיון:

I.F.S (internal family systems) 
 

 תיקי שריר 09:15-14:15


