
 

 

 

 תכנית הכשרה ללימוד טיפול זוגי ומשפחתי )תשע"ז(
 שנה ב':      זוגיות, תקשורת ויחסי אובייקט - מכון באר, ירושלים

 כמפורט להלןבין השעות:, שלישי בימיהמפגשים יתקיימו . מפגשים 32: סה"כ . שעות מלאות 190: ותהיקף השע
 בתכנית הלימודים עליהם ימסר מראש* יתכנו שינויים 

 חופשת הקיץ. לאחרן בנושא חלקי אישיות אשר יתקיים ולמועד יום העי שימו לב

 מס'
תאריך 
 המפגש

 מנחה בין השעות נושא המפגש

 תיקי שריר 09:00-15:00  הגישה הבינדורית+  ת שנהפתיח 13.9.16 1

 תיקי שריר 09:00-15:00  הגישה הבינדורית 20.9.16 2

 תיקי שריר 09:00-15:00 הגישה הבינדורית 27.9.16 3

 אין לימודים –חופשת חגי תשרי 

 דוד ריבנר 09:00-15:00 מינימיניות וטיפול  1.11.16 4

 דוד ריבנר 09:00-15:00 מינימיניות וטיפול  8.11.16 5

 דוד ריבנר 09:00-15:00 מינימיניות וטיפול  15.11.16 6

 דוד ריבנר 09:00-15:00 מינימיניות וטיפול  22.11.16 7

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 29.11.16 8

 תיקי שריר 11:40-15:00 הגישה הבינדורית  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 6.12.16 9

 תיקי שריר 11:40-15:00 הגישה הבינדורית  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 13.12.16 10

 שרירתיקי  11:40-15:00 מעגל חיי הנישואין  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 20.12.16 11

 תיקי שריר 11:40-15:00 מעגל חיי הנישואין  

 אין לימודים –חופשת חנוכה  27.12.16

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 3.1.17 12

 תיקי שריר 11:40-15:00 מעגל חיי הנישואין  

 דוביץאיריס דוי 09:00-11:40 הדרכה 10.1.17 13

 תיקי שריר 11:40-15:00 יחסי אובייקט וזוגיות  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 17.1.17 14

 תיקי שריר 11:40-15:00 יחסי אובייקט וזוגיות  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 24.1.17 15

 תיקי שריר 11:40-15:00 יחסי אובייקט וזוגיות  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 31.1.17 16

 תיקי שריר 11:40-15:00 יחסי אובייקט וזוגיות  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 7.2.17 17

 תיקי שריר 11:40-15:00 יחסי אובייקט וזוגיות  

  09:00-14:15 בנושא יהדות וטיפול :יום עיון 1714.2. *18

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 21.2.17 19

 תיקי שריר 11:40-15:00 יחסי אובייקט וזוגיות  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 28.2.17 20

  

 תיקי שריר 11:40-15:00 גישת האימגו
 
 
 
 







                                                                      
 
 
 
 

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 7.3.17 21

 תיקי שריר 11:40-15:00 גישת האימגו  

 

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 14.3.17 22

 תיקי שריר 11:40-15:00 גישת האימגו  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 21.3.17 23

 תיקי שריר 11:40-15:00 גישת האימגו  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 28.3.17 24

 תיקי שריר 11:40-15:00 גישת האימגו  

 ן לימודיםאי –,   חופשת פסח 18.4,  11.4,  4.4

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 25.4.17 25

 תיקי שריר 11:40-15:00 גישת האימגו  

 אין לימודים – יום העצמאות 2.5.17

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 9.5.17 26

 תיקי שריר 11:40-15:00 גישת האימגו  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 16.5.17 27

 תיקי שריר 11:40-15:00 יספונקציות של היחיד במשפחהד  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 23.5.17 28

 תיקי שריר 11:40-15:00 דיספונקציות של היחיד במשפחה  

 אין לימודים –חג שבועות  30.5.16

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 הדרכה 6.6.17 29

 תיקי שריר 11:40-15:00 דיספונקציות של היחיד במשפחה  

  09:00-14:15 בנושא יהדות וטיפול :יום עיון 1713.6. *30

 איריס דוידוביץ 09:00-11:40 איריס דוידוביץ –סיום  20.6.17 31

 תיקי שריר 11:40-15:00 תיקי שריר –סיום   

32* 12.9.17 
 חלקי אישיות עפ"י שוורץ יום עיון:

I.F.S (internal family systems) 
 

 תיקי שריר 09:00-14:15


