
 

 

 שנה א'-  משפחה כמערכת – תיאוריות, שיטות ומיומנויות 
 

 כמפורט להלןבין השעות: , שלישי המפגשים יתקיימו בימי. מפגשים 31סה"כ:  .שעות מלאות 178ות: היקף השע
 

 ט.ל.ח * יתכנו שינויים בתכנית הלימודים עליהם ימסר מראש.

תאריך  מס'
 המפגש

 מנחה בין השעות נושא המפגש

 תיקי שריר 08:30-14:15 התיאוריה המערכתיתפתיחת שנה+ 31.10.17 1

 תיקי שריר 08:30-14:15 התיאוריה המערכתית 7.11.17 2

 תיקי שריר 08:30-11:45  התיאוריה המערכתית 14.11.17 3

 אוולין שימל 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

4 
21.11.17 

מושגים מתיאוריות בשילוב   התיאוריה המערכתית
 פסיכודינמיות

 תיקי שריר 08:30-11:45

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

5 
28.11.17 

מושגים מתיאוריות בשילוב  התיאוריה המערכתית
 פסיכודינמיות

 תיקי שריר 08:30-11:45

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

 תיקי שריר 08:30-11:45  מעגל חיי המשפחה 5.12.17 6

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

 תיקי שריר 08:30-11:45  מעגל חיי המשפחה 12.12.17 7

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

 אין לימודים –חופשת חנוכה  19.12.17

 תיקי שריר 08:30-11:45  מעגל חיי המשפחה 26.12.17 8

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

 תיקי שריר 08:30-11:45 הסמפטום במשפחה תסריטים נרקסיסטיים והשפעתם על 2.1.18 9

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

 תיקי שריר 08:30-11:45 תסריטים נרקסיסטיים והשפעתם על הסמפטום במשפחה 9.1.18 10

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

דה מנטליזציה ועמ :שיטות התערבות בטיפול משפחתי 16.1.18 11
 רפלקטיבית

 תיקי שריר 08:30-11:45

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

מנטליזציה ועמדה  :שיטות התערבות בטיפול משפחתי 23.1.18 12
 רפלקטיבית

 תיקי שריר 08:30-11:45

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

 תיקי שריר 08:30-11:45 המבנית הגישה :שיטות התערבות בטיפול משפחתי 30.1.18 13

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

מודל  הגישה המבנית :שיטות התערבות בטיפול משפחתי 6.2.18 14
 הצעדים 4

 תיקי שריר 08:30-11:45

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

מודל  יתהגישה המבנ :שיטות התערבות בטיפול משפחתי 13.2.18 15
 הצעדים 4

 תיקי שריר 08:30-11:45

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

16* 20.2.18 
המטפל סוגיות בעולמו של יום עיון בנושא 

 המשפחה הדתית  הדתי /
09:00-14:30  

מודל  שיטות התערבות בטיפול משפחתי: הגישה המבנית 27.2.18 17
 הצעדים 4

 תיקי שריר 08:30-11:45

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

מבנית מודל הגישה ה :שיטות התערבות בטיפול משפחתי 6.3.18 18
 הצעדים 4

 תיקי שריר 08:30-11:45

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

מבנית מודל הגישה ה :שיטות התערבות בטיפול משפחתי 13.3.18 19
 הצעדים 4

 תיקי שריר 08:30-11:45

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

 אין לימודים –חופשת פסח   3.4,   27.3,  20.3

 ד"ר ישי שליף 08:30-14:15 יבטיפול משפחת נרטיביותשיטות התערבות  10.4.18 20

     



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





                                                                      

 תיקי שריר 08:30-11:45 יתשיטות התערבות בטיפול משפחתי: הגישה הנרטיב 17.4.18 21

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול נרטיביות  

 ד"ר ישי שליף 08:30-14:15 שיטות התערבות בטיפול משפחתי 24.4.18 22

 תיקי שריר 08:30-11:45 שיטות התערבות בטיפול משפחתי: הגישה הנרטיבית 1.5.18 23

 ד"ר ישי שליף 11:45-14:15 עם גישות נוספות מיומנויות טיפול נרטיביות באנטגרציה  

 תיקי שריר 08:30-11:45 שיטות התערבות בטיפול משפחתי: הגישה הנרטיבית 8.5.18 24

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול נרטיביות באנטגרציה עם גישות נוספות  

 תיקי שריר 08:30-11:45 שיטות התערבות בטיפול משפחתי: הגישה הנרטיבית 15.5.18 25

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול נרטיביות באנטגרציה עם גישות נוספות  

 תיקי שריר 08:30-11:45 שיטות התערבות בטיפול משפחתי: הגישה האסטרטגית 22.5.18 26

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

27 29.5.18 
חלק א' )חלק ב'  –דורית שיטות התערבות: הגישה הבינ

 יתקיים בשנה ב'(
 תיקי שריר 08:30-11:45

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

28 5.6.18 
חלק א' )חלק ב'  –שיטות התערבות: הגישה הבינדורית 

 יתקיים בשנה ב'(
 תיקי שריר 08:30-11:45

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

29 12.6.18 
חלק א' )חלק ב'  –שיטות התערבות: הגישה הבינדורית 

 יתקיים בשנה ב'(
 תיקי שריר 08:30-11:45

 לין שימלאוו 11:45-14:15 מיומנויות טיפול  

30* 19.6.18 
המטפל סוגיות בעולמו של יום עיון בנושא 

  09:00-14:30 המשפחה הדתית הדתי /

 שריר תיקי 08:30-14:15 שיטות התערבות: הגישה הבינדורית. סיום וסיכום. 26.6.18 31


