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מבוא
“בראשית” ,המרכז לטיפול במשפחה ולהכשרת אנשי מקצוע בטירת-כרמל נוסד בשנת
 1985במטרה לספק שירותים טיפוליים לתושבי היישוב .משנת  1986משמש המקום כמרכז
התמחות לטיפול בנישואין ובמשפחה לסטודנטים לקראת תואר “מוסמך” .כמו-כן ,מתקיימת
תוכנית תלת-שנתית להכשרת מטפלים משפחתיים ומסלול הכשרה למדריכים.
המרכז ממוקם ב”בית ציפורה” ,הבית העתיק ביותר בטירת-כרמל.
מחשבה רבה הושקעה ביצירת מקום מרווח ,אסתטי ,עם אווירה חמה ונינוחה ,ובציוד מתקדם
לרווחת המטופלים ,הלומדים והעובדים במקום.
במרכז צוות רב-מקצועי של מטפלים משפחתיים העוסקים בעבודה טיפולית ,הוראה ,הדרכה
ופיתוח תוכניות העשרה והכשרה לאנשי מקצוע.
דרך העבודה הטיפולית מדגישה עבודת צוות ,תוך שימוש משולב במראה חד-כיוונית וצילום
במעגל סגור.
תפיסת המרכז מושתתת על מספר הנחות והדגשים:
• הקונטקסט ,כמקור למידע ,בונה משמעות לאירועים.
• ריבוי זוויות ההסתכלות מאפשר ראיה רב-ממדית ומגביר את גמישות המטפל.
• דגש מרבי ניתן לפיתוח ראיה ניטרלית של המטפל ולהבנת מעגלי ה”פידבק” הנבנים בין
המטפל והיחידה המטופלת.
• למידה היא תיאורטית ,חווייתית ודרך התנסות אישית.

לשירות הפונים קיים אתר אינטרנט לקבלת מידע אודות המרכז.
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שירותי המרכז
שירותים קליניים:
• ייעוץ וטיפול בפרט ,בזוג ובמשפחה סביב מגוון רחב של בעיות בכל טווח הגילאים.
• סדנאות והרצאות לאוכלוסיה הרחבה.

הכשרה מקצועית:
•
•
•
•

תוכנית תלת-שנתית :קורסים ,השתלמויות והכשרות לאנשי מקצוע לצורך הסמכה בטיפול
משפחתי.
השתלמויות ,ימי עיון וסדנאות לאנשי מקצוע העוסקים בטיפול לצורך העשרה והרחבת
הידע בתחום הטיפול המשפחתי והזוגי.
מסלול להסמכת מדריכים בטיפול משפחתי.
תכנית דו-שנתית לחברה הערבית.

שרותי הדרכה:
•
•
•
•

הדרכה אינדיווידואלית.
הדרכה חיה.
הדרכה לצוותים העוסקים בעבודה טיפולית.
הדרכה על הדרכה.
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תוכנית תלת-שנתית בטיפול זוגי ומשפחתי
מרכז “בראשית” מזמין אתכם למסלול לימודים תלת-שנתי להכשרת מטפלים בטיפול זוגי
ומשפחתי .התוכנית כוללת לימודים תיאורטיים והתנסות מעשית .הלמידה תסייע בהעמקת
החשיבה המערכתית ,תאפשר מרחב בטוח ללמידה וחקירה עצמית תוך שימוש בהתנסויות
אישיות וקבוצתיות.
			
תנאי הקבלה לתוכנית:
		
תואר ראשון.
		
תואר שני בתחום הטיפול/הייעוץ.
				
ראיון אישי.

דרישות התוכנית:
נוכחות מלאה במפגשים.
קריאה שוטפת של חומר לימודי
והגשת דו"חות קריאה כנדרש.

התוכנית התלת-שנתית כוללת את כל הקורסים הנדרשים על-ידי האגודה
הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי לצורך הסמכת מטפל זוגי ומשפחתי.
בטרם ההרשמה לתוכנית התלת-שנתית ,מומלץ כי המועמד המבקש להכשיר את עצמו
לקראת הסמכה כמטפל זוגי ומשפחתי ,יבדוק את קריטריון האגודה הישראלית לטיפול זוגי
ומשפחתי בנוגע להכרתה בהשכלתו הקודמת.

מבנה תוכנית הלימודים
לנרשמים לשנת הלימודים 2021-2022
שנה א’
הלימודים התיאורטיים יתקיימו בימי חמישי בין השעות  ,16:00-20:30מתאריך  2.9.21עד
 3.3.22ויכללו את הקורסים הבאים:
• מעגל חיי משפחה ונישואין –  28שעות אקדמיות ( 5מפגשים).
• התמודדות עם הפרעות קשב בראייה משפחתית וזוגית –  28שעות אקדמיות ( 5מפגשים).
• מודלים תיאורטיים ושיטות התערבות בטיפול משפחתי –  84שעות אקדמיות ( 14מפגשים).
• מיומנויות בטיפול משפחתי :צפייה בטיפול מאחורי מראה –
 28שעות הצפייה יותאמו לכל תלמיד בנפרד ,בנוסף ליום הלימודים.
סה”כ  140שעות תיאורטיות  28 +שעות מעשיות =  168שעות.
שכר לימוד בשנה א’.₪ 7,808 :
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שנה ב’
הלימודים התיאורטיים יתקיימו בימי רביעי ויכללו את הקורסים הבאים:
• מודלים תיאורטיים ושיטות התערבות בטיפול זוגי  84 -שעות אקדמיות ( 14מפגשים).
• מיניות וטיפול מיני –  28שעות אקדמיות ( 5מפגשים).
• דיני משפחה  28 -שעות אקדמיות ( 5מפגשים).
• הדרכה קבוצתית –  30שעות ( 12מפגשים) תתקיים בימי רביעי בין השעות .14:00-16:30
• הדרכה חיה  15 -שעות ,ההדרכה תותאם לכל תלמיד בנפרד.
• הדרכה פרטנית למטפלים –  15שעות.
סה”כ  140שעות תיאורטיות  60 +שעות מעשיות =  200שעות.
שכר לימוד בשנה ב’.₪ 13,308 :

שנה ג’ ו-ד’*
• הדרכה חיה –  15שעות ,ההדרכה תותאם לכל תלמיד בנפרד.
• הדרכה פרטנית למטפלים –  15שעות.
• הכשרה מעשית בטיפול משפחתי –  96שעות אקדמיות ( 16מפגשים).
• אתיקה בטיפול משפחתי  12 -שעות אקדמיות ( 2מפגשים).
• הלימודים בשנה ג’ מתקיימים בקבוצות קטנות .החלוקה לקבוצות תיקבע בסוף שנה
ב’.
סה”כ  12שעות תיאורטיות  126 +שעות מעשיות =  138שעות.
שכר לימוד בשנה ג’.₪ 11,086 :
• שנה ד’ לפי הצורך
סה”כ עלות התכנית התלת-שנתית.₪ 32,202 :
• פרט לקורסים התיאורטיים ניתן להירשם להדרכה קבוצתית ,להכשרה מעשית בטיפול
משפחתי ולצפייה בכל אחת משנות הלימוד.
• הקבלה להדרכה חיה על-פי שיקול דעת צוות המרכז.
• קיימת אפשרות להשלים את שעות העבודה המעשית בשנה הרביעית.

תוכנית הלימודים התלת-שנתית עונה על דרישות ההסמכה של
האגודה ,להוציא צבירת שעות עבודה מעשית והדרכה פרטנית.

כיצד תבטיח את השתתפותך?
יש לשלוח קורות חיים מקצועיים ,תמונה מעודכנת ודמי הרשמה בסך של .₪ 400
הסדר תשלום שכר הלימוד עד ה ,4.7.21 -באשראי או באמצעות צ’קים דחויים עבור:
עיריית טירת-כרמל.
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שנה א'
הקורסים המפורטים מוצעים גם בשנת הלימודים הנוכחית  2021-2022שלא במסגרת
התוכנית התלת-שנתית.
הלימודים יתקיימו בימי ה’ בין השעות  ,16:00-20:30בין התאריכים .2.9.21-3.3.22

מעגל חיי משפחה ונישואין
בהנחיית דגן אלסר וויקטוריה אור

מטרות:
הקניית ידע אודות תהליכים ,מעברים נורמטיביים ומשברים בחיי משפחה ודרכי התערבות
אפשריים.

תכני הקורס:
•
•
•
•

מעגל חיי משפחה מתוך פרספקטיבה אינדיווידואלית ,משפחתית וחברתית.
מעגל חיי משפחה וטיפול משפחתי.
העמקה בנקודות מעבר משמעותיות :עזיבת הבית ,נישואין ,הורות לילדים קטנים ,הורות
למתבגרים ,שילוח הילדים מהבית ,המשפחה בחייה המאוחרים.
נושאים נוספים :זוגיות לאורך מעגלי החיים ,גירושין ונישואין חוזרים ,יחסי אחים ועוד.

דרכי ההוראה יכללו:
הרצאות ,התנסות וצפייה בווידאו.

משך הקורס והיקפו:
הקורס בן  28שעות אקדמיות ( 5מפגשים).
הלימודים יתקיימו בימי ה’ בין השעות .16:00-20:30
מועד תחילת הלימודים 2 :בספטמבר .2021
מועד סיום הלימודים 14 :באוקטובר 2021
שכר לימוד( ₪ 1,650 :פרט לתלמידי המסלול התלת-שנתי).

למי מיועד הקורס?
הקורס מיועד למטפלים משפחתיים ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,פסיכיאטרים ,יועצים
ומטפלים באומנויות.

שימו לב:
הקורס עונה על הדרישות להכשרה תיאורטית של האגודה לטיפול משפחתיבסעיף:
ב'( 6מעגל חיי משפחה ונישואין).
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התמודדות עם הפרעות קשב בראיה משפחתית וזוגית
בהנחיית נחמה לוזון

הפרעת קשב וריכוז הינה מושג רחב ומתפתח ,המתייחס למגוון קשיים בתחומים רבים:
התפתחותיים ,ריגשיים ותפקודיים .הוא בא לידי ביטוי בכל מישורי החיים משפיע על
ההתמודדות המשפחתית ברמת ההיערכות וההתארגנות ,הדינמיקה הבינאישית ,בהורות,
בזוגיות וביחסי אחים.
בקורס זה נפתח צוהר לעולמם של משפחות אלה ,לדילמות המעסיקות אותן ולנסיבות
המביאות אותן לחדר הטיפול.

מטרות:
• הקניית ידע אודות הפרעות קשב.
• התבוננות על הנושא בהקשר משפחתי וזוגי.
• פיתוח היכולת לעבודה טיפולית בנושאים אלה.

תכני הקורס:
•
•
•
•
•

הכרות עם "עולם" הפרעת הקשב.
השפעת הפרעת הקשב על האדם הנושא אותה ,ועל כל אחד מבני המשפחה.
הסתכלות מערכתית על הדינמיקה הזוגית ,המשפחתית והמשפחה המורחבת.
אתגרים טיפוליים בנושא זה.
ארגז כלים למטפל המשפחתי.

דרכי ההוראה יכללו:
הרצאות ,צפייה בווידאו והתנסויות חווייתיות.

משך הקורס והיקפו:
הקורס בן  28שעות אקדמיות ( 5מפגשים).
הלימודים יתקיימו בימי ה’ בין השעות .16:00-20:30
מועד תחילת הלימודים 21 :באוקטובר .2021
מועד סיום הלימודים 18 :בנובמבר .2021
שכר לימוד( ₪ 1,650 :פרט לתלמידי התוכנית התלת-שנתית)

למי מיועד הקורס?
הקורס מיועד למטפלים משפחתיים ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,פסיכיאטרים ,יועצים
ומטפלים באומנויות.

שימו לב:
הקורס עונה על הדרישות להכשרה תיאורטית של האגודה לטיפול משפחתי בסעיף:
ב’( 7הפרעות תפקוד בראיה משפחתית).
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מודלים תיאורטיים ושיטות התערבות בטיפול משפחתי
בהנחיית אמתי מגד

מטרות:
הקניית ידע על הדרך בה מסווג ,מארגן ומנתח המטפל את המידע אודות המשפחה .כמו
כן ,הנחלת עמדות מקצועיות כגון :סקרנות בתצפית מקצועית ,גמישות מחשבתית ודמיון
יצירתי .כל אלה יאפשרו שינוי בתהליכים הקוגניטיביים והרגשיים של המטפל ויסייעו בבניית
מציאות טיפולית רחבה יותר במפגש עם המשפחה.

יעדים נוספים:
מיקוד והעמקת ההבנה וההתנסות באופני חשיבה מערכתיים.
• הרחבת הרקע התיאורטי והפילוסופי של החשיבה המערכתית בכלל והגישות הטיפוליות
בפרט.
• למידה ויישום של כלים טיפוליים הקשורים להבנת המערכת בהתערבות הטיפולית
ובמהלכים לסיוע ולשינוי.

תכני הקורס:
 .1מודלים תיאורטיים:
• הבסיס התיאורטי של החשיבה המערכתית ומדעי החיים :סיבתיות ,ליניאריות ומעגליות.
• המשפחה הגרעינית :היררכיות ,קואליציות ,קונפליקטים ועוד.
• המשפחה כמערכת רב-דורית :נאמנויות ,ערכים ,ציפיות בין דוריות ועוד.
• המשפחה כמפגש בין סיפורי חיים :בניית הנראטיב המחודש.
 .2שיטות התערבות וטכניקות:
•  - Joiningזיהוי עמדות המערכת והצטרפות בהתאמה אל הדינמיקה המשפחתית.
• יצירת מידע חדש במערכת המטופלת .שימוש במגוון של שאלות :מעגליות ,רפלקטיביות
ועוד.
• השימוש במסרים ,מטאפורות ופרדוקסים בתהליך ההתערבות להשגת שינוי.

דרכי ההוראה יכללו:
הרצאות ,דיונים והתנסויות חווייתיות כולל הדגמות באמצעות משחקי תפקידים ותהליכי
הדמיה.

משך הקורס והיקפו:
הקורס בן  84שעות אקדמיות ( 14מפגשים).
הלימודים יתקיימו בימי ה’ בין השעות .16:00-20:30
מועד תחילת הלימודים 25 :בנובמבר .2021
מועד סיום הלימודים 3 :במרץ .2022
שכר לימוד( ₪ 3,960 :פרט לתלמידי התוכנית התלת-שנתית).

10

למי מיועד הקורס?
הקורס מיועד למטפלים משפחתיים ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,פסיכיאטרים ,יועצים
ומטפלים באומנויות.

שימו לב:
הקורס עונה על הדרישות להכשרה תיאורטית של האגודה לטיפול משפחתי בסעיפים:
ב 28( '1שעות מודלים תיאורטיים בנושאי המשפחה והנישואין).
ב 56( ’2שעות שיטות התערבות שונות בטיפול משפחתי).

מיומנויות בטיפול משפחתי
צפייה בטיפול ו”צוות משקף”
בהנחיית צוות המרכז

התלמיד יצפה באמצעות מראה חד-כיוונית בטיפול ,מתחילתו ועד סופו .התלמיד יהיה מעורב
ושותף פעיל בתהליך הטיפול תוך קבלת הסבר על הנצפה וההתערבויות השונות בטיפול.
בנוסף ,ייקח התלמיד חלק ב”צוות משקף” אל מול המשפחה והמטפל ,על-פי שיקול דעת
המדריך.
משך הצפייה 16 :מפגשים (כ 48-שעות) .יום הצפייה יותאם לכל תלמיד בנפרד.
שכר לימוד.₪ 2,000 :

שימו לב:
הצפייה עונה על חלק מהדרישות להסמכת מטפלים משפחתיים:
סעיף ב' 28( 4שעות מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית זוגית ומשפחתית).
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שנה ב’
הקורסים המפורטים מוצעים גם בשנת הלימודים הנוכחית  2021-2022שלא במסגרת התוכנית
התלת-שנתית ויתקיימו בימי ד’ בין השעות  16:00-20:30בתאריכים  1.9.21ועד .9.3.22
החל מתאריך  22.12.21ועד  9.3.22יתקיימו בין השעות .14:00-21:15

מודלים תיאורטיים ושיטות התערבות בטיפול זוגי
בהנחיית סיגל זריהן-כהן ,מיכל שוחט ומרצים אורחים.

מטרות:
• הרחבת הידע התיאורטי אודות הטיפול הזוגי ,זוגיות בקשרי נישואין והקשרים בין האדם
והזוגיות הנבנית על ידו.
• הקניית ידע מעשי אודות התהליך הטיפולי עם זוגות.

תכני הקורס:
 .1מודלים תיאורטיים:
• גישות טיפוליות המשלבות :ראיה בין-דורית ,הבנת יחסי אובייקט ,עמדות אסטרטגיות
והקשרים התנהגותיים-חברתיים.
• תהליך הבנת בעיות ופתרונן יוצג ברבדים תוך נפשיים ,בין אישיים ,רב דוריים ובהקשר של
שלבי החיים.
• תהליכים נורמטיביים ו”תסריטים בעיתיים” בחיי הנישואין יוצגו סביב נושאים כגון :בחירת
בן הזוג ,שותפות ,קונפליקטים ,אינטימיות ,נאמנויות ועוד.
 .2שיטות התערבות וטכניקות:
• זיהוי נושאים ועניינים לא גמורים ממשפחת המוצא ,וכיצד הם משפיעים בקשר הזוגי.
• זיהוי קונפליקטים בין-אישיים ופתרונם.
• משימות לשיפור הזוגיות.
• מובחנות ומיקוד בזוגיות ביחס לתתי-מערכות משפחתיות אחרות.

דרכי ההוראה יכללו:
הרצאות ,דיונים והתנסויות חווייתיות הכוללות הדגמות באמצעות משחקי תפקיד וצפייה
בטיפולים.

משך הקורס והיקפו:
הקורס בן  84שעות אקדמיות ( 14מפגשים).
הלימודים יתקיימו בימי ד’ בין השעות .16:00-20:30
פרט לשני המפגשים האחרונים שיתקיימו בין השעות 17:00-21:15
מועד תחילת הלימודים 1 :בספטמבר .2021
מועד סיום הלימודים 29 :בדצמבר .2021
שכר לימוד( ₪ 3,960 :פרט לתלמידי התוכנית התלת-שנתית).
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למי מיועד הקורס?
הקורס מיועד למטפלים משפחתיים ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,פסיכיאטרים ,יועצים
ומטפלים באומנויות.
שימו לב:
הקורס עונה על הדרישות להכשרה תיאורטית של האגודה לטיפול משפחתי בסעיף:
ב’ 28( 1שעות מודלים תיאורטיים בנושאי המשפחה והנישואין).
ב’ ,1ב’ 56( 2שעות שיטות התערבות שונות בטיפול זוגי).

מיניות וטיפול מיני
בהנחיית לי ראובני

מיניות והתנהגות מינית הן מרכיב דינאמי ומשמעותי בחייו של האדם ,להן השלכות על מרקם
היחסים הבין אישיים והאינטימיים בקרב יחידים וזוגות.

מטרות:
• חשיפת המשתתפים בקורס לתכנים מיניים והפיכתם לזירה לגיטימית להתערבות.
• הקניית ידע אודות מיניות ,תפקוד מיני ,בעיות בתפקוד המיני.
• פיתוח היכולת לאבחן בעיה ולתת לה מענה מקצועי.

תכני הקורס:
•
•
•
•

הכרת מעגל התגובה המינית התקין לאורך מעגל החיים.
סוגי בעיות בתפקוד המיני ודרכי הטיפול בהן.
יחסי הגומלין בין יחסים זוגיים ותפקוד מיני.
סיבות שונות לבעיות בתפקוד המיני (בריאותיות ,אישיות-נפשיות ,זוגיות ומשפחתיות).

דרכי ההוראה יכללו:
הרצאות :הקניית ידע תוך שילוב דוגמאות מהקליניקה ,צפייה בווידאו והתנסות חווייתית.

משך הקורס והיקפו:
הקורס בן  28שעות אקדמיות ( 5מפגשים).
הלימודים יתקיימו בימי ד’ בין השעות .17:00-21:15
מועד תחילת הלימודים 5 :בינואר .2022
מועד סיום הלימודים 2 :בפברואר .2022
שכר לימוד( ₪ 1,650 :פרט לתלמידי התוכנית התלת-שנתית).

למי מיועד הקורס?
הקורס מיועד למטפלים משפחתיים ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,פסיכיאטרים ,יועצים
ומטפלים באומנויות.

שימו לב:
הקורס עונה על הדרישות להכשרה תיאורטית של האגודה לטיפול משפחתי בסעיף:
ב'( 8בעיות מיניות במשפחה)
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דיני משפחה
בהנחיית אוי זהר

מטרות:
הכרות עם דיני המשפחה במשפט הישראלי ועם דילמות וקונפליקטים העולים במפגש בין
תחום הטיפול לתחום המשפט.

תכני הקורס:
•
•
•
•
•

מושגי יסוד בדיני משפחה.
ביה”ד הרבני ובהמ”ש לענייני משפחה.
האלטרנטיבות להליך המשפטי.
החוק למניעת אלימות במשפחה.
המפגש בין העבודה הטיפולית וההליך המשפטי – נקודות למחשבה ולתכנון התערבויות.

דרכי ההוראה יכללו:
הרצאות ,עבודה חווייתית תוך העלאת דילמות והצגת מקרים.

משך הקורס והיקפו:
הקורס בן  28שעות אקדמיות ( 5מפגשים).
הלימודים יתקיימו בימי ד’ בין השעות .16:00-20:30
מועד תחילת הלימודים 23 :במרץ .2022
מועד סיום הלימודים 27 :באפריל .2022
שכר לימוד( ₪ 1,650 :פרט לתלמידי התוכנית התלת-שנתית).

למי מיועד הקורס?
הקורס מיועד למטפלים משפחתיים ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,פסיכיאטרים ,יועצים
ומטפלים באומנויות.

שימו לב:
הקורס עונה על הדרישות להכשרה תיאורטית של האגודה לטיפול משפחתי
בסעיף :ב'( 10דיני משפחה).
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הדרכה קבוצתית
בהנחיית צוות המרכז

קבוצת הדרכה היא מרחב ואמצעי להתפתחות תהליכים בין-אישיים ומערכתיים .במסגרת
הקבוצה נפתח מיומנויות מקצועיות ,נחזק את המודעות לתהליכים תוך נפשיים ובין-אישיים
ונעמיק ההבנה של דילמות מקצועיות.

משך ההדרכה והיקפה:
ההדרכה בת  30שעות ( 12מפגשים).
ההדרכה תתקיים בימי ד’ בין השעות .14:00-16:30
מועד תחילת הלימודים 22 :בדצמבר .2021
מועד סיום הלימודים 9 :במרץ .2022
שכר לימוד( ₪ 2,500 :פרט לתלמידי התוכנית התלת-שנתית).

שימו לב:
ההדרכה הקבוצתית עונה על חלק מהדרישות להסמכת מטפלים משפחתיים:
סעיף ג’ ( 30שעות הדרכה קבוצתית).

הדרכה חיה

בהנחיית צוות המרכז
התלמיד יודרך באמצעות מראה חד-כיוונית במהלך טיפולו בזוג או במשפחה .ההדרכה תינתן
בזמן אמת .מטרת ההדרכה החיה להשביח את התהליך הטיפולי ,את כישוריו המקצועיים של
המטפל המודרך ולהעצמת תהליך הלמידה.

משך ההדרכה והיקפה:
ההדרכה החיה ,בליווי הדרכה פרטנית בהיקף של  15שעות.
שכר לימוד.₪ 5,550 :
• שעות ההדרכה החיה יותאמו לכל תלמיד בנפרד.
• הדרכה למטפל תינתן לפני ואחרי כל מפגש.
• תלמידים שלא במסלול התלת שנתי ,יתבקשו להשתתף בקורס "מיומנויות בטיפול משפחתי"
כתנאי קבלה להדרכה חיה.

שימו לב:
ההדרכה עונה על חלק מהדרישות להסמכת מטפלים משפחתיים:
סעיף ג’ ( 15שעות הדרכה חיה).
סעיף ג’ ( 15שעות הדרכה פרטנית).
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שנה ג’
הקורסים המפורטים מוצעים גם בשנת הלימודים הנוכחית  2021-2022שלא במסגרת התוכנית
התלת-שנתית ויתקיימו בין השעות  16:00-20:30בתאריכים  1.9.21ועד .20.6.22

הדרכה חיה

בהנחיית צוות המרכז
התלמיד יודרך באמצעות מראה חד-כיוונית במהלך טיפולו בזוג או במשפחה .ההדרכה תינתן
בזמן אמת .מטרת ההדרכה החיה להשביח את התהליך הטיפולי ,את כישוריו המקצועיים של
המטפל המודרך ולהעצמת תהליך הלמידה.

משך ההדרכה והיקפה:
ההדרכה החיה ,בליווי ההדרכה הפרטנית בהיקף של  15שעות.
שכר לימוד₪ 5,550 :
• שעות ההדרכה החיה יותאמו לכל תלמיד בנפרד.
• הדרכה למטפל תינתן לפני ואחרי כל מפגש.
• תלמידים שלא במסלול התלת שנתי ,יתבקשו להשתתף בקורס "מיומנויות בטיפול משפחתי"
כתנאי קבלה להדרכה חיה.

שימו לב:
ההדרכה עונה על חלק מהדרישות להסמכת מטפלים משפחתיים:
סעיף ג’ ( 15שעות הדרכה חיה).
סעיף ג’ ( 15שעות הדרכה פרטנית).

הכשרה מעשית בטיפול משפחתי
בהנחיית יהודית גרינבאום

מטרות:
מטרת ההכשרה להקנות ידע מעשי אודות :תפקוד משפחה ,תהליכים תוך משפחתיים
ובין-דוריים ,יחסים בין חברי המשפחה ,קונפליקטים ,הבנת המערכת המשפחתית ותרומת
המטפל להיווצרות המציאות הטיפולית.

תכני ההכשרה:
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•
•
•
•
•

תפיסה מערכתית בטיפול משפחתי.
מבנה המשפחה ,תת מערכות וגבולות.
סימפטומים בראייה משפחתית.
עמדות והדגשים של המשפחה.
העלאת השערות ,חשיבה מעגלית ושאלות מעגליות.

מבנה ההכשרה:
לאורך ההכשרה ,התלמידים ייחשפו לקונסולטציות "חיות" ומצולמות של המנחה ,ויעמיקו את
הבנת מורכבות התפיסה וההתערבות המערכתית.
ההכשרה רצופה בדיונים ,תרגולים ויישום של תכני ההכשרה.

משך ההכשרה והיקפה:
ההכשרה בת  96שעות אקדמיות ( 16מפגשים).
ההכשרה תתקיים בימי ב’ בין השעות .16:00-20:30
מועד תחילת ההכשרה 31 :בינואר .2022
מועד סיום ההכשרה 23 :במאי .2022
שכר הלימוד( ₪ 6,330 :פרט לתלמידי התוכנית התלת-שנתית).

למי מיועדת ההכשרה?
ההכשרה מיועדת למטפלים משפחתיים ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,פסיכיאטרים,
יועצים ומטפלים באומנויות.

שימו לב:

ההכשרה עונה על הדרישות הבאות להסמכת מטפלים משפחתיים:
סעיף ג’ב ( 30שעות הדרכה קבוצתית),
סעיף ב' 28( 4שעות מיומנויות וטכניקות טיפוליות בהתערבות טיפולית,
זוגית ומשפחתית).
סעיף ב' 28( 5שעות מיומנויות וטכניקות טיפוליות בנוכחות ילדים).
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אתיקה בטיפול משפחתי
בהנחיית נחמה לוזון

מטרות:
פיתוח ערנות ורגישות לסוגיות אתיות בטיפול זוגי ומשפחתי והקניית הידע הדרוש לזיהוי
ולפתרון בעיות אתיות שונות .במהלך הקורס ילמדו המשתתפים את הנחיות האתיקה של
האגודה לטיפול משפחתי והרציונל העומד מאחוריהן .יושם דגש על הנחלת גישה מקצועית
הרואה בתפיסה האתית ובהתנהגות האתית של המטפל חלק בלתי נפרד מהמלאכה
הטיפולית.

תכני הקורס:
• השורשים הפילוסופיים של האתיקה.
• אתיקה מקצועית וקודי אתיקה.
• בעיות אתיות שכיחות בטיפול.

משך הקורס והיקפו:
הקורס בן  12שעות אקדמיות ( 2מפגשים).
הלימודים יתקיימו בימי ב’ בין השעות .16:00-20:30
מועד תחילת הלימודים 13 :ביוני .2022
מועד סיום הלימודים 20 :ביוני .2022
שכר לימוד( ₪ 590 :פרט לתלמידי התוכנית התלת-שנתית).

למי מיועד הקורס?
הקורס מיועד למטפלים משפחתיים ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,פסיכיאטרים ,יועצים
ומטפלים באומנויות.

שימו לב:

הקורס עונה על הדרישות להכשרה
תיאורטית של האגודה לטיפול משפחתי בסעיף:
ב'( 9אתיקה בטיפול משפחתי)
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הדרכות
המרכז מספק מגוון של הדרכות פרטניות וקבוצתיות הניתנות על-ידי מטפלים מוסמכים,
מדריכים בתהליך הסמכה ומדריכים מוסמכים.
					
הדרכה חיה:
הדרכה פרטנית על ידי מדריך מוסמך		:
הדרכה פרטנית על-ידי מדריך בתהליך הסמכה:
				
הדרכה על הדרכה חיה:
הדרכה על הדרכה פרטנית			:
				
צפייה מאחורי מראה:

.₪ 170
.₪ 250
.₪ 200
.₪ 220
.₪ 250
.₪ 75

ההדרכות ניתנות על-ידי צוות המרכז.

השתלמויות והדרכת צוותים מקצועיים
בהנחיית צוות המרכז

צוות המרכז מספק הדרכות והשתלמויות מסוגים שונים לצוותים מקצועיים בתחנות לטיפול
משפחתי ,שירותים פסיכולוגיים חינוכיים ,לשכות רווחה ,מרכזים לטיפול באלימות במשפחה,
מפקחים ,עובדים במערכות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות ,צוותים פסיכו-סוציאליים
בבתי ספר ,בבתי חולים ,צוותים של תחנות לטיפול בפעוט ובילד ועוד.

אנו מציעים:
•
•
•
•
•
•
•
•

הצגת הבסיס של התפיסה המערכתית על כל היבטיה.
התייעצות חד-פעמית ,סביב מקרה או דילמה מקצועית.
הדרכה תקופתית ,שנתית או רב-שנתית.
הדרכה חיה לצוות ,דרך מראה חד-כיוונית על זוג או משפחה בטיפול.
הדרכה באמצעות משחקי תפקידים.
עבודה קבוצתית על מיומנויות טיפוליות.
הדרכה על סוגיות מערכתיות ובין מערכתיות.
הדרכה על דילמות אישיות העולות בעבודה המקצועית.
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הדרכה חיה למדריכים בטיפול משפחתי
בהנחיית יהודית גרינבאום וצוות המרכז

המדריך בטיפול משפחתי מתמודד עם אתגרי הדרכה מרובים ,ברמות ובהיבטים שונים בעת
ובעונה אחת .ה"הדרכה על הדרכה" תאפשר להתבונן ולהתעמק על עבודת המדריך ,על
קבוצות ההדרכה ועל החיבור ביניהם.
מטרת ההדרכה החיה היא להשביח את תהליך ההדרכה ,את כישוריו המקצועיים של המדריך,
ונועדה להעצים את תהליך הלמידה .מדריך בטיפול משפחתי ,אשר מדריך מתמחה יחיד או
קבוצת מודרכים ,יודרך בעצמו באמצעות מראה חד כיוונית .ההדרכה תינתן בזמן אמת.
ההדרכה תתקיים בקבוצות קטנות .מדריך אחד ידריך מטפל או צוות ,ויתר המדריכים
המתלמדים יצפו בתהליך ,וישמשו "צוות משקף" עבור המטפל/ים העובר/ים את תהליך
ההדרכה.
לפני ואחרי ההדרכה על ההדרכה החיה יתקיים דיון ,בו נתמקד בסוגיות ודילמות מקצועיות
העולות מן התהליך החי.
כל מפגש יארך בין  3ל 5-שעות.
קבוצות ומוסדות הפונים למרכז יוכלו לקבל חבילת הדרכה חיה המותאמת לצרכיהם:
• הדרכה חיה על בסיס של קונסולטציה (ייעוץ חד פעמי) עם מודרכים של הגוף הפונה.
• הדרכה חיה תהליכית עם מודרכים של הגוף הפונה.
• הדרכה חיה תהליכית עם מודרכים של "מרכז בראשית".
ניתן לפנות כקבוצה מקצועית אורגנית (לא יותר משמונה משתתפים) לתהליך של  8מפגשים.
כל מפגש יארך  3שעות  -סה"כ  24שעות.

עלות ההדרכה:
הדרכה חיה:
צפייה מאחורי מראה:
עלות לצוות:
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 ₪ 170לשעה
 ₪ 75לשעה
 24( ₪ 6,480שעות)

מסלול להכשרת מדריכים בטיפול משפחתי
המסלול להכשרת מדריכים הוא שנתי ויתקיים בימי א' בין התאריכים 12.12.21 - 1.5.22
במהלכו המתמחה ייחשף לתהליך ההדרכה :תאוריה ויישום.
במסגרת ההכשרה ירחיב המתמחה את הבנתו באמצעות למידת הסוגיות השונות הכרוכות
במשימת ההדרכה.
תנאי קבלה למסלול :ותק של שנתיים כמטפלים משפחתיים מוסמכים (עפ"י דרישות האגודה
לטיפול משפחתי וזוגי).

המסלול להכשרת מדריכים כולל:
• סמינר מתקדם בהדרכה.
• הדרכה קבוצתית למדריכים.
• סוגיות מתקדמות בטיפול זוגי ומשפחתי.
		
סה”כ עלות ההכשרה השנתית - ₪ 8,660 :למשתתפים בכל מסלול ההכשרה להדרכה.

התוכנית השנתית להכשרת מדריכים בטיפול משפחתי עונה
על דרישות ההסמכה של האגודה הישראלית לטיפול משפחתי.
להוציא צבירת  50שעות הדרכה על הדרכה פרטנית ועבודה מעשית.

כיצד תבטיח את השתתפותך?
יש לשלוח קורות חיים מקצועיים ,תמונה מעודכנת ודמי הרשמה בסך של .₪ 400
הסדר תשלום שכר הלימוד עד ה 12.10.21 -באשראי או באמצעות צ’קים דחויים עבור:
עיריית טירת-כרמל.
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סמינר מתקדם בהדרכה

בהנחיית יהודית גרינבאום ,מיכל שוחט

מטרות הסמינר:
הקניית ידע תיאורטי ומעשי בתהליכי הדרכת מטפלים משפחתיים וזוגיים.

מבנה הסמינר:
הסמינר מועבר בשני חלקים:
תיאורטי – באמצעות הרצאות ודיונים יוצגו תפיסות שונות בהדרכה בטיפול משפחתי .גישות
וסוגיות בהדרכה יורחבו תוך התייחסות לחשיבותם וכתיבתם של מדריכים מנוסים בתחום
הטיפול בארץ ובעולם .יוצגו ויורחבו נושאים הבאים :התפתחות ההדרכה בראיה היסטורית,
אתיקה בהקשר הדרכתי ,מודלים של הדרכה ,מטרות וטכניקות בהדרכה ,ניהול יחסים בין
מדריך למודרך וקונפליקטים בהדרכה.
מעשי  -המשתלמים יודרכו בהדרכה חיה על עבודתם כמדריכים בתחום הטיפולי .יעשה
שימוש במשחקי תפקיד ותרגול מיומנויות הדרכה .ההנחיה תתמקד ב:
• ברור עמדות המדריך כלפי המודרך.
• הדרכה לעומת טיפול.
• פולשנות לעומת התערבות.
• מיקומו של המדריך במשולש :משפחה-מטפל-מדריך.
• הדרכה חיה/הדרכה קבוצתית /הדרכה אישית.
• קונטקסט ההדרכה כמגדיר נאמנויות ו”דרגות חופש” של המדריך.
• יחסים בין צוות צופה-מדריך-מודרך.
• צוות משקף.

משך הסמינר והיקפו:
הסמינר בהיקף של  56שעות אקדמיות ( 7מפגשים).
הלימודים יתקיימו בימי א' בין השעות .13:30-19:30
מועד תחילת הסמינר 12 :בדצמבר .2021
מועד סיום הסמינר 23 :בינואר .2022
שכר לימוד( ₪ 3,850 :פרט לתלמידי המסלול להכשרת מדריכים).

למי מיועד הסמינר:
הסמינר מיועד למטפלים משפחתיים מוסמכים ,מטפלים משפחתיים בתהליך הסמכה
להדרכה ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים מומחים ,פסיכיאטרים ומטפלים באומנויות בעלי
ניסיון טיפולי ואנשי טיפול העוסקים בהדרכה.

שימו לב!
הסמינר עונה על הקריטריונים להסמכת מדריכים בטיפול
משפחתי :סעיף  56( 6שעות סמינר מתקדם בהדרכה).
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הדרכה קבוצתית למדריכים

בהנחיית יהודית גרינבאום ,סיגל זריהן-כהן
ההדרכה תתקיים בקבוצות קטנות ותאפשר התבוננות מעמיקה בתהליכי הדרכה .יתקיימו דיונים
על סוגיות ודילמות בהדרכה .ישולבו משחקי תפקיד והדמיה בתהליך ההדרכה.

משך ההדרכה והיקפה:

ההדרכה בהיקף של  25שעות (  8מפגשים).
ההדרכה תתקיים בימי א’ בין השעות .13:30-16:30
(במידת הצורך ,יתקיימו  2קבוצות הדרכה ,יתכנו שינויים בשעות).
מועד תחילת ההדרכה 30 :בינואר .2022
מועד סיום ההדרכה 20 :במרץ .2022
שכר לימוד( ₪ 4,125 :פרט לתלמידי המסלול להכשרת מדריכים).

למי מיועדת ההדרכה:

ההדרכה מיועדת למטפלים משפחתיים מוסמכים ,מטפלים משפחתיים בתהליך הסמכה להדרכה,
עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,יועצים ,פסיכיאטרים ומטפלים באומנויות בעלי ניסיון טיפולי ואנשי
טיפול העוסקים בהדרכה.

שימו לב:

ההדרכה עונה על הקריטריון להסמכת מדריכים
 -סעיף 2ג ( 25שעות הדרכה על הדרכה קבוצתית).

שיטות התערבות והיבטים של גופנפש בטיפול הזוגי
בהנחיית אוי זהר

במפגשים נעסוק ביצירת דו שיח תיאורטי וחווייתי בין עולמות הידע של הגישה המערכתית
וההתיחסותית ,לבין עולמות של גישות טיפול גופנפש .נתמקד בגישת ההתמקדות ובתאוריה
הפוליוגאלית ,נכיר מושגי יסוד ,נחווה ונתנסה בטכניקות והתערבויות המושתתות על השילוב של
גישות אלו בטיפול זוגי .נלמד כיצד ניתן באמצעותן לאבחן ,להעמיק ,לתת מקום לגוף ,לקשר ,וליצור
תהליך חוויתי ב"כאן ועכשיו" ,באופן שיאפשר לזוג עוד זווית מבט על האינטראקציה בינהם ונתיב
למודעות אישית וזוגית.

משך הקורס והיקפו:

הקורס בן  28שעות אקדמיות ( 5מפגשים).
הלימודים יתקיימו בימי א' בין השעות .13:30-18:00
מועד תחילת הקורס 27 :במרץ .2022
ועד סיום הקורס 1 :במאי .2022
שכר לימוד( ₪ 1,650 :פרט לתלמידי המסלול להכשרת מדריכים).

למי מיועד הקורס:

הקורס מיועד למטפלים משפחתיים מוסמכים ,מטפלים משפחתיים בתהליך הסמכה ,עובדים
סוציאליים ,פסיכולוגים ,יועצים ,פסיכיאטרים ומטפלים באומנויות בעלי ניסיון טיפולי ואנשי טיפול
העוסקים בהדרכה.

שימו לב:

הקורס עונה על הקריטריון להסמכת מדריכים
 -סעיף 3ב ( 28שעות סוגיות בטיפול זוגי ומשפחתי).
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סדנאות והשתלמויות לצוותים
הנכחת ילדים בחדר הטיפולים
בהנחיית צוות המרכז

האנתרופולוג גרגורי בייטסון טען כי פתולוגיה אפשרית כאשר הצופה מנתק את הסימפטום
מהאקולוגיה .באם נכלול בתצפיתנו לא רק את התסמינים אלא גם את הקונטקסט והאקולוגיה
ההסברים לבעיה ישתנו .מכאן ,גם הפתרונות שנוכל להציע ,יהיו בהתאמה לסביבה.
הטיפול המשפחתי ,הוא יישום קליני של ההנחות הנ"ל וההתערבות הטיפולית בקונטקסט
של משפחה הן פועל יוצא.
מלאכת ההקשבה ,ההתבוננות ,זיהוי דפוסי האינטראקציות וההתערבויות המערכתיות
במפגש הטיפולי בו מעורבים ילדים ומתבגרים מורכבות ומאתגרות .משום כך ,מטפלים
הנתקלים בקשיים וכאלה החסרים כלים יעילים להתמודדות עם מורכבות המפגש ,נוטים
לעיתים לוותר על חברי המשפחה הצעירים ולשחררם מן הטיפול .אולם במרבית המקרים
ילדים עשויים ליעל את ההתערבות הטיפולית ,לסייע בהכוונת השינוי המתבקש במשפחה
ואף להבטיח תוצאות מוצלחות לאורך זמן .לפיכך הטיפול המשפחתי במרכז "בראשית"
מבוסס על החשיבות בהנכחת הילדים בחדר הטיפולי.
ההשתלמות תתמקד בהדגמת העבודה הטיפולית עם משפחות ,תוך שימת דגש על הנכחת
הילדים ובניית משמעות לקשייהם .משחקי תפקיד ,הדגמה בעזרת מקרה מצולם ,סימולציה
תוך שימוש במודל של צופים ו"צוות משקף" יסייעו בהבהרת הפרקטיקה הטיפולית הנקוטה
במרכז "בראשית".
משך הסדנא 6 :שעות אקדמיות.
עלות לצוות.₪ 2,400 :

"משפחות קצה"
טיפול מאתגר עם משפחות סוערות
בהנחיית צוות המרכז

לעיתים אנו פוגשות משפחות אשר נוגעות בקצה .קצה של ערכים ,קצה של יחסים ,התנהגות
קיצונית חסך במיומנויות וכשל באמפטיה.
טיפול במשפחות אלה טומן בחובו "מלכודות טיפוליות" .מצבים בהם מתרחשת אלימות,
נשמר סוד משמעותי ,ילדים נלכדים בנאמנויות מקבילות ,מועברים מסרים סמויים וסותרים
ועוד.
בסדנה המוצעת נעקוב אחר תהליך זיהוי המלכודות ,חשיפתן ,ונציע דרכי התערבות להיחלצות
מהן .הסדנה תכלול התנסות ,הסבר תיאורטי והדגמת מקרה בעזרת קטעים מצולמים.
משך הסדנא 6 :שעות אקדמיות.
עלות לצוות.₪ 2,400 :
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Family Play Therapy
"טיפול משפחתי הוא כן משחק ילדים?"
בהנחיית דגן אלסר
בחדר הטיפול אנו משתמשים במגוון שפות .שפת המשחק היא שפה טיפולית המאפשרת
שיח אחר בתוך המשפחה על כל טווח הגילאים .משחק ומשחקיות מאפשרים עבודה
משפחתית "בגובה עיניים" ,שיתוף של כל חברי המשפחה ,גילוי של התפקידים המסורתיים
והחוקים הקבועים של כל חברי המשפחה.
המשחק מזמין את "הילד הפנימי" ,מוריד הגנות ומסב הנאה ,מאפשר קירבה ,שפה יצירתית
מגוונת וגמישה אל מול צרכי המשפחה .גמישות מחשבתית ואיכות משחקית מאפשרת
למטפל לנוע בין תפקידים בחדר ,ולהעשיר את זוויות הראייה דרכן הוא מתבונן על המשפחה.
בסדנא נציג ונתרגל מגוון התערבויות משחקיות עם משפחה המכוונות להבנת הריקוד
המשפחתי ,להעלאת השערות טיפוליות על המבנה המשפחתי שנוצר ,והרחבת ההתבוננות
המערכתית דרך משחק.
נבין את חשיבות המשחק בתוך משפחה ,את סוגי המשחקים הקיימים ,שימוש במשחק ככלי
אבחנה ,הרציונל בשימוש של משחק למטרות הטיפוליות.
משך סדנא 6 :שעות אקדמיות.
עלות לצוות.₪ 2,400 :

עבודה עם קלפים טיפוליים
בהנחיית צוות המרכז

ההתבוננות בקלפים מזמינה אותנו להקשיב לקולות הפנימיים המתעוררים בתוכנו ולזכות
בנקודות מבט חדשות ויצירתיות אודות חיינו .הקלפים הטיפוליים מסייעים בדרכנו לספר את
סיפורנו האישי.
הקלפים הם כלי המאפשר יצירת קשר ,הבהרה ,מיקוד ,דיבוב ועיבוד של תכנים ונושאים
פנימיים .הם מאפשרים גם היחלצות מ”מבוי סתום” והעשרת המודעות העצמית.
בסדנא יוצגו עקרונות מנחים לעבודה טיפולית עם קלפים ,תינתן סקירה של סוגי קלפים
קיימים ותיערך התנסות חווייתית.
משך הסדנא 6 :שעות אקדמיות.
עלות לצוות.₪ 2,400 :
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"משולשים" – האם קול הילדים נשמע בטיפול הזוגי?
בהנחיית יהודית גרינבאום וצוות המרכז

ההורים הם האקולוגיה של הילדים .נוכחותם וקולם נחוצים להבנת הקונטקסט של
הסימפטומים אצל הילדים.
האם אפשר לטעון כי לזוגיות יש קונטקסט והוא כולל גם את הילדים?
הילד המתבונן על הדינמיקה הזוגית מציע זוויות התבוננות חדשות למטפל.
בסדנא נדגים כיצד ניתן להיעזר בילדים כ"-תצפיתנים" המביאים מידע חשוב על הדינמיקה
של בני הזוג מבלי לערער את ההיררכיה המשפחתית .ההתערבות בדר"כ מפתיעה את
ההורים וחושפת את הריקוד הזוגי.
מושג ה" -משולשים" ,הנתפס כמוריד מתח אך גם ממלכד את הילדים ,יוצג כגורם המסייע
בהתנעת תהליכים טיפוליים כולל תפיסת מקומו של המטפל ,כחלק ממשולש במערכת.
באמצעות צפייה במפגש טיפולי מוקלט ,תודגם דרך העבודה והרציונל בבסיס ההתערבויות.
שיח עמיתים ,שאלות והדגמות ספונטניות להתערבות נקודתית יסייעו בהבהרת הנושא.
משך סדנא 6 :שעות אקדמיות.
עלות לצוות.₪ 2,400 :

Blended Families
איך "מנגנים" עם המשפחה הזו?
עבודה עם משפחות משולבות
בהנחיית מיכל שוחט

התפתחות מסורתית של משפחה היא כזו שבה בני זוג בונים זוגיות ובשלב מאוחר יותר עם
הבאת הילדים ,הופכים למשפחה.
המשפחה משולבת ( ,)Blendedלעומת זאת נוצרת מחיבור של בני זוג כאשר ילדים
מהנישואים הראשונים של אחד מהם או של שניהם כבר נוכחים ומצטרפים מידית למשפחה
החדשה.
האתגרים העומדים בפני משפחה משולבת הם רבים :משבר התפרקות המשפחתיות
הראשונה ,קונפליקטים לא פתורים מן העבר המשפחתי ,כאב נפשי ,נאמנות חצויה ,פיצול
משאבים ועוד.
איך בני המשפחה המשולבת מתמודדים עם מורכבות שכזו?
כיצד המטפל המשפחתי מתמודד עם ריבוי משתתפים שלכולם צרכים ורצונות שלעיתים
מנוגדים זה לזה.
ההשתלמות תעסוק בתהליכים הנובעים מההחלטה להינשא בשנית או לחיות בזוגיות שנייה
ובהם :ההתייחסות של הזוג לעצמו ,ההתייחסות לילדיהם מהנישואים ראשונים ,לילדיהם
המשותפים ולמשפחתם המורחבת.
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תכני ההשתלמות:
• נלמד לאפיין משפחות משולבות.
• נתבונן במשפחות המשולבות בראייה כוללת מערכתית.
• נתנסה בגישות התערבות מגוונות מדיסיפלינות שונות.

דרכי ההוראה יכללו:
הרצאות ,הקניית ידע תוך שילוב דוגמאות מהקליניקה ,צפייה בווידאו והתנסות חווייתית.
ההשתלמות בת  28שעות אקדמיות ( 5מפגשים).

מועד ההשתלמות ייקבע בהתאם למספר הנרשמים.
עלות ההשתלמות.₪ 1,650 :

המפגשים מוצעים לצוותים מקצועיים.
ניתן להתאים היקף הסדנא או ההשתלמות לצרכי הצוות המקצועי וגם להתאימן
כיום עיון ו/או הרצאה
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סגל המרכז
יהודית גרינבאום ()M.F.T

אוניברסיטת  U.I.S.Uקליפורניה .פסיכולוגית ,מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי
ומשפחתי ,מנהלת מרכז “בראשית” .מטפלת ,מלמדת ומכשירה אנשי מקצוע בתחום הטיפול
מעל  30שנה .הייתה חלק מוועדת הסמכה של האגודה לטיפול משפחתי כעשור .מציגה
בכנסים ארציים .מטפלת ומדריכה אנשי מקצוע וצוותים בקליניקה פרטית.

סיגל זריהן-כהן ()M.S.W
אוניברסיטת חיפה ,מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי .מרכזת היחידה
הלימודית במרכז ,מדריכה ומרכזת את צוות המתמחים .מכשירה ומדריכה אנשי מקצוע
וצוותים מקצועיים ,מרצה ומנחה סדנאות במרכז “בראשית” .חברת וועדת הסמכה של
האגודה לטיפול משפחתי .מלמדת בבית הספר המרכזי לעובדים סוציאליים בתחום הדרכה
על הדרכה ,שכול ואובדן .מטפלת ומדריכה אנשי מקצוע וצוותים בקליניקה פרטית.

אסנת קושניר ()M.S.W
אוניברסיטת חיפה ,מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי .מכשירה ומדריכה אנשי
מקצוע וצוותים מקצועיים .בעלת ניסיון רב בטיפול בילדים הסובלים מבעיות התנהגותיות
ורגשיות .מרצה ומנחה סדנאות במרכז “בראשית” .מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית.

לידיה יעקבי ()M.S.W
אוניברסיטת חיפה ,מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי .מדריכה אנשי מקצוע
במרכז .בוגרת פסיכותרפיה יונגיאנית.

שלי בר-לב ()M.S.W
אוניברסיטת חיפה .מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי .מרצה ומנחה סדנאות
במרכז “בראשית” ומדריכה אנשי מקצוע .מתמחה בטיפול בילדים בסיכון ובני משפחותיהם.
מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית.

מירי ארד ()M.A
אוניברסיטת תל אביב .יועצת חינוכית .מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת ומדריכה .מטפלת,
מדריכה ומרצה במרכז "בראשית" .מטפלת בקליניקה פרטית.

דגן אלסר ()M.A
אוניברסיטת תל אביב .עובדת סוציאלית .מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת ומדריכה.
מטפלת ,מדריכה ,מרצה ומנחת סדנאות במרכז "בראשית" .מטפלת בקליניקה פרטית.

חנה נצר ()B.A
אוניברסיטת חיפה ,שירותי אנוש ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מרכזת אדמיניסטרטיבית.
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צוות המרכז
הילה סורסקי ()M.A

מטפלים

אוניברסיטת חיפה ,יועצת חינוכית ,מטפלת זוגית ומשפחתית ,מטפלת  ,CBTרכזת ומטפלת
משפחתית בתכנית "ניתיבים להורות" ,מטפלת בקליניקה פרטית.

חן קרבצ'יק ()M.A
אוניברסיטת חיפה ,ביבליותרפיסטית ,מטפלת זוגית ומשפחתית ,מטפלת פרטנית במבוגרים,
ילדים ונוער במרכז הרפואי גליל .מטפלת בקליניקה פרטית.

יעל בנאי ()M.S.A
אוניברסיטת חיפה ,עובדת סוציאלית ,עובדת עם ילדים ונוער .מטפלת זוגית ומשפחתית.

סאלי רוס ביהרי ()M.A
אוניברסיטת חיפה ,מטפלת זוגית ומשפחתית ,עו"ס מומחית לשיקום בקהילה בתחום בריאות
הנפש ,מדריכת מנהלים בתחום השיקום בבריאות הנפש בקהילה .מטפלת בקליניקה פרטית.

עינב פינטו ()M.A
אוניברסיטת חיפה ,תרפיסטית בהבעה ויצירה ,מטפלת זוגית ומשפחתית ,מטפלת בהבעה
ויצירה במשרד החינוך .מדריכת סטודנטים באוניברסיטת חיפה.

מרצים
אוי זהר ()M.E.D
אוניברסיטת חיפה ,מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת ,מדריכת אנשי מקצוע ,בוגרת התוכנית
לפסיכותרפיה מבוססת התמקדות ומטפלת מוסמכת בהתמקדות .ניהלה את המרכז לטיפול
ומניעת אלימות במשפחה נעמת ,חיפה .מתמחה בטיפול ביחסים בקונפליקט גבוה ,אלימות
במשפחה ,גירושין ,טראומה וצמיחה אישית .מעבירה הרצאות וסדנאות בארץ ובעולם בתחום
שילוב הטיפול הזוגי המערכתי עם גישת ההתמקדות כנתיב לצמיחה ולהתפתחות המובחנות
בקרב בני זוג .מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית.

אמתי מגד ()M.F.T
אוניברסיטת  ,Hahnenmanפילדלפיה .עובד סוציאלי ,מטפל ומדריך מוסמך בטיפול זוגי
ומשפחתי .מחבר הספרים “פיות ומכשפות”  -על שימוש בסיפורים מטפוריים עם ילדים
בסיכון ,ו”משפחה כן בוחרים” על תפיסה רוחנית של משפחות ו"טיפול זוגי מבוסס מובחנות
 תיאוריה ומעשה" .מרצה במכללה האקדמית תל חי .מנהל את “מגד” – בית הספרלפסיכותרפיה מתקדמת .מטפל בקליניקה פרטית.
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ד”ר דוד מלהאוזן-חסון ()PH.D
אוניברסיטת חיפה .מרצה ביה"ס לעבודה סוציאלית וחוקר במרכז לחקר ולימוד המשפחה
באוניברסיטת חיפה .מטפל ומדריך מוסמך בטיפול זוגי ומשפחתי .מנחה קבוצות .יו"ר מועצת
ההסמכה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי .מטפל בקליניקה פרטית במגוון
אוכלוסיות ,בין היתר עם אנשי מערכות הביטחון ומשפחותיהם.

ויקטוריה אור ()M.S.W
אוניברסיטת חיפה .מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי ומגשרת מוסמכת.
מרצה במרכז בראשית .בעלת ניסיון רב בטיפול רגשי במתבגרים והדרכת הורים .מטפלת
בקליניקה פרטית.

מיכל שוחט ()M.A

אוניברסיטת חיפה University of Toronto .מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי
ומשפחתי .מדריכה מטפלים וצוותים מקצועיים .ניהלה תכנית התערבות לילדים בסיכון
ומשפחותיהם בטורונטו קנדה .עובדת בתחנה לטיפול משפחתי מיטב במועצה האזורית
מנשה .מטפלת בקליניקה פרטית.

נחמה לוזון ()M.A
אוניברסיטת חיפה .מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי .מרצה ומנחת סדנאות.
מנהלת "אור הבית" – מרכז לטיפול משפחתי המיועד לאוכלוסייה הדתית-חרדית .מטפלת
בקליניקה פרטית.

לי ראובני בר דוד ()M.S.W

אוניברסיטת בן גוריון ,מדריכה ומטפלת מינית מוסמכת ,מטפלת זוגית בשיטת  ,EFTמרצה
בתוכנית לטיפול מיני באוניברסיטת חיפה ,בר אילן ,מרכז רפואי תל השומר ומנהלת המרפאה
לטיפול מיני במרכז רפואי מאיר .פעילה בקהילה הלהטבי"ת .מטפלת בקליניקה פרטית.
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כללי השתתפות בתוכניות הלימודים במרכז
המעוניינים להירשם מתבקשים לשלוח קו"ח ותמונה במייל ולשלם  ₪ 400דמי הרשמה עבור
עיריית טירת-כרמל.
לכתובת :מרכז “בראשית” ת.ח 3135 .טירת-כרמל .3911609
בעת ביטול השתתפות בקורס לא יוחזרו דמי ההרשמה.
על-מנת להבטיח את ההרשמה ללימודים יש לשלוח את מלוא שכר הלימוד.
הנרשמים למסלול התלת-שנתי מתבקשים לשלוח צ’קים דחויים או לשלם באמצעות אשראי
עד ה.4.7.21 -
הנרשמים לתוכנית השנתית להכשרת מדריכים בטיפול משפחתי מתבקשים לשלוח צ’קים
דחויים או לשלם באמצעות אשראי עד ה.12.10.21 -
ביטול הלימודים שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים – התלמיד יחויב ב 20%-משכר הלימוד.
ביטול לאחר תחילת הלימודים – התלמיד יחויב ב 50%-משכר הלימוד.
•
•
•
•
•
•
•
•

תלמידי המסלולים מחויבים לתוכנית לימודים מלאה .תלמיד אשר מבקש להפסיק/
להשהות את לימודיו ,עליו לפנות למרכז “בראשית” בבקשה כתובה חודש ימים מראש.
תלמיד אשר מבקש להשהות את לימודיו יוכל להשהותם עד שנה מיום בקשתו.
תלמיד אשר יפסיק את לימודיו לפני סיום המסלול ,מעמדו יהיה כשל תלמיד הרוכש קורס
בודד ,ולכן יחוייב בתשלום לפי עלות של קורס בודד.
מרכז "בראשית" שומר לעצמו את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד מסיבות מקצועיות,
אתיות ואחרות.
תלמיד שיופסקו לימודיו על ידי המרכז יחויב רק על הקורסים אותם למד.
פתיחת קורס/סדנא מותנית במספר הנרשמים.
תעודה לגמול השתלמות תוענק לתלמיד אשר נכח ב 100%-מהשיעורים .ניתן להיעדר
עד  20%משעות הלימוד בשל סיבה מוצדקת.
תעודת גמר תוענק למשתתף אשר עמד בדרישות הקורס.

מרכז “בראשית” שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים בפרטי תוכנית הלימודים.
הודעה תועבר לידיעת הנרשמים עם פתיחת הקורס/הסדנא.
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