מסלולי הלימוד הטיפוליים במכון ברקאי – תשע"ח 2017-2018
שם המסלול

תיאור ויעוד המסלול

הקורסים
הכלולים במסלול

 .1המסלול
הטיפולי הגמיש

מסלול זה מאפשר לכל סטודנט\ית לבחור את הקורסים
שילמד\ תלמד ,ואת קצב הלימודים .המסלול מתאים
במיוחד לסטודנטים המעונינים ללמוד רק חלק מהקורסים
הנחוצים להסמכה ע"י האגודה.

ניתן לבחור מכל
הקורסים של המכון

משך
הלימודים

שכר הלימוד
לכל שנה
(כולל מע"מ)

גמיש

סך מחירי
הקורסים
הנבחרים

 .2המסלול
התיאורטי
בטיפול
משפחתי וזוגי

מסלול זה מתאים לסטודנטים המעונינים לקבל את כל קורסים מס'  1עד 8
ההכשרה התיאורטית בטיפול זוגי ומשפחתי הנחוצה מקורסים של המכון.
להסמכה ע"י האגודה ישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי (כל ראה הערה 5
סעיף ב' של קריטריוני ההסמכה של האגודה).
למטה.
.

שנתיים.
ניתן להשלים
בשנה או
לפרוס על 3
2
שנים .

10,900ש"ח.

 .3המסלול
התיאורטי-מעשי
בטיפול
משפחתי וזוגי

מסלול זה מוסיף למסלול התיאורטי לעיל שנתיים של
השתתפות בפרקטיקום כמטפל ,תוך קבלת הדרכה חיה,
פרטנית וקבוצתית ,למלוי חלק מהדרישות של סעיף ג' של
קריטריוני הסמכת מטפלים של האגודה.
המכון מתחייב לתת לפחות  10שעות הדרכה חיה לשנה
לכל משתתף בפרקטיקום.
בפרקטיקום של מכון ברקאי ,כל משתתף מטפל במטופליו
מתחילת הטיפול ועד לסיומו ,וכך מקבל נסיון מעשי על כל
שלבי הטיפול .כל מתמחה צופה גם בטיפולים המודרכים
המלאים של המשתתפים האחרים ומשתתף בהדרכות.
המכון מפנה משפחות לטיפול בפרקטיקום.

קורסים מס'  1עד 9
מהקורסים של
המכון
(מסלול זה כולל
שנתיים של
השתתפות
בפרקטיקום כמטפל
(קורס .)9

 3שנים.
במקרים
חריגים ניתן
להשלים
בשנתיים ,או
לפרוס על 4
2
שנים .

13,900ש"ח

 .4המסלול
בטיפול נרטיבי

מסלול זה מיועד לאנשי מקצוע המעונינים להתמחות
בפסיכותרפיה נרטיבית .המסלול כולל קורסים תיאורטיים
בטיפול נרטיבי ,צפיה בטיפולים נרטיביים מאחורי מראה
חד-כיוונית (פרקטיקום) – עם אופציה למתאימים להיות
מטפלים בפרקטיקום ,וקבוצת הדרכה על מקרים מעבודתם
של המשתתפים.

קורסים מס' ,8 ,7
 12ואחד מקורסים
מס'  13עד ,19
מרשימת הקורסים
של המכון .ראה
הערה  5למטה.

שנה.
ניתן לפרוס
את הלימודים
2
על שנתיים .

9,700ש"ח

 .5התכנית
בטיפול זוגי

מסלול לימודים זה מיועד למטפלים מנוסים ,אשר צברו
ידע וניסיון בתחום הטיפול הפרטני ומבקשים לרכוש ידע
תיאורטי ,מיומנויות ,כלים וניסיון מעשי בטיפול בזוגות.
מי שלמד את קורסי הליבה מסגרת אחרת יכול להשלים
לתעודה ,כפוף לאישור ועדת ההוראה של מכון ברקאי.

קורסים מס' 6,5,4
מקורסים של
המכון ,פרקטיקום,
קב' הדרכה
וסדנאות.

שנתיים.

שנה א':
10,000ש"ח

7

שנה ב':
5,000ש"ח

 .1למסיימים בהצלחה מסלול מובנה (משפחתי-זוגי ,נרטיבי או זוגי) תוענק תעודה של מכון ברקאי וכן אישורי השתתפות
בכל וקורס וקורס .במסלול הגמיש ,למסיימים בהצלחה כל קורס יוענק אישור השתתפות.
 .2שינוי משך הלימודים במסלולים :בכפוף לאישור ועדת ההוראה של מכון ברקאי.
 .3הנחות מסלול :שכר הלימוד במסלול משפחתי התיאורטי ובמסלול הנרטיבי מגלם הנחה של  10%לעומת מחירי הקורסים במסלול
הגמיש .שכר הלימוד במסלול התיאורטי-מעשי מגלם הנחה של ( 16%כלומר הנחה של 7,900ש"ח על פני כל המסלול).
 .4הנחות ללימודים נוספים :הלומדים במסלול הגמיש זכאים ,באותה שנה ,להשתתף בסדנאות של המכון בהנחה של  .10%הלומדים
במסלולים האחרים זכאים ,באותה שנה ,להשתתף בסדנאות וקורסים נוספים של המכון ,ולקבל הדרכה ,בהנחה של .10%
 .5הלומדים במסלול התיאורטי והנרטיבי זכאים ,לאחר סמסטר צפיה בפרקטיקום ,להשתתף בפרקטיקום כמטפל במחיר של
9,940ש"ח לשנה (במקום 11,040ש"ח) ,בכפוף לאישור ועדת ההוראה של המכון.
 .6מי שלמד את קורס נרטיבי רמה  1לפני ההרשמה למסלול בטיפול נרטיבי יכול להשלים את המסלול במחיר של 6,350ש"ח.
 .7תשלומים :במסלולים  3 ,2ו 4-ניתן לשלם ב 8-תשלומים :תשלום ראשון של  20%משכר הלימוד ועוד  7תשלומים חודשיים.
 .8הנחת הרשמה מוקדמת :תוענק הנחה של  5%על שכ"ל למסדירים תשלום עד מועד סיום ההרשמה המוקדמת (פרטים במכון).

מכון ברקאי

רחוב שארית ישראל  ,37בנין שער הסיטי ,קומה  ,4תל אביב 6816522
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תכניות הלימודים במסלולי הלימוד הטיפוליים המובנים
המסלול התיאורטי בטיפול משפחתי וזוגי:
שנת לימודים

שנתיים ,בוקר אחד בשבוע ,ובסמסטר אחד גם אחה"צ לשבוע.
מפגשים לשנה

שעות אקדמאיות

שם הקורס

א

קורס תיאורטי אינטגרטיבי בטיפול משפחתי

25

140

א

קשיי תפקוד בראיה משפחתית

5

28

א

פרקטיקום – צפייה מודרכת (סמסטר)*

13

78

ב

טיפול נרטיבי – רמה 1

10

56

ב

טיפול נרטיבי – רמה *2

5

28

ב

טיפול זוגי אינטגרטיבי

10

56

ב

מיניות במשפחה

5

28

ב

אתיקה בטיפול משפחתי

1

10

ב

דיני משפחה למטפלים משפחתיים

3

28
 374או *424

סה"כ שעות אקדמאיות

ניתן להשלים את המסלול התיאורטי בשנה אחת בכפוף לאישור ועדת ההוראה של מכון ברקאי.
* מסלול זה כולל או פרקטיקום צפייה או קורס טיפול נרטיבי רמה ( 2לבחירת הסטודנט ובאישור ועדת ההוראה).

המסלול התיאורטי-מעשי בטיפול משפחתי
שנת לימודים

וזוגי 3 :שנים .בוקר אחד לשבוע (א) או לשבועיים (ב,ג) ,ואחה"צ אחד לשבוע.
מפגשים לשנה

שעות אקדמאיות

שם הקורס

א

קורס תיאורטי אינטגרטיבי בטיפול משפחתי

25

140

א

קשיי תפקוד בראיה משפחתית

5

28

א

פרקטיקום  -צפייה מודרכת*

13

78
246

סה"כ שעות אקדמאיות בשנה א'
ב

טיפול נרטיבי משפחתי – רמה 1

10

56

ב

דיני משפחה למטפלים משפחתיים

3

28

ב

אתיקה בטיפול משפחתי

1

10

ב

פרקטיקום משתתף

25

150

סה"כ שעות אקדמאיות בשנה ב'

244

ג

טיפול זוגי אינטגרטיבי

10

56

ג

מיניות במשפחה

5

28

ג

פרקטיקום משתתף

25

150
234

סה"כ שעות אקדמאיות בשנה ג'

 מסלול זה כולל סמסטר אחד של צפייה בפרקטיקום (במידת האפשר נאפשר סמסטר נוסף של צפייה ללא עלות).

המסלול בטיפול נרטיבי:

שנה של בוקר אחד בשבוע ,ובסמסטר אחד גם אחה"צ לשבוע (לפרקטיקום)
מפגשים לשנה

שעות אקדמאיות

א

טיפול נרטיבי – רמה *1

10

56

א

טיפול נרטיבי – רמה 2

5

28

א

קורס נרטיבי נוסף (לבחירה מ 13#-עד )19#

5

28

א

פרקטיקום  -צפייה (סמסטר)

12

72

שנת לימודים

שם הקורס

סה"כ שעות אקדמאיות

מכון ברקאי

184
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התכנית התיאורטית והמעשית בטיפול וזוגי 3 :סמסטרים .בשנה א' :קורס אחת לשבועיים ועוד פרקטיקום של סמסטר.
בשנה ב' 7 :שיעורים של יום ועוד  7מפגשי קבוצת הדרכה.
מפגשים לשנה

שעות אקדמיות

שנת לימודים
א

טיפול זוגי אינטגרטיבי

10

56

א

מיניות במשפחה

5

28

א

פרקטיקום בטיפול זוגי (משתתף)

12

64

שנה א'

שם הקורס

2

ב

שכ"ל במסלול10,000 :ש"ח (כולל מע"מ)
דיני משפחה למטפלים (נישואין ,רכוש ,ירושה ,גירושין,
גישור ,משמורת ,מזונות ,סודיות ,נאמנות ,חובת דיווח)
סדנת בחירה א' בטיפול זוגי

2

ב

סדנת בחירה ב' בטיפול זוגי

2

14

ב

קבוצת הדרכה בטיפול זוגי

7

21

ב

שנה ב'

מכון ברקאי

2

שכ"ל במסלול5,000 :ש"ח (כולל מע"מ)

27

148

3

28
14

14
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