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 2018-2019 טהרשמה לשנת הלימודים תשע"

 נרטיביו משפחתי ,בטיפול זוגי התיאורטית והמעשית לתכנית ההכשרה

לפסיכותרפיה נרטיבית. המכון כמרכז קליני, מכון להכשרת מטפלים זוגיים ומשפחתיים ובית ספר  1978מכון ברקאי פועל משנת 

גישות , ופועל באופן שוטף לקידום גישה הנרטיביתהביא ארצה את ה 90-בישראל, בשנות ה טיפול המשפחתיהיה מחלוצי ה

 בטיפול זוגי, משפחתי ונרטיבי. עכשוויות

תכנית הכשרה תיאורטית )מוסד המעביר מוסד בקטגוריה א' ע"י האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי מכון ברקאי מוכר כ

  ומדריכים(. ומעשית מלאה מאושרת ע"י האגודה לקראת הסמכה כמטפלים

אנו מקיימים קשרים הדוקים עם מטפלים ומכונים מובילים בעולם בתחום הטיפול המשפחתי ובתחום הטיפול הנרטיבי, ומביאים 

 ארצה מרצים להעברת סדנאות לקהילה המקצועית הישראלית על התפתחויות עכשוויות בטיפול. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במכון ברקאי כוללים הרצאות, תרגילים, סימולציות חווייתיות, ניתוח מאמרים ומקרים, ולימוד מקטעי  השיעורים התיאורטיים

 ווידיאו טיפוליים של מיטב המטפלים )שחלקם ייחודיים למכון ברקאי(.

, וכך מתנסה בטיפול שלם על כל שלביו. מתחילת הטיפול ועד סיומושלנו, כל מתמחה מטפל במשפחה )או זוג(  בפרקטיקום

טיפולים וההדרכה של עמיתיהם, וכך נחשפים למגוון מקרים וסגנונות. המכון מפנה הבמשך הפרקטיקום, המתמחים חווים גם את 

 .וזוגות לטיפול המתמחים בפרקטיקוםמשפחות 

פלים ומדריכים של האגודה הישראלית לטיפול הקורסים של מכון ברקאי במסלולים הטיפוליים מותאמים לקריטריונים להסמכת מט

 .אנו מלמדים את קשת הגישות המשפחתיות, עם דגש על הגישה הנרטיביתזוגי ומשפחתי. 

אנו אוהבים את עבודתנו ומאמינים בחשיבותה. אנו משלבים בטיפול, בהוראה ובהדרכה את ערכי הגישה הנרטיבית: כיבוד 
 קוות והשאיפות של כל אדם, זוג ומשפחה,התרבות, הידע, הכישורים, החוזקות, הת

 מימדית של זהות ועל השפעות סיפורים אשר מצמצמים את הבחירות בחיים.-וקוראים תיגר על תפיסה חד

 באווירת לימודים מכבדת ומעצימה. –אנו עושים את המירב להנחיל ערכים אלו לתלמידנו 

בארץ, שעובדים כיום בשרות הציבורי, בקליניקות  והקהילותהמגזרים  מגווןמבארבעת עשורי פעילותנו הכשרנו אלפי מטפלים 

 ובצוות מכון ברקאי. רבים מהם ממשיכים להיות בקשר עם המכון, –פרטיות, באקדמיה 

 משתתפים בסדנאות ובאירועים שלנו, מתייעצים איתנו ומייעצים לנו.

 רקאי

באים מוצג מידע על הקורסים, מסלולי ההכשרה ותהליך ההרשמה. נשמח לענות על שאלות ולתאם פגישת ייעוץ כדי לשוחח בדפים ה

על האפשרויות והתאמתן אליך. אנו מעודדות אותך להשלים את תהליך ההרשמה בהקדם, כדי לשריין מקום במסלול ובקורסים 

 .5% שלתינתן הנחה מוקדמת ההרשמה ה מועד סיוםעד  שבחרת. למסדירים את התשלום

 וצוות מכון ברקאי מנהלת,, מעצימה ומהנה            סביונה קרמר, שירהשנת לימודים מע יםמאחל

 אותך להצטרף למשפחת מכון ברקאי אנו מזמינים

בעלי  מטפלים ומדריכים מוסמכיםמורכב ממכון ברקאי צוות 

ובטיפול  ,בהוראה בחרנניסיון  תחומי התמחות שונים. לצוות

במגוון הבעיות עמן מתמודדים משפחות, זוגות ויחידים בשלבי 

 נים.החיים השו

באוניברסיטאות, במכונים משפחתיים  יםצוות המכון מרצחברי 

 וחו"ל. בינלאומיים, בארץ ונרטיביים ובכנסים

ההכשרה במכון ברקאי משקפת את החשיבות שאנו רואים 

.  כל קשר הדוק בין לימוד תיאורטי ועבודה קלינית מעשיתב

הקליני המורים של מכון ברקאי גם מטפלים באופן שוטף; נסיונם 

 .הרצאות, בתרגילים ובהדרכהבא לידי בטוי היטב ב

 

 

 הצוות הבכיר
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 כמוסד בקטגוריה א'לטיפול זוגי ומשפחתי הישראלית האגודה  מוכר ע"י מכון ברקאי

 (.מדריכיםכמטפלים וכ ההסמכקראת ל מאושרת ע"י האגודה מלאה המעביר תכנית הכשרה תיאורטית ומעשית מוסד, )כלומר

 .בטיח סדר לימוד מיטבי ומעניק הנחה בשכ"ל()המ מסלול מובנהאו ללמוד  קורסים בודדיםבחור ניתן ל

 .19:30-ל 15:00מתקיימים בין . הפרקטיקומים 13:15-ל 9:00מרבית הקורסים התיאורטיים מתקיימים בבוקר בין 

 יש אפשרות להתמחות מעשית במכון לאחר הפרקטיקום. .שנים 3עד  הרוב הסטודנטים לומדים במכון בוקר אחד ואחה"צ אחד בשבוע במשך שנ

מספר  שם הקורס מס'
מפגשי

 ם

יום 
 בשבוע 

תאריך  תדירות
 התחלה

שעות 
-אקדמ
 יות

קריטריון ההסמכה 
הרלוונטי של 

לטיפול האגודה 
 זוגי ומשפחתי

 המחיר

)כולל 
 מע"מ(

 7,080  140 24/10/18 לשבוע 1 ד, בוקר 25 קורס תיאורטי אינטגרטיבי בטיפול משפחתי 1

 מפגשים כל אחת, כמפורט מטה. 5יחידות מודולריות של  5-הקורס בטיפול משפחתי מורכב מ 
 ש"ח ליחידה.1,870מי שאינו מעונין בכל הקורס יכול לבחור יחידות בודדות, במחיר של 

  

  )שיטות( ב 28 24/10/18  -"- 5 'שיטות התערבות א – 1יח'  1.1

  )שיטות( ב 28 28/11/18  -"- 5 'שיטות התערבות ב - 2יח'  1.2

  )מעגל חיי( ה 28 9/1/19  -"- 5 מעגל חיי המשפחה - 3יח'  1.3

  )מודלים( א 28 13/2/19  -"- 5 מודלים תאורטיים – 4יח'  1.4

  )מיומנויות( ד 28 27/3/19 1/5/19 -"- 5 מיומנויות וטכניקות – 5יח'  1.5

 1,870 )קשיי תיפקוד( ו 28 15/5/19 לשבוע 1 ד, בוקר 5  19/6/19      תפקוד בראיה משפחתית קשיי 2

 750 )אתיקה( ח 10 26/6/19 מפגש אחד ד, יום 1 אתיקה בטיפול משפחתי 3

 1,870 )דיני מש.( ט 28 פרטים במכון לשבוע 1 ה, יום 3 דיני משפחה וילדים 4

 3,740 )זוגי( ג 56 26/10/18 לשבועיים 1 ו, בוקר 10 8/3/19                   טיפול זוגי אינטגרטיבי 5

 1,870 )קשיי מיניות(  ז 28 29/3/19 לשבועיים 1 ו, בוקר 5  28/6/19                  מיניות במשפחהקשיי  6

 15/3/19                   יום ו' 1 טיפול נרטיבי 7

 28/3/19יום ה'                   1טיפול נרטיבי 

10 

10 

 ו, בוקר

 אחה"צה 

 לשבועיים 1

 
2/10/18 

8/11/19 

 מודלים ומיומנויות 56
 כמדריך 7(. 28/28)

3,740 

30/10/18- לשבוע 1 ד אוג  13 (*מיומנויות) פרקטיקום, סמסטר צפייה 8
14/5/19 

 *3,680 ש מיומנויות28 72

הדרכה חיה, ) פרקטיקום, שנת השתתפות 9
 ( **קבוצתית ופרטנית

25 15:00  - 19:30 -31/10/18
15/5/19 

150 ** 11,040 

ללימוד סוגיות ייחודיות של  סמינר מתקדם 10
 הדרכה בטיפול משפחתי

  כמדריך 6 56 פרטים במכון לשבוע 1 ה, בוקר 9

 )מיומנויות( ד
3,740 

  כמדריך 5 25 פרטים במכון    בטיפול משפחתי קבוצת הדרכה על הדרכה 11

 1,870 כמדריך 7  ד.    28 5/4/19 לשבועיים 1 , בוקרו 5   5/6/19                    2רמה  - יטיפול נרטיב 12

 1,870 יתהדרכה קבוצת  פרטים במכון לשבוע 1   3רמה  –קבוצת הדרכה נרטיבית  13

 1,870 )מיומנויות( ד 28 פרטים במכון לשבוע 1  5 בשילוב אמנויות טיפול נרטיבי 14

 935 כמדריך 7     ב. 14 פרטים במכון לשבוע 1  2 טיפול נרטיבי בהשפעות טראומה ואבל 15

 1,870 כמדריך 7     ב. 28 במכוןפרטים  לשבוע 1 ב, בוקר 5 בבית הספר עבודה נרטיבית עם ילדים 16

 935 כמדריך 7     ב. 14 פרטים במכון לשבוע 1 ב, בוקר 2 רגישות תרבותית בחדר הטיפול 17

 935 כמדריך 7     ב. 14 פרטים במכון לשבוע 1 ב, בוקר 3 הרחבת סיפורי מגדר ומיניות בטיפול 18

 תיאוריות וכלים טיפוליים 19
 רפואיים-פראלאנשי חינוך ולמטפלים 

 1,870 א )מודלים( 28 פרטים במכון לשבוע 1 ב, בוקר 5

  סמסטרים של  2מי שלוקח  .ש"ח(3,310) על צפיה בפרקטיקום באותה שנה 10%מי שלוקח את הקורס המשפחתי המלא זכאי להנחה של

 ש"ח על הצפיה(.4,970הנחה על הסמסטר השני )כך שמי שצופה בשני סמסטרים במקביל לקורס המשפחתי משלם  50%צפיה מקבל 

ת \שעות הדרכה חיה לשנה לכל משתתף. כל מתמחה מטפל 10המכון מפנה משפחות לטיפול המשתתפים בפרקטיקום ומתחייב לתת לפחות   **

   .והדרכות שאר המתמחים טיפולימו – מתחילת הטיפול ועד לסיומו )עם הדרכה חיה(, וכך מקבל נסיון מעשי על כל שלבי הטיפול ה\במטופליו

 2018-2019 טתשע" –קורסים בטיפול זוגי, משפחתי ונרטיבי 
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משך  תיאור ויעוד המסלול שם המסלול
 הלימודים

 שכר הלימוד
 לכל שנה

 )כולל מע"מ(

המסלול . 1
 הטיפולי הגמיש

ית לבחור את הקורסים \מסלול זה מאפשר לכל סטודנט
תלמד, ואת קצב הלימודים. המסלול מתאים במיוחד \שילמד

לסטודנטים המעונינים ללמוד רק חלק מהקורסים הנחוצים 
 להסמכה ע"י האגודה.

סך מחירי  גמיש
הקורסים 
 הנבחרים

המסלול . 2
התיאורטי בטיפול 

 משפחתי וזוגי

 ההכשרהמסלול זה מתאים לסטודנטים המעונינים לקבל את כל 
הנחוצה להסמכה ע"י האגודה  משפחתיו זוגי בטיפול התיאורטית

כל סעיף ב' של קריטריוני ) ישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי
 .(ההסמכה של האגודה

 שנתיים.

ניתן להשלים 
בשנה או לפרוס 

 . 2שנים 3על 

 ש"ח.10,900

. המסלול 3
מעשי -התיאורטי

בטיפול משפחתי 
 וזוגי

שנתיים של השתתפות למסלול התיאורטי לעיל  מסלול זה מוסיף
, תוך קבלת הדרכה חיה, פרטנית וקבוצתית, בפרקטיקום כמטפל

למלוי חלק מהדרישות של סעיף ג' של קריטריוני הסמכת מטפלים 
 של האגודה.

כל שעות הדרכה חיה לשנה ל 10המכון מתחייב לתת לפחות 
 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 

 .ומשתתף בהדרכות המשתתפים האחרים

 המכון מפנה משפחות לטיפול בפרקטיקום.

 שנים. 3

במקרים חריגים 
ניתן להשלים 

או  ,בשנתיים
 4לפרוס על 

 .2שנים

 ש"ח13,900

המסלול . 4
 בטיפול נרטיבי

שנה ב' היא )
אופציונלית וכפופה 

לאישור ועדת 
 (ההוראה

מסלול זה מיועד לאנשי מקצוע המעונינים להתמחות 
נרטיבית. המסלול כולל קורסים תיאורטיים בטיפול בפסיכותרפיה 

כיוונית -נרטיבי, צפיה בטיפולים נרטיביים מאחורי מראה חד
ה על מקרים מעבודתם של )פרקטיקום( וקבוצת הדרכ

נרטיבי  בפרקטיקום השתתףל רותאפש יש המשתתפים.
)כפוף לאישור ועדת  5עם הנחת מסלול -כמטפל בשנת המשך 

 ההוראה(.

 ניתן שנה.
לפרוס על 

 .2שנתיים

ניתן להוסיף 
 שנת פרקטיקום

 שנה א':
 ש"ח9,700

 שנה ב': 
)פרקטיקום, לפי 

 אישור(
 ש"ח9,940

 התכנית. 5
 בטיפול זוגי

, אשר צברו ידע למטפלים מנוסיםמיועד מסלול לימודים זה 
וניסיון בתחום הטיפול הפרטני ומבקשים לרכוש ידע תיאורטי, 

 .מעשי בטיפול בזוגותמיומנויות, כלים וניסיון 

, להשלים לתעודהמי שלמד את קורסי הליבה מסגרת אחרת יכול 
 .של מכון ברקאי ההוראה תועדכפוף לאישור 

שנה א':  שנתיים.
 ש"ח10,000

שנה ב': 
 ש"ח5,000

  

 

וכן אישורי השתתפות בכל וקורס תוענק תעודה של מכון ברקאי זוגי, נרטיבי או זוגי( -מובנה )משפחתי למסיימים בהצלחה מסלול .1

 במסלול הגמיש, למסיימים בהצלחה כל קורס יוענק אישור השתתפות.וקורס. 

 של מכון ברקאי. ההוראה תועדבמסלולים: בכפוף לאישור  שינוי משך הלימודים .2

מסלול הגמיש. שכר מחירי הקורסים בלעומת  10%התיאורטי ובמסלול הנרטיבי מגלם הנחה של משפחתי שכר הלימוד במסלול  הנחות מסלול: .3

 ש"ח על פני כל המסלול(.7,900)כלומר הנחה של  16%מעשי מגלם הנחה של -הלימוד במסלול התיאורטי

. הלומדים במסלולים 10%להשתתף בסדנאות של המכון בהנחה של הלומדים במסלול הגמיש זכאים, באותה שנה, : הנחות ללימודים נוספים .4

 .10%האחרים זכאים, באותה שנה, להשתתף בסדנאות וקורסים נוספים של המכון, ולקבל הדרכה, בהנחה של 

 .ניתן לפרוס את תשלום שכר הלימוד )פרטים במכון( תשלומים: .5

 מועד סיום ההרשמה המוקדמת )פרטים במכון(. שלום עדסדירים תמעל שכ"ל ל 5%תוענק הנחה של  מת:מוקד הרשמההנחת  .6

  

 2018-2019 טתשע" –מסלולי הלימוד הטיפוליים במכון ברקאי 

 בדפים הבאים –פירוט הקורסים בכל מסלול 
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 אחה"צ לשבוע. שנתיים, בוקר אחד בשבוע, ובסמסטר אחד גם המסלול התיאורטי בטיפול משפחתי וזוגי:

 שעות אקדמאיות מפגשים לשנה שם הקורס שנת לימודים

 140 25 קורס תיאורטי אינטגרטיבי בטיפול משפחתי  א

 28 5 קשיי תפקוד בראיה משפחתית א

 78 13 *)סמסטר( מודרכת היצפי – פרקטיקום א

 56 10 1רמה  –טיפול נרטיבי  ב

 28 5 *2רמה  –טיפול נרטיבי  ב

 56 10 טיפול זוגי אינטגרטיבי ב

 28 5 מיניות במשפחה ב

 10 1 אתיקה בטיפול משפחתי ב

 28 3 דיני משפחה למטפלים משפחתיים ב

 *424או  374 אקדמאיות סה"כ שעות

 ועדת ההוראה של מכון ברקאי.ניתן להשלים את המסלול התיאורטי בשנה אחת בכפוף לאישור 

 )לבחירת הסטודנט ובאישור ועדת ההוראה(. 2קורס טיפול נרטיבי רמה  אומסלול זה כולל או פרקטיקום צפייה    *

 

 .ואחה"צ אחד לשבועלשבוע )א( או לשבועיים )ב,ג(, בוקר אחד  שנים. 3 מעשי בטיפול משפחתי וזוגי:-המסלול התיאורטי

 שעות אקדמאיות מפגשים לשנה שם הקורס שנת לימודים

 140 25 קורס תיאורטי אינטגרטיבי בטיפול משפחתי  א

 28 5 קשיי תפקוד בראיה משפחתית א

 78 13 מודרכת* היצפי - פרקטיקום א

 246   'שנה אב אקדמאיות סה"כ שעות

 56 10 1רמה  – משפחתי טיפול נרטיבי ב

 28 3 דיני משפחה למטפלים משפחתיים ב

 10 1 אתיקה בטיפול משפחתי ב

 150 25 פרקטיקום משתתף ב

 244 'בשנה ב אקדמאיות סה"כ שעות

 56 10 טיפול זוגי אינטגרטיבי ג

 28 5 מיניות במשפחה ג

 150 25 פרקטיקום משתתף ג

 234   'ג שנהב אקדמאיות סה"כ שעות

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

  

 תכניות הלימודים במסלולי הלימוד הטיפוליים המובנים
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 אחה"צ לשבוע )לפרקטיקום( , ובסמסטר אחד גםייםשבועלבוקר אחד  ה שלשנ המסלול בטיפול נרטיבי:

 שם הקורס לימודיםשנת 
מפגשים 

 לשנה
 שעות אקדמאיות

 56 10 *1רמה  –טיפול נרטיבי  א

 28 5 2רמה  –טיפול נרטיבי  א

 28 5 (#19עד  #13-קורס נרטיבי נוסף )לבחירה מ א

 72 12 )סמסטר( היצפי - פרקטיקום א

 184 32 )כולל מע"מ( ש"ח9,700: "ל במסלולשכ 'שנה א

 150 25 סמסטרים )כפוף לאישור( 2השתתפות,  – פרקטיקום ב

 150 25 )כולל מע"מ( ש"ח9,940: "ל במסלולשכ 'בשנה 

 

 

 

סמסטרים. בשנה א': קורס אחת לשבועיים ועוד פרקטיקום של סמסטר.  3 בטיפול וזוגי: ת והמעשיתהתיאורטי תכניתה

 מפגשי קבוצת הדרכה. 7שיעורים של יום ועוד  7בשנה ב': 
 

 שעות אקדמיות מפגשים לשנה הקורסשם  שנת לימודים

 56 10 טיפול זוגי אינטגרטיבי א

 28 5 במשפחהמיניות  א

 64 12 (משתתףבטיפול זוגי )פרקטיקום  א

 148 27 )כולל מע"מ(ש"ח 10,000: "ל במסלולשכ 'שנה א

 ב
גירושין,  ה,נישואין, רכוש, ירושדיני משפחה למטפלים )

 (דיווחנאמנות, חובת משמורת, מזונות, סודיות, גישור, 
3 28 

 14 2 בטיפול זוגי סדנת בחירה א' ב

 14 2 בטיפול זוגי סדנת בחירה ב' ב

 21 7 קבוצת הדרכה בטיפול זוגי ב

 77 14 )כולל מע"מ(ש"ח 5,000: "ל במסלולשכ שנה ב'
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 לכבוד מכון ברקאי

 מאת:

  טלפון: _____________________ _____________________________________שם: 

 _________ מיקוד: _________יישוב: ____________ ____________כתובת: _______________________

 _______________דוא"ל: ____________________ ____________________תעודת זהות: ___________

 _______________________: __________שני תואר ________________________________: תואר ראשון

 __________________________________________________________________: ותפקיד מקום עבודה

 :2018-2019 טת להירשם ללימודים במכון ברקאי בשנת הלימודים תשע"\אני מבקש

 הזוגי-5     הנרטיבי-4    מעשי \התיאורטיהמשפחתי -3   התיאורטי משפחתי ה-2    הגמיש-1  במסלול: ▪

 בדף הקורסים. הרצוייםלסמן את הקורסים  מתבקשים נרשמים למסלול הגמישה ▪

 מסכימה להם.\שקראתי את התנאים המפורטים להלן ומסכיםת \מאשראני  

 

 תאריך: _____________________ חתימה: ___________________

 :הרשמה וקבלה

  בעלי השכלה אקדמית במקצועות הטיפוליים )תואר שני או במהלך לימודי תואר שני( מוזמנים להגיש מועמדות למסלולי

 ההכשרה הטיפוליים. במקרים חריגים נשקול גם קבלה של מועמדים בעלי השכלה אקדמית אחרת ונסיון מתאים.

  נא לסרוק ולשלוח במייל(, או באמצעות אתר המכון.ניתן להגיש מועמדות ללימודים באמצעות דפים אלו( 

 נשמח לענות על שאלות ולתאם פגישת ייעוץ )ללא תשלום( לבחירת המסלול והקורסים המתאימים לך

 ש"ח.100: נא לשלוח גם תמונה, קורות חיים מקצועיים, תעודות אקדמאיות, ודמי רישום בסך סטודנטים חדשים 

  לראיון קבלה.מועמדים מתאימים יוזמנו 

  מועמדים המקבלים הודעת קבלה ללימודים מתבקשים לפנות למזכירות המכון להסדרת תשלום שכר הלימוד )ניתן לשלם

 במספר תשלומים; פרטים במזכירות המכון(. למועמד ישוריין מקום רק לאחר הסדרת התשלום.

 .מה המוקדמת )פרטים במכון(מועד סיום ההרשעד  למסדירים את תשלום שכר הלימוד 5%תינתן הנחה של 

 אנו ממליצים להשלים את תהליך ההרשמה בהקדם, כדי לשריין מקום במסלול ובקורסים הנבחרים.

לם עבור הקורס. נרשם המבטל ולנרשם המבטל הרשמה לקורס יותר מחודש לפני תחילת קורס יוחזר שכר הלימוד שש ביטולים:

משכר הלימוד. נרשם המבטל לאחר תחילת הקורס ישלם למכון את  20%כון הרשמה בחודש הסמוך לפני תחילת קורס ישלם למ

יכולת להשתתף בקורס, המכון ישתדל לאפשר לנרשם ללמוד את הקורס בשנה הבאה(. המכון -מלוא מחיר הקורס )במקרה של אי

  רשאי לבטל קורס לפני תחילתו, ובמקרה זה יוחזר לנרשם הסכום ששילם עבור הקורס בלבד.

הקורסים של מכון ברקאי : ההסמכה ניתנת ע"י האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. כמטפלים משפחתיים וזוגייםהסמכה 

במסלולים הטיפוליים מותאמים לקריטריונים להסמכת מטפלים ומדריכים של האגודה. בטבלת הקורסים שלהלן מצויין לאיזה 

. ניתן לקבל להסמכה של האגודה םת בקריטריוני\היא עומד\האם הוא לבדוק ית\באחריות הסטודנטקריטריון כל קורס מתאים. 

  .http://www.mishpaha.org.il פירוט של הקריטריונים מהאגודה, ובאתר האגודה:

)מוסד המעביר תכנית הכשרה תיאורטית  ע"י האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתימכון ברקאי מוכר כמוסד בקטגוריה א' 

  ומדריכים(. ומעשית מלאה מאושרת ע"י האגודה לקראת הסמכה כמטפלים

 אותך להצטרף למשפחת מכון ברקאי אנו מזמינים 
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