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 2019-2020לשנת הלימודים תש"פ  ערכת מידע

 בתחומי הטיפול הזוגי, המשפחתי והנרטיבי יםללימוד

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

גישות , ופועל באופן שוטף לקידום גישה הנרטיביתבישראל, הביא ארצה את ה טיפול המשפחתיהמכון היה מחלוצי ה

 גישותעם דגש על הגישות העיקריות בטיפול משפחתי וזוגי, קשת אנו מלמדים את  בטיפול זוגי, משפחתי ונרטיבי. עכשוויות

  ההבניה החברתית(. וגישת הגישה הנרטיבית)כולל  מודרנית-פוסט

אפשר לקבל במכון את כל  .בקטגוריה א' ע"י האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתיהכשרה מוסד מכון ברקאי מוכר כ

בנוסף, אנו  .כה\ךמדריכת ולהסמכה \הסמכה כמטפללע"י האגודה  ותהדרושמעשית ההכשרה הכל תיאורטית וההכשרה ה

 , ומסלול הכשרה תיאורטי ומעשי בטיפול נרטיבי.תנרטיביבגישה המעבירים מגוון של קורסים בטיפול 

הנרטיבי, ומביאים ארצה  הזוגי ,הטיפול המשפחתי מיאנו מקיימים קשרים הדוקים עם מטפלים ומכונים מובילים בעולם בתחו

 על התפתחויות עכשוויות בטיפול.  ,לקהילה המקצועית הישראלית השתלמויותלהעברת  מומחים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ניתוח מאמרים ומקרים, ולימוד מקטעי ווידיאו טיפוליים יםסימולציות חווייתיוכוללים הרצאות, תרגילים  השיעורים התיאורטיים

 של מיטב המטפלים )שחלקם ייחודיים למכון ברקאי(.

)כמובן, בידיעת  כיווני-עם הדרכה חיה של מדריכים וצוות מאחורי ראי חד ,מטפל במשפחה או זוגה חהמתמ בפרקטיקום

כל מתמחה מטפל  הטיפולים הם אמיתיים, לא סימולציות(.כך ש) המכון מפנה משפחות וזוגות למתמחים. והסכמת המטופלים(

חווים את הטיפולים וההדרכות של גם מתמחים היו. וכך מתנסה בטיפול שלם על כל שלב ,מתחילת הטיפול ועד סיומו מטופליוב

 .נטנסיביתי, במעורבות מלאה ואדרכי טיפולומשתתפים בדיונים עליהם, וכך נחשפים למגוון מקרים ו בפרקטיקום עמיתיהם

 אנו אוהבים את עבודתנו ומאמינים בחשיבותה. אנו משלבים בטיפול, בהוראה ובהדרכה את ערכי הגישה הנרטיבית:

 ומתמחה משפחה, ,התרבות, הידע, הכישורים, החוזקות, התקוות והשאיפות של כל אדם, זוגכיבוד 

 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 

עובדים בשרות הציבורי, בקליניקות . בוגרינו בארץ והקהילותהמגזרים  מגווןמרי פעילותנו הכשרנו אלפי מטפלים בארבעת עשו

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

 מתייעצים איתנו ומייעצים לנו.משתתפים בסדנאות ובאירועים שלנו, 

 רקאי

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

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

 .בשכ"ל 5%עד מועד סיום ההרשמה המוקדמת תינתן הנחה של ובקורסים שבחרת. למסדירים את התשלום 

  צוות מכון ברקאי            מאחלים שנת לימודים מעשירה, מעצימה ומהנה

 אותך להצטרף למשפחת מכון ברקאי אנו מזמינים

בעלי תחומי התמחות  מטפלים ומדריכים מוסמכיםמורכב ממכון ברקאי צוות 

ובטיפול במגוון הבעיות עמן מתמודדים  ,בהוראה בחרנניסיון  שונים. לצוות

 משפחות, זוגות ויחידים בשלבי החיים השונים.

 , זוגייםים משפחתייםרכזמובאוניברסיטאות  גם מלמדיםצוות המכון חברי 

 בינלאומיים. מקצועיים בכנסיםמרצים ו בארץ ובעולם ונרטיביים

קשר הדוק בין ההכשרה במכון ברקאי משקפת את החשיבות שאנו רואים ב

.  כל המורים של מכון ברקאי גם לימוד תיאורטי ועבודה קלינית מעשית

שיעורים, בתרגילים הקליני בא לידי בטוי היטב במטפלים באופן שוטף; נסיונם 

 .ובהדרכה

הדרכה קבוצתית ו ,ההכשרה במכון מורכבת מקורסים, פרקטיקום

 :פרטניתו

 הצוות הבכיר
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 טיפול משפחתי וזוגיב הכשרה .1

 ההסמכה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי בהתאם לקריטריוני

 .כמוסד הכשרה בקטגוריה א'מכון ברקאי מוכר ע"י האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי 

ת ולהסמכה \תיאורטית וכל ההכשרה המעשית הדרושות ע"י האגודה להסמכה כמטפלהאפשר לקבל במכון את כל ההכשרה 

 .)סטאז'( פרטניתהדרכה , פרקטיקום, הדרכה קבוצתית ותיאורטיים סיםההכשרה מורכבת מקורכה. \כמדריך

 .קורסים ספציפייםללמוד רק לבחור  ואפשר גם ,מסלולי לימודים מובנים 4 יםמציע בתחום לימודי טיפול זוגי ומשפחתי אנו

 .1להסמכההכולל את כל ההכשרה התיאורטית והמעשית הדרושה שנים(,  3) מעשי-המסלול המקיף התיאורטי .1

 .2הכולל את כל ההכשרה התיאורטית הדרושה להסמכה )שנתיים(, המסלול המקיף התיאורטי .2

 ללא הקורסים בטיפול זוגי ונרטיבי(.בטיפול משפחתי )ל את הקורסים ולהכ ,)שנה( מסלול המשפחתי התיאורטיה .3

 בטיפול משפחתי ונרטיבי(.ללא הקורסים ) זוגיהכולל את הקורסים בטיפול  ,)שנה(התיאורטי  הזוגימסלול ה .4

כמטפל  -ואחר כך  ,פהוצ: תחילה כהשתתפות בפרקטיקום להוסיף(, יכול לבקש 4או  3, 2)כלומר:  מסלול תיאורטיב לומדשמי 

 למסלול לימודים כוללני יותר. הרחיבבנוסף, גם לאחר תחילת הלימודים אפשר לבקש ל (.מחירםמסלול ב-)ולזכות בהנחת

 בהמשך. טבלת הקורסיםהקורסים הכלולים בכל מסלול מפורטים ב .מסלוליםמה דמידע על כל אח הטבלה הבאה מציגה

 תכולת המסלול למי מיועד? שם המסלול 

המקיף המסלול  1
 מעשי-התיאורטי

בטיפול משפחתי 
 וזוגי.

 שנים 3משך: 

ה מראש לקבל במכון את \למי שמחליט
 1כל ההכשרה התיאורטית והמעשית

 ת\הנדרשת להסמכה כמטפל

מפגשים של קורסים  31: שנה א'
תיאורטיים פעם בשבוע בימי ד' 

מפגשים שבועיים של  24-ש"א( ו178)
 פרקטיקום, כצופה.

מפגשים  15)כל אחת(:  שנה ב' ושנה ג'
של קורסים תיאורטיים פעם בשבוע בימי 

מפגשים שבועיים של  24-ש"א( ו84ו' )
 ת.\פרקטיקום, כמטפל

המקיף סלול המ 2
 התיאורטי

בטיפול משפחתי 
 וזוגי.

 שנתייםמשך: 

כל נת לעשות במכון את \למי שמעונין
להסמכה  2ההכשרה התיאורטית

 כמטפל.

ניתן לעשות את ההכשרה המעשית 
במקום אחר, או להחליט במשך 

 במכון.  חלקה או כולההלימודים לעשות 

מפגשים של קורסים  31: שנה א'
בימי ד' תיאורטיים פעם בשבוע 

 ש"א(178)

מפגשים של קורסים  30: שנה ב'
תיאורטיים פעם בשבוע בימי ו' 

 ש"א(168)

 ניתן להוסיף צפיה וטיפול בפרקטיקום.

 התיאורטיהמסלול  3
 .בטיפול משפחתי

 שנהמשך: 

בלימודי טיפול נת להתמקד \למי שמעונין
)ללא לימודי טיפול זוגי ונרטיבי  משפחתי

 וללא פרקטיקום(.

 לבקש להוסיף פרקטיקום(.)ניתן 

מפגשים של קורסים תיאורטיים פעם  30
 ש"א(168בשבוע בימי ד' )

 ניתן לבקש להרחיב למסלול המקיף.

 התיאורטיהמסלול  4
 .בטיפול זוגי

 שנהמשך: 

למטפלים המעונינים להרחיב את הידע 
 .בטיפול זוגי

 )ניתן לבקש להוסיף פרקטיקום(.

פעם  מפגשים של קורסים תיאורטיים 15
מפגשים  3בשבועיים בימי ו' ועוד 

 ש"א(.112שבועיים )

 ניתן לבקש להרחיב למסלול המקיף.

למעונינים בקורסים ספציפיים, או לפזר  קורסיםבחירת  5
 את הלימודים על תקופה ממושכת יותר.

ניתן לבחור קורסים מרשימת הקורסים 
 של המכון

 המשיכו לדפדף ולקרוא ...נא  –שעות לימוד, תנאי קבלה וכו'  הקורסים, למידע על

                                                             
 מלבד סטאז'  1
 ש"א של מיומנויות וטכניקות בטיפול משפחתי אותן בד"כ מקבלים מצפיה בפרקטיקום או בקורס נוסף; פרטים במכון. 28מלבד  2

 אותך להצטרף למשפחת מכון ברקאי אנו מזמינים
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 הכשרה בטיפול נרטיבי .2

 .כמוסד הכשרה בקטגוריה א'מכון ברקאי מוכר ע"י האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי 

 מוכרים ע"ע האגודה לקראת הסמכה )כמטפלים וכמדריכים(כל הקורסים של מכון ברקאי בתחום הטיפול הנרטיבי 

, ומאז ממשיכה להתפתח באוניברסיטאות 90-החל משנות הפותחה על ידי מייקל ווייט ודייוויד אפסטון  הגישה הנרטיבית

ביקר במכון ווייט מייקל , 2008-ועד מותו בטרם עת ב 1991-מ .לרבות במכון ברקאי בישראל –ובמרכזים טיפוליים ברחבי תבל 

כיום מכון ברקאי נחשב לאחד המרכזים המובילים  .בארץולקהילה המקצועית  המכון קאי מדי שנתיים, והעביר סדנאות לצוותבר

בתחום הטיפול הנרטיבי, וחברי צוות המכון מלמדים את הגישה הנרטיבית באוניברסיטאות ומכונים בעולם, ומרצים בנושא בכנסים 

 בינלאומיים. 

ושיחים על השפעות של כוח ו אמת,-מימדית, רב-זהות רב והבניה חברתית: ייםמודרנ-מבוססת על רעיונות פוסטטיבית הנר הגישה

 .יושאיפותיו, חלומותיו ומחויבויותו, ייחוד ערכיו,, שלו עפ"י הידע -שמה במרכז את האדם כמוביל את חייו  הגישה .חברתיים

עות של נורמות חברתיות, ם ומכירה בחשיבותם בטיפול. היא מכירה בהשפהגישה רואה ביחסים מוקד השפעה מרכזי על האד

ושמה דגש על כיבוד הערכים, החזקות וההעדפות של כל אדם, זוג,  ,על חיי אנשים -היסטוריה  ושל - משפחתיותו תרבותיות

 משפחה וקהילה, תוך ערעור על התוקף הבלעדי של הערכים והנורמות של התרבות הדומיננטית.

ת ובחירלהרחיב את הולבחון את העמדות שלו  קהילה(למשפחה, לזוג, לאדם )לת סייעמסיפוריים", ו-ה רואה את החיים כ"רבהגיש

דרך זהות ולהכיר לו עליו ועל חייו, עוזרות לאדם לבחון את הקשיים בחייו ואת השפעותיהםהנרטיביות השיחות הטיפוליות  בחיים.

  .להרחיב דרך זולו ייו, באופן שיאפשר המועדפת על ידו להובלת ח

 .על המקום של המטפל, ולרעיונות אלה השפעה רחבה על דרכי הטיפול, על בחירת המשתתפים בטיפול

לטיפול. היא הגישה הנרטיבית רלוונטית לטיפול פרטני, זוגי ומשפחתי, ולהתמודדות עם כל קשת הקשיים שמניעים אנשים לפנות 

  ות, המיומנוית והבחירות של מטפלים בגישות שונות.יכולה להרחיב את התפיס

הגישה הנרטיבית מיושמת גם בעבודתם של יועצים חינוכיים, מטפלים באמנות, קלינאי תקשורת ומרפאים בעיסוק, בעבודה עם 

 ימון.ילדים ונוער, בעבודה קהילתית )למשל: עם קהילות שחוו טראומה(, בעבודת עורכי דין בתחום המשפחה, בגישור ובא

 מכון ברקאי מציע מגוון של קורסים בתחום הטיפול הנרטיבי:

מספר  שם הקורס מס'

 מפגשים
שעות 

 אקדמיות

 56 10 1טיפול נרטיבי רמה   .1

 28 5   2רמה  -י טיפול נרטיב  .2

 28 5 והוריהם עבודה נרטיבית עם ילדים  .3

 14 2 טיפול נרטיבי בהשפעות טראומה ואבל  .4

 14 2 רגישות תרבותית בחדר הטיפול  .5

 14 2 הרחבת סיפורי מגדר ומיניות בטיפול  .6

 28 5 טיפול דיאדי בגישה הנרטיבית  .7

 28 10 עם דיון במאמרים וקטעי ווידיאו טיפוליים –קבוצת הדרכה נרטיבית   .8

. במסלול זה נתעמק ברעיונות ובמודלים שבבסיס הגישה הנרטיבית, ונלמד בטיפול נרטיביתיאורטי מסלול בנוסף, אנו מציעים 

ונתרגל שיטות וטכניקות של עבודה נרטיבית )"מפות נרטיביות"(. השיעורים כוללים הרצאות, סימולציות ותרגילים חווייתיים, צפייה 

 ודיון בקטעי ווידיאו טיפוליים וקריאה מודרכת של מאמרים. 

שעות אקדמיות. הוא מורכב מקורס  112שעות, פעם בשבועיים(, והיקפו  4.25מפגשים של  20דמית אחת )אק שנההמסלול נמשך 

 שעות אקדמיות מהרשימה לעיל )הקורס השלישי משתנה משנה לשנה(. 28ועוד קורס של  2ורמה  1טיפול נרטיבי רמה 

 מסלול(.-כצופה, ואחר כך כמטפל )עם הנחת : תחילהלהוסיף השתתפות בפרקטיקוםהלומדים במסלול הנרטיבי יכולים לבקש 

 של מכון ברקאי. תעודהמסלול תוענק הלעומדים בהצלחה בדרישות 

 "הסיפור שאדם מספר לעצמו על עצמו אינו הראי של חייו. הוא מעצב את חייו"
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 בטיפול משפחתי, זוגי ונרטיביקורסים  .3

 רסים כלולים בכל מסלול ומסלולוואיזה ק

מספר  שם הקורס מס'
-מפגש

 ים

שעות 

 אקדמיות
 המסלול

מקיף ה
-התיאורטי

  מעשי

 המסלול

מקיף ה
  התיאורטי 

המסלול 
 המשפחתי
 התיאורטי

המסלול 
הזוגי 

 התיאורטי

המסלול 
הנרטיבי 
 התיאורטי

 1 1 1 2 3   משך בשנים: 

      168 30 קורס אינטגרטיבי בטיפול משפחתי 1

   כלול כלול כלול 28 5 'שיטות התערבות א – 1יח'  1.1

   כלול כלול כלול 28 5 'שיטות התערבות ב - 2יח'  1.2

   כלול כלול כלול 28 5 מעגל חיי המשפחה - 3יח'  1.3

   כלול כלול כלול 28 5 מודלים תאורטיים – 4יח'  1.4

   כלול כלול כלול 28 5 מיומנויות וטכניקות – 5יח'  1.5

   כלול כלול כלול 28 5 תפקוד בראיה משפחתית קשיי – 6יח'  .61

    כלול כלול 10 1 אתיקה בטיפול משפחתי 2

  כלול  כלול כלול 56 10 זוגיאינטגרטיבי בטיפול קורס  3

  כלול  כלול כלול 28 5  מיניות במשפחהקשיי  4

  כלול  כלול כלול 28 4  דיני משפחה וילדים  5

 כלול   כלול כלול 56 10 מיומנויות( 28מודלים  28) 1טיפול נרטיבי רמה  6

 נלמד בכתהחומר הת הוהפנמ תלהדגמ ,. מומלץלא כלול כלול 148 24 (מיומנויותש'  28) פרקטיקום, שנה צפייה 7

 -כלול  148 24 בפרקטיקום כמטפל השתתפות 8
 שנתיים!

    

        לימודי המשך: 

 כלול     28 5   2רמה  -י טיפול נרטיב 

      28 5 והוריהם עבודה נרטיבית עם ילדים 

 אחד     14 2 טיפול נרטיבי בהשפעות טראומה ואבל 

 מהקורסים     14 2 רגישות תרבותית בחדר הטיפול 

 האלו     14 2 סיפורי מגדר ומיניות בטיפולהרחבת  

 כלול     28 5 טיפול דיאדי בגישה הנרטיבית 

עם דיון במאמרים  –קבוצת הדרכה נרטיבית  
 וקטעי ווידיאו טיפוליים

 ש"א( 28)     28 10

      28 5 מיינדפולנס בטיפול זוגי 

      28 5 טיפול מיני למטפלים זוגיים 

ללימוד סוגיות של הדרכה  סמינר מתקדם 
 כמדריך( להסמכה) וזוגי בטיפול משפחתי

8 56      

 .)אנו מעניקים הנחה להרשמה מוקדמת )פרטים במכון  
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 זוגי ונרטיביהכשרה מעשית בטיפול משפחתי,  .4

 הכשרה מעשית כמטפל
, קבוצות הדרכה וסטאז'. כל ההכשרה המעשית במכון ברקאי מורכבת מהשתתפות בפרקטיקום ההכשרה המעשית כמטפל

 במכון היא בהתאם לדרישות האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי, ומוכרת על ידה להסמכה.

 פרקטיקום

כיווני -עם הדרכה חיה של מדריכים וצוות מאחורי ראי חד במשפחה או זוג,במכון ברקאי, המתמחה מטפל  בפרקטיקום

, אשר משמש לעיתים כ"קבוצת עדים הצוות מאחורי הראיהמטופלים פוגשים את . )כמובן, בידיעת והסכמת המטופלים

 (. של הגישה הנרטיבית Outsider Witness Practice-חיצונית", בהתאם ל

 הטיפולים הם אמיתיים, לא סימולציות(. כך ש) מתמחיםהמכון מפנה משפחות וזוגות ל

גם מתמחים הוכך מתנסה בטיפול שלם על כל שלביו.  ,מתחילת הטיפול ועד סיומו מטופליומטפל ב בפרקטיקום כל מתמחה

טיפול, דרכי , וכך נחשפים למגוון מקרים ויהםומשתתפים בדיונים על בפרקטיקום חווים את הטיפולים וההדרכות של עמיתיהם

 .במעורבות מלאה ואינטנסיבית

מתמחים צופים. הצופים שותפים לכל הדיונים אודות , ומספר מתמחים מטפלים 4עד  בפרקטיקום משתתפים שני מדריכים, 

הטיפולים, אך אינם מטפלים עדיין במסגרת הפרקטיקום. לאחר שנת השתתפות בפרקטיקום כצופה, ניתן להתחיל להשתתף 

 בפרקטיקום כמטפל.

 צוברים את כל שעות ההתנסות המעשית עם הדרכה חיה והדרכה קבוצתיתבשנתיים של השתתפות בפרקטיקום כמטפל בד"כ 

וכן מקצת שעות ההתנסות עם הדרכה פרטנית. )את מרבית ההתנסות עם הדרכה  –הנחוצות להסמכה כמטפל ע"י האגודה 

 פרטנית יש להשלים במסגרת של סטאז'(.

 מעשי כולל שנה של השתתפות בפרקטיקום כצופה ושנתיים של השתתפות כמטפל.-התיאורטימסלול הלימוד המקיף 

הלומדים במסלולי הלימוד התיאורטיים )המקיף, המשפחתי, הזוגי והנרטיבי( יכולים לבקש להוסיף השתתפות בפרקטיקום כצופה 

 סלול על מחירי ההשתתפות(.מ-לבקש להשתתף בפרקטיקום כמטפל )ויהנו מהנחת –במקביל לקורסים, ולאחר מכן 

בד"כ  - שעות 4.5 מפגשים של 24שנת פרקטיקום כוללת  .פרקטיקומים בימים שונים בשבועמספר  בכל שנת לימודים מתקיימים

 פרטים במכון(.) אנו מקיימים גם פרקטיקום בבוקר אך לעיתים, 19:30עד  15:00-מאחה"צ 

 הדרכה קבוצתית

בפרקטיקום כמטפל במשך שנתיים מקבל את כל שעות ההדרכה הקבוצתית הנדרשות להסמכה  ףמשתת, מי שכלל בדרך

ומטפלים ומתמחים יכולים להשתתף  במסגרת הפרקטיקום. אם זאת, לעיתים אנו מקיימים קבוצת הדרכה בנושאים ממוקדים

 בקבוצה, תוך הבאת מקרים מהפרקטיקות שלהם לדיון והדרכה.

 )סטאז'( ת\מטפלכהתמחות 

ולקבל הדרכה פרטנית  אפשר לבקש להתקבל למכון כמתמחה אחר השלמת שנה אחת לפחות של טיפול במסגרת פרקטיקום,ל

. יש מספר אפשרויות להתמחות: מטיפול במכון במטופלים במכון בהתאם לכללים של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי

ההסדר עם כל מתמחה נקבע על פי אחרת וקבלת הדרכה במכון. למתמחה ע"י המכון, ועד לטיפול במסגרת מוכרת המופנים 

 היכולות וההעדפות של המתמחה והמכון.
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 לימודי טיפול משפחתי, זוגי ונרטיבי .5

 מידע כללי

 שעות הלימוד

 יש קורסים אחה"צ; פרטים במכון(.)לפעמים  13:15-ל 9:00קר, בין ומתקיימים בד"כ בב הקורסים תיאורטיים

)לפעמים אנו מקיימים פרקטיקומים, בימים שונים בשבוע מספר  מתקיימים. 19:30עד  15:00-ממתקיימים בד"כ  הפרקטיקומים

 גם פרקטיקום בבוקר; פרטים במכון(.

 או התקשרו אלינו ונשלח אליכם.  –המכון באתר  דף המידע של הקורסיםשל הקורס, נא ראו את  לפירוט התאריכים והשעות

 לימודים-וקביעת פגישת הכרות וייעוץ תנאי קבלה

הישראלית לטיפול זוגי  מתקבלים )כפוף לפגישת היכרות( מי שמתאים לקריטריוני ההסמכה של האגודההתיאורטיים ללימודים 

ת \)בתמצית: תואר שני במקצוע טיפולי, או בלימודי תואר שני טיפולי(, וגם מי שלא לומד להסמכת האגודה אך בעל ומשפחתי

 השכלה ונסיון מתאימים.

ה \ולי הלימוד או הקורסים שאתעם בקשה לפגישה תוך ציון מסל , נא לשלוח למכון מייללימודים-וייעוץ כדי לקבוע פגישת הכרות

 תעודות אקדמיות ומקצועיות, קורות חיים מקצועיים ותמונת פנים. העתקי ת, ולצרף\שוקל

 מומלץ לקבוע את פגישת ההכרות בהקדם כדי לזכות בהנחת הרשמה מוקדמת, ולאור עומס הפגישות והתמלאות הכתות.

 :והנחותשכר הלימוד 

 .שכר הלימוד במסלולים משקף הנחה ביחס לסכום מחירי הקורסים הכלולים במסלול 

 במסלול מובנה זכאים להנחה במחירי סדנאות וקורסים שלא כלולים במסלול. הלומדים 

 .)אנו מעניקים הנחה להרשמה מוקדמת בשנה הראשונה ללימודים )פרטים במכון 

 ש"ח100ללימודים )לסטודנטים חדשים בלבד(:  הי ההרשמדמ 

  .שכר הלימוד כולל מע"מ 

 )ניתן לשלם בתשלומים )פרטים במכון. 

 :מלגות לימודים

אנו מעניקים מספר מלגות חלקיות לשכר לימוד למועמדים מכל קהילות הפסיפס החברתי הישראלי המעונינים לשלב בכל שנה 

 בעבודתם ידע תיאורטי ופרקטיקות מעשיות מגישות טיפוליות הנלמדות במכון. 

המלגות מיועדות לבעלי תואר שני במקצוע טיפולי )או הלומדים לתואר כזה( אשר רואים במקצועם גם דרך לתרום לקהילותיהם 

 כל הדתות והלאומים, ובני בנותבהתאם לתרבות, ידע, אמונות, היסטוריה, ערכים ושאיפות של הקהילה. המלגות מוענקות ל –

 .להטב"קוקהילת היוצאי ארצות שונות 

ת יתבקשו להשתלב בפעילות ומקבלי מלגות מוענקות על בסיס פעילות חברתית )בעבר ומתוכננת לעתיד( וצורך כלכלי. המלג

 .ןחברתית של המכו

העתקי עצמך, נסיבותיך, שאיפותיך ופעילותך(, מכתבי המלצה, על )מכתב אישי  לבקשת מלגה, נא להעביר אלינו )במייל(

נודיע לכל פונה האם חודש לפני תחילת שנת הלימודים במכון,  תעודות אקדמיות ומקצועיות, קורות חיים מקצועיים ותמונת פנים.

 .איזה סכוםזכה במלגה וב
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