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 1-90:11::0בין השעות:  ,1191 בנובמבר 91-19בתאריכים: ד'-ב' בימיםתקיים תבסיסית ראשונה הכשרה 
  1-90:11::0, בין השעות: 1191בנובמבר  12-12ג' בתאריכים -הכשרה בסיסית שנייה תתקיים בימים א'

  1191בנובמבר  11בנוסף, תתקיים השתלמות מתקדמים )לבוגרי ההכשרה הבסיסית( ביום חמישי, 
 אביב-, תל1יטי, רחוב מאפו מלון סבכל הפעילויות  יתקיימו 

 
  בנושא ותהאגודה הישראלית לטיפול במשפחה שמחה לבשר על הכשר

COLLABORATIVE DIVORCE, תוך בראיית המשפחה כולה המאפשר פרידה בין בני זוג  בארץ, הליך חדשני
 .בצוות רב תחומיעובדים ויועצים פיננסיים הטיפול אנשי , עורכי דיןשימוש במודל אפקטיבי בו 

 ות משפטיות והצדדים מתחייבים לכך בתחילת ההליך. ערכאפנייה לכל ההליך מתנהל ללא 
 

 גירושין בשיתוף פעולה, לשיטת המומחים ומהארץ  מחו"ל מנחה ההכשרה תועבר ע"י 
 מטפל משפחתי וזוגי מוסמך ומר יובל ברגר,מוסמכת לשיטת הגירושין בשיתוף פעולה , עו"ד עו"ד עידית שחם

Divorce coach  .)קנדה( 
 

 כל ההכשרות יתקיימו בעברית!!!
 

  בהתאם לסטנדרטים של הארגון( IACP)כחברים בארגון הבינלאומי  יוכלו להתקבלמסיימי ההכשרה 
INTERNATIONL ACADEMY OF COLLABORATIVE PROFESSIONALS  

אית בכל צורה שהיא כל מסיים ההכשרה יקבל תעודה המעידה על השתתפותו בהכשרה אך האגודה איננה אחר
 להכשרה הנ"ל ואיננה מתחייבת לתת תעודת הכשרה שהינה באחריות המנחים בלבד. 

 
 כל הקודם זוכה.  -מוגבל ויתקבלו על בסיס מקום פנוימספר המשתתפים 

 עו"ד, מטפלים, כלכלנים, מגשרים. יום העיון מיועד ל:
 

  דמי השתתפות: - ה ר ש מ ה
      ואילך 12.10.19 -לנרשמים מ           12.18.10 –לנרשמים עד 

 ₪                  ₪2,200                   1,800חבר/ה באגודה : 
 ₪                                    2,500   ₪                  2,100אורח/ת :          

 
  ; ההמחאות יחד ארבעיש לשלוח את  ; תשלומים ללא ריבית 4ניתן לשלם ב  תנאי תשלום:

.ניתן לשלם גם באמצעות כרטיס אשראי 
 מסמכי ההכשרה.המכיל את  CD, ארוחת צהריים קלה דמי השתתפות, כיבוד  המחיר כולל:

מעלות  1%: -ימים לפני ההכשרה 2 -יום ל 1:ללא חיוב; בין  –יום לפני ההכשרה  1:עד    ביטול השתתפות:
 . ההכשרה; פחות משבוע דמי ביטול מלאים
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 גירושין בשיתוף פעולה -Collaborative Divorce: טופס הרשמה
 

 לכבוד
 האגודה הישראלית לטיפול במשפחה

 44434, א.ת. רעננה , 21היצירה 
  90-7437937פקס: 

venezia@netvision.net.il 
 

    _______________שם משפחה ופרטי __________

 קוד _________כתובת ____________________      מי

  97__-נייד:  ______________   9__-טל' בית: _____________

 דוא"ל: ________________________________________________________________

 מקצוע: ___________________ חבר/ה באגודה:  כן / לא    מס' חבר _______  

 

 ₪מצ"ב המחאה בסך __________ 

 ויזה / ישראכרט/ מאסטרכארד/ אמריקן אקספרס :כרטיס אשראי 

 תוקף ____/____     ת.ז. ________________________

 מספרו: _____________________________________________________________       

  4/  4/  1/  2:  תשלומים

 

 חתימה ___________                                                                         תאריך _________                                                

 * ניתן למחוק את הקווים כדי להדפיס את הפרטים הנדרשים

 


