לבוגרי רמה  3של שיטת גוטמן שלום,
בהמשך להשתלמות של רמה  3בארץ עם ד״ר ג׳ון וג׳ולי גוטמן ולמעוניינים להמשיך ולקבל הסמכה
מטעם מכון גוטמן כמטפלים מוסמכים בשיטה:
Certified Gottman Therapist
להלן ההליך המעודכן על פי מכתב הסכם (רצ״ב) שקבלנו מטעם מכון גוטמן:
מכון גוטמן מעניק את הסמכות לד״ר שושנה הלמן וגב” קטרינה אלמוגי בשותפות ,להקים ולאפשר
את תהליך ההסמכה של הטיפול בשיטת גוטמן בישראל.
בתפקיד זה שושנה וקטרינה תדרכנה את המועמדים על פי הסטנדרטים שנקבעו על ידי מכון גוטמן
בארה״ב והותאמו לישראל על ידן ,בכדי להיות מטפל מוסמך בשיטת גוטמן  .זהו תהליך המתקיים
רק בישראל (מבלי צורך לנסוע לארה״ב) ומיועד למטפלים בישראל .
מכון גוטמן בארה״ב לא יקבל בקשות להרשמה או תשלום עבור ההרשמה למסלול ההדרכה.
המועמדים יצטרכו לעמוד בתנאים של הכללים להסמכה של מכון גוטמן בארה״ב שהותאמו למסלול
ההסמכה בארץ ,לפי המודל והכישורים הנדרשים על ידי מכון גוטמן בארה״ב( .כמפורט בחוברת
שלב .)3
ד״ר שושנה הלמן וגב״ קטרינה אלמוגי תהיינה המנהלות הבלעדיות של תהליך ההסמכה לטיפול
בשיטת גוטמן בארץ.
הסיבה העיקרית לפורמט שונה להסמכה בישראל נובעת בגלל השפה והמגבלות הכלכליות של
המועמדים מישראל  .ד״ר שושנה הלמן וקטרינה אלמוגי יוכלו לגבות ישירות את דמי ההדרכה .מחיר
מפגש הדרכה הינו  400שקל .התשלומים עבור התהליך הכרוך בקבלת טפסי ההרשמה ובדיקתם,
ההוצאות של הערכת קטעי הוידאו של טיפול חי (או משחקי תפקידים) הנדרשים להסמכה
וההמלצה להסמכה הסופית הינם  800שקלים שישולמו בנפרד .סכומים אלה הינם נמוכים בהרבה
מהסכומים הנגבים על ידי המדריכים בארה״ב ומכון גוטמן בארה״ב.
תוכנית ההסמכה בישראל תהיה בהשגחת המנהל הקליני של מכון גוטמן בארה״ב ,ד״ר דון קול.
ד״ר שושנה הלמן וגב״ קטרינה אלמוגי יוועצו ביניהן יחד לגבי המודרכים ויודיעו למכון גוטמן
בארה״ב לגבי השמות של המודרכים שסיימו בהצלחה את תהליך ההסמכה .ברגע שמתקבל אישור
של מודרך מהארץ שסיים את תהליך ההדרכה ועמד בכל התנאים ,מכון גוטמן בארה״ב בתאום עם
המנהל הקליני של המכון יאשרו את המודרך כמטפל מוסמך בשיטת גוטמן. )CGT).אין צורך בכל
תשלום למכון גוטמן .התעודה של ההסמכה תשלח למועמד להסמכה על ידי מכון גוטמן בארה״ב.
רצ״ב טפסי הרשמה באנגלית שהותאמו לתהליך הישראלי לקבלת הסמכה.
נודה לכם אם תוכלו להעביר את הטפסים בהקדם לכתובות האי מייל הבאות:
shoshana.hellman@gmail.com
katrinaalmougy@gmail.com

ברצוננו לציין כי לאור העובדה שהספר ״שבעת העקרונות לנישואים מאושרים״ תורגם לעברית,
וילווה בעתיד הקרוב בסדנאות לזוגות עם ד״ר יורם יובל על בסיס הספר ,מספר הפונים לטיפול
בשיטה זו ילך ויגדל ,והצורך במטפלים מוסמכים בשיטה זו יהיה חיוני ביותר.
אנא שלחו את טפסי ההרשמה בהקדם .אנחנו נעמוד איתכם בקשר לגבי פרטי ההדרכה לאחר קבלת
הטפסים.
נשמח לענות על שאלות לגבי התהליך.
בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה,
ד״ר שושנה הלמן -מטפלת ומדריכה מוסמכת בשיטת גוטמן
קטרינה אלמוגי  -מטפלת ומדריכה מוסמכת בשיטת גוטמן

