קמפוס ברושים

מערכת שעות לימוד
רפואה סינית – שנה ד' 2019-20
ניתן לבחור בקליניקת בוקר אחת בלבד .קליניקה נוספת בבוקר הינה על בסיס מקום פנוי בלבד ,בתום
ההרשמה של כולם.
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ב

ג

אבחנה מבדלת
בצמחי מרפא
9:00-12:30
גלעד ארבל

אבחנה מבדלת
בצמחי מרפא
8:45-12:15
מיכל הורן
קליניקה טיפולית
12:30-15:45
רז אוסטרליץ –
אגמי
מיטל גוטמן

קליניקה טיפולית
9:15-12:30
עדי רוזנבאום /
רוני קליר
מיכה גליקמן /
מאיה מינדלין
דיון קליני
13:00-15:30
טוביה סקוט (א)
מיכה גליקמן (ב)

דיון קליני
13:00-15:30
מוטקה אילון (א)
נעמי יעקובי (ב)

שיעורים מתקדמים
ברפואה סינית
סדנת טיפול בכאב
16:15-19:45
 4מפגשים,
סמסטר ב'

שיעורי 5
האלמנטים
מעגלי הקשבה
16:00-19:30
סמסטר א'
עפרה שטורם
סדנת יחסי
מטפל מטופל
16:00-18:00
סמסטר א'
( 5מפגשים)

קליניקה טיפולית
16:15-19:30
טוביה סקוט /
שירה פעמון

קליניקה טיפולית
15:45-19:00
גל חרות /
אוהב שכטר
נעמי יעקבי /
ענת פלמון

ד

קליניקה טיפולית
8:45-12:00
מוטקה אילון /
עינת שניידמן
מיכה גליקמן /
דניאלה הולר
שיעורים מתקדמים
ברפואה סינית
12:30-16:00
שיעור חובה לכולם
(הבחירות הן בסדנאות
בשורה הבאה):
שיעורי  5האלמנטים
מעגלי הקשבה
12:30-16:00
סמסטר א' או ב'
מוטקה אילון
שיעורי  5האלמנטים
טוביה סקוט
סמסטר א' או ב'
סדנת יחסי מטפל
מטופל
10:00-12:00
או
16:30-18:30
סמסטר א'
( 5מפגשים)
קליניקה טיפולית
16:30-19:45
טוביה סקוט /
יעל שני
מאיה מינדלין

ה

ו

אבחנה מבדלת
בצמחי מרפא
9:00-12:30
נדב קתאלי
קליניקה טיפולית
13:00-16:15
יעל קורנר אייזן /
אסף מור
נעמי יעקבי /

שיעורים מתקדמים
ברפואה סינית
סדנת טיפול בכאב
9:00-12:30
 4מפגשים,
סמסטר ב'

❑ המערכת נתונה לשינויים.
הערות למערכת:
•

שנה"ל תש"פ תחל בשבוע של ה3/11/19 -

•

סמסטר ב' יחל בשבוע של ה15/3/20 -

•

קליניקות  +דיון קליני יחזרו מחופשת הסמסטר בשבוע של ה ,23/2/20 -לאחר שבועיים הפסקה בלבד,
בכדי שלא לפגוע ברצף הטיפולים בקליניקה.

•

מועד התחלת שיעורי "יחסי מטפל מטופל" יפורסם בהמשך.

•

שיעורי " 5האלמנטים במעגלי הקשבה" ( 5שיעורים) ו"יחסי מטפל מטופל" ( 5שיעורים) בימי שני אחה"צ,
אינם חופפים וניתן לשלבם ביחד במערכת.

טיפולים וצפיות קליניות:
במהלך לימודי ר"ס יחויב כל תלמיד סה"כ לבצע  100 -טיפולים ו 130 -צפיות קליניות.
 50%מהטיפולים בקליניקה צריכים לכלול גם צמחי מרפא.
בשנה ד' תבצעו –  77טיפולים 50 ,צפיות בבן הזוג שלכם בקליניקה ובנוסף 25 ,צפיות בחירה מבין:
א .טיפולים בקליניקה של שנה ד' שבה המנחה אינו המנחה שלכם בקליניקה השנה.
ב .צפייה קלינית בקליניקה פרטית של מורה בכיר.
ג .צפייה קלינית בסין
בתחילת שנה"ל ,בדיון הקליני הראשון יתקיים מבחן  PLמעשי.
תלמידים שלא יעברו מבחן זה יחויבו במפגשי תרגול  PLלחיזוק במסגרת תרגולי  PLשל שנה א'  +ב'.
•

עליכם לבחור שתי קליניקות מתוך הקליניקות המוצעות בהנחיה של שני מנחים שונים.

•

עליכם לבחור בני-זוג שונים בכל קליניקה בה אתם משובצים.

•

"שיעורים מתקדמים בר"ס" הינו קורס המורכב מחטיבות לימוד שונות בהנחיית מרצים שונים .ימי רביעי
בצהריים משותפים לכולם.

•

חטיבת לימוד משמעותית בקורס זה היא חטיבת  5האלמנטים הנלמדת ב 2 -סדנאות (שתיהן חובה) :האחת
עם טוביה סקוט והשנייה בצורת מעגלי הקשבה עם מוטקה אילון או עפרה שטורם .תלמידים שיבחרו
להשתבץ למעגלי ההקשבה ביום שני אחה"צ ,לא יצטרכו לבוא בימי רביעי לאותם מפגשים.

•

תלמידים שבחרו במעגלי ההקשבה בסמסטר א' ,ילמדו את הסדנא עם טוביה סקוט בסמסטר ב' ,ולהיפך.

•

בנוסף עליכם להשתבץ לסדנת טיפול בכאב בימי ראשון או שישי.

•

שיעורי ההתפתחות האישית הינם חלק מתוכנית החובה וניתנים ללא תשלום נוסף ,יש לבחור שיעור אחד
שנתי .הינכם זכאים לקורס שנתי בכל שנת לימודים ,אולם חובת הנוכחות שלכם הינה ב 4 -סמסטרים
במהלך לימודיכם.

•

הרצאות האורח הן זכות ולא חובה.
תלמידים שאינם לומדים בשנה זו בקורס אבחנה מבדלת בצמחי מרפא יוכלו להשתבץ בקליניקה אחת

בלבד ולהשאיר את הקליניקה השנייה לשנה שאח"כ ביחד עם לימודי הצמחים בכדי שתוכלו ליישם את
הטיפול בצמחים בקליניקה.

