נטורופתיה
נטורופתיה
+רפלקסולוגיה
הירוקה
רפלקסולוגיה
המומלצת +

מערכת שעות לימוד
נטורופתיה  +יסודות רפואה סינית
שנה ב' 2019-20

ב' עד אחה"צ
ד' מלא
ה' מלא (אופציה לחלקי +
מתוקשב)

קורס

200106

ב'

א'

ד'

ג'

ה'

סמסטר א' – 3/11/19
09:00 – 12:30
פסי ישראלי

יסודות הרפואה הסינית
09:30 - 12:00
דנה שטיירמן

טכנולוגיית מזון
13:00 – 16:30
עידו קרן

צמחי מרפא
אינטגרטיביים

12:45 – 15:30
תמיר בר-און
16:00 – 19:00
תמיר בר-און

אורטומולקולריה
תזונה במעגל החיים
רפואה מערבית ב'
*אפשרות כמתוקשב
סמסטר ב' – 15/3/20

16:30 - 20:00
09:00 – 12:30
פסי ישראלי

יסודות הרפואה הסינית
09:30 - 12:15
תמיר בר-און
12:45-15:45
דנה שטיירמן

אורטומולקולריה
תיאוריות וגישות
נטורופתיות
פסיכופתולוגיה

09:15 - 12:45
13:00 – 16:30
עידו קרן

צמחי מרפא
אינטגרטיביים

12:45 – 15:45
רחל זליקוביץ /
עדי לפין

דה-טוקסיפיקציה
16:30- 19:30
טל זן-בר

טיפול תזונתי
במחלות א'

16:30 - 20:00

רפואה מערבית ב'

רשימת הקורסים בשנה ב':
#
1
2
3
4

שנתי
צמחי מרפא א'
אורטומולקולריה
רפואה מערבית ב'

יסודות הרפואה הסינית

#
5
6

סמסטר א'
טכנולוגיית מזון
תזונה במעגל החיים

#
7
8
9
10

סמסטר ב'
טיפול תזונתי במחלות א'
תיאוריות וגישות נטורופתיות
דה-טוקסיפיקציה
פסיכופתולוגיה

ו'

נטורופתיה
נטורופתיה
+רפלקסולוגיה
+רפלקסולוגיה

המומלצת הכחולה
ג' ,ה' מלאים +
רפואה מערבית מתוקשב

קורס

א'

200107

מערכת שעות לימוד
נטורופתיה  +רפואה סינית
שנה ב' 2019-20
ב'

ד'

ג'

סמסטר א' – 3/11/19
רפואה מערבית ב'
*קורס מתוקשב

ה'
16:30 - 20:00
09:30 - 12:00
דנה שטיירמן

טכנולוגיית מזון
יסודות הרפואה הסינית

09:00- 12:30

פסיכופתולוגיה

12:45- 16:16

צמחי מרפא
אינטגרטיביים

16:30 - 20:00
עדי ואנו

 3מפגשי מטפל-
מטופל - 12:00
09:00

12:45 – 15:45
קירה לוי
16:15 – 19:15
קרן וולקמיר

תזונה במעגל החיים
אורטומולקולריה
סמסטר ב' – 15/3/20
רפואה מערבית ב'
*קורס מתוקשב
יסודות הרפואה הסינית
טיפול תזונתי
במחלות א'
צמחי מרפא
אינטגרטיביים
תיאוריות וגישות
נטורופתיות

16:30 - 20:00
09:00 - 12:30
13:00 - 16:00
קרן וולקמיר
16:30 - 20:00
עדי ואנו
09:00 – 12:00
דנה שטיירמן
12:45 – 15:45
רחל זליקוביץ /
עדי לפין
16:15 – 19:15
קרן וולקמיר

דה-טוקסיפיקציה
אורטומולקולריה

רשימת הקורסים בשנה ב':
#
1
2
3
4

שנתי
צמחי מרפא א'
אורטומולקולריה
רפואה מערבית ב'

יסודות הרפואה הסינית

ו'

#
5
6
7

סמסטר א'
טכנולוגיית מזון
תזונה במעגל החיים
פסיכופתולוגיה

#
8
9
10

סמסטר ב'
טיפול תזונתי במחלות א'
תיאוריות וגישות נטורופתיות
דה-טוקסיפיקציה

הערות למערכת:


שנה"ל תש"פ תחל בשבוע של ה3/11/19 -



סמסטר ב' יחל בשבוע של ה15/3/20 -



קורס "רפואה מערבית ב'" כולל שיעורי פתולוגיה ובדיקות מעבדה.



לבחירתכם קורס "רפואה מערבית ב'" מתוקשב .תכני הקורס והדרישות האקדמיות בו זהים לאלה שבקורס הפרונטאלי.
בנוסף ללמידה האינטרנטית ,לשירותכם פורום למידה להפניית שאלות למרצה.



הרצאות האורח הינן זכות ולא חובה.



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



המערכת נתונה לשינויים.

