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לימודי צמחי מרפא אינטגרטיביים ג' מתקיימים בימי שני
סמסטר א' – התמחויות  /20099-12099סמסטר ב' – קליניקה  +דיון קליני .20099-11099
השנה השלישית בצמחי מרפא אינה שנת חובה לקבלת תעודת נטורופתיה והיא כרוכה בתוספת תשלום,
למעט מי שעשה תכנית נטורופתיה ללא מגע ,שעבורו צמחים ג' היא חובה

שיעורי הארומתרפיה ופרחי באך הם חלק מלימודי החובה בנטורופתיה.
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המערכת נתונה לשינויים.

הערות למערכת:


שנה"ל תש"פ תחל בשבוע של ה:/22/20 -



סמסטר ב' יחל בשבוע של ה2:/:/19 -



קליניקה  +דיון קליני בסמסטר ב' יחלו בשבוע של ה( 1:/1/19 -חופשת סמסטר של שבועיים
בלבד) בכדי שלא לפגוע ברצף הטיפולים.



במהלך סמסטר ב' ,תתאפשר חצי שעה של יעוץ בצמחי מרפא עם יוסי שבח ,בימי חמישי
2:0:9-20099



קורס "הכנה לדרך" הינו קורס שמטרתו להכין אתכם למעבר לחיים עצמאיים כאנשי
מקצוע .הוא נבנה מתוך ידע מסודר של אנשים שעשו דרך דומה בתחומים משיקים
וברפואה משלימה בפרט.
השיעורים הם שיעורי אימון עסקי ועצות מקצועיות לצעדים הראשונים הפרקטיים שבמעבר
בין תלמיד למטפל בפועל.



הרצאות האורח הינן זכות ולא חובה.



שיעורי ההתפתחות האישית הינם חלק מתוכנית הלימודים וניתנים ללא תשלום
נוסף .תלמידי הנטורופתיה מחויבים ל 4 -סמסטרים של התפתחות אישית מתוך 4
שנות הלימוד.

