נטורופתיה
המומלצת האדומה
א' ,מלא+רפלקסולוגיה
ב' ,ג' ,ד' חלקי
 +מתוקשב

קורס

א'

תזונה סינית

0303-03303
תמי בנעים

שיאצו ג'
התמחויות

מערכת שעות לימוד
רפואה סינית  +שיאצו
שנה ג' 9102-91
ב'

ג'

00303-03303
ע.רוזנבאום
מיכה גליקמן
00303-01303
01363-00363
מוטקה  /עפרה /
יעל לוין

קליניקה שיאצו ג'
+
דיון קליני שיאצו ג'
00303-01303
נדב קתאלי
מיכל הורן
00333-30333
אוהב מיכל

פורמולות צמחי מרפא
קליניקה טיפולית
מערבית ג' פרמקולוגיה
אפשרות כמתוקשב
כיתות אומן
סמסטר ב' – 02/3/91
מערבית ג' (נוכחות חבה)
שיאצו ג'
התמחויות

01303-33333
0333-00303
0333-03303
0303-03303
מוטקה עפרה
00303-00333
אסף מור

מחלות פנימיות
סדנאות פרקטיקה
אוריקולותרפיה

ד'

00303-01303
טוביה סקוט
( 0מפגשים)

סדנאות פרקטיקה
מרידיאנים  7מפג

0303-00363
מיכה גליקמן
00303-01303
01363-00363
מוטקה/עפרה/
יעל לוין

קליניקה +
דיון קליני שיאצו ג'
00303-01303
נדב קתאלי
מיכל הורן

פורמולות צמחי מרפא
תרגול נקודות
וטכניקות דיקור  6מפג

06333-01333
שירה פעמון
00333-30333
אוהב מיכל

קליניקה טיפולית
מחקר ברפואה סינית
(קורס מתוקשב)

ה'

ו'

0303-03303
מוטקה עפרה
00303-00333
אסף מור

מחלות פנימיות
אבחנות 9

033033

2331-09331
דר' גיל ברזילי
מפגש בודד

נטורופתיה
הכחולה
רפלקסולוגיה
המומלצת +
ב' בוקר ,ג' מלא,
ד' חלקי ,ה'.

קורס
תזונה סינית
שיאצו ג'
התמחויות

א'

033030

מערכת שעות לימוד
רפואה סינית  +שיאצו
שנה ג' 9102-91
ב'

ג'

ד'

קיץ
0303-03303
מוטקה עופרה
0303-00303
מ.גליקמן ד.הולר
03303-03363
מיכה גליקמן

אבחנות 9
מחלות פנימיות
0303-03303
גלעד ארבל
03363-01363
נעמי יעקבי
ענת פלמון

פורמולות צמחי מרפא
קליניקה טיפולית

00303-01303
01363-00363
מוטקה/עפרה/
יעל לוין

קליניקה +
דיון קליני שיאצו ג'
מערבית ג' פרמקולוגיה
אפשרות כמתוקשב
כיתות אומן
סמסטר ב' – 03/0/33
שיאצו ג'
התמחויות
סדנאות פרקטיקה
מרידיאנים  7מפג
תרגול נקודות
וטכניקות דיקור  6מפג
פורמולות צמחי מרפא
קליניקה טיפולית

01303-33333
0333-00303

00303-33333
0303-03303
מוטקה עפרה
0303-00363
מיכה גליקמן
0303-00303
רוני שור
0303-03303
גלעד ארבל
03363-01363
נ.יעקבי ע.פלמון
03303-03363
מיכה גליקמן

מחלות פנימיות
סדנאות פרקטיקה
אוריקולותרפיה  7מפג
קליניקה +
דיון קליני שיאצו ג'

ה'

00303-33303
טוביה סקוט
00303-01303
01363-00363
מוטקה  /עפרה /
יעל לוין

מערבית ג'
בקיץ (נוכחות חובה)

01303-33333

מחקר ברפואה סינית
בקיץ (קורס מתוקשב)

01303-00303
דר' גיל ברזילי
מפגש בודד

כיתות אומן




ו'

קורסי רפואה מערבית ג' ותזונה סינית – אפשרות ללימוד בקיץ 9102
בסמסטר ב' יתקיים קורס "מחקר ברפואה סינית" – קורס מתוקשב  +מפגש חובה  +מטלת הגשה.

0333-00303

נטורופתיה
המומלצת הצהובה
רפלקסולוגיה
א' מלא ,ב' +
בוקר ,ג'
חלקי ,ד' חלקי
ה'  7מפגשים

קורס

א'

שיאצו ג'
התמחויות
מחלות פנימיות
אבחנות 9

מערכת שעות לימוד
רפואה סינית  +שיאצו
שנה ג' 9102-91
ב'
0303-03303
מוטקה עופרה

0333-03303
עינת שניידמן
00303-03303
ע.רוזנבאום
מיכה גליקמן
00303-01303
נדב  /מיכל

פורמולות צמחי מרפא
קליניקה טיפולית

ג'

01303-33303
דיתי אור
00303-01303
01363-00363
מוטקה/עפרה/
יעל לוין

קליניקה +
דיון קליני שיאצו ג'
00333-33333
דנה קמחי

תזונה סינית
מערבית ג' פרמקולוגיה
אפשרות כמתוקשב
כיתות אומן
סמסטר ב' – 03/0/33
שיאצו ג'
התמחויות
מחלות פנימיות
סדנאות פרקטיקה
מרידיאנים  7מפג
סדנאות פרקטיקה
אוריקולותרפיה  7מפג
תרגול נקודות
וטכניקות דיקור  6מפג

01303-33333
00303-33333

קליניקה +
דיון קליני שיאצו ג'

0333-00303

0303-03303
מוטקה עפרה
0333-03303
עינת שניידמן
0303-00363
מיכה גליקמן
00303-01303
טוביה סקוט
06333-01333
שירה פעמון
00303-01303
נדב  /מיכל

פורמולות צמחי מרפא
קליניקה טיפולית

ד'

ה'

01303-33303
דיתי אור
00303-01303
01363-00363
מוטקה  /עפרה /
יעל לוין

מערבית ג'
בקיץ (נוכחות חובה)

01303-33333

מחקר ברפואה סינית
(קורס מתוקשב)

01303-00303
דר' גיל ברזילי
מפגש בודד

כיתות אומן




ו'

קורסי רפואה מערבית ג' ותזונה סינית – אפשרות ללימוד בקיץ 9102
בסמסטר ב' יתקיים קורס "מחקר ברפואה סינית" – קורס מתוקשב  +מפגש חובה  +מטלת הגשה.

0333-00303

רשימת הקורסים בשנה ג'3
#
0
9
3
4

שנתי
מחלות פנימיות
פורמולות צמחי מרפא
קליניקה לימודית
קליניקה שיאצו

2
6
7

דיון קליני שיאצו
התמחויות שיאצו
כיתות אומן ( 3מפגשי חובה)

#
8
2

סמסטר א'
אבחנות

מערבית ג'  -פרמקולוגיה

 #סמסטר ב'
 01סדנאות – אוריקולותרפיה
 00סדנאות מרידיאנים מיוחדים
 09תרגול נקודות וטכניקות
 03מערבית ג' – כאב ,ע"ר,
תיאורי מקרה
 04מחקר ברפואה סינית

הערות למערכת3
שנה"ל תש"פ תחל בשבוע של ה0/00/00 -
סמסטר ב' יחל בשבוע של ה03/0/33 -
סדנאות פרקטיקה  -בימי ראשון או שלישי מועברים שיעורים בנושאי אוריקולותרפיה ואלקטרו-אקופונטורה ע"י טוביה סקוט
וסדנת דיקור קרקפת ע"י עופר אפל .בימי חמישי הסדנה מועברת ע"י מיכה גליקמן בנושא המרידיאנים המיוחדים .שתי הסדנאות הינן חובה.
ניתן לשבץ סדנת פרקטיקה ותרגול  PLבאותו יום שכן כל אחד מהם כמחצית הסמסטר ,כך שמחצית הכיתה תחל עם סדנת הפרקטיקה
ובחצי השני של הסמסטר תתרגל  PLולהפך.
טיפולים וצפיות קליניות3
מהלך לימודי ר"ס יחויב כל תלמיד סה"כ לבצע  033 -טיפולים ו 003 -צפיות קליניות .מתוכן ,בשנה ג' 33 ,טיפולים יהיו במסגרת הקליניקה
הלימודית  33 +צפיות קליניות בטיפולי בן הזוג שלכם בקליניקה.
 3צפיות קליניות בכיתות אומן ובנוסף ,על כל תלמיד להגיע ל 00 -צפיות קליניות בקליניקה הלימודית של שנה ד'( .סה"כ  60צפיות).
הרישום לצפיות אלה יתבצע בתחילת שנה"ל ע"י האסיסטנטים בחדר הצמחים ,בקליניקה.
כיתות אומן  -בתחילת שנה"ל תתפרסם רשימה של כ 03 -כיתות אומן בימי שלישי אחה"צ ושישי בוקר ,מתוכן חייב כל תלמיד להשתתף
בחמישה מפגשים לבחירתו.
קורס רפואה מערבית ג' כולל קורס פרמקולוגיה ,מנגנוני כאב ,עזרה ראשונה ותיאורי מקרה שהם שיעורי אינטגרציה להבנת מקרה עפ"י
הרפואה המערבית .שמות המרצים המלמדים בקורסי הרפואה המערבית יפורסמו בהמשך.
שיעורי ההתפתחות האישית הינם חלק מתוכנית החובה וניתנים ללא תשלום נוסף ,הינכם זכאים לקורס שנתי בכל שנת לימודים אולם
חובת הנוכחות שלכם הינה ב 6 -סמסטרים במהלך לימודיכם.

