
 

 

 מעודכן!   – מערכת שעות לימוד  קמפוס ברושים

 2022-23' גשנה  -נטורופתיה
 יום ה'  יום ד' יום ג'  יום ב'  יום א' 

 שנתי סמסטר ב  סמסטר א  שנתי סמסטר ב  סמסטר א  שנתי )חלקי *( 
   רפואה   פסיכותרפיה   צמחי מרפא   רפואת גוף נפש  פסיכותרפיה   ל צמחי מרפא  גותר

 פרחי באך  נטורופתית   הוליסטית  אינטגרטיביים ב'  9:30-12:30 הוליסטית  אינטגרטיביים ב' 

 9:30-12:30 אינטגרטיבית  8:45-11:15 8:45-12:15 מור דואני 9:30-12:30 מקוון

 אפרת אבידור  9:30-12:30 גילי צור  מיכל קירש  רפואה   גילי צור  9:00-10:30

    טל זן בר  מפגשים  13     נטורופתית   מפגשים  11 עינב רוזנבלט  

       קורס מקוון     אינטגרטיבית    18/12/22 -בהחל 

  
 טיפול תזונתי  

 סמסטר ב  סמסטר א'    סמסטר ב  סמסטר א'  13:00-16:00

 קליניקה נטורופתית   הכנה קלינית   פרחי באך  נפש  רפואת גוף הכנה קלינית   בר -טל זן  

 שלב א'   13:00-16:00 13:00-16:00   רפואת גוף נפש  במחלות ב'   

 12:30-16:00 13:00-16:00 אפרת אבידור  דבורי גיתי יוסף 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00  

 יוסי שבח  אופיר פוגל        אפרת רני  מור דואני מור דואני  

 קרן וולקומיר           רפואה      

טיפול תזונתי   נטורופתית     רפואה מערבית ג' 
 במחלות ב' 

 שנתי )חלקי *(      קליניקה

 תרגול צמחי מרפא       נטורופתית   אינטגרטיבית    קורס מקוון

 אינטגרטיביים ב'    שלב א'   16:30-19:30 16:30-19:30   17:00-20:30

 מקוון צמחי מרפא אינטגרטיביים ב'  16:30-20:00 אפרת רני  בר -טל זן   סמסטר א' 

 17:30-19:00 16:30-20:00 אפרת רני /     קליניקה   פרמקולוגיה

 עינב רוזנבלט  שנתי רחל זליקוביץ    נטורופתית     סמסטר ב'

   15/12/22 -החל ב מיכל קירש      שלב א'     כאב, תיאורי מקרה, 

    17:00-20:30            

און-תמיר בר   ראשונה עזרה            

קורס מתוקשב + מפגש נוכחות חובה עם קרן  -מחקר ברפואה משלימה 
 16.30-19.30או חמישי   9.30-12.30במהלך סמסטר ב' ביום א' וולקומיר, 

  

  

 רפואה מערבית ג'   

 פרמקולוגיה -סמסטר א'      רבית.  במועד שאינו חופף לשיעורי רפואה מע

 קורס מתוקשב + תרגול מקוון      

 17:00-18:30     קורס פרחי באך הינו חלק מתוכנית לימודי נטורופתיה. 

 כאב, תיאורי מקרה, ע"ר -סמס. ב'      עליכם להשלים קורס זה בשנה ג' בכדי שתוכלו ליישם בקליניקה ד' גם כלי  

 17:00-20:30 קורס מקוון     נה ד' טיפולי חשוב זה. ניתן לשלם עליו בשנה ג' או בש



 

 

 : נטורופתיה ג' הערות למערכת

 .12/3/23  -בסמסטר ב' יחל  .30/10/22 -תחל בשבוע של ה גשנת הלימודים תשפ" •

 ת בשיעור פרונטלי.  ישנה חובת נוכחות בשיעור מקוון כפי שקיימשיעור מקוון הוא שיעור בעל יום ושעה מוגדרים בהם נוכח מורה מול "הכיתה" במחשב.  •

 מקוון לחיזוק ללמידה שלכם מאמצע סמסטר א'.   חובההינו שיעור  תרגול צמחי מרפא •

בשנה ג' הקורס מורכב מקורס מתוקשב הדן בנושאי שיטות  מתחיל סמסטר ב' של שנה ג' ובמהלך כל שנה ד' ועד הגשת עבודות הגמר. הקורס  :קורס מחקר ברפואה משלימה  •

  מחקר, קריאה ביקורתית של מאמרים ומחקרים ברפואה משלימה, מועבר ע"י דר' גיל ברזילי.

, המועד שיפורסם בתחילת 16:30-19:30חמישי  או 9:30-12:30אחד עם קרן וולקומיר ביום ראשון מקוון פגש בנוסף לקורס המתוקשב, על כל תלמיד להגיש מטלה ולהגיע למ •

 ה מערבית.  השנה ואינו חופף לשיעורי רפוא

 בית.  שהם שיעורי אינטגרציה להבנת מקרה עפ"י הרפואה המער  ותיאורי מקרה  כאב, עזרה ראשונה קורס רפואה מערבית ג' כולל קורס פרמקולוגיה,  •

 הינן זכות ולא חובה. הרצאות האורח •

 4 -בורס שנתי בכל שנת לימודים אולם חובת הנוכחות שלכם הינה הינם חלק מתוכנית החובה וניתנים ללא תשלום נוסף, הינכם זכאים לק שיעורי ההתפתחות האישית •

 סמסטרים במהלך לימודיכם. 

 : אנא וודאו ששיבצתם את עצמכם בכל קורסי שנה ג'

   שנתי:   סמסטר ב':     א': סמסטר 

מחלות חלק בטיפול תזונתי 
   ב'

)סמסטר א'   רפואת גוף נפש
 או ב'(

צמחי מרפא   
   אינטגרטיביים ב' 

 פסיכותרפיה הוליסטית
 

 תרגול צמחי מרפא    קליניקה נטורופתית שלב א'
 

 הכנה קלינית  
 

רפואה נטורופתית  
  אינטגרטיבית 

 
 רפואה מערבית ג'

 
פואה משלימהמחקר בר        

 המערכת נתונה לשינויים 


