
 

 קמפוס ברושים

 מערכת שעות לימוד 

 2022-23' דשנה   נטורופתיה 
 לשבץ שיעור אחד מכל קורס  יש

 ה  ד ג  ב א
 שנתי סמסטר ב' סמסטר א' שנתי סמסטר ב' סמסטר א' שנתי

 ( 10קליניקה ) תזונה ופעילות   רפואה   ( 20קליניקה ) תהליכי שינוי   רפואה   הכנה לכתיבת  

 9:00-12:15 גופנית  נטורופתית   9:00-12:15 ה יזוהר נטורופתית   גמר עבודות 

 סמסטר א  9:15-12:15 אינטגרטיבית  סמסטר א  9:30-12:30 אינטגרטיבית    מידענות רפואית 

 יוסי שבח (מפגשים 10) 9:30-12:30 קרן וולקומיר  טל זן בר  9:30-13:00 קרן וולקומיר 
 ן י לפידע און -תמיר בר טל זן בר  דנה שטיירמן    טל זן בר  מקוון 

    מפגשים(  14) רחל זליקוביץ   מפגשים(  12) ם( מפגשי 6)

      קירה לוי  יישום קליני    בתאריכים פרוסים  

 סמסטר ב  יישום קליני   סמסטר ב  לתהליכי גופנפש   על פני השנה 

 אופיר פוגל  לתהליכי גופנפש  רחל זליקוביץ מפגשים(  2)   כל מי שרשום  

 יוסי שבח מפגשים(  4)  אפרת רני  9:30-16:00  ד', לשיעורי יום 

  9:30-12:30  און -תמיר בר מור דואני  ישולב ביום א'  
   מור דואני  מור דואני     

הנחיית  מיומנויות תהליכי שינוי   דיון קליני  תזונה ופעילות   הנחיית  מיומנויות    דיון קליני  

לעוסקים קבוצות   והרזיה  נית גופ לעוסקים  קבוצות      

 13:00-15:30 בקידום בריאות  13:00-16:00 13:00-15:30 13:00-16:00 בקידום בריאות   

  16:00-013:3  )א( עדי לפין  13:30-15:30 זן בר  לט קרן וולקומיר )א(  (מפגשים 10) 

 אופיר פוגל )ב(  איריס אסיה   אפרת רני )ב( און -תמיר בר איריס אסיה   

   מפגשים(  12)     (מפגשים 12)  

 ( 15יניקה )לק      תכתיבנה להכ  

 16:30-19:45    עבודות גמר   

 סמסטר א     מידענות רפואית   

מפגשים(  6)    אופיר פוגל     
 רחל זליקוביץ     קרן וולקומיר   

  רן בנימין ק      מקוון   
 סמסטר ב       שיעורים אלה ישולבו  

 בח,  י שיוס       ם של הקורסים מעל. בוסיבסיל  

 רחל זליקוביץ           
 עדי לפין             

 סדנת יחסי   "הכנה לדרך"   סדנת יחסי        

 מטופל -מטפל מפגשים( 5)   מטופל -מטפל      

      16:00-18:00  16:30-19:30 10:30-12:30 

 או  גילי צור איריס אסיה   סמסטר א       

 16:00-18:00 'ב סטר אמצע סמ           

 ' סמסטר א בהמשך  מועדים           

 

    
 )שנתי(  פרחי באך

13:00-16:00 
 אפרת אבידור 

  ךפרחי בא
 )שנתי(

9:30-12:30 
 אפרת אבידור 

 * צמחי מרפא אינטגרטיביים ג'מודי לי
 17:00-21:00 ימי שני

 קליניקה + דיון קליני.  –התמחויות / סמסטר ב'  –סמסטר א'  
 . כרוכה בתוספת תשלום תעודת נטורופתיה והיא נה שנת חובה ליא -ג' לתעודת הרבליסט קליני  שנה

 .חובההיא צמחים שנה ג' בם עבור – ללא מגע נטורופתיה ל לומדים במסלו למעט ל 

 מעמד הרישום. זאת ב אנא ציינו  - קורס זה למת הש ם טרם נלמד בשנה א'. אה חובהקורס  -הארומתרפיה  שיעורי



 

 
 

 
 המערכת נתונה לשינויים.

 
 

 : נטורופתיה ד' למערכת הערות

 . 30/10/22 -תחל בשבוע של ה גשנת הלימודים תשפ" •

 .12/3/23  -בסמסטר ב' יחל  •

)חופשת סמסטר של  19/2/23 -בשבוע של הבסמסטר ב'  ו זריח דיון קליני,ניקה + הקלי •

 שבועיים בלבד( בכדי שלא לפגוע ברצף הטיפולים.  

 מרפא במיילים או במקוון. תתאפשר הנחייה נוספת בצמחי במקביל לקליניקות,  •

. הוא  מקצועאנשי כלהכין אתכם למעבר לחיים עצמאיים  מטרתוהינו קורס ש קורס "הכנה לדרך" •

ך דומה בתחומים משיקים וברפואה משלימה של אנשים שעשו דרע מסודר יד וך נבנה מת

שבמעבר ורי אימון עסקי ועצות מקצועיות לצעדים הראשונים הפרקטיים השיעורים הם שיע בפרט.

 בין תלמיד למטפל בפועל.  

 הינן זכות ולא חובה. הרצאות האורח •

  .שלום נוסףים ללא ת תנ וני לימודים נית המתוכ הינם חלק ההתפתחות האישית שיעורי  •

 נות הלימוד. ש 4סמסטרים של התפתחות אישית מתוך  4 -י הנטורופתיה מחויבים לתלמיד 

 

 


