
 

 

 קמפוס ברושים
 מערכת שעות לימוד 

 2022-23שנה ב'   -עיסוי רפואי משולב  
 יש לבחור אופציה אחת מתוך כל שיעור )מתוך כל שורה(

 ו ה ד ג ב א

 עיסוי רפואי  
 משולב ב'

17:15-21:15 
 קרן כהן גלילי

 תום פיאנן

 תרגול עיסוי ב' 
 8/11/22 -החל ב

17:00-19:00 
 עופר חביב

   

 ר שיבוץ אחד לקליניקה שתתקיים בתום השיעורים ותרגולים הרגילים לבחו  יש

קליניקה + דיון 
 קליני  בעיסוי
17:30-20:30 

 מפגשים,  6
 2/7/23 -החל ב

 קרן כהן גלילי

  ה + דיון קליני קליניק 
 עיסויב

17:30-20:30 
 מפגשים,  6

 27/6/23 -החל ב
 קרן כהן גלילי

   

 מתוקשב קורס  –פתולוגיות אורטופדיות 
 (מועד פתיחת הקורס ללמידה יפורסם בתחילת השנה) + שיעור מיקוד + מבחן מסכם  שיעורים, סמסטר א' 7

רפואה מערבית  
 ב'  

 מתוקשב  
 + תרגול מקוון  

18:30-20:00 

רפואה מערבית     
 ב'  

 קורס מקוון
17:00-20:30 

 

 שבמתוק )פתולוגיה ובדיקות מעבדה( 'רפואה מערבית בלבחירתכם קורס  

 *היפסיכופתולוג
14:15-17:00 

  סמסטר א'
סדנת מטפל  ו)

 יום ו'(במטופל  

 לוגיהתוופפסיכ
וסדנת יחסי מטפל 

 מטופל
13:00-16:30   

 סמסטר א'

 לוגיהפסיכופתו
 וסדנת יחסי מטפל

 מטופל
12:45-16:15 

 סמסטר א'

 *פסיכופתולוגיה
13:00-15:45 

 ב'  אוסמסטר א'  
 

  סדנאות יחסי 
   מטפל מטופל
9:00-12:00 

 מפגשים 3

 פסיכופתולוגיה   
8:30-12:00 

 מקוון
 סמסטר ב'

מטפל  וסדנת  
    פרונטאלי  מטופל

9:00-12:00 
 גילי צור

  

 בלבד.    ם כוללים את שיעורי פסיכופתולוגיהי צהריה בימי ראשון ורביעקורסי פסיכופתולוגי*
 .  (המשךב  טיפור )מועד  בימי שישי בבוקר  ילמדוחלק מחובת הקורס,  הם מפגשים(   3)סדנאות "יחסי מטפל מטופל" בנוסף,  

 

 המערכת נתונה לשינויים.

 

 



 

 

 

 :אי משולב ב'עיסוי רפו  הערות למערכת

 .30/10/22 -בשבוע של התחל ג  שנת הלימודים תשפ" •

 .12/3/23  -בסמסטר ב' יחל  •

 .8/11/22  -יחלו אחרי השיעור שני, ב  תרגולי העיסוי •

נוסף למפגשי הקליניקה,  ב  שבועות. 6למשך  2023יוני  סוף תתקיים החל מ קליניקת העיסוי •

 יתקיים במהלך שנת הלימודים מפגש קבלת מטופלים בשיעור.  

לבחירתכם קורס   - והחייאה בדיקות מעבדהכולל שיעורי פתולוגיה,   רפואה מערבית ב'קורס  •

)שגם הוא מוקלט    תרגול מקוון או צפיה בשיעורים המוקלטים +    מקוון במלואורפואה מערבית ב'  

מאד בכדי לשמור   ץמומל רשות ולא חובה אךון הינו  התרגול המקו    .  צפייה אחרי המפגש(ונגיש ל

 .  על רצף למידה קבוע וחיזוק הלמידה

  וסדנת "יחסי מטפל מטופל"כולל שיעורי פסיכופתולוגיה    קורס "פסיכופתולוגיה מורחב" •

בקורסים של ימי ראשון ורביעי, יתקיימו שיעורי "פסיכופתולוגיה" בלבד + סדנאות "יחסי  

 .  , במועדים שיפורסמו בסילבוס9:00-12:00חובה בימי שישי    מפגשי 3", מטפל מטופל

הינם חלק מתוכנית הלימוד וניתנים ללא תשלום נוסף, ניתן    ההתפתחות האישיתשיעורי   •

 שנתי.  לבחור שיעור  אחד  

 הינן זכות ולא חובה. הרצאות האורח •

 


