
 

 
 קמפוס ברושים

 מערכת שעות לימוד

   2022-23שנה ב'   -  תאינטגרטיבים  צמחי רפואת
 

 ו ה ד ג ב א

 צמחי מרפא ב'   

9:00-12:30 

 מיכל קירש

 צמחי מרפא ב'

16:30-20:00 

 מיכל קירש

  

 תרגול צמחי מרפא

 אינטגרטיביים ב'

 מקוון

9:00-10:30 

 עינב רוזנבלט

 18/12/22  -החל ב

 פאתרגול צמחי מר   

 אינטגרטיביים ב'

 מקוון

17:30-19:00 

 עינב רוזנבלט

 15/12/22  -החל ב

 

 תזונה אינטגרטיבית 
8:45-11:45 
 סמסטר ב'

 מקוון
 אפרת רני  

    

 רפואה מערבית ב'  
 מתוקשב  
 וון  + תרגול מק

18:30-20:00 

 רפואה מערבית ב'     
 קורס מקוון

17:00-20:30 

 

 *פסיכופתולוגיה

14:15-17:00 
וסדנת    ר א'סמסט

מטופל  מטפל יחסי  
 בימי ו'

 לוגיהופתופסיכ

וסדנת יחסי מטפל 
 מטופל

13:00-16:30   
 סמסטר א'

 פסיכופתולוגיה

 וסדנת יחסי מטפל
 מטופל

12:45-16:15 
 סמסטר א'

 *פסיכופתולוגיה

13:00-15:45 
  ב'  אוסמסטר א'  

יחסי  וסדנת  
מטופל  מטפל  

 בימי ו'

  סדנאות יחסי 

   מטפל מטופל
9:00-12:00 

 מפגשים 3

 פסיכופתולוגיה   
8:30-12:00 

 מקוון
 סמסטר ב'

יחסי  נת  וסד
 מטופל  פלמט

9:00-12:00 
 פרונטאלי. 

 גילי צור

  

 אורח הרצאות  

17:30-20:00 

   

 

 המערכת נתונה לשינויים.
 



 

 

 רפואת צמחים אינטגרטיבית ב':הערות למערכת  

 .30/10/22 -תחל בשבוע של ה  גודים תשפ"שנת הלימ •

 .12/3/23  -בסמסטר ב' יחל  •

. ישנה חובת נוכחות  חיזוק ללמידה שלכם שיעורהינו   תרגול צמחי מרפא •

התרגולים יחלו מאמצע מהמפגשים המקוונים.    80%תרגולים של מינימום  

 ט על המערכת. סמסטר א' כמפור

הוא שיעור בעל יום ושעה מוגדרים בהם נוכח מורה מול "הכיתה" במחשב.  שיעור מקוון •

חובת נוכחות  מקוון ישנה   לשיעורשיעור זה גם מצולם ונגיש לסטודנטים בזמנם החופשי.  

 ח של שבועיים(.  כמו בשיעור פרונטאלי )בזמן השיעור או צפייה בהקלטה בטוו

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

  .תרגול מקווןאו צפיה בשיעורים המוקלטים +    מקוון במלואוקורס רפואה מערבית ב'  

מומלצת מאד בכדי  אך   נה רשות ולא חובההימקוון    רפואה מערבית ב'  בתרגולכחות  נו

 .  לשמור על רצף למידה קבוע וחיזוק הלמידה

.  וסדנת "יחסי מטפל מטופל"  שיעורי פסיכופתולוגיהכולל    "מורחב  ורס "פסיכופתולוגיהק •

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

 במועדים שיפורסמו בסילבוס הקורס.  ,9:00-12:00מפגשים בימי שישי  3מטפל מטופל", 

 .זכות ולא חובה  ןרצאות האורח הינה •

 


