
 

 קמפוס ברושים

 מערכת שעות לימוד

   2022-23שנה ג'   -  תאינטגרטיבים  צמחי רפואת

 יום שני א

 סמסטר א'

 יום שני

 סמסטר ב'

 ה ג

צמחי מרפא   

 אינטגרטיביים ג'

 התמחויות

17:00-21:00 

 יוסי שבח, מיכל קירש

 הדור,-עדו קרן, הילה בן
ומרצים   עינב רוזנבלט

 אורחים

מחי מרפא צ

 ג'אינטגרטיביים 

 קליניקה ודיון קליני

17:00-21:00 

וסי שבח, עדו קרן,  י

 הדור,  -הילה בן

 עינב רוזנבלט

  

 

 

 סדנת יחסי  

 מטופל-מטפל

14:30-16:30 

  

 הרצאות עם מרצים אורחים לכל השכבה.   5במהלך סמסטר א' )התמחויות(, יתקיימו   •
 יתר שיעורי השנה יתקיימו בקבוצות קטנות בקמפוס ברושים.   •

 יים בשיבוצי המרצים בקליניקה.  שינו  יתכנו •
 רפואה מערבית ג'

 קורס מקוון
17:00-20:30 

 
 סמסטר א'

 פרמקולוגיה

 רפואה מערבית ג'   

 א'   טרסמס
 פרמקולוגיה

 קורס מתוקשב
 + תרגול מקוון

17:00-18:30 

 סמסטר ב'
 כאב, תיאורי מקרה,

 קורס מקוון
17:00-20:30 

 
 עזרה ראשונה

מפגשי   2לומדה +  
 יםחובה בקמפוס ברוש

 ב'   טרסמס   
מקרה,    תיאורי  כאב,

 עזרה ראשונה
 קורס מקוון

17:00-20:30 
 

 עזרה ראשונה
מפגשי חובה  2לומדה +  

 בקמפוס ברושים
-9:30קורס מתוקשב + מפגש נוכחות חובה עם קרן וולקומיר, במהלך סמסטר ב' ביום ראשון    -מחקר ברפואה משלימה 

   , במועד שאינו חופף לשיעורי רפואה מערבית.16:30-19:30או חמישי  12:30

 הרצאות אורח   

17:30-20:00 

 

 .המערכת נתונה לשינויים



 

 

 :  אינטגרטיביים ג'רפואת צמחים    הערות למערכת

 

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

 .12/3/23  -בסמסטר ב' יחל  •

קורס מתוקשב + תרגול   –פרמקולוגיה  –סמסטר א'    –רפואה מערבית ג'  •

 בימי ראשון הקורס מקוון, באורך מלא    כלומר, או קורס מקוון במלואו.    מקוון

הנוכחות בתרגול  .  לקורס המתוקשב, יתקיים תרגול מקוון  בנוסף בימי חמישי,

 בוחן אמצע סמסטר.  למעטחובה   ה רשות ולאהמקוון הינ

מציון    10%המהווה    מקווןבאמצע הסמסטר יתקיים בוחן אמצע קורס  

 הקורס.

 עזרה ראשונה.  ו כאב, תיאורי מקרה  –סמסטר ב'   –רפואה מערבית ג'  •

א עם חובת נוכחות  ם באורך מלמקווניברפואה מערבית שיעורי סמסטר ב'  

   בשיעורים. 

הם שיעורי אינטגרציה להבנת מקרה עפ"י הרפואה  תיאורי מקרה  

 .המערבית

 מפגשי חובה בקמפוס ברושים.   2מועבר בלומדה +    עזרה ראשונהקורס  

קורס מתוקשב + מפגש נוכחות    - )שיטות מחקר( מחקר ברפואה משלימה •

חמישי    או  12:30-9:30חובה עם קרן וולקומיר, במהלך סמסטר ב' ביום ראשון  

 רפואה מערבית.    פף לשיעורי, במועד שאינו חו16:30-19:30

 הרצאות האורח הינן זכות ולא חובה. •

 


