
 

 קמפוס ברושים

 מערכת שעות לימוד

 2022-23שנה ב'   רפואה סינית

 

 ו ה ד ג ב א
 נקודות דיקור    -רפואה סינית  -רפואה סינית  נקודות דיקור 

    

 טיפולוטכניקות   סינדרומים  סינדרומים  וטכניקות טיפול

 16:00-21:30 8:45-12:15 דניאלה הולר 8:30-14:00

   דניאלה הולר דנה קמחי   9:00-12:30 רוני שור

       בולוטין  פעמוןשירה 

  

 צמחי מרפא    צמחי מרפא   

 בודדים    בודדים    

  9:30-12:30   12:00-15:00 
 מיכל הורן   נדב קתאלי  

 אבחנות נקודות דיקור   אבחנות

    

 ב' אוסמסטר א'   וטכניקות טיפול      סמסטר ב'  

14:15-16:15   13:00-18:30 13:30-15:30 

 דניאלה הולר   אוהב שכטר   עדי רוזנבאום  

       טל דלית

 צמחי מרפא  צמחי מרפא    -רפואה סינית

  

   -רפואה סינית

  
 סינדרומים  דדים בו בודדים  סינדרומים 

16:45-20:15   13:00-16:00 12:45-15:45 15:30-19:00 

 רגענת ליננב גלעד ארבל גלעד ארבל עדי רוזנבאום

  

 מוקסה /  
 *כוסות רוח

 מוקסה /  
 *כוסות רוח

 מוקסה /  
 *כוסות רוח

    
 מפגשים(  2)  מפגשים(  2)  ם(מפגשי  2) 

17:00-21:30 13:00-17:30   8:30-13:00 

 רפואה מערבית ב'

      

 רפואה מערבית ב'

  
 קורס מקוון מקוון תרגול

18:30-20:00 17:00-20:30 
 פסיכופתולוגיה* פסיכופתולוגיה פסיכופתולוגיה לוגיהפסיכופתו*

  

 

 חסי י סדנאות 13:00-15:45 וסדנת יחסי   וסדנת יחסי   14:15-17:00
 מטפל מטופל  סמסטר א' ופלמטפל מט מטפל מטופל מסטר א'ס

 9:00-12:00 או סמסטר ב'  12:45-16:15 13:00-16:30 וסדנת יחסי מטפל   
 מפגשים 3  סמסטר א' סמסטר א' מטופל ביום ו'

 
9:00-12:30 

 ב'סמסטר 

 פסיכופתולוגיה  
8:30-12:00 

 סמסטר ב' מקוון
 פלוסדנת יחסי מט

   פרונטאלי  מטופל
9:00-12:00 

 ורילי צג

  

 קורס מתוקשב )חובה( –פתולוגיות אורתופדיות  

 ר א'(ט)הלומדים טווינה ב' מחויבים לקורס בסמס מיקוד + מבחן מסכםשיעור    +  או ב'  א'סמסטר  שיעורים,   7

    
 כיתות אומן

    
 כיתות אומן

17:30-20:00 9:00-11:30 

    
 הרצאות אורח

      
17:30-20:00 



 

 
 

   שנייה של קורסי המגע, אינה חלק מתוכנית לימודי החובה ברפואה סיניתהשנה ה
 

 ו ה ד ג ב א
 רגול שיאצו ב'ת

 )א(  17:15-19:15
 )ב(  16:45-18:45

 מיקה לכיש

 אבחנות 

 שיעור תשאול מקוון  
 9:00-12:30בסמסטר א'  

בסמסטר מפגש אבחנות  + 
 13:30-16:30  ב'

 תרגול שיאצו ב'  

9:30-11:30 
 שטייןתמר אנגל

 

 שיאצו ב'   
16:50-20:50 

 מאיה מוזס
 עפרה שטורם

   שיאצו ב' 
8:45-12:45   

 יעל לוין
 עפרה שטורם

   

 ב' )גם הלומדים במקביל לרפואה הסינית(  פגשי חובה לכל תלמידי שיאצומ  3  –אצו  אבחנות שי •

 ם כיתת השיאצו שלהםתלמידי רפואה סינית הלומדים גם שיאצו ב', ישולבו בסדנת מוקסה / כוסות רוח, ע •

 שת הסמסטר, בחופעפרה שטורם נוסף, תתקיים סדנא עםב •

 תרגול טווינה ב'
17:15-19:15 

 סטרדםלירז אמ

 תרגול טווינה ב'   
9:30-11:30 

 יעל שוורץ שילר

 

 טווינה ב' 

17:00-20:30   
 ורד אמיר

 טווינה ב' 

9:00-12:30   
 איל ערוסי

  

 .חה"צבימי שני א  –מפגשים, משותפת לכל תלמידי הטווינה    2 –סדנת מוקסה וכוסות רוח  •

   ביחד עם קורס זה.   סדנאות מוקסה כוסות רוחתלמידים המשובצים בקורס נקודות דיקור ימי שלישי, יעשו את   •

   בסמסטר א'.בקורס פתולוגיות אורתופדיות    מחויביםלמידי טווינה ב'  ת •

 

 המערכת נתונה לשינויים

 עמוד הבאערות והסברים למערכת בה

 



 

 :רפואה סינית ב'  הערות למערכת

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

 .12/3/23  -בסמסטר ב' יחל  •

 :טיפולים וצפיות קליניות •

o  צפיות   130  -וטיפולים   100  לבצעבמהלך לימודי ר"ס יחויב כל תלמיד
 ות.  קליני

o ,טיפולים יהיו במסגרת קורס "טכניקות טיפול" )סמסטר ב'( 4בשנה ב',    מתוכן. 

o 5 צפיות קליניות בכיתות אומן. 

o צפיות קליניות בקליניקה הלימודית של שנה ג'.                                                                                 8  -על כל תלמיד להגיע ל ,ובנוסף                        

o   .רישום לצפיות אלה יתבצע בתחילת שנה"ל ע"י האסיסטנטים בקורס סינדרומים 

 :  שיעורי מוקסה כוסות רוח •

o   שיבוץ נוסף    צריכים אינם   -  שיאצו ב'/   גם טווינה ב' הלומדים תלמידי רפואה סינית

+  שיאצו  לימוד של הבימי ה) שיעורים אלה משולבים    שיעורי מוקסה וכוסות רוח עבור

 (.  לתלמידי הטווינה סדנאות בימי שני אחה"צ

להשתבץ   צריכים   -טווינה ב' / שיאצו ב'    שאינם לומדים תלמידי רפואה סינית   .א

  התאריכים –מפגשים בסוף סמסטר א'    2לשיעורי מוקסה וכוסות רוח )

 פורסמו בסילבוס קורס נקודות דיקור ב(.  י

 אינם חופפים לקורס נקודות הדיקור.    שלישים  רוח של יו  שיעורי מוקסה כוסות .ב

 . ם מורים בכירים יקבלו מטופל בנוכחות הכיתה ויערך דיון על המקרהבה   – כיתות האומן •

כיתות אומן, בימי שלישי אחה"צ ושישי   10בתחילת שנה"ל תתפרסם רשימה של כ   .א

 הלך השנה. כיתות אומן במ  5כל סטודנט ל  מחויבבבוקר, מתוכן  

 .כיתות האומן יתקיימו בקמפוס ברושים .ב

 :את הקורסים הבאים  כוללים   ב' מערביתהרפואה לימודי  •

o פתולוגיה, בדיקות מעבדה. )שנתי(  קורס 

o סמסטר א' או ב'(  מטופל"-כולל סדנת "יחסי מטפל,  קורס פסיכופתולוגיה(  . 

o מתוקשב + מפגש חובה.    –יות  תופדריות אוורס פתולוגק 

o   'או צפיה בשיעורים המוקלטים +    מקוון במלואולבחירתכם קורס רפואה מערבית ב 

אך   נה רשות ולא חובהמקוון הי  רפואה מערבית ב'  בתרגולכחות  נו.  תרגול מקוון

 . מומלצת מאד בכדי לשמור על רצף למידה קבוע וחיזוק הלמידה

  הינם חלק מתוכנית החובה וניתנים ללא תשלום נוסף, יש לבחור  ההתפתחות האישיתשיעורי   •

נכם זכאים לקורס שנתי בכל שנת לימודים אולם חובת הנוכחות שלכם  ד שנתי. הישיעור  אח

 סמסטרים במהלך לימודיכם. 4 -הינה ב

 הינן זכות ולא חובה. ורחת הארצאוה •

 


