
 
 רושים קמפוס ב 

 לימוד  שעות מערכת  

 2022-23שנה ג'   –רפואה סינית 
 ה  ד ג ב א 

 סמסטר ב'  סמסטר א'  סמסטר א'  שנתי  שנתי  שנתי  שנתי  סמסטר ב'  סמסטר א' 

 סדנאות פרקטיקה  2אבחנות  תזונה סינית  קליניקה טיפולית  פורמולות   קליניקה טיפולית  קליניקה טיפולית    תזונה סינית 

 מרידיאנים מיוחדים 9:30-11:30 8:45-11:45 8:45-12:45 צמחי מרפא  8:30-12:30 8:45-12:45   9:00-12:00

 מיכה גליקמן  מיכה גליקמן דנה קמחי -יעל קורנר  9:15-12:15 ענת פלמון אסף מור/    תמי בנעים 

 9:00-11:30 יעל קורנר אייזן  קורס מקוון  ןאייז גלעד ארבל  רז אוסטרליץ אגמי  רוני שור    קורס מקוון 

פגשים מ  2עם  עמית סהר   עינת שניידמן/      מפגשים  2 עם  מפגשים   7  

     פרונטליים     נרי סייג     פרונטליים 

 PLתרגול  קבוצות     קליניקה טיפולית  פורמולות      

 9:30-11:30 מקבילות       12:45-16:45 צמחי מרפא  מחלות פנימיות   מחלות פנימיות 

 צחי בדרה        נעמי יעקובי/  13:15-16:15 )א(   13:15-16:45 9:00-12:30

 מפגשי חובה 6       יעל שוורץ שילר  נדב קתאלי   )ב(   13:45-17:15 עינת שניידמן

         דנה קמחי /     יעל שני     

 מחלות פנימיות      מאיה מינדלין        

 2אבחנות 
סדנאות  
 פרקטיקה 

 טיפולית קליניקה   
    

12:00-15:30 

  ליקמןה גמיכ     17:00-21:00   13:15-16:15 13:30-15:30

       גל חרות / אוהב שכטר     טוביה סקוט  מיכה גליקמן

       מיכל הורן / טלי בן בשט    עופר אפל    

 פורמולות          מפגשים   7   14:15-16:15

 צמחי מרפא      סמסטר ב'        עדי רוזנבאום  

 16:00-19:00     סדנאות פרקטיקה      PLתרגול  טל דלית 

 מיכל הורן     17:00-20:00    14:15-16:15 קבוצות 
         טוביה סקוט      לירז אמסטרדם  מקבילות 

         עופר אפל       מפגשי חובה 6  

 סמסטר ב'  סמסטר א'      מפגשים   7     סמסטר ב'  סמסטר א' 

 רפואה מערבית ג'  כיתות אומן   רפואה מערבית ג' 

 כאב,    פרמקולוגיה 17:30-20:00ימי שלישי   כאב,    פרמקולוגיה

 תיאורי מקרה,  קורס מתוקשב 9:00-11:30שישי  תיאורי מקרה,  קורס מקוון

 עזרה ראשונה  תרגול מקוון  +  . זהו קורס מתוקשב + מבחן "יסודות התזונה המערבית"סינית, ילמד קורס במקביל לקורס תזונה  עזרה ראשונה  17:00-20:30

 קורס מקוון 18:00-19:30 בברושים עם גיל ברזילי הכולל בוחן והרצאה, מפגש חובה בודד קורס מתוקשב שבסופו  - מחקר ברפואה סינית  קורס מקוון  

  17:00-20:30          17:00-20:30 



 
 רושים קמפוס ב 

 לימוד  שעות מערכת  

 2022-23שנה ג'   –רפואה סינית 
 

 ד ג ב א

  

 שיאצו ג' 

  

 אין עצמי( -)דו 

 12:30-13:00 התמחויות 

 שיאצו -קליניקה 8:30-12:30

 13:15-16:15 עפרה שטורם / יעל לוין /  

 דיון קליני   גולן-מיטל גוטמן

 16:45-18:45 אסף מור  -מרצה אורח 

      
 עפרה שטורם / יעל לוין /  

 גולן-מנו / מיטל גוטמןדורין 

     טווינה ג' 

  

     התמחויות 

 טווינה -קליניקה טווינה -קליניקה 16:30-19:30

 16:45-19:45   8:30-11:30 סמסטר א'

 איל ערוסי ורד אמיר  ורד אמיר 

16:30-20:30     

     מפגשים  6סמסטר ב 

     איתמר רוזן  

 דיון קליני טווינה  טווינה  -דיון קליני דיון קליני טווינה 

  
20:00-21:30 11:50-13:20 20:00-21:30 

 סמסטר ב' סמסטר ב' סמסטר א'

 איל ערוסי ורד אמיר ורד אמיר

 
 



 
 רושים קמפוס ב 

 לימוד  שעות מערכת  

 2022-23שנה ג'   –רפואה סינית 
 

 : רפואה סינית ג'  הערות למערכת
 .12/3/23  -בסמסטר ב' יחל  .30/10/22 -תחל בשבוע של ה גשנת הלימודים תשפ" •

 .מתוקשב + מבחן , יתקיים הינו קורס מקביל בית""יסודות התזונה המערקורס  .סוף הקורסם פרונטאליים במפגשי 2 טלמע  ,נים מקווקורסים  - תזונה סינית יקורס •

 סדנאות חובה 2  –פרקטיקה  אותדנס •

o ע"י טוביה סקוט וסדנת דיקור קרקפת ע"י עופר אפל אקופונטורה-י אוריקולותרפיה ואלקטרובנושאים שיעורים מועברשלישי  אוימי ראשון ב  . 

o  מועברת ע"י מיכה גליקמןה בנושא המרידיאנים המיוחדים  דנהסחמישי  בימי  . 

o סדנת פרקטיקה ותרגול  ניתן לשבץPL  תתרגל  פרקטיקה ובחצי השניבסדנת בכיתה תחל מחצית  ,(מסטרסמחצית הוא כל אחד ) באותו יוםPL  להפךו. 

                                                                                                  :  טיפולים וצפיות קליניות •

o  ה"ל שנ הרישום לצפיות אלה יתבצע בתחילת צפיות קליניות.   130 -ו טיפולים  100  -במהלך לימודי ר"ס יחויב כל תלמיד סה"כ לבצע . 

o  ,'צפיות קליניות בטיפולי בן הזוג שלכם בקליניקה. 20הקליניקה הלימודית + טיפולים יהיו במסגרת  20מתוכן, בשנה ג 

o 5  צפיות(.  43ד'. )סה"כ יות בקליניקה הלימודית של שנה נ צפיות קלי  18 -, על כל תלמיד להגיע לובנוסףות אומן צפיות קליניות בכית                                                                                                      

  .לבחירתו  בחמישה מפגשים כל תלמיד להשתתף מתוכן חייב בימי שלישי אחה"צ ושישי בוקר, כיתות אומן   10 -כ בתחילת שנה"ל תתפרסם רשימה של מן:וכיתת א •

 א'כלומר, בימי במלואו.   מקוון קורס   או+ תרגול מקוון  קורס מתוקשב -פרמקולוגיה  -סמסטר א'   –: פרמקולוגיה, כאב ותיאורי מקרה, ועזרה ראשונה רפואה מערבית ג' •

  בוחן אמצע סמסטר.   למעטהנוכחות בתרגול המקוון הינה רשות ולא חובה  .ווןתרגול מקלקורס המתוקשב, יתקיים  בנוסף בימי חמישי,, ורך מלאאון, בקורס מקו

ציה להבנת מקרה עפ"י הרפואה  ראינטגשיעורי  – כאב, תיאורי מקרה  - סמסטר ב'הקורס. מציון  10%המהווה  מקווןבאמצע הסמסטר יתקיים בוחן אמצע קורס 

 מפגשי חובה בברושים.   2ישנה לומדה + רס בקו – עזרה ראשונה  עם חובת נוכחות בשיעורים.  במלואו, קורס מקוון. המערבית 

 -ם הינה בכם לקורס שנתי בכל שנת לימודים אולם חובת הנוכחות שלף, הינכם זכאיתשלום נוסהינם חלק מתוכנית החובה וניתנים ללא  ההתפתחות האישית יעורי ש •

 במהלך לימודיכם.  סמסטרים  4

•  


