
 

 קמפוס ברושים
 מערכת שעות לימוד 

 2022-23שנה ד'   –רפואה סינית 

 המערכת נתונה לשינויים 
 

 ה  ד ג  ב א

  

אבחנה מבדלת בצמחי 
 מרפא

אבחנה מבדלת בצמחי 
 מרפא

  

אבחנה מבדלת 
 בצמחי מרפא

9:00-12:30 8:45-12:15 9:00-12:30 

    נדב קתאלי  פנינה דרויאן רוטה  גלעד ארבל 
 קליניקה טיפולית

  

 קליניקה טיפולית קליניקה טיפולית וליתקליניקה טיפ

9:15-12:30 12:30-15:45 8:45-12:00 13:00-16:15 

 יעל קורנר אייזן /   דניאלה הולר /  /    אגמי רז אוסטרליץ עדי רוזנבאום /  

 / נעמי  נדב סגמן דורין /דנה קמחי גיל ברזילי  נועם עזרא

 תומר בן צור/יעקבי שירה פעמון בולוטין  מנו / ענת פלמון  גל חרות/ מיכה גליקמן / 

 שיעורים מתקדמים  דיון קליני   דיון קליני   דיון קליני  

  

 ברפואה סינית 16:00-18:00 13:15-15:15 13:15-15:15
 * 12:30-16:00 רז אוסטרליץ אגמי  מיכל הורן )א(  טוביה סקוט )א( 

 שיעור חובה לכולם  סמסטר א' בלבד    

 האלמנטים  5שיעורי    13:00-15:30 13:00-15:30
 טוביה סקוט    נעמי יעקובי )ב(     מיכה גליקמן )ב(

 ב' או סמסטר א'     

 סילבוס בורט כמפ – מחולקים לקבוצות קטנות ובחלקם  ם לומשותפים לכחלק משיעורי "שיעורים מתקדמים" 
מפגשים של סימולציות לסיטואציות טיפוליות המועברים ע"י מורי הרפואה   5יתקיימו  סדנאות יחסי מטפל מטופל במסגרת 

 באותו שיבוץ. אלמנטים במעגלי הקשבה  5סדנת  ללהשתבץ לסדנת יחסי מטפל מטופל ו ישהסינית. 

 סמסטר א'   

 

 סמסטר א' 

  

 מטופל   סדנת יחסי מטפל האלמנטים  5שיעורי   

 10:00-12:00 מעגלי הקשבה   
 מפגשים(  5) 16:15-19:30  
האלמנטים  5שיעורי   עפרה שטורם     
 מעגלי הקשבה  מפגשים(  5)  
 8:45-12:00 סדנת יחסי מטפל מטופל    
 מפגשים(  5) עפרה שטורם  גשים(מפ 5) 16:15-18:15  

   סמסטר ב' 

  

 סמסטר ב' 

  

 האלמנטים  5שיעורי    שיעורים  

 מעגלי הקשבה    תקדמים מ

 16:30-19:45   סיניתברפואה 

 עפרה שטורם   סדנת טיפול בכאב 

 מפגשים(  5)   16:30-20:30

 סדנת יחסי מטפל מטופל     כל תלמיד יגיע  

 16:30-18:30   סדנאות  2 -ל

 מפגשים(  5)    

 יפוליתקליניקה ט קליניקה טיפולית  

  

 קליניקה טיפולית  

  

16:15-19:30 16:00-19:15 16:30-19:45 

 מאיה מינדלין /  נעמי יעקבי /  טוביה סקוט /

 נרי סייג מיכל הורן   בשט -טלי בן

 צור -תומר בן אוהב שכטר /   

   יפורסם בהמשך  



 

 : רפואה סינית שנה ד' מערכתהערות ל

 .12/3/23  -בסמסטר ב' יחל  .30/10/22 -בוע של התחל בש גשנת הלימודים תשפ" •

 קליניקה: •

o מנחים שונים חיה של בהנ  המוצעות  הקליניקות לבחור שתי קליניקות מתוך  יש  . 

o זוג שונים בכל קליניקה בה אתם משובצים. -עליכם לבחור בני 

o בסמסטר א' בלבדלומד השנה רק בקליניקה אחת, צריך להשתבץ לדיון קליני תלמיד ה . 

o  אבחנה מבדלת שלא ילמדו בשנה זו את קורס דים תלמי -א  ללא קורס אבחנה מבדלת בצמחי מרפקליניקה

זאת  –"ל הבאה ולהשאיר את הקליניקה השנייה לשנה בלבד  ליניקה אחת לקיוכלו להשתבץ  - בצמחי מרפא 

 .צמחים בקליניקהב  הטיפולליישם את  על מנת 

 : דיון קליניניקה + הקלי •

o רצף הטיפולים.  לשמור על בכדי )חופשת סמסטר של שבועיים בלבד(  19/2/23 -החל בבסמסטר ב'  יחזרו 

o 2נים קלינייים לבחירה. בסמסטר השני דיו 3ן יש טר הראשובסמס  . 

                                                      אינם חופפים  (שיעורים 5) שיעורים( ו"יחסי מטפל מטופל"  5שבה" )מעגלי הקים בהאלמנט 5שיעורי " •

  . באותו שיבוץסדנאות אלה  2 -לעליכם להשתבץ 

 . מרצים שונים  נחיית בהחטיבות לימוד שונות מ המורכב קורס  -  דמים בר"ס"מתק"שיעורים  •

o משותפים לכולם בצהריים  ביעיימי ר.  

o 2  (: שתיהן חובה) האלמנטים 5חטיבת סדנאות 

 . עם טוביה סקוט  -אחת סדנה  .1

 בצורת מעגלי הקשבה עם עפרה שטורם.   - שנייהסדנה  .2

o   מספר סדנאות בתאריכים מתחלפים()סדנת טיפול בכאב בימי ראשון  -חטיבת כאב . 

 :  טיפולים וצפיות קליניות •

o "צפיות קליניות  130 -ולים וטיפ 100  -ס יחויב כל תלמיד סה"כ לבצע במהלך לימודי ר . 

o  לכלול גם צמחי מרפא.  מהטיפולים בקליניקה  50%על 

o  'צפיות בחירה מבין:   25 ובנוסף,  ם בקליניקהכצפיות בבן הזוג של 50 טיפולים, 77 –תבצעו בשנה ד 

 שלכם בקליניקה השנה.   מנחהה אינו. טיפולים בקליניקה של שנה ד' שבה המנחה א

 ר.בכי ית בקליניקה פרטית של מורהב. צפייה קלינ 

 במרפאות קופת חולים מאוחדתג. צפייה קלינית 

 נסיעה לסין )באם תתאפשר(   ד.

שנתי.  אחד לבחור שיעור יש  ללא תשלום נוסף,ה וניתנים הינם חלק מתוכנית החוב ההתפתחות האישית שיעורי  •

 סמסטרים במהלך לימודיכם.  4 -אולם חובת הנוכחות שלכם הינה ב ,הינכם זכאים לקורס שנתי בכל שנת לימודים 

 הן זכות ולא חובה. הרצאות האורח •

 

 מעשי. PLיתקיים מבחן בתחילת שנה"ל, בדיון הקליני הראשון 

 של שנה א' + ב'.  PLת תרגולי לחיזוק במסגר PLתלמידים שלא יעברו מבחן זה יחויבו במפגשי תרגול 


