
 

 קמפוס ברושים    
 מערכת שעות לימוד 

 2022-23שנה ב'  -שיאצו      
 ש לבחור אופציה אחת מתוך כל שיעור )מתוך כל שורה(י

 

 ו ה ד ג ב א
 סינדרומים  

 ברפואה סינית
 לתלמידי שיאצו וטווינה 

9:00-12:00 
 היברידי* קורס 

 /  ליאת יוסיפוביץ
 יעל לוין 

    

 אבחנות   
13:30-16:30 

  שון )א(אבחנת ל
 אבחנת התבוננות )ב(

    

 שיאצו ב' 
16:50-20:50 

 

 בשיעורי מוקסה * 
 מפגשים 2 כוסות רוח

17:00-21:30 
   /מאיה מוזס

 עפרה שטורם

 שיאצו ב' 
8:45-12:45  

 

בשיעורי מוקסה * 
 מפגשים 2 חכוסות רו 

8:30-13:00 
 /  יעל לוין 

 עפרה שטורם 

  

 אצו ב'תרגול שי
 )א( 17:15-19:15
 )ב( 16:45-18:45
 מיקה לכיש

 תרגול שיאצו ב'   
9:30-11:30 

 תמר אנגלשטיין 

 

 רפואה מערבית ב' 
 מקוון  תרגול

18:30-20:00 

 רפואה מערבית ב'    
 קורס מקוון 

17:00-20:30 

 

 קורס מתוקשב )חובה( – תופדיותריות אופתולוג

 )מועד פתיחת הקורס יפורסם בתחילת השנה( + שיעור מיקוד + מבחן מסכם או ב' סמסטר א'שיעורים,  7

 * פסיכופתולוגיה 
14:15-17:00 

וסדנאות  סמסטר א'
יחסי מטפל מטופל 

 ביום ו'

 לוגיה ופתופסיכ
 וסדנת יחסי מטפל מטופל

13:00-16:30  
 סמסטר א'

 לוגיה פסיכופתו
וסדנת יחסי 

 למטופ מטפל
12:45-16:15 

 סמסטר א'

 * פסיכופתולוגיה 
13:00-15:45 

 ב' אוסמסטר א' 
וסדנאות יחסי מטפל 

 מטופל ביום ו'

 סדנאות יחסי  
  מטפל מטופל
9:00-12:00 

 מפגשים 3

 פסיכופתולוגיה    
8:30-12:00 

 מקוון
 סמסטר ב'

 פלוסדנת יחסי מט
 מטופל

9:00-12:00 
 פרונטאלי. 

 גילי צור

  

 המערכת נתונה לשינויים
 

 



 

 :שיאצו ב'  הערות למערכת

 .30/10/22 -בשבוע של התחל ג  שנת הלימודים תשפ" •

 .12/3/23  -בסמסטר ב' יחל  •

המשלב בין שיעורים פרונטליים    היברידי, הינו קורס  ווינהוטקורס סינדרומים לשיאצו   •

מפגשים המתקיימים   4-5במהלך כל סמסטר יהיו  בברושים לבין שיעורים מקוונים.  

פרונטלית )מפגש ראשון ואחרון בכל סמסטר ומפגשים נוספים שיוגדרו בסוף חטיבות  

 ( שאר המפגשים במקוון.רנקודות דיקואו שיעורי   לימוד בסילבוס

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

קוון ישנה חובת נוכחות כמו בשיעור מ  לשיעורש לסטודנטים.  שיעור זה גם מצולם ונגי

 פרונטאלי )בזמן השיעור או צפייה בהקלטה בטווח של שבועיים(. 

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

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

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

 .  לשמור על רצף למידה קבוע וחיזוק הלמידה

 .וסדנת "יחסי מטפל מטופל"  שיעורי פסיכופתולוגיהכולל    "מורחב  רס "פסיכופתולוגיהקו •

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

במועדים שיפורסמו בסילבוס  ,  9:00-12:00בימי שישי    ובהח  מפגשי 3מטפל מטופל", 

  הקורס.  

  ים.  , בתאריכים שיפורסמו בסילבוסהשנהקיימו במהלך  ית  "אבחנות"שיעורי   •

 . עפרה שטורםא עם במהלך חופשת הסמסטר תתקיים סדנ •

וניתנים ללא תשלום נוסף, ניתן  נם חלק מתוכנית הלימוד  הי  ההתפתחות האישיתשיעורי   •

 שיעור  אחד שנתי.  לבחור 

 ת ולא חובה.הינן זכומתקיימות בימי שלישי אחה"צ ו הרצאות האורח •


