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 יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'
+ אבחון  תזונה ג'

 בעיניים סיניות
08:30-12:30 

 כיתת אורן
 שריתאלון ו לאה מנחים:

 חבר
 מפגשים 30

 שיאצו א'
08:30-13:30 

 כיתת ארז+ אגוז
 מנחה אורית וייסמן

 מפגשים 30

 שיטות בפסיכותרפיה ד'
 סטאז'  סמסטר  א'

8:30-15:30 
 חמרהכיתות 

 שרה גובריןמנחה: 
 

 דיון קליני  סמסטר ב'
08:30-12:30 

 חמרהכיתות 
 שרה  גוברין וסיוון מנחות: 

מטפלים  מנחיםכיתת 
 בפסיכותרפיה

 08:30-15:30סמסטר א' 
-08:30 -סמסטר ב' 

12:30 
 כיתת אלון

ן  שרה גוברי מנחות:
 ואורית קלפיש

 תזונה ב'
08:30-12:30 

 כיתת אורן
ת לאה אלון/שרימנחים: 

 חבר /שרון צור
 מפגשים 33

 אנטומיה פיזיולוגיה
08:30-12:30 
 :כיתת חמרה

 גצלראיתמר מנחה: 
 מפגשים 26

 
 יחסי מטפל מטופל א'

08:30-12:30 
 כיתת חמרה

 שרה גובריןמנחה: 
 מפגשים 10

 תזונה א'
08:30-13:30 
 כיתת חמרה

שרית ולאה אלון מנחים: 
 חבר

 מפגשים 31

 עיסוי א'
08:30-13:00 

 ת חמרהכית
 קרן דנינו מנחה:

 מפגשים 30

 סוסים בעזרתתרפיה 
 אנטומיה / פיזיותרפיה

08:00-12:00 
 כיתת חמרה

 בשיאצו 
08:30-13:30 

 כיתות ארז + אגוז
 אורית וויסמן מנחה:
 מפגשים 31

 דמיון מודרך
9:30-13:30 

 כיתות ארז+ אגוז
 יהלי  שר שלום מנחה:

 מפגשים 30

 ריפוי בטבע -אקותרפיה 
08:30-12:30 

 כיתת אלון
 טל פנר מנחה: 

 מפגשים 23

 רפלקסולוגיה א'
09:00-13:30 

 זית + לילךכיתת 
 נגה אמירמנחה: 

 מפגשים 30

פרמקולוגיה + בדיקות 
 מעבדה

08:30-12:30 
 כיתת אורן

 מפגשים 28

 'אהילינג 
09:00-14:00 

 אלוןכיתת 
 דגנית כלב מנחה:
 מפגשים 30

 ריפוי בטבע -אקותרפיה 
08:30-12:30 

 כיתת זית
 מנחה: טל פנר

 מפגשים 23

 צמחי מרפא ב'
14:00-17:00 

 כיתת אורן
 שרית חברמנחה: 

 מפגשים 30

 'בהילינג 
9:00-14:00 

 + לילך כיתת זית
 דגנית כלב מנחה:
 מפגשים 30

 תקשור א'
09:30-12:30 

 כיתת אלון
 מפגשים 37

 

 ד' שיטות בנטורופתיה
 13:00-17:00 סמסטר א'

רכה + הד סמסטר ב'
 '  אינטגרטיביזסטא

15:00-17:00 
 כיתת ארז

 לאה אלוןמנחה: 
 מפגשים 34

 אקותרפיה ב'
09:00-13:00 
 כיתת חמרה

 טל פנרמנחה: 
 מפגשים 34

 שיאצו ב' ת.
9:00-12:00 

 שנה א' ת.
12:30-15:00 

 אורית -כיתת אלון 

 תרפיה באמצעות סוסים
14:00-17:00 
 כיתת חמרה

 מנחה שירי נהיר

 פוליתכתיבה טי
17:00-20:00 

 + לילך כיתת אורן
 רעיה צורמנחה: 

 מפגשים 30

 שיטות בפסיכותרפיה ג'
11:00-15:00 

 כיתות  ארז +אגוז
 בשןפלג סיון מנחה: 
 מפגשים 30

 מבוא לפסיכולוגיה
13:00-16:00 
 כיתת חמרה
 )כולל סוסים(

 מנחה: מירב ניר
 מפגשים 23

 באך א'
9:00-13:00 

 עופרה שריד -כיתת זית 
 מפגשים 30

 יחסי מטפל מטופל א'
 לסטודנטים מטפלים

08:30-12:30 
 כיתת אגוז + ארז

 שרה גובריןמנחה: 
 מפגשים 10

 באך א'
15:00-19:00 

 כיתת אגוז
 עופרה שרידמנחה: 
 מפגשים 30

 'בשיטות בפסיכותרפיה 
15:00-19:00 

 ארז ואגוז
 מנחה: סיון פלג בשן

 מפגשים 30

 עיסוי ב'
16:00-21:00 
 כיתת  חמרה

 קרן דנינו מנחה:
 מפגשים 33

 קלפים טיפוליים
16:00-19:00 

 אגוז+ כיתת ארז 
 רעיה צורמנחה: 

 מפגשים 30

 צמחי מרפא א'
13:00-16:00 

 שרית חבר -כיתת אורן 
 מפגשים 30

 

 דמיון מודרך
17:00-21:00 

 + אגוזכיתת ארז 
 יהלי שר שלוםמנחה: 
 מפגשים 30

 'בהילינג 
16:30-21:30 

 + לילך תת זיתכי
 דגנית כלבמנחה: 

 םימפגש 30

 'אבאך 
17:00-21:00 

 אלוןכיתת 
 עופרה שרידמנחה: 
 מפגשים 30

 ארומתרפיה
17:30-21:30 

 כיתת לילך
 מנחה: לאה אלון

 מפגשים 30

 קינסיולוגיה ב'
15:00-18:00 

 ארז + אגוזכיתות 
 אסטל חרדון מנחה:
 מפגשים 35

 

 רפלקסולוגיה א'
17:00-21:30 

 ות לילך+ זיתכית
 נגה אמיר מנחה:
 מפגשים 30

 אנטומיה פיזיולוגיה
17:30-21:30 
 כיתת חמרה

 מפגשים 26
 

 יחסי מטפל מטופל א'
17:30-21:30 
 כיתת חמרה

 שרה גוברין מנחה:
 מפגשים 10

 אקופונקטורה -דיקור 
17:00-21:30 

 אורן+לילךכיתת 
 רני שטורםמנחה: 

 מפגשים 60

 א'פסיכותראפיה שיטות 
17:00-21:00 
 כיתת חמרה

 מנחה: שירי נהיר
 מפגשים 30

 עיסוי א'
17:00-21:30 

 קרן דנינו -חמרה  כיתת 
 מפגשים 30

 

 מקוצרפתולוגיה 
 ב' יחסי מטפל מטופל

 ופתולוגיה מורחב
17:30-21:30 
 כיתת חמרה
דניאל מנחה פתולוגיה: 

 שפר
מנחה יחסי מטפל מטופל: 

 שרה גוברין
 מפגשים 36

 רפלקסולוגיה ב'
17.00-22.00 

 כיתתו ארז + ואגוז
 נגה אמירמנחה: 

 מפגשים 30

 ב'באך 
17:00-21:00 

 זיתכיתת 
 עופרה שרידמנחה: 
 מפגשים 26

 צמחי מרפא ג'
17:00-20:00 

 כיתת אורן
 שרית חבר מנחה:
 מפגשים 25

 

 ביוכימיה+ תזונה ג' 
17:30-21:30 

 זיתכיתת 
יוליה ושרון צור מנחים: 

 נוימן
 מפגשים 27

 סנולוגיהפר
17:30-20:30 

 אורןכיתת 
 דינה מוסקומנחה: 
 מפגשים 28

 הילינג א'
21:30- 16:30 

 כיתת  אלון
 מנחה: דגנית כלב

 מפגשים 30

 

 אימון לקשב
17:30-21:30 

 אורןכיתת 
 נטלי זטלר מאירי  :מנחה

 מפגשים 30

 תקשור א'
18:00-21:00 
 כיתת אלון 

 מפגשים 37

 א' שיאצו 
17:00-22:00 

 לוןאכיתת 
 מנחה: אורית ויסמן

 מפגשים 30

NLP 
17:00-22:00 

 כיתת  זית
 מנחה: עינת זיו

 מפגשים 26

 

 'בתקשור 
21:00 - 18:00 

 אלוןכיתת 
 מפגשים 30

  Creative Art 
Therapies 

19:30-22:30 
 אגוז +כיתת ארז 

 רעיה צורמנחה: 
 מפגשים 30

 קינסיולוגיה א'
18:30-21:30 

 ארז + אגוזכיתות 
 אסטל חרדון מנחה:
 מפגשים 35

 

 ג' תקשור    
21:00 - 18:00 

 לילךכיתת 
 מפגשים 35

 

 


