
      

                                                                                                                                                                                                                                                      

 2017-2016מערכת לימודים  
 

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

08:30-13:30 
 לאה אלון /שרית חבר–כיתת חמרה

13/11/2016 
 מפגשים 31

 תקשור א'
9:30-12:30 

 רובננקו דייןגילבר  -כיתת אלון
14/11/2016 

 מפגשים 37

 רפלקסולוגיה א'
09:00-13:30 

 נגה אמיר–כיתת חמרה 
8/11/2016 

 מפגשים 30

 ת בנטורופתיהשיטו
 סמסטר א' – 9:00-13:00

 הדרכה + סטאג'  אינטגרטיבי
 לאה אלון –כיתת ארז 

02/11/2016 
 מפגשים 34

 תזונה ב'
08:30-12:30 

 אלון/שרית חבר /שרון צור לאה –כיתת אורן 
27/10/2016 

 מפגשים 33

 אנטומיה פיזיולוגיה
08:30-12:30 

 איתמר גלצר –כיתת חמרה 
28/10/2016 

 יםמפגש 26
 

 א' יחסי מטפל מטופל
08:30-12:30 

 שרה גוברין –כיתת חמרה 
19/5/2017 

 מפגשים 10
 

 תזונה ג'
08:30-12:30 

מפ'(  20רני תזונה סינית )– כיתת אורן
 +רגשי )ג'( לאה/שרית

30/10/2016 
 מפגשים 35

 הילינג ב'
9:00-13:00 

 דגנית כלב -כיתת זית
31/10/2016 

 מפגשים 30

 אקותרפיה ב'
9:00-13:00 

 טל פניר –כיתת זית 
1/11/2016 

 מפגשים 34

 כיתת מטפלים בפסיכותרפיה
08:30-12:00 

 שרה גוברין -כיתת אלון 
2/11/2016 

 שיאצו א
08:30-13:30 

 אורית וויסמן –כיתות ארז + אגוז 
24/11/2016 

 מפגשים 30

 דמיון מודרך
9:30-13:30 

 יהלי  שר שלום –כיתות ארז+ אגוז 
6/11/2016 

 מפגשים 30

 עיסוי א '
08:30-13:00 

 קרן דנינו –כיתת חמרה 
14/11/2016 

 מפגשים 30

 שיטות בפסיכותרפיה ד'
 סמסטר א'
8:30-15:30 

 שרה גוברין–כיתות ארז +אגוז 
 פסיכותראפיה ד' –סטאז' 

 
 סמסטר ב' -דיון קליני  

08:30-12:30 
 שרה  גוברין וסיוון –כיתות ארז +אגוז 

1/11/2016 

 

 א' הילינג
09:00-14:00 

 דגנית כלב –כיתת אלון 
24/11/2016 

 מפגשים 30

 ריפוי בטבע –אקותרפיה 
08:30-12:30 

 טל פנר -כיתת זית 
18/11/2016 

 מפגשים 23

 ריפוי בטבע –אקותרפיה 
08:30-12:30 

 טל פנר -כיתת אלון
27/11/2016 

 מפגשים 23

 שיטות בפסיכותרפיה ג'
9:30-13:30 

 סיון בשן  –כיתות ארז + אגוז 
31/10/2016 

 מפגשים 30

 פסיכופתולוגיה
14:00-17:00 

 מירב ניר –כיתת חמרה 
2/11/2016 

 מפגשים 30

 באך א'
9:00-13:00 

 עופרה שריד –כיתת זית 
17/11/2016 

 מפגשים 30

 תרגול שיאצו ב'
9:00-12:00 

 תרגול שנה א'
12:30-15:00 

 וויס אורית –כיתת אלון 
 צמחי מרפא ב'
14:00-17:00 

 שרית חבר -כיתת אורן 
6/11/2016 

 מפגשים 30

 מבוא לפסיכולוגיה
13:00-16:00 

 מירב ניר -אורן כיתת 
28/11/2016 

 מפגשים 23

 מדריכי רכיבה טיפולית
08:00-20:30 
 כיתת אורן
29/11/16 

 קלפים טיפוליים
16:00-19:00 

 רעיה צור-כיתת ארז 
9/11/2016 

 מפגשים 30

 אופציה פרסנולוגיה
09:30-12:30 

 דינה מוסקו –כיתת חמרה 
24/11/2016 

 מפגשים 28

 שבת שלום 

 באך א'
15:00-19:00 

 עופרה שריד –כיתת אגוז 
20/11/2016 

 מפגשים 30

 עיסוי ב'
16:00-21:00 

 גבאיהילה  –חמרה   כיתת
31/10/2016 

 מפגשים 33

 אנטומיה פיזיולוגיה
17:30-21:30 

 ביצ'קובורוניקה   –כיתת חמרה 
1/11/2016 

 מפגשים 26
 יחסי מטפל מטופל א'

17:30-21:30 
 שרה גוברין –כיתת חמרה 

6/6/2017 
 מפגשים 10

 באך א
17:00-21:00 

 עופרה שריד-כיתת זית
16/11/2016 

 מפגשים 30

 צמחי מרפא א'
13:00-16:00 

 שרית חבר -כיתת אורן 
17/11/2016 

 מפגשים 30
 מן

 רפלקסולוגיה א'
17:00-21:30 

 נגה אמיר –ך+ זית כיתות ליל
13/11/2016 

 מפגשים 30

 טיפוליתכתיבה 
17:00-20:00 

 צור רעיה–אורן כיתת 
21/11/2016 

 מפגשים 3

Creative Art Therapies 
19:30-22:30 

 רעיה צור -כיתת אגוז
9/11/2016 

 מפגשים 30

 קינסיולוגיה ב'
15:00-18:00 

 אסטל חרדון – ארזכיתת 
10/11/2016 

 מפגשים 35
 ור ב'תקש

16:00-19:00 
 רובננקו דייןגילבר  -כיתת אלון 

6/11/2016 
 מפגשים 30

 'אשיטות בפסיכותרפיה 
17:00-21:00 

 שירי נהיר -ארז ואגוז 
21/11/2016 

 מפגשים 30

 פסיכותראפיה ב'
17:30-21:30 

 סיוון בשן / שרה –כיתת חמרה  
2/11/2016 

 מפגשים 30

 יחסי מטפל מטופל א'
17:00-21:00 

 שרה גוברין -ת אגוזכית
 מאי

 מפגשים 10

 

 תקשור א'
19:30-22:30 

 רובננקו דייןגילבר  –אלון 
13/11/2016 

 מפגשים 37

 שיאצו ב'
17:00-22:00 

 יסמןאורית ו -כיתת אלון 
7/11/2016 

 מפגשים 31

 באך ב' 
17:00-21:00 

 עופרה שריד –כיתת אלון 
22/11/2016 

 מפגשים 26

 ביוכימיה+ תזונה ג' החדש
17:30-21:30 

 שרון צור /יוליה נוימן-כיתת לילך 
9/11/2016 

 מפגשים 27

 צמחי מרפא ג'
17:00-20:00 

 שרית חבר -כיתת אורן
01/12/2016 

 םמפגשי 25
 דמיון מודרך
17:00-21:00 

 יהלי שר שלום –כיתת ארז 
6/11/2016 

 מפגשים 30

 הילינג ב' 
17:00-21:00  

 דגנית כלב -כיתת זית 
31/10/2016 

 מפגשם 30

 אקופונקטורה -דיקור 
17:00-21:30 

 רני שטורם -כיתת זית 
29/11/2016 

 מפגשים 61

 פרסנולוגיה
17:30-20:30 

 דינה מוסקו -כיתת אורן
23/11/2016 

 מפגשים 28

 עיסוי א'
17:00-21:30 

 קרן דנינו –כיתת חמרה 
10/11/2016 

 מפגשים 30
 פתולוגיה +ימ"מ ב'

17:30-21:30 
 דניאל שפר –כיתת חמרה 

30/10/2016 
 מפגשים 36

 תקשור ג'
19:30 – 22:30 

 רובננקו דייןגילבר  –כיתת לילך
31/10/2016 

 מפגשים 35

 רפלקסולוגיה ב'
17.00-22.00  
 נגה אמיר-כיתתו ארז + ואגוז
1/11/2016 

 מפגשים 30

 קינסיולוגיה א' 
18:30-21:30 

 אסטל חרדון –כיתות ארז
10/11/2016 

 מפגשים 35
 ימון לקשבא

17:30-21:30 
 זטלר מאירינטלי   –כיתת אורן 

6/11/2016 
 מפגשים 30

 
 

 הילינג א'  
17:00-21:30 

 דגנית כלב  -כיתת אלון 
17/11/2016 

 מפגשים 33

 


