
      

                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 

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

 26/11תרפיה בעזרת סוסים 
08:00-13:00 

 בחווה

 6/11שיאצו א' 
08:30-13:30 

 כיתת ארז+ אגוז
 מנחה אורית וייסמן

 מפגשים 30

 שיטות בפסיכותרפיה ד'
/1024 

 '  סטאז'סמסטר  א
8:30-15:30 
 כיתות אורן

 
 דיון קליני  סמסטר ב'

08:30-12:30 
 כיתות אורן

 
 מנחה: שרה גוברין

כיתת מנחים מטפלים 
 10/25 בפסיכותרפיה

 08:30-15:30 סמסטר א'
 08:30-12:30 סמסטר ב'

 כיתת אלון
 מנחות: שרה גוברין ואורית קלפיש

 2/11 תזונה ב'
08:30-12:30 

 כיתת אורן
 מנחים:

לאה אלון / שרית חבר 
 שרון צור

 מפגשים 33

 אנטומיה פיזיולוגיה
27/10 

08:30-12:30 
 כיתת חמרה

 מנחה:  הילה ויינברגר
 

 מפגשים 26
 יחסי מטפל מטופל א'

08:30-12:30 
 כיתת חמרה

 מנחה: שרה גוברין
 מפגשים 10
 מפגשים 36סה"כ 

תזונה ג' + אבחון בעיניים 
 12/11סיניות 

08:30-12:30 
 כיתת אורן

מנחים: לאה אלון, שרית חבר 
 ודקל צבי

 מפגשים 30

 6/11' עיסוי א
08:30-13:00 
 כיתת חמרה

 מנחה: קרן דנינו
 מפגשים 30

 8/11פרמקולוגיה + ב. מעבדה 
08:30-12:30 

 כיתת אורן
 מנחה: חיים בכר

 מפגשים 28

 2/11שיאצו ב' 
08:30-13:30 

 כיתות ארז + אגוז
 מנחה: אורית וויסמן

 מפגשים 31
 29/10תזונה א' 

08:30-13:30 
 כיתת חמרה

נחים: לאה אלון, שרית חבר מ
 וצבי דקל

 מפגשים 31

ריפוי בטבע  -אקותרפיה 
20/11 

08:30-12:30 
 כיתת אלון

 מנחה:  טל פנר
 מפגשים 23

 7/11רפלקסולוגיה א' 
09:00-13:30 

 כיתת זית + לילך
 מנחה: אסנת זעירה

 מפגשים 30

 29/11רפלקסולוגיה ג' 
8:30-13:00 

 כיתת זית
 ה אמירמנחה: נג

 מפגשים 28

 9/11הילינג א' 
09:00-14:00 

 כיתת אלון
 מנחה: דגנית כלב

 מפגשים 30

ריפוי  -אקותרפיה 
 17/11בטבע 

08:30-12:30 
 כיתת זית

 מנחה: טל פנר
 מפגשים 23

 28/11באך ב' 
09:00-13:30 
 כיתת חמרה

 מנחה: עופרה שריד
 מפגשים 26

 תרפיה בעזרת סוסים
 / פיזיותרפיה אנטומיה

08:00-12:00 
 כיתת חמרה

 26/11שיטות בפסיכותרפיה א' 
08:30-12:30 

 כיתות ארז + אגוז
 מנחה: שירי נהיר

 מפגשים 30

 30/10הילינג ב' 
9:00-14:00 

 כיתת זית + לילך
 מנחה: דגנית כלב

 מפגשים 30

 9/11באך א' 
9:00-13:00 

 כיתת זית
 מנחה: עופרה שריד

 םמפגשי 30

 29/11אקופונקטורה  –דיקור 
08:00-12:30 

 כיתות אגוז + ארז
 מנחה: רני שטורם

 מפגשים 60

 14/11תקשור א' 
09:30-12:30 

 כיתת אלון
 מנחה: אבישג פלוסי

 מפגשים 37

 19/11תקשור ב' 
12:00 - 09:00 

 כיתת אלון
 מנחה: אבישג פלוסי

 מפגשים 30

' שיטות בפסיכותרפיה ב
13/11 

15:00-19:00 
 כיתות ארז + אגוז
 מנחה: רועי מליח

 מפגשים 30

 יחסי מטפל מטופל א'
 לסטודנטים מטפלים

3/11 
08:30-12:30 

 כיתת אגוז + ארז
 מנחה: שרה גוברין

 מפגשים 10

 26/10אקותרפיה ב' 
09:00-13:00 
 כיתת חמרה

 מנחה: טל פנר
 מפגשים 34

 29/11מבוא לפסיכולוגיה 
13:00-16:00 
 כיתת חמרה
 )כולל סוסים(

 מנחה: מירב ניר
 מפגשים 23

 12/11דמיון מודרך 
9:30-13:30 

 כיתת זית
 מנחה: יהלי  שר שלום

 מפגשים 30

שיטות בפסיכותרפיה ג' 
14/11 

11:00-15:00 
 כיתות  ארז +אגוז
 מנחה: רועי מליח

 מפגשים 30

 6/11כתיבה טיפולית 
17:00-20:00 

 כיתת אורן + לילך
 מנחה: רעיה צור

 מפגשים 30

 9/11צמחי מרפא א' 
13:00-16:00 

 כיתת אורן
 מנחה: שרית חבר

 מפגשים 30

 29/10צמחי מרפא ב' 
14:00-17:00 

 כיתת אורן
 מנחה: שרית חבר

 מפגשים 30

 17/9 ד' שיטות בנטורופתיה
 13:00-17:00 סמסטר א'
 הדרכה + סטאז' סמסטר ב'

15:00-17:00 
 כיתת אורן

 מנחה: לאה אלון
 מפגשים 34

 24/10עיסוי ב' 
16:00-21:00 
 כיתת  חמרה

 מנחה: קרן דנינו
 מפגשים 33

 119/קינסיולוגיה ב' 
15:00-18:00 

 כיתות ארז + אגוז
 מנחה: אסטל חרדון

 מפגשים 35

 26/11תרפיה באמצעות סוסים 
14:00-17:00 
 כיתת חמרה

 מנחה שירי נהיר

 23/10אנטומיה פיזיולוגיה 
17:30-21:30 
 כיתת חמרה

 מנחה: איתמר גצלר
 מפגשים 26

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

 מנחה: שרה גוברין
 מפגשים 10
 מפגשים 36סה"כ 

 24/11הילינג ג' 
09:00-13:00 

 כיתת לילך
 מנחה: פרדי טל

 מפגשים 30

 7/11באך א' 
17:00-21:00 

 כיתת אלון
 מנחה: עופרה שריד

 מפגשים 30

 8/11קלפים טיפוליים 
16:00-19:00 

 כיתת ארז + אגוז
 מנחה: רעיה צור

 מפגשים 30

 12/11באך א' 
15:00-19:00 

 כיתת אגוז
 מנחה: עופרה שריד

 מפגשים 30

 9/11עיסוי א' 
17:00-21:30 
 כיתת  חמרה

 מנחה: קרן דנינו
 מפגשים 30

 
 ת. שיאצו ב'
9:00-12:00 
 ת. שנה א'

12:30-15:00 
 אורית -כיתת אלון 

 31/10רפלקסולוגיה ב' 
17.00-22.00 

 כיתת זית
 מנחה: נגה אמיר

 מפגשים 30

 8/11ארומתרפיה 
17:30-21:30 

 כיתת לילך
 מנחה: לאה אלון

 םמפגשי 30

 12/11דמיון מודרך 
17:00-21:00 

 כיתת זית
 מנחה: יהלי שר שלום

 מפגשים 30

 13/11תקשור א' 
18:00-21:00 

 כיתת אלון
 מנחה: אבישג פלוסי

 מפגשים 37

 16/11צמחי מרפא ג' 
17:00-20:00 

 כיתת אורן
 מנחה: שרית חבר

 מפגשים 25

 

 28/11 גרפולוגיה
17:00-21:00 

 כיתת לילך
 מנחה: רויטל קינן

 מפגשים 26

 15/11שיטות פסיכותרפיה א' 
17:00-21:00 
 כיתת חמרה

 מנחה: שירי נהיר
 מפגשים 30

 26/11רפלקסולוגיה א' 
17:00-21:30 

 כיתות ארז + אגוז
 מנחה: אסנת זעירה

 מפגשים 30

כשיונג נכנס לקליניקה 
27/11 

17:00-21:00 
 כיתה חדשה

 מנחה: אשיה אגסי
 מפגשים 26

 14/11ביוכימיה תזונה ג' 
17:30-21:30 

 ורןכיתת א
מנחים: שרון צור ויוליה 

 נוימן
 מפגשים 27

 29/11באך ב' 
17:00-21:00 

 כיתת זית
 מנחה: עופרה שריד

 מפגשים 26

 9/11הילינג א' 
21:30- 16:30 

 כיתת  אלון
 מנחה: דגנית כלב

 מפגשים 30

 26/11צמחי מרפא א' 
17:00-20:00 

 כיתת לילך
 מנחה: שרית חבר

 מפגשים 30

 

 15/11נולוגיה פרס
17:30-20:30 

 כיתת אורן
 מנחה: דינה מוסקו

 מפגשים 28

 9/11קינסיולוגיה א' 
18:30-21:30 

 כיתות ארז + אגוז
 מנחה: אסטל חרדון

 מפגשים 35

 

 12/11אימון לקשב 
17:30-21:30 

 כיתת אורן
 נטלי זטלר מאירי  :מנחה

 מפגשים 30
 29/11שיאצו א' 

17:00-22:00 
 כיתת אלון

 מנחה: אורית וייסמן
 מפגשים 30

 30/11תזונה א' 
16:00-21:00 
 כיתה חדשה

מנחים: לאה אלון, שרית 
 חבר וצבי דקל

 מפגשים 31

 15/10פתולוגיה מקוצר 
 4/3/18 יחסי מטפל מטופל ב'

 27/5/18 ופתולוגיה מורחב
17:30-21:30 
 כיתת חמרה

 מנחה פתולוגיה: גל ביימל
טופל: שרה מנחה יחסי מטפל מ
 גוברין

 מפגשים 36סה"כ 

 29/11הקוד הרגשי 
17:00-20:30 
 כיתה חדשה

 מנחה: רונן ארבל
 מפגשים 26

 
NLP /1162 

17:00-22:00 
 כיתה חדשה

 מנחה: הדס וילף
 מפגשים 26

Creative Art Therapies 8/11 

19:30-22:30 
 כיתת ארז + אגוז
 מנחה: רעיה צור

 מפגשים 30

 


