
 

 

      

                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

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

 ג'  טבעית תזונה
 בעיניים סיניות  אבחון

08:30-13:30 
 מנחים: לאה אלון, 

 ודקל צבי חן שרית חבר
 מפגשים  23

 ביוכימיה  

 שרון צור לאה אלון, מנחים: 
 ויוליה נוימן

 מפגשים  20
 מפגשים 43 :סה"כ

7.10-28.7 

 
  ב' אקותרפיה

09:00-13:00 
 מנחה: טל פנר

 מפגשים 33
22.10-24.6 

 שיטות בפסיכותרפיה ד'
 '  סמסטר  א

 התבוננות משפחתית
 והדרכת הורים
8:30-15:30 

 מנחה: שרה גוברין
 

   סמסטר ב'
 והדרכת קבוצות דיון קליני

08:30-12:30 
 :  שרה גוברין יםמנח

 רועי מליחו
6.11-16.7 

 ' בשיאצו 

08:30-13:30 
 אורית וייסמן :מנחה

 מפגשים 31
7.11-3.7 

 ב'  טבעית זונהת

08:30-12:30 
 חן,  שרית חבר, לאה אלוןמנחים: כ

 שרון צור
 מפגשים 33

18.10-6.6 

 
 אנטומיה פיזיולוגיה

08:30-12:30 
   עלי חאמד מנחה:
 מפגשים 26

2.11-24.5 
 

 יחסי מטפל מטופל א'

08:30-12:30 
 רועי מליחמנחה: 

 מפגשים  10
31.5-2.8 

 פגשיםמ 36 :סה"כ

 א'  טבעית תזונה

08:30-13:30 
 מנחים: לאה אלון, 

           חן שרית חבר
 מפגשים 31

25.11-21.7 

 רייך -קרקטר'ס סטייל" 
 +ג'שיטות בפסיכותרפיה ב'

08:30-12:30 
 נחה: רועי מליחמ

  מפגשים 30
19.11-8.7 

 אנטומיה פיזיולוגיה 

08:30-12:30 
  ד"ר חיים בכר מנחה:

 מפגשים 26
23.10-14.5 

 יחסי מטפל מטופל א'

08:30-12:30 
 אשיה אגסימנחה: 
 מפגשים  10

21.5-23.7 
 מפגשים 36 :סה"כ

 (2017-2018דיקור מעשי )

08:00-12:30 
 מנחה: רני שטורם

 מפגשים 60

 ' אשיאצו 

08:30-13:30 
 מנחה: אורית ויסמן

 מפגשים 30
1.11-20.6 

 ליקוט צמחים

08:30-13:30 
 ן פטררקמנחה: 

  גשיםמפ 21
16.11-26.7 

 ב' רפואי עיסוי 

08:30-13:30 
 מנחה: קרן דנינו

 מפגשים 33
28.10-7.7 

  ג' אנרגטי הילינג

09:00-14:00 
 פרדי טלמנחה: 

 מפגשים 30
5.11-24.6  

 דיקור מעשי

08:30-13:00 
 מנחה: רני שטורם

 מפגשים 60
27.11-3.3.2020 

 עיסוי רפואי א'

08:30-13:00  
 מנחה: קרן דנינו

 מפגשים  30
14.11-3.7 

 קליניקה קהילתית

09:00-12:00 
 מנחה: הדס וילף

  מפגשים 24

 שיאצו ב'  רגולת
09:00-12:00 

 
 א' שיאצו רגולת

12:30-15:00 
  ויסמן אוריתמנחה: 

 א' אקותרפיה

09:00-14:00 
 מנחה: טל פנר

 מפגשים 27
18.11-27.5 

 פסיכופתולוגיה

13:00-16:00 
   מנחה: מירב ניר

 גשיםמפ 30
19.11-8.7 

 ' אבאך פרחי 

09:00-13:30 
 מנחה: עופרה שריד

 מפגשים 30
20.11-2.7 

 אקטיבידמיון מודרך 

09:30-13:30 
 אשיה אגסימנחה: 
 מפגשים 30

21.11-10.7 

  ב' אנרגטי הילינג

09:00-14:00 
 פרדי טלמנחה: 

 מפגשים 30
29.11-18.7 

 

 ' א אנרגטי הילינג

09:00-14:00 
 במנחה: דגנית כל

 מפגשים 30
18.11-7.7 

 רייך -"קרקטר'ס סטייל" 
 +ג'שיטות בפסיכותרפיה ב'

17:00-21:00 
 מנחה: רועי מליח

 מפגשים 30
19.11-8.7 

 תקשור ב'

09:00-12:00 
 מנחה: אבישג פלוסי

 מפגשים 30
6.11-18.6 

 מבוא לפסיכולוגיה 

13:30-16:30 
 מנחה: מירב ניר

 מפגשים 23
5.12-12.6 

 ' בבאך פרחי 

9:00-13:00 
 מנחה: עופרה שריד

 מפגשים 26
15.11-6.6 

 

 שילוב אומנויות

09:00-12:00 
 מנחה: רעיה צור

 מפגשים 30
18.11-14.7 

 

NLP  

17:00-22:00 
 מנחה: הדס וילף

 מפגשים 26
26.11-1.7 

 הילינג אנרגטי א'

16:30-21:30 
 מנחה: דגנית כלב

 מפגשים 30
20.11-9.7 

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

 17:00-15:00 סמסטר ב'
 מנחה: לאה אלון

 מפגשים 34
17.10-10.1 

 רפלקסולוגיה א'

09:00-13:30 
 מנחה: אסנת זעירא

 מפגשים 30
22.11-11.7 

 

 צמחי מרפא ב' 

14:00-17:00 
 מנחה: שרית חבר

 מפגשים 30
28.10-16.6 

  כתיבה טיפולית

17:00-20:00 
 מנחה: רעיה צור

 מפגשים 30
19.11-15.7 

 ' ברפלקסולוגיה 

17:00-22:00 
 אסנת זעיראמנחה: 
 מפגשים 30

6.11-25.6 
 

 אקותרפיה א'

15:00-20:00 
 מנחה: טל פנר

 מפגשים 27
21.11-5.6 

 צמחי מרפא א'

13:00-16:00 
 חן מנחה: שרית חבר

 מפגשים 30
25.10-13.6 

 

 באך א' פרחי 

15:00-19:00 
 עופרה שרידמנחה: 
 מפגשים 30

18.11-7.7 

 פתולוגיה מקוצר
 מפגשים 18

17:30-21:30 
15.10-25.2 

 פתולוגיה מורחב
 מפגשים 8

17:30-21:30 
 : ד"ר חיים בכרמנחה
 מפגשים 26 :סה"כ

29.4-15.10 

 באך א' פרחי 

17:00-21:00 
 מנחה: עופרה שריד

 מפגשים 30
6.11-25.6 

 טיפוליים מטאפוריים קלפים 

16:00-19:00 
 מנחה: רעיה צור

 םמפגשי 30
7.11-10.7 

 קינסיולוגיה ב' 

15:00-18:00 
 מנחה: אסטל חרדון

 מפגשים  35
1.11-25.7 

 

 א'קשב להפרעת אימון 

16:30-21:30 
 נטלי זטלר מאירי :מנחה

 מפגשים 24
11.11-12.5 

 1סבב -יחסי מטפל מטופל ב'

17:30-21:30 
  :מ"מ ב'מנחה י

 שרה גוברין
 מפגשים 10

4.3-13.5 

 דיקור מעשי )אביב(

17:00-21:30 
 מנחה: רני שטורם

 מפגשים 60

 באך ב'פרחי 

17:00-21:00 
 מנחה: עופרה שריד

 מפגשים 26
7.11-5.6 

 א'טבעית תזונה 

16:00-21:00 
 ושרון צורמנחים: לאה אלון 

 מפגשים 31
22.11-18.7 

 

 אקטיבידמיון מודרך 

17:00-21:00 
 אשיה אגסימנחה: 
 מפגשים 30

18.11-7.7 

 2סבב - ב'יחסי מטפל מטופל 

17:30-21:30 
  :מ"מ ב'מנחה י

 שרה גוברין
 מפגשים 10

3.6-12.8 

 יחסי מטפל מטופל א'

17:30-21:30 
 מנחה: טל פנר

 מפגשים 10
20.11-29.1 

 רומתרפיה א

17:30-21:30 
 מנחה: לאה אלון

 םמפגשי 30
31.10-26.6 

 אנרגטי ב' הילינג

16:30-21:30 
 מנחה: דגנית כלב

 מפגשים 30
15.11-4.7 

 

  א'רפלקסולוגיה 

17:00-21:30 
 מנחה: אסנת זעירה

 מפגשים 30
11.11-30.6 

 תקשור א' 

18:00-21:00 
 מנחה: אבישג פלוסי

 מפגשים 37
12.11-22.7 

 

 שיאצו א' 

17:00-22:00 
 מנחה: אורית וייסמן

 מפגשים 30
14.11-10.7 

 א' צמחי מרפא 

17:00-20:00 
 שרית חבר חןמנחה: 
 מפגשים 30

29.11-18.7 

 

 ' גשיאצו 

17:00-22:00 
 מנחה: אורית וייסמן

 מפגשים 30
21.10-2.6 

  

 פרסנולוגיה 

17:30-20:30 
 מנחה: דינה מוסקו

 מפגשים 28
28.11-10.7 

 א' רפואי עיסוי 

17:00-21:30 
 מנחה: קרן דנינו

 מפגשים 30
22.11-11.7 

 

 ג'מחי מרפא צ

17:30-20:30 
 חן מנחה: שרית חבר

 מפגשים 25
25.11-2.6 

 פסיכותרפיה א'בשיטות   

17:30-21:30 
 מנחה: שירי נהיר

 מפגשים 30
21.11-17.7 

 קינסיולוגיה א'

18:30-21:30 
 מנחה: אסטל חרדון

 מפגשים 35
1.11-25.7 

 

 אנטומיה פיזיולוגיה 

17:30-21:30 
 הילה ויינברגרמנחה: 
 מפגשים 26

28.10-12.5 
 יחסי מטפל מטופל א'

17:30-21:30 
 טל פנרמנחה: 

 מפגשים 10
 מפגשים 36 :סה"כ

19.5-4.8 

  

  שילוב אומנויות

19:30-22:30 
 מנחה: רעיה צור

 מפגשים 30
31.10-3.7 

  

 


