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  םינצינ השימח
 2018/19 – םידליל תיניס האופרב לופיטב תוחמתה סרוק

 גייצ םרא ,ןמפוטש ילג ר"ד ,ןוסמרבא תרפא
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 ןמפוטש ילג ר"ד  )LPF ללוכ( םידליב םיחיכש הלחמ יסופד 7/11/18 5
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  בגר תנע  לוכיעה תכרעמל אניווט 9/1/19 13
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  דרא תנע  הקנה 23/1/19 15

 תרפא ,ןמפוטש ילג ר"ד  לוגרתו הרקמ ירופיס ,לוכיע תכרעמ םוכיס  
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 ןמפוטש ילג ר״ד ,ןוסמרבא
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 ןוסמרבא תרפא ךאב יחרפב שומישה 15/5/19 28

 רלטרג תידע ר"ד היפרתמורא -יתיבה תחקרמה תיב 22/5/19 29

  סרוק םוכיס ישגפמ  

 ,רימט ךשא ,ןתש יכרדב תקלד ,שאר יבאכ :תומלשה 5/6/19 30
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 םע עבקי דעומ 32
 םידימלתה

  תודועת תקולח -םויס תביסמ -םוכיס

 



 
2018/19 סובליס םינצינ השימח 3   

 
 
  :תצלמומ היפרגוילביב
 

Acupuncture in the Treatment of Children, by Julian Scott 
Pediatrics in Chinese Medicine, by Elisa Rossi 

 גייצ םרא תאמ ,ץעה תזאפ
Venerating the Root part 1&2, Sun Si Miao, translated by Sabine Wilms 

 
 :סרוקה תושירד
 

 .םירועישהמ 80% לש תוחכונ .1

 םילשהל שי .הרשכההמו סרוקהמ דרפנ יתלב קלח םניה תינילקה תוסנתההו הייפצה :תינילק הייפצ .2

  .תיטרפה הקינילקב םירומה לצא ,םידליב םילופיטב ,)םירקמ( תוינילק תויפצ 15

 הקינילקב לופיטל םילפוטמ 2 איבהל ושרדת סרוקה לש ןורחאה שדוחה ךלהמב -תידומיל הקינילק .3

 תיטרפה הקינילקה םע םואתב וכרעי הקינילקה ימי .םחוקיפ תחתו םירומה תייחנהב עצבתי רשא

  .םירומה לש

 יטנרטניא היהי ןחבמה – םכסמה ןחבמב 70 רבוע ןויצ .4

 
 

 ***  תינכותב םייוניש ונכתי  ***


