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  םינצינ השימח
 2020/21 – םידליל תיניס האופרב לופיטב תוחמתה סרוק

 גייצ םרא ,ןמפוטש ילג ר"ד ,ןוסמרבא תרפא
Cowan Stephen Dr. Scott, Julian 

  ,גבס לטיבא ,קינטלוס בדנ ,טיאפ ףסא ,רלה השמ
 לנברבא סיריא ,רלטרג תידע ר״ד

 
 

 הצרמה םש האצרהה אשונ ךיראת 

  הנחבאו תואובמ  

 ילג ר"ד ,ןוסמרבא תרפא תורכה 28/10/20 1
 גייצ םרא ,ןמפוטש

 גייצ םרא םידליב לופיטל אובמ

 גייצ םרא ךשמה - םידליב לופיטל אובמ 4/11/20 2

 ןוסמרבא תרפא  הדילו ןוירה ,היגולוירבמא -דליה תוחתפתה 11/20/11 3

 תולכתסה – תיביטינגוקו תיזיפ דליה תוחתפתה 11/20/81 4
 תיברעמ

 הזורב חתפי ר"ד

 ןמפוטש ילג ר"ד תודליב הלחמ ימרוג 25/11/20 5

 קינטלוס בדנ םידלי אניווטל אובמ רועש 2/12/20 6

 ןמפוטש ילג ר"ד  )LPF ללוכ( םידליב םיחיכש הלחמ יסופד 9/12/20 7

 תשפוח 8
  הכונח

 הילגנא ,טוקס ןאילו׳ג )יטנרטניא ןחוב ,תיברעמ האופר תגצמ ללוכ( םינוסיח

 ,לואשת ,קפוד( הנחבא+הקינילקב דליב לופיטה 23/12/20 9
 )השיג

 גייצ םרא

 טיאפ ףסא אפרמ יחמצב שומישל אובמ 30/12/20 10
 

 ןמפוטש ילג ר״ד  םידליב םינפ תנחבא 1/21/6 11
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 ןוסמרבא תרפא לופיט ןונכתו היגטרטסא

 ףדמ תולומרופ לש תויחקור תורוצת
   םידליל לוהוכלא תוליכמה תולומרופ תשגנה

 םיחמצ ׳ארב׳

  לוכיע תכרעמ  

 , ימצע דומילל תגצמ תיברעמ האופר -לוכיע 'עמ לש  היגולותפו היגולויזיפ  תיבב 12
 יטנרטניא ןחוב

 ןוסמרבא תרפא לוכיעה תכרעמ 1/21/13 13

 גייצ םרא לוכיעה תכרעמ 1/21/20 14

  קינטלוס בדנ  לוכיעה תכרעמל הניווט תנדס 21/1/27 15

 טיאפ ףסא  םידלי תנוזתל אובמ 2/21/3 16

 הקנה תצעוי בקעי יבינ אובמ - הקנה 2/21/01 17
IBCLC 

 תיאנוזת ,שורית תנע הליכא ילגרה תיינקה
 תינילק

 תרפא ,ןמפוטש ילג ר"ד לוגרתו הרקמ ירופיס ,לוכיע תכרעמ םוכיס 2/21/17 18
 גייצ םרא ,ןוסמרבא

19 21/2/24 
15:00-10:00 

 לטיבא לש החבטמב – םידליל אירב לושיב תנדס
 גבס

 תרפא ,גבס לטיבא
 ןמפוטש ילג ,ןוסמרבא

  המישנ תכרעמ  

 , ימצע דומילל תגצמ תיברעמ האופר -המישנ ׳עמ לש היגולותפו היגולויזיפ  תיבב 20
 יטנרטניא ןחוב

 ןוסמרבא תרפא המישנה תכרעמ 3/21/3 21

 ןמפוטש ילג ר"ד המטסא – המישנה תכרעמ 3/21/10 22

 קינטלוס בדנ המישנ 'עמ - הניווט תנדס 21/3/17 32

 תשפוח 24
  חספ

 םידליב םיינע תויעבב לופיט
 

 הילגנא ,טוקס ןאילו׳ג

25 4/21/7 
 

 גייצ םרא המוסח תועמד תלעת ,תוקלד – םייניע תויעב

 גייצ םרא רוע תויעב

 ב״הרא ,רלה השמ )ךשמהב תקייודמ העש( םידליב ןוסיחה ׳עמ    11/4/21  26

 ,םיינזואב םילזונ ,םיינזוא תוקלד – םיינזוא תויעב 4/21/21 72
  עולב תוקלד

 ןמפוטש ילג ר"ד
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 תרפא ,גייצ םרא  לוגרתו הרקמ ירופיס ,המישנ תכרעמ םוכיס 21/4/28 82
 ילג ר״ד ,ןוסמרבא
 ןמפוטש

  תוישגר תויעב  

 גייצ םרא םידליב תוישגר תויעבל אובמ 5/21/5 92

 ןוסמרבא תרפא ךאב יחרפב שומישה 21/5/12 30

 םידליב תישגר המוארטב לופיטה – בחרומ ןויע םוי 21/5/19 13

 תלפטמ ,טרופפר תרפא תיתוחתפתה המוארטל אובמ
 ,הריציבו העונתב
 םימב תישגר תלפטמ

 ןמפוטש ילג ר״ד תיניסה האופרב םידליב המוארטב לופיטל השיגה

 לנברבא סיריא רעונו םידליב תישגר המוארטב הכימתל םילכ

 ןוסמרבא תרפא ןתש יכרדב תוקלד ,הליל תבטרה 5/21/26 23

 ןמפוטש ילג ר"ד הניש תויעבל השיגה 21/6/2 33

 זוכירו בשק יישק - בחרומ ןויע םוי 21/6/9 43

 ,ןבדבוד הנורש ר״ד  םירחאו םייתפורת םילופיט ?בשק תוערפה ןהמ
 תיחמומו םידלי תאפור
  זוכירו בשק יישקל

 ןוסמרבא תרפא זוכירו בשק יישקב לופיטל רוקיד

 ב״הרא ,ןווק ןביטס ר״ד זוכירו בשקל תיניס האופרב לופיט

 רלטרג תידע ר"ד היפרתמורא -יתיבה תחקרמה תיב 6/21/16 53

 גייצ םרא הינוטופיה ,רימט ךשא ,שאר יבאכ :תומלשה 6/21/23 63

  תורגבתהה ליג - בחרומ ןויע םוי 21/6/30 73

 ,רואמ ןמטיור לבנע תורגבתהה ליגב תוישגר תויעבל השיגה 
 דליל תינילק תיגולוכיספ

 ןוסמרבא תרפא תיניס האופרב םירגבתמל השיגה 

 ןוסמרבא תרפא  תורגבתהה ליגב ןואכידב לופיטה 
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 ןוסמרבא תרפא  תורגבתהה ליגב הליכא תוערפהב לופיטה 

 הילגנא ,טוקס ןאילו׳ג )ASD( יטסיטואה ףצרה לע תוערפהב לופיט  תיב 83

  סרוק םוכיס ישגפמ  

 ילג ר"ד ,ןוסמרבא תרפא םילוגרתו תובושתו תולאש ,הרקמ ירופיס ,תומלשה 7/21/7 93
 גייצ םרא ,ןמפוטש

   יטנרטניא םויס ןחבמ 7/16-7/9 

   הקינילקב תויפצ םואיתב 

 עבקי ךיראת 40
 ךשמהב

 תקולחו םויס תביסמ ,םידליה םע קפוד תנדס

   םיה ףוחב תודועת

 ילג ר"ד ,ןוסמרבא תרפא
 גייצ םרא ,ןמפוטש

 
 

  :תצלמומ היפרגוילביב
 סרוקה יפתתשמ לכל הנתמב ןתינ – גייצ םרא תאמ ,ץעה תזאפ

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

Venerating the Root part 1&2, Sun Si Miao, translated by Sabine Wilms 
 
 

 :סרוקה תושירד
 

 line on םירועישב 80% לש תוחכונ .1

 )תלכתב םיעובצ( םיילטנורפה םירועשב האלמ תוחכונ .2

 הביטחה םוכיס ישגפמ תארקלו ימצע דומלל םירועשב םינחבב 70 רבוע ןויצ .3

 ׳םילאוש םינצינ השימח׳ ישגפמב 50% לש תופתתשה .4

 .הרשכההמו סרוקהמ דרפנ יתלב קלח םניה תינילקה תוסנתההו הייפצה :תינילק הייפצ .5

 הקינילקב םירומה לצא ,םידליב םילופיטב ,)םירקמ( תוינילק תויפצ 20 םילשהל שי

  .תיטרפה

 לופיטל םילפוטמ 2 איבהל ושרדת סרוקה לש ןורחאה שדוחה ךלהמב -תידומיל הקינילק .6

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

  .םירומה לש תיטרפה הקינילקה

 יטנרטניא היהי ןחבמה – םכסמה ןחבמב 70 רבוע ןויצ .7

 ***  תינכותב םייוניש ונכתי  ***
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 :םיפסונ תונויער
 , )תוגצמ 2( תיברעמ האופר – סמרופ לגוג ינולאש םהירחאלו האירק ירמוח חולשל ·

 )תוגצמ 3( ימצע דומלל ןאילו׳ג לש תוגצמ רחאל
 ׳םילאוש םינצינ השימח׳ ·

 ןויד – םוזב תובושתו תולאש - םייעובשל תחא םידימלתו םירגוב יווילל םוז ישגפמ
 תולאשו םירקמ תגצהל חותפ

 םוכיס ישגפמ תארקל םוז תוניחב ·
 םירמאמ ,תוצע ,םיפיטל רתא ·
  ...םיכסמ ,הלימג לע תואצרה – ׳םירוהל רפס תיב׳ ·
 יליזרב יאופר זכרמ ,םידלי תקלחמב םילשמ לופיטל זכרמה יחרואכ םוכיס ישגפמ 4 ·

 )?לבוי םע םידליל הגוי רועש + הקלחמב קפוד תקידב וללכי(
 

 כ״הס םירועש 40 ךותמ םינפ לא םינפ םישגפמ 15
 
 
 
 


