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 בבתי ספר לרפואה סינית מסמך הכרה

 

 מבוא

את תנאי הבסיס שצריכים עבור בתי הספר ועבור הסטודנט,  ,המסמך נועד להסדיר ולהגדיר

 להתקיים במוסד לימודים כדי להסמיך מטפלים ברפואה סינית.

בהיעדר הסדרה חקיקתית של הרפואה הסינית ובהיעדר הכרה של המל"ג במסלול 

 הלימודים, מהווה מסמך זה בגדר המלצות של הלשכה לרפואה סינית כאיגוד מקצועי.

, ומתוך חקר והבנה של רמת לאחר שיקול דעת מעמיקהתנאים במסמך זה הוגדרו 

י להצליח להשתלב במרפאות / , הן ברמה הפרטנית כדהמקצועיות הנדרשת ממטפל מתחיל

לפתוח מרפאה והן ברמת איכות המקצוע ככלל כחלק מאחריות מקצועית של המטפל 

 והקהילה כלפי ציבור המטופלים.

 

, ובלבד בית ספר לרפואה סינית יקבל הכרה גם אם טרם הסמיך מחזור ראשון של מטפלים

 שהוא עומד באופן מלא בכל תנאי מסמך זה.

 

לנושאים  בין היתר . התוכנית תתייחסמסמך מפורט של תוכנית הלימודיםבית הספר יציג 

)מתקנים, ציוד, וכספיים(, הון אנושי, פעילות שוטפת,  : חזון, יעדים, מטרות, משאביםהבאים

 פעילות ייחודית, פעילות העשרתית, רווחת הסטודנט, אבטחה, ביטוח.

 מעת לעת. *הלשכה לרפואה סינית תהא רשאית לבקש לעדכן מסמך זה

 

אחת לשנה בהתייחס לשנה שחלפה, ודוח מפורט בית הספר יציג בפני הלשכה דוח תוצרים 

 .הישגים מוערך לשנה הבאה
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לצוות הניהול משובי הערכה של הסטודנטים ביחס אחת לשנה  בית הספר יקיים

 והאדמיניסטרציה.

הקורס  שליש תקופה מתחילתלאחר  הראשוןלצוות ההוראה, בכל קורס: ושני משובים ביחס 

 בתום הקורס.והשני 

 

יוערכו על ידי צוות ההוראה בכל קורס. באמצעים לבחירה ושיקול של הישגי הסטודנטים 

 המרצה כגון: מבחנים, בחנים, מטלות לאורך הקורס, עבודות גמר.

 

 

 תכנית לימודים  .1

 וקורסי העשרה;שעות, הכוללת קורסי חובה  3000רב שנתית בהיקף של לפחות 

 סמסטרים. 6בטווח זמן של מינימום 

 קורסי חובה 1.1

 ההיסטוריה וההתפתחות של הרפואה הסינית. -

, שכוללת בין היתר: דאו, יין ויאנג, צ'י, דם, הפילוסופיה של הרפואה הסינית

על פי אסכולת הלימוד  גורמי מחלה, ,השכבות 6הפאזות, ציר היצירה,  5מרידיאנים, 

 ד לימודים.של כל מוס

 שעות לימוד אקדמיות מינימום 500סה"כ 

 

המיוחדים + נקודות  8הראשיים +  12המורכב: לימוד המרידיאנים ) דיקור סיני -

האקסטרא(, לימוד כל נקודת הדיקור במשמעות הפילוסופית, תפקודית, פיסיולוגית, 

 מנטלית והתוויות נגד. איתור הנקודות )תיאורטי ומעשי(. 

 שעות לימוד אקדמיות מינימום 600סה"כ 
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 צמחי מרפא סינים -

 צמחים בודדים

 ופורמולות קלאסיות

לפי קטגוריות, תכונות, איכות, אנרגטיקה, התוויות לפי מערכות גוף ואיברים, 

 אינדיקציות.-פרמקולוגיה, שיטות הכנה, התוויות נגד, קונטרה

 שעות לימוד אקדמיות מינימום 300סה"כ 

 

 )תיאורטי(אבחנות  -

 בטן פנים, : אבחנת גוף,החושים + מראה חיצוני 5לשון, דופק, 

 שעות לימוד אקדמיות מינימום 50סה"כ 

 

    אבחנה מבדלת -

יישום של האבחנות השונות + הפילוסופיה + נקודות הדיקור לגיבוש אבחנה מלאה 

 התוויות נגד., שיטות אבחון, תשאול, "נורות אזהרה", אסטרטגיה טיפולית, ואישית

       כולל דיון קליני 

 שעות לימוד אקדמיות מינימום 90סה"כ  

  

    תזונה סינית -

   אנרגטיקה, טעמים, איכות )טמפ, לחות(, התוויות, סינדרומים. 

  

 שעות לימוד אקדמיות מינימום 50סה"כ 
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 נא או שיאצו-יוומקצוע מגע: ט -

      תיאורטי ומעשי

 לימוד אקדמיות מינימוםשעות  250סה"כ 

 

 מטופל -יחסי מטפל -פסיכולוגיה  -אתיקה  -

 כולל: היבטים משפטיים, התקשורת בין מטפל למטופל

 שעות לימוד אקדמיות מינימום 50סה"כ 

 

 נשימה ותנועה: טאי צ'י, צ'י גונג..... -

 שעות לימוד אקדמיות מינימום 30סה"כ    

 

         צפייה קלינית -

  ולים מינימוםטיפ 150סה"כ 

 ת*כל טיפול נחשב כשעה אקדמי

מטפלים "*צפייה קלינית תתבצע במרפאות של מטפלים המופיעים ברשימת 

 ובהתאם לסגנון הלימוד של מוסד הלימודים. מטעם הלשכה " לצפייה קליניתמורשים

 

   שנת לימודים אחרונה –קליניקה מעשית  -

 טיפולים מינימום 100סה"כ 

 כשעה אקדמית*כל טיפול נחשב 

 *קליניקה מעשית תתייחס לכל כלי הטיפול שעומדים לרשות המטפל. 

פרוטוקול טיפול לדיקור וצמחים, גם אם לא בוצע תשאול, אבחנה, *יש חובה לרשום 

 .בפועל, לפי שיקול דעת המנחה
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 *חובת רישום של טכניקות דיקור.

 שנלמדו.*ניתנת רשות להציע פרוטוקול טיפול לפי כלים נוספים 

  תקני–,בחירת ציוד סטריליזציה, הגיינה – בטיחות

 

  כלי טיפול נוספים: מוקסה, כוסות רוח, גוואשה, הקזת דם -

     תיאורטי ומעשי

 שעות לימוד אקדמיות מינימום  50סה"כ 

 

 רפואה מערבית -

 אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיות

 תרופות. תהליך קליני, פענוח בדיקות מעבדה, התוויות נגד עם

 שעות לימוד אקדמיות מינימום 600סה"כ 

 

         עזרה ראשונה -

 שעות לימוד מינימום 30סה"כ 
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 קורסי העשרה 1.2

 שעות אקדמיות  150קורסי העשרה ולפחות  2*חובה לבחור לפחות 

 דיקור פונקציונאלי -

 דיקור אוזן -

 YNSAדיקור קרקפת  -

 דונג מאסטר -

 מערבייםצמחי מרפא  -

 ארומתרפיה -

 תזונה מערבית -

 תוספי מזון -

 ניהול קליניקה -

 קליגרפיה -

 נרות הופי -

 אקופונקטורה-אלקטרו -

 טייפינג קינזיולוגי -

 שיאצו למטפל בכיר -

 טווינא למטפל בכיר -

*בית הספר רשאי להציע קורסי העשרה נוספים ולהביאם לאישור הלשכה 

 לרפואה סינית

 

 תינתן בכפוף לעמידה בכל המטלות, בחנים, מבחנים ועבודות של הקורסים.*תעודת הסמכה 
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ותפעולי בעל יכולות וכישורים לתת  מוסד הלימוד חייב להחזיק צוות אדמניסטרטיבי .2

מענה לסטודנטים: מנהל, רכז מגמה, ראשי תתי מגמות, צוות הוראה, ראש מערך לימודים, 

 מנהל סטודנטים, אב בית לתחזוקה שוטפת, צוות ניקיון.

 

 צוות הוראה .3

 מרצה רפואה סינית -

יון מי שסיים לימודים על פי הקריטריונים של מסמך הכרה זה + ותק וניס

 טיפולים. 2000שנים +  7קליני מוכח של מינימום 

 

 מרצה רפואה סינית לאבחנות -

מי שסיים לימודים על פי הקריטריונים של מסמך הכרה זה + ותק וניסיון 

 טיפולים. 4000שנים +  10קליני מוכח של מינימום 

 

 מרצה רפואה מערבית -

 הרפואה בישראל. מי שסיים לימודי רפואה והוסמך כרופא על פי סטנדרט

  

 מטופל-, אתיקה, יחסי מטפלפסיכולוגיהמרצה  -

על פי בעל תואר שני  פסיכולוגוהוסמך כפסיכולוגיה  מי שסיים לימודי

ומתמצא בסוגיות אתיות ומשפטיות הקשורות עם  בישראל יםסטנדרטה

 .אלהם מיתחו

פסיכולוגיה תואר *יבחנו לגופו של עניין, מקרים חריגים של מי שסיים לימודי 

ראשון במידה ועבר השתלמויות נוספות המעניקות הכשרה משלימה. נתון 

 לשיקול דעת הלשכה.
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 מרצה שיאצו / טווינא -

על פי קריטריונים של האיגוד המקצועי ובהיעדר איגוד מקצועי או מסמך 

הכרה, מינימום שנתיים לימודים במוסד לימודים מוכר + ותק וניסיון קליני 

 שנים. 5וכח של מינימום מ

 

 מרצה עזרה ראשונה -

 חברה עם ותק העובדת עם מוסדות וגופים מוכרים.

 

 מרצה קורסי העשרה -

אם מדובר בקורס מתחום הרפואה הסינית, על המרצה לעמוד בקריטריונים 

של "מרצה ברפואה סינית" + הכשרה מקצועית + ניסיון קליני מוכח של 

 הספציפי.מינימום שנתיים בתחום 

 

 אסיסטנט  -

 בתחום רפואה סינית

 מי שסיים לימודים על פי הקריטריונים של מסמך הכרה זה.

 

 שיאצו / טווינא      -

מי שסיים שנתיים לימודים בתחום במוסד לימודים מוכר ועומד בתנאי 

 ההכרה על פי האיגוד המקצועי.

 *מוסד הלימודים מחויב בתשלום לאסיסטנטים.
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 מסודרת וחסויה לניהול המערך הלימודי האדמניסטרטיבי השוטף והאישי: מחשובמערכת . 3

 תיק סטודנט -

 גישה למצגות, ציונים, הודעות, מערכת שעות -

 תוכן העשרה: מאמרים, מחקרים -

 

 .עשירה דיגיטלית או ספרי יד של כתבים סינים  ספריה. 4

 

 מתקנים. 5

איכותיים, מרווחים, מקצועיים, שימושיים, בטיחותיים מוסד הלימודים יהיה בעל מתקני לימוד 

 ונקיים על פי הוראות הדין בישראל.

 כתות לימוד

 קליניקה מעשית

 מיטות טיפול

 מזרני טיפול

 פרגודים

 מחשב, מקרן

 כסאות לימוד

 שולחנות

 

 ביטוח. 6

דין מוסד הלימודים יבטח את עצמו בכל הפוליסות הביטוחיות הדרושות והחלות עליו על פי 

 בישראל.

 

http://www.halishka.com/
http://www.halishka.com/


 
 
 

 

www.halishka.com | ticocm1@gmail.com 
 

 

 

 

 חוסן כלכלי. 7

מוסד הלימודים ימציא מסמך רשמי על פי הדין בישראל להוכחת החוסן הכלכלי שלו לקיים 

 שנות לימוד  4את מוסד הלימודים ולעמוד במלוא התחייבויותיו כלפי הסטודנט במשך 

 או לחילופין, הסכם התקשרות עם מוסד לימודים מוכר אחר אשר יקלוט את הסטודנטים

 ממוסד הלימודים שסגר את שעריו.

 

 גילוי נאות. 8

 מוסד הלימודים יפרסם את התכנים הבאים באופן ברור ומדויק:    

 חזון המוסד הלימודים -

 תנאי ותהליך קבלה -

 נוהל התנהגות והתנהלות בתוך מוסד הלימודים -

 מדיניות השכר הלימודי, דמי הרשמה, ביטול והחזרים -

 פירוט הרזומה –צוות ההוראה  -

 מערכת לימודים שנתית, כולל חופשות וחגים -

פירוט מלא של כל מסלול הלימודים, כולל התייחסות לציונים: ציון עובר או שיטת  -

 החישוב של הציון בהתייחס לכל קורס ובהתייחס לכלל התכנית

 פירוט מלא של תכנית הלימודים לכל שנה בנפרד, כולל מספר שעות אקדמיות של כל -

 קורס, מועדי הגשת עבודות, מבחנים

 

 . יחס מספרי בין מרצה לסטודנטים9

 בין מרצה לסטודנטים. 1:25היחס המספרי בכתת לימוד יהיה יחס של 

 

 בברכה

 הוועד המנהל
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