
 
                                           

 

 ן הלוח משתנה במהלך הלימודים, חובה על הסטודנטים והמורים לבדוק ולהתעדכן כא  -שימו לב  
 ות הלימודים עוברות שינוי במהלך תקופת הלימודים על פי החלטת המכללה וללא הודעה מוקדמת.כל תוכני*

 _______________________________________________________________ 

 . הטיפול האקדמיה לאמנויות  י. מכללת לוסק
www.lousky.co.il 

054-4497799 

 
 
 

10/9/21 

 הכשרת מטפלים מסלול 

 ב - א :שנה
 

 2021-2022 - "בפתשלוח לימודים לשנת 
 .ורכרכ  ,פרדס חנה 7התקווה   - 16.00עד   09.00 משעה
 שעות אקדמאיות.  4של  שיעורים 9כל סמסטר  .סמסטרים 3: לימודיםשנת מבנה 

 

 רביעי יום 
 

 16.00עד  13.00 12.00ד ע 009.0
 

1.  10/11/21  
 
 

 לוסקי תרופות 
 

 ד"ר דני לוסקי
 
 

 ים המלחב כהחני
 

 : שיטות אבחון

 חלומות פתרון 

 כירולוגיה  - כף יד

 מדעי  מבחן ערכי חיים

 פירוש שמות

 הרקלפי יצי 

 הגוףשפת חכמת 

 אבחון לשון

 ד"ר דני לוסקי -

2.  17/11/21 

3.  24/11/21 

4.  8/12/21 

5.  15/12/21 

6.  22/12/21 

7.  29/12/21 

8.  5/1/22 

 חניכה  12/1/22  .9

10.  2/2/22  
 

 הנחיית קבוצות טיפולית 
 

 ד"ר דני לוסקי
 
 
 
 ירושלים בחניכה   

 : שיטות אבחון 

 חלומות פתרון 

 כירולוגיה  - כף יד

 מדעי  מבחן ערכי חיים

 פירוש שמות

 הרקלפי יצי 

 הגוףשפת חכמת 

 אבחון לשון

 ד"ר דני לוסקי -

11.  9/2/22 

12.  16/2/22 

13.  23/2/22 

14.  2/3/22 

15.  9/3/22 

16.  23/3/22 

17.  30/3/22 

 חניכה  6/4/22  .18

19.  18/5/22  
 

 הילינג עץ חיים 
 

 ד"ר דני לוסקי
 
 
 

 מירון צפתבחניכה 

 : שיטות אבחון

 חלומות פתרון 

 כירולוגיה  - כף יד

 מדעי  מבחן ערכי חיים

 פירוש שמות

 הרקלפי יצי 

 הגוףשפת חכמת 

 אבחון לשון

 ד"ר דני לוסקי

 

20.  25/5/22 

21.  1/6/22 

22.  8/6/22 

23.  15/6/22 

24.  22/6/22 

25.  29/6/22 

26.  6/7/22 

 חניכה  13/7/22  .27

http://www.lousky.co.il/


 
                                           

 

 ן הלוח משתנה במהלך הלימודים, חובה על הסטודנטים והמורים לבדוק ולהתעדכן כא  -שימו לב  
 ות הלימודים עוברות שינוי במהלך תקופת הלימודים על פי החלטת המכללה וללא הודעה מוקדמת.כל תוכני*

 _______________________________________________________________ 

 . הטיפול האקדמיה לאמנויות  י. מכללת לוסק
www.lousky.co.il 

054-4497799 

 
 

 
16/6/21 

 מסלול הכשרת מטפלים 

 פרקטיקום 
 

 2021-2022 - "בפתשלוח לימודים לשנת 
 .ורכרכ  ,פרדס חנה 7התקווה 

 

 חמישי יום 
 

 16.00עד  13.00 00.12ד ע 00.90
 

1.  11/11/21  
 
 

 תרגול טיפולים 
 השלמת חומר 

 
 ד"ר דני לוסקי

 

 

 

 ודה מעשית בשטחעב

 
 ד"ר דני לוסקי

2.  18/11/21 

3.  25/11/21 

4.  9/12/21 

5.  16/12/21 

6.  23/12/21 

7.  30/12/21 

8.  6/1/22 

 חניכה 12/1/22  .9

10.  3/2/22  
 
 

 תרגול טיפולים 
 השלמת חומר 

 
 ד"ר דני לוסקי

 

 

 

 ודה מעשית בשטחעב

 
 ד"ר דני לוסקי

11.  10/2/22 

12.  17/2/22 

13.  24/2/22 

14.  3/3/22 

15.  10/3/22 

16.  24/3/22 

17.  31/3/22 

 חניכה  6/4/22  .18

19.  19/5/22  
 
 

 תרגול טיפולים 
 השלמת חומר 

 
 ד"ר דני לוסקי

 

 

 

 ודה מעשית בשטחעב

 
 ד"ר דני לוסקי

20.  26/5/22 

21.  2/6/22 

22.  9/6/22 

23.  16/6/22 

24.  23/6/22 

25.  30/6/22 

26.  7/7/22 

 חניכה 13/7/22  .27

 

http://www.lousky.co.il/

