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  מאמרים   אודות המכללה   דף הבית 
 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 קורס עיסוי

כיום יותר מתמיד מרפאות רבות עושות שימוש רב בענף הרפואה המשלימה, אשר מקנה להן  
טיפולים משלימים שונים שמסייעים לתמיכה במטופלים בנוסף לטיפול הקונבנציונאלי שהם 

בוינגייט בעלת יתרון עצום, בניהול בית הספר לרפואה משלימה  מקבלים. המכללה האקדמית
כבר במשך שנים, מה שנראה כיום כאחד מבתי הספר הטובים ביותר בארץ לרפואה 

קורס  רפואי, קורס עיסוי האלטרנטיבית. במכללה מגוון גדול של קורסי עיסוי בניהם
סטודנטים לומדים כיצד לטפל תינוקות ועוד. בקורס עיסוי רפואי הקורס עיסוי שבדי, עיסוי

ברקמות רכות ובמצבים פתולוגיים שונים, תוך כדי לימוד של שיטות טיפול שונות וטכניקות 
קורס  להנעת מפרקים ולטיפול בבעיות של כאבי ראש, כאבי גב, כתף קפואה וכדומה. בסיום

רפואי כל בוגר יקבל תעודת מטפל בעיסוי רפואי ויוכל להשתלב בענף האורתופדיה,  עיסוי
 בקליניקות פרטיות, העברת סדנאות והרצאות וכדומה.

 וקותעיסוי תינ

תינוקות, שיטה שמסייעת  קורס עיסוי שיטה נוספת לעיסוי הנלמדת במכללה נלמדת באמצעות
לתינוק להתפתח מבחינה רגשית, מוטורית וקוגניטיבית. הקורס מיועד להעשרת הידע בתחום 

עיסוי תינוקות ונשים בהיריון ויכול להוות קורס העשרה בנוסף לקורסי עיסוי נוספים או תחום 
סייע לסטודנט להשתלב בענף בשוק העבודה. מדובר בתחום מאוד רגיש, מאחר עיקרי שי

שהמטופלים הם תינוקות ולכן על הסטודנטים ללמוד כיצד להיות רגישים ולנהוג בתינוקות באופן 
הנכון. בשונה מאדם מבוגר שיכול להעיד על כאב ספציפי, תינוק אינו יכול לעשות כן ולכן על 

ד להכין תכנית טיפול בהתאם. תינוקות סובלים מבעיות שונות כגון כאבי המטפל להבין בעצמו כיצ
בטן, גזים, בעיות בדרכי הנשימה, צמיחת שיניים ועוד, כאשר לכל בעיה יש פתרון שונה אותו 

 הסטודנט לומד במהלך הקורס.

 עיסוי שבדי

י ביותר קורס נוסף במסגרת קורס עיסוי נקרא עיסוי שבדי, שהוא למעשה העיסוי הפופולאר
שמשתלב עם שיטות נוספות בענף זה. תכנית הלימודים כוללת לימודים על האנטומיה של גוף 

האדם, על חשיבות המגע, תשאול רפואי, טכניקות מתקדמות ועוד. הקורס מתאים למטפלים 
שרוצים לטפל באמצעות מגע ולהיות עצמאים בענף הרפואה המשלימה. באפשרותם להשתלב 

נים, מרכזי הכנה ללידה, קליניקות פרטיות, ספא ובתי מלון, העברת סדנאות במרכזי בריאות שו
ומאז היא מכשירה סטודנטים רבים  1944הוקמה בשנת  וינגייטועוד. המכללה האקדמית ב

ב וניסיון בתחומי הרפואה המשלימה באמצעות סגל של מרצים מין המעלה הראשונה בעלי ידע ר
קליני כל אחד בתחומו. בוגר המסיים את לימודיו בקמפוס ומציג תעודת של המכללה הוא בעל 
 יתרון מעל האחרים, מאחר שמדובר במכללה אקדמית בעלת הישגים רבים וקדמה טכנולוגית.
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