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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

אופציה אלטרנטיבית -לימודי נטורופתיה  

בשנים האחרונות נראה כי יותר אנשים מתעניינים בתחום הרפואה המשלימה ורואים בה 
ד, יעילה וחיונית לשיקום חולי ולקיום אורח חיים בריא. הרפואה כאופציה אלטרנטיבית מאו

המשלימה היא כותרת גדולה לכל אותם תחומים אלטרנטיביים כגון רפלקסולוגיה, שיאצו, עיסוי 
רפואי, רפואה סינית, תזונה טבעית וכמובן נטורופתיה. המכללה האקדמית בוינגייט מכשירה 

ומעניקה להם את הכלים החדישים ביותר והמתקדמים  לימודי נטורופתיה סטודנטים באמצעות
ביותר בשוק, בכדי להיות חלק ממערך מאוד מוערך של מטפלים בתחום הרפואה המשלימה, 
שמתקדמת בצעדים ענקיים לאורך הזמן. נטורופתיה למעשה מבוססת על כך כי הגוף מסוגל 

בדות יותר על הנפש שכן להתמודד עם מחלות באופן טבעי, באמצעות צמחי מרפא ופעולות שעו
 לגוף יש אפשרות לווסת את עצמו ולהתרפא, ללא חומרים כימיים ומזיקים של תרופות מעבדה.

 הקורס מיועד

יין להפוך את האהבה שלו מיועדים לכל מי שמעונ וינגייטבמכללה האקדמית ב לימודי נטורופתיה
בחיים לקריירה, לאנשים אוהבי אדם שרוצים לתקן את העולם ומעוניינים להתחיל בכך בעצמם 

מתוך עיסוקם. נטורופתיה הוא מקצוע שמצריך שינוי אורח החיים מכל הבחינות זאת מאחר 
 שצריך הרבה יותר מלימודים בכדי להיות מטפל, צריך גם אמונה במקצוע ובכלל בתחום

הספציפי. לא כולם יכולים להתחבר לסוג הטיפול הזה, לכן האנשים שמגיעים ללמוד לימודי 
נטורופתיה הם אנשים מאוד מיוחדים, חמים, רגישים ומאוזנים מבחינה רגשית ונפשית. תכנית 

הלימודים במכללה האקדמית בוינגייט עשירה ומשכילה ומכילה מגוון גדול של תחומי עניין 
שני. התלמידים ילמדו בנוסף לנושאים הקשורים לרפואה המשלימה, גם רפואה הקשורים אחד ב

מערבית כמו פיזיולוגיה, בדיקות מעבדה, פתולוגיה ועוד, זאת בכדי שיוכלו להעניק למטופל טיפול 
 מושלם הנוגע בכל אחד מתחומי הרפואה, מה שיאפשר להם טיפול מקסימאלי ומאוד מגוון.

 לומדים ועובדים

כל בוגר שיעבור בהצלחה את כל מבחניו, יקבל תעודת מטפל מוסמך  ודי נטורופתיהלימ בסיום
בנטורופתיה, אך בנוסף לכך יקבל גם תעודות מאוד ספציפיות בתחומים נוספים שלמד בנוסף, כך 

שיוכל לטפל לא רק בתחום העיקרי אלא בתתי התחומים. במהלך הלימודים סטודנטים רבים 
וצאה מכך מרוויחים הרבה ניסיון ועצם העובדה שהם עובדים בעודם מתחילים לעסוק בתחום וכת

לומדים, הם מקבלים תמיכה מלאה מצוות המרצים, אשר מסייע להם בכל סיטואציה בה הם 
זקוקים לייעוץ והכוונה. כיום ההיצע הוא מאוד גדול עבור מטפלי נטורופתיה, אך אין ספק כי 

תי בגישה והעדר הסקפטיות שהייתה נוכחת עד לא הביקוש ממשיך לגדול לאור השינוי המשמעו
מזמן אצל רבים. המכללה האקדמית בוינגייט היא אחת המכללות הטובות ביותר בארץ המעניקה 

 לימודי תעודה וכן לימודי חנוך גופני עם תואר ראשון ושני.

 לפרטים והרשמה לקורסים שלנו לחצו כאן
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