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 מאמרים   אודות המכללה   הבית  דף
 

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

 

 לימודי נטורופתיה

או רפואה אלטרנטיבית(  ,רפואה משלימההנטורופתיה הינה גישה ברפואה ההוליסטית )המוכרת גם כ
אשר מתבססת על הקשר ההדוק בין הגוף לנפש, הרפואה הנטורופתית מתמקדת ביצירת איזון בין כלל 

מחלה, אזי הריפוי אינו  מערכות הגוף תוך הסתמכות על מקורות מן הטבע בלבד. אם זה במקרה של
בחיפוש אחר מקור המחלה וטיפול בשורש  לדיכוי התסמינים אלא מתמקד   מתבצע בעזרת תרופות

 .הבעיה באמצעיים טבעיים בלבד

ומעוניינים לרכוש   במידה והכתוב למעלה נראה לכם מרתק, מאתגר ומעשיר. אתם סקרניים לגבי התחום
הם הכתובת בשבילכם. בנוסף, במידה ויש בכם את הרצון והיכולת לעזור  לימודי נטורופתיה ידע נוסף ,

עליכם לרכוש ידע   ת הידע שלכם, האהבה שלכם לקריירהלאנשים אחרים והינכם מעוניינים להפוך א
מקיף בנושא בעזרת לימודים אקדמאיים אשר יעניקו לכם את ההסמכה והתעודות המתאימות שיאפשרו 

 לכם להיות מטפלי נטורופתיה מן המניין.
בי במהלך לימודי נטורופתיה הסטודנטים רוכשים מגוון כלים מקיפים על מנת לדעת לאבחן ולטפל במצ
הפרת איזון שונים. הכלים אשר רוכשים הסטודנטים בלימודי נטורופתיה מקורם בגוף האדם ובטבע. 

בהתבסס על האמונה המרכזית שלגוף ישנם משאבים שונים להתנגד לגורמים אשר הפרו את 
דם בעזרת מנגנונים פנימיים וכלים מן הא  ויצרו מצב של מחלה. אך בנוסף, יכולת לרפא את עצמו  האיזון

על מנת   תוך התבססות על ידע מן הרפואה המערבית והטבע, אותם רוכשים הסטודנטים. כל זאת כמובן 
 להכיר את גוף האדם כגון אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה, ביוכימיה ועוד.

אבחון שונות ואיתור מקור המחלה אם  דרכי   במהלך לימודי נטורופתיה הם הכלים הנרכשים  כמה מן  
גוף ואם היא בנפש. עוד נלמדים שיטות ריפוי שונות כגון התאמת תזונה לצרכי המטופל ובהם גם היא ב

הרבולוגיה, פרחי בך, אידיאולוגיה ושימוש בצמחים אתריים -לימודי תזונה לפני סוג דם, לימודי צמחי מרפא
 וספים רבים.לריפוי. במקביל, נלמדים גישות פילוסופיות שונות בתחום הנטורופתיה, ועוד כלים נ

בעזרת הידע שנרכש במהלך הלימודים מעניק לעצמו הסטודנט כלים ליצירת אורח חיים בריא לעצמו  
ומעבר לכך היכולת והכלים המעשיים לטיפול באנשים אחרים. הלימודים עצמם נלמדים במס' מוסדות 

. הלימודים שם עורכים וינגייטאקדמאיים אשר ביניהם בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית ב
שנים ומתרכזים יומיים בשבוע, בוינגייט בשנה הרביעית אף משתתפים הסטודנטים בהכשרה מעשית  4

 בקליניקה.

ואף נכנס כחלק אינטגרטיבי לטיפולים  תפס תאוצה גדולה   הנטורופתיהבשנים האחרונות תחום 
ורוכש את הידע והכלים המתאימים  המוענקים דרך המרפאות ובתי החולים. כך שמי שמתעניין בנושא 

בלימודים אקדמאיים יכול למצוא עבודה במגוון תתי נושאים בתחום אם זה דרך המרפאות הציבוריות, 
 .בתי מלון, בתי אבות והדף עוד קצר מלהכילמרכזי ספורט ונופש,   הפרטיות,
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