
http://www.wincol.ac.il/?item=3706&section=1188 

קורסים ברפואה  > רפואה משלימה>  Mediwin רפואה משלימה > מסלולי לימוד > דף הבית

 < לימודי מודעות והעצמה למטפלים > משלימה

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

 והשתלמויות תעודה אתגרי

 לימודי פסיכותרפיה הוליסטית

 הכשרת מטפלים בפסיכותרפיה הוליסטית

קורס המשלב מרכיבים שונים של תהליכי החלמה, הגשמה להעצמה אישית ומקצועית, למימוש  -רקע

 והפקת תוצאות.

ממציא השיטה ומפתחה. כתב ספרים ומעביר הרצאות וסדנאות  (.Mps.D) ד"ר חיים אורון -מנהל המגמה
 .בתחום

 
ד"ר  .ממציא השיטה ומפתחה. כתב ספרים ומעביר הרצאות וסדנאות בתחום (.Mps.D) ד"ר חיים אורון

חיים ד"ר  .ממציא השיטה ומפתחה. כתב ספרים ומעביר הרצאות וסדנאות בתחום (.Mps.D) חיים אורון
 .ממציא השיטה ומפתחה. כתב ספרים ומעביר הרצאות וסדנאות בתחום (.Mps.D) אורון

 
מיועדת לאנשים המעוניינים להכיר שיטת  תהכשרת מטפלים בפסיכותרפיה הוליסטי -הקורס מיועד

 .טיפול ייחודית המשלבת מרכיבים רבים בתהליך ההחלמה. מתאים למטפלים ולקהל הרחב
 

שילוב המרכיבים הפיזיולוגיים, רגשיים, שכליים אנרגטיים ומטאפיזיים של תהליך  -תכנית הלימודים
 -ההחלמה, ההגשמה והמימוש האישיים והקבוצתיים. ינתנו כלים לשביעות רצון ושחרור ממצבי לחץ

המרכיבים הפיזיולוגיים והרגשיים של ההפרעה והתיקון. שמונת הצעדים למימוש והגשמה. ההבדלים שבין 
המותר והאסור. תאוריה ותרגול קבוצתי והדגמות של תהליכי הדמיה והרפיה  -הדמיה, מדיטציההרפיה, 

 .שעות טיפול 50 -למען השגת תוצאות. סטאז' פרטני קליני מחוץ לשעות הלימודים
 

ניתן להעביר הרצאות לקהל הרחב  .תמטפלים בתחום הפסיכותרפיה ההוליסטי -אפשרויות התעסוקה
 .בתחום הגופנפש

 

 קורס שנתי ארבע שעות שבועיות. -קף הלימודיםהי

מטפל בפסיכותרפיה הוליסטית על פי שיטת ד"ר " תלעומדים בדרישות הקורס תוענק תעוד -תעודות

 . וינגייטב  בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית -Medi Win חיים אורון" מטעם

לימודים מרתקים, יחודיים המשלבים גוף ונפש. טכניקת טיפול המתאימה למטפלים ולמי  -למה אצלנו

שמעוניין לעסוק בתחום הטיפול. כמו כן כל המגיע ללימודים עובר תהליכים גם הוא וחווה חוויות בלתי 

 רגילות.

 קיימת אפשרות לתשלום מהפיקדון.

 בקורס נלמדת שיטה שפותחה על ידי ד"ר חיים אורון מרכז הקורס יוצר השיטה מורה ומטפל שנים רבות.

 

 
 

 

 

http://www.wincol.ac.il/?item=3706&section=1188
http://www.wincol.ac.il/?item=3706&section=1188
http://www.wincol.ac.il/?section=1895
http://www.wincol.ac.il/?section=1898
http://www.wincol.ac.il/?section=1898
http://www.wincol.ac.il/mediwin
http://www.wincol.ac.il/mediwin
http://www.wincol.ac.il/mediwin
http://www.wincol.ac.il/mediwin
http://www.wincol.ac.il/?section=1977
http://www.wincol.ac.il/?section=1977
http://www.wincol.ac.il/?section=1977
http://www.wincol.ac.il/?section=1981
http://www.wincol.ac.il/?section=1981
http://www.wincol.ac.il/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99
http://www.wincol.ac.il/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99
http://www.wincol.ac.il/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/mediwin
http://www.wincol.ac.il/mediwin
http://www.wincol.ac.il/xcool
http://www.wincol.ac.il/xcool
http://www.wincol.ac.il/center
http://www.wincol.ac.il/


 


