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קורסים ברפואה    רפואה משלימה   Mediwinרפואה משלימה   מסלולי לימוד   דף הבית
  הרבולוגיה -לימודי צמחי מרפא    לימודי נטורופתיה   משלימה

 

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

 

לימודי |לימודי תזונה הוליסטית|פרח הלוטוס –הכשרת מטפלים בהילינג סיני |אבחון וטיפול הוליסטי באלרגיות

גרפולוגיה על קצה |לימודי שיאצו|תנועה טיפולית  Shin Sen Do– הכשרת מטפלים בשיטת|אוסטאופתיה

לימודי |לימודי צי קונג|רפואה משלימה לבעלי חיים|לימודי רפלקסולוגיה|התמכרויות -לימודי טאותרפיה |המזלג

קורס גרפולוגים |הצעדים 12שיטת |התמחות תוצאתית -® ימודי שיטת פאשיקוםל|לימודי סו ג'וק|נקרייזפלד

הכשרת מטפלים |יסודות הרפואה הסינית ומטפל באקופרסורה משולבת|קריאה בקלפי טארוט|מקצועיים

לימודי מודעות והעצמה |לימודי כירולוגיה|לימודי תזונה לפי סוג הדם|תחומי-מוסמכים בעיסוי רב

קורס שפת |לימודי אכילה רגשית|לימודי דמיון מודרך|מדריכי מדיטציה|לימודי פסיכותרפיה הוליסטית|למטפלים

לימודי תזונה |לימודי נטורופתיה|הכשרת יועצים, מטפלים מוסמכים ומטפלים בכירים באיורוודה|אסטרולוגיה|גוף

 ונשים הרותהכשרת מטפלים בעיסוי תינוקות |לפי סוג הדם

 הרבולוגיה -לימודי צמחי מרפא 

 הרבולוגיה -הכשרת מטפלים בצמחי מרפא 

רפואת הצמחים או הרבולוגיה הינה שיטת ריפוי    רקע
עתיקת יומין, הנהוגה ברחבי תבל. צמחים הינם בעלי 
פעילות פרמקולוגית רבת עוצמה ואנרגטית כאחד. 
הצמחים עשויים להשתלב בתזונה נכונה או לשמש 

 כתרופות בטוחות לשימוש.

 מנהלי המגמה

  

 N.D , CI.H , C.A , M.Aד"ר איילה בן אלישע 
, צמחי מרפא פלת רב תחומית ומרצה בנושאים:מט

ארומתרפיה ופרחי באך. מוסמכת ובוגרת 
האוניברסיטה העברית בירושלים בתקשורת ובשפות. 

נטורופת והרבליסט קליני,  CI.H , N.Dגיל פינצ'וק -
 מייסד ועורך מקצועי של אתר נטורופדיה.

      

 הקורס מיועד
  

מיועדים לאנשים המעוניינים  לימודי צמחי מרפא
לטפל במצבי חולי באמצעות צמחי מרפא. נדרש ידע 

 מוקדם באנטומיה, בפיזיולוגיה ובפתולוגיה.

   

 תכנית הלימודים

  

שעות סה"כ. גישות  270שנתי בהיקף של -קורס דו
טיפוליות שונות באמצעות צמחי מרפא, קבוצות 
צמחים על פי פעילותם הפיזיולוגית )צמחים 
אדפטוגנים, סטימולנטים, נרווינים, כולגוגים וכדו׳(, 
רכיבים פעילים והכנת פורמולות, הכרת צמחים 
בודדים, שימושיהם הקליניים העיקריים מנקודת 
מבטה של רפואת הצמחים העממית והמודרנית, 
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מינונים מומלצים, התוויות נגד ואינטראקציות עם 
תרופות וצמחים אחרים, סקירה נרחבת של ספרות 

 מקצועית ומחקרים עדכניים בנושא.

 אפשרויות התעסוקה

  

צמחי  פתיחת קליניקה לטיפול באמצעות
שיווק  במצבי בריאות וחולי. יעוץ בחנויות טבע. מרפא

מטעם חברות המוכרות תוספי תזונה. העברת סדנאות 
 והרצאות.

   

 תעודות

  

למסיימים העומדים בדרישות, תוענק בסוף הקורס 
בית  - Medi Winתעודת "הרבולוג קליני" מטעם 

במכללה האקדמית  לימודי רפואה משלימההספר ל
 .וינגייטב

   

 למה אצלנו

  

ידי ד"ר איילה בן אלישע -תכנית הלימודים מועברת על
פינצ'וק מהמורים המקצועיים ביותר ובעלי ניסיון  וגיל

מעשי של שנים בתחום. הלימודים נערכים תחת קורת 
גג אקדמית, במכללה האקדמית בוינגייט הקיימת 

 גדול במיוחד. . הקורס הוא בהיקף 1944משנת 

   

  

 

http://www.wincol.ac.il/mediwin
http://www.wincol.ac.il/mediwin

