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 > לימודי רפלקסולוגיה >משלימה

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

 והשתלמויות תעודה אתגרי

 לימודי רפלקסולוגיה

 הכשרת מטפלים בכירים ומתקדמים ברפלקסולוגיה

 רקע

מציגים שיטת טיפול עתיקה המתייחסת לאדם  טוינגייבבמכללה האקדמית  הלימודי רפלקסולוגי
כאל מכלול של גוף, נפש ורוח. הטיפול נעשה דרך כפות הרגליים והידיים של המטופל, באמצעות 

נלמדת  טוינגייבעיסוי ולחיצות. בבית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית 
ואה הסינית הרפלקסולוגיה הפנטגרמית. זהו פיתוח הקושר את תורת כף הרגל לתורת הרפ

  .ולתורות הטיפול הטבעיות השונות

 מנהל מגמה
 .שנה, חוקר, מרצה ומטפל 29רפלקסולוג בעל ותק של  קובי רוזנגרטן, 

 קורס מיועד

מיועדת לאנשים המעוניינים להכיר שיטת אבחון  הכשרת מטפלים בכירים ברפלקסולוגיה
 .וטיפול דרך כפות הרגליים והידיים

 תכנית לימודים

מיפוי והכרת כף הרגל, פילוסופיית הרפואה הטבעית, רפלקסולוגיית כף היד.  -שנה א
אקופרסולרה, טכניקות טיפול בסיסיות. פרקטיקה בסטאז' מפוקח בית הספר לרפואה משלימה 

 .במכללה האקדמית בוינגייט וסטאז' פרטני במרכזי טיפול ובבתי חולים
ולוגיות דרך כף הרגל, סדנאות מקצועיות: מיילדות משלימה, טיפול אבחון אישיותי ופת -שנה ב

 .בקשישים, בתינוקות ובילדים. טיפול בבעיות גב. סטאז' קליני פרטני בבית חולים ובמרכזי טיפול
סדנאות מקצועיות והתמחות בנושאים שונים: קשב וריכוז, נכויות אורגניות,  -שנה ג

בדן, מחלות סופניות, הילינג הידרו רפלקסולוגיה, שיווק עצמי. פסיכופתולוגיה, בעלי חיים, אבל ואו
 .סטאז' מודרך במוסדות טיפוליים רפואיים

 אפשרויות תעסוקה
פתיחת קליניקה לעבודה עם מטופלים הסובלים מפתולוגיות שונות ומטופלים שרוצים לשמור על 

 .בריאותם
 עבודה במרכזי בריאות
 עבודה בקופות החולים

 .עבודה בבתי חולים

 תעודות
מטפל מוסמך " העומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת הקורס רפלקסולוגיבלמסיימי שנה א׳ 

 .טוינגייבבית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית  - Medi Win מטעם "הברפלקסולוגי
מטפל בכיר " למסיימי שנה ב׳ העומדים בדרישות תוענק בסוף שנת הלימודים תעודת

 .טוינגייבבית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית  - Medi Win מטעם "הברפלקסולוגי
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למסיימי שנה ג העומדים בדרישות, תוענק בסוף שנת הלימודים תעודת " מטפל בכיר מתקדם 
 .בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית בווינגייט - Medi Win מטעם   "הפלקסולוגיב

 ולמה אצלנ

 –מתקיימים במסלול לימודים ייחודי  וינגייטבמכללה האקדמית ב לימודי רפלקסולוגיה
 .הינה היחידה אשר אומתה, הוכחה מדעית, רפואית ומחקרית -הרפלקסולוגיה הפנט גרמית 

שנה, חוקר, מרצה  29רפלקסולוג בעל ותק של  -מסלול הלימודים מנוהל על ידי קובי רוזנגרטן
 .ומטפל

 .המסלול משלב התמחות קלינית בבתי חולים ובמרכזי טיפול שונים
 .התוכנית מוכרת על ידי איגוד הרפלקסולוגים

 .1944הקיימת משנת  וינגייטהלימודים מתבצעים תחת קורת גג אקדמית במכללה האקדמית ב

 

 

 

 

  

 


