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קורסים ברפואה    רפואה משלימה  Mediwin  רפואה משלימה   מסלולי לימוד   דף הבית
  לימודי תזונה הוליסטית   משלימה

 

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

 לימודי תזונה הוליסטית

 

 הכשרת מטפלים מוסמכים בתזונה הוליסטית

כיום ברור מעבר לכל ספק כי לתזונה חשיבות במניעת מחלות    רקע
ובטיפול בהן. ההכרה בכך מאפשרת לאדם להשפיע במידה רבה על 

 מצבו הבריאותי באמצעות בחירת התזונה המתאימה לו.

 מנהלת המגמה

  

הספר לרפואה -בית - Medi Winד"ר גילית שטיינר. מנהלת 
ימודי ל, מרצה לוינגייטב משלימה במכללה האקדמית

שנה  22ובעלת ותק של  לימודי תזונה הוליסטיתולנטורופתיה
כוח הריפוי העצמי  –בטיפול נטורופתי. מחברת הספר "נטורופתיה 

של הגוף" והעורכת המדעית של הספרים "אלטרנטיבה טבעית 
 לאנטיביוטיקה" ו"תזונה לספורטאים המדריך השלם".

 הקורס מיועד
  

ים לטפל במצבי חולי שונים על ידי הקורס מיועד לאנשים המעוניינ
התאמת התזונה למצבים אלה ובאמצעות תוספת של ויטמינים, 

 מינרלים וצמחי מרפא.

 תכנית הלימודים

  

לימודי  שנות לימוד. 3תוכנית הלימודים: יומיים מרוכזים בשבוע, 
: הכרת המזונות, הכרת שיטות הטיפול תזונה טבעית הוליסטית

צעות התזונה, הכרת תוספי התזונה וצמחי במצבי חולי שונים באמ
מרפא, גישות שונות לניקוי רעלים. לימודי רפואה מערבית: אנטומיה, 
פיזיולוגיה, פתולוגיה, בדיקות מעבדה, פרמקולוגיה וביוכימיה. בשנה 

 השלישית מתקיימת התנסות מעשית בקליניקה.

 אפשרויות התעסוקה

  

וצמחי מרפא במצבי פתיחת קליניקה לטיפול באמצעות תזונה 
בריאות וחולי, יעוץ בחנויות טבע, שיווק מטעם חברות המוכרות 
תוספי תזונה, העברת סדנאות והרצאות. צוות המגמה מסייע 

 לבוגריה להשתלב בשוק העבודה.

 תעודות*

  

שנתית -מגמה תלת סיום תעודת תוענקנה לעומדים בדרישות 
 Mediמטעם  בריאבתזונה הוליסטית והסמכה ליעוץ לאורח חיים 

Win- וינגייטב  בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית . 

 .הרבולוג קליני תעודת -בנוסף 

 *שימו לב
הקורס לא מזכה את המסיימים בתואר "תזונאי" וזאת בהתאם 

-להוראות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח
 , לגבי ייחוד התואר וייחוד פעולות.2008

המכללה מפנה את תשומת לב המתעניינים והנרשמים ללימודי 
תזונה הוליסטית לקיומו של חוק הסדרת העיסוק במקצועות 

  , לרבות להוראותיו ביחס לייחוד התואר.2008-הבריאות, תשס"ח
  2008 -חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח

 למה אצלנו
  

. 1944לומדים תחת קורת גג אקדמית של המכללה הקיימת משנת 
ניתנים על ידי מיטב המרצים והמטפלים בתחום.  הלימודים במגמה 
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דנטים להיחשף התנסות קלינית מעשית יוצאת דופן המאפשרת לסטו
עמית חנין, מנחה מובילה  למירב המקרים בליווי מוסמך ומקצועי של 

  בתחום. כולל אפשרות לסטאז' בביה"ח "הילל יפה " בחדרה.

  

 


