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  מאמרים   אודות המכללה   דף הבית 
 

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

 קורס נטורופתיה

המכללה האקדמית בוינגייט הנמצאת בלב השרון, מכשירה תלמידים במגוון תחומים מעולם  
הספורט, הדרכה, ניהול אבטחה וחירום, מתודיקה ורפואה בספורט ועוד. אחד מהקורסים 

שמעניק לתלמידים את הכלים להבין את ההכרה כי לגוף יש  קורס נטורופתיה הפופולאריים הינו
אפשרות להילחם בעצמו במחלות ללא חומרים כימיים שיהרסו את הגוף בעתיד היות ולגוף יש 

מנגנונים פנימיים של שיקום וויסות עצמי וכתוצאה מכך הוא הוא מרפא את עצמו. תכנית 
כגון צמחי מרפא, הרבולוגיה, מתמקדת בלימודי תזונה  קורס נטורופתיההלימודים של

ארומתרפיה, שיטות אבחון שונות וקורסי העשרה שונים. בנוסף, יילמדו גם לימודי רפואה 
מערבית כגון אנטומיה, פרמקולוגיה, ביוכימיה ועוד. המכללה האקדמית בוינגייט בעד התנסות 

ביעית מתקיימת אישית, בכדי להכין את התלמיד לשוק העבודה בצורה הכי טובה, לכן בשנה הר
 התנסות מעשית בקליניקה, המעשירה את הידע המעשי של התלמיד ולא רק התאורטי.

 עבודה בתחום

בסיום הלימודים, צוות המרצים עומד לצד התלמידים בכל עת, בכדי להבטיח את מקומו בשוק 
העבודה, במקום איכותי עם תנאים נוחים. לאור התעודות שמוענקות לכל בוגר מלבד תעודת 

"מטפל מוסמך בנטורופתיה", הבוגרים יוכלו לעסוק במגוון תחומים בתוך תחום הרפואה 
המשלימה, לפי המשיכה ולפי הרצון שלהם. במהלך הלימודים, כל תלמיד מתמחה במסלולים 

שונים אותם הוא בוחר, בכדי שיוכל לבחור לעסוק בהם בעתיד. לבחירה, רפלקסולוגיה, שיאצו, 
במידה והתלמיד מתחבר לתת תחום בו בחר, יותר מאשר לתחום הראשי,   עיסוי, סו ג'וק ועוד.

 הוא יוכל ללמוד את אותו תחום לעומק ולקבל על שנות הלימודים שלמד כבר, נקודות זיכוי.

 מהן אפשרויות התעסוקה?

הן רבות, אם בפתיחת קליניקה פרטית לטיפול  קורס נטורופתיה אפשרויות התעסוקה בסיום
משווק מטעם חברות  באמצעות צמחי מרפא ותזונה, אם באמצעות עבודה כיועץ בחנויות טבע,

המוכרות תוספי תזונה, העברת סדנאות והרצאות בתחום, או בתור תזונאי טבעי ומאמן לאורח 
חיים בריא ועוד. המכללה האקדמית בוינגייט משקיעה בכל תלמיד ומעניקה לו את התנאים 

ל הנוחים ביותר, בכדי להעניק לו את הסביבה הלימודית הטובה ביותר והאווירה בה הוא יוכ
  להשתלב בקלות, הן מבחינת תכנית הלימודים והן מבחינת התרבות והחברה במכללה.
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