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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 עיסוי

הרפואה המשלימה הופכת עם הזמן להיות יותר פופולארית מתמיד גם בארצנו ונראה כי אותם  
אנשים אשר היו סקפטיים לגביה כעת נהנים מהיתרונות הרבים שלה שעולים על יתרונותיה של 
הרפואה הקונבנציונאלית. העולם של הרפואה המשלימה עוסק רבות בטיפול במגע, מה שגורם 

ים, רגוע וטיפולי לא רק מבחינה פיזית אלא גם מבחינה רגשית. מטופלים אשר לו להיות מאוד נע
מגיעים לטיפולים הראשונים בהתחלה לא מאמינים באופן אבסולוטי בשיטה, אלא רק לאחר 

מספר טיפולים, כאשר הגוף שלהם מקבל את הטיפול באופן מלא ומשקם את עצמו. המכללה 
באמצעות בית הספר לרפואה משלימה, בו נלמדים מגוון האקדמית בווינגייט מכשירה סטודנטים 

רב של קורסים מעניינים ומאוד מאתגרים, שמושכים כל אחד לאתגר. הקורסים הנלמדים כוללים 
קורס  לימודי נטורופתיה, רפלקסולוגיה, רפואה משלימה לבעלי חיים, שיאצו, פלדנקרייז וכמובן

 י שבדי, עיסוי תינוקות, עיסוי רפואי ועוד.שמחולק למספר תחומים לבחירה בין עיסו עיסוי

 תכנית הלימודים

קשת בכל העולם ולאור שבדי, שיטה מאוד מבו קורס עיסוי אחד מהקורסים הפופולאריים הוא
הביקוש ההיצע עולה עם השנים. יותר ויותר סטודנטים מחליטים ללמוד קורס עיסוי שבדי 
ולהתמחות בתחום, בכדי להיות מטפל בקליניקה פרטית או באחד מהמוסדות הרפואיים 

שמשלבים רפואה קונבנציונאלית עם רפואה אלטרנטיבית. הקורס מיועד לכל המעוניין לעבוד עם 
קורס  שים ולעסוק במגע, מה שמצריך ממנו סובלנות, אדיבות, חום ורגישות לזולת. בסיוםאנ

שבדי, כל בוגר שעבר בהצלחה את הקורס מקבל תעודת מטפל בעיסוי שבדי, עימה הוא  עיסוי
יכול להשתלב במגוון מרכזי בריאות בארץ, מרכזי הכנה ללידה, קליניקות בריאותיות, ספא וכן 

מאי מבית לבית או בתוך קליניקה שניתן להשכיר לפי שעה. תכנית הלימודים לעבוד באופן עצ
מאוד מגוונת ומעניינת וכוללת לימודים על גוף האדם, הן על האנטומיה של הגוף, הן על מערכת 

התנועה והן על ההשפעות של העיסוי על הגוף. המכללה האקדמית בווינגייט מכשירה את 
חכמה ומתקדמת, בה יש סגל מרצים מין המעלה הראשונה,  הסטודנטים באמצעות מערכת מאוד

שיש ביכולתו להעביר את הידע אל הסטודנטים בצורה הטובה ביותר, שתאפשר להם לקלוט את 
 הידע במהירות, למרות כי יש מידע רב שיש להעביר בזמן קצר.

 האווירה בקמפוס

, האווירה מאוד וינגייטמית באין ספק כי מלבד המקצועיות והאיכות של הלימודים במכללה האקד
מוסיפה עניין ומאפשרת לסטודנטים להגיע ללימודים עם חיוך, ליהנות מהמראה הפסטורלי 

שבסביבת הלימודים ולהתרשם מהרמה הגבוהה של שאר הסטודנטים במכללה. הקמפוס מציע 
 לך להגיע ולהתרשם וליהנות מהחוויה, בכדי להפוך את האהבה שלך לקריירה.
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