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היא מכלול של שיטות רפואיות לאיבחון וטיפול בגוף ובנפש,  הרפואה משלימ
מרבית הטיפולים מקורם בשיטות עתיקות,  המבוססת על חומרים טבעיים.

לן הוא התובנה, כי הגוף שלנו ניחן ביכולת הבראה כאשר המכנה המשותף לכו
עצמית וצריך לתת לו את התנאים המתאימים והיכולות המקסימליות לעשות 

כ"רפואה אלטרנטיבית", היום  ההרפואה המשלימ אם פעם הגדירו את זאת.
כבר מייחסים לה את ההגדרה של "רפואה אינטגרטיבית", כזו שמשלבת 

פואה קונבנציונאלית. ההבנה בחשיבותה לבין ר הרפואה משלימ בין
ובתרומתה לריפוי ולטיפול יעיל, יצרה עלייה רבה  ההרפואה המשלימ של

בביקושים למטפלים רבים מוסמכים בשיטות השונות, להקמת מוסדות לימוד 
הבחירה במוסד לימודים  חדשים ומקצועיים ולמגוון קליניקות ברחבי הארץ.

והחשוב בדרך ההכשרה של   שלב הראשוןמוסמך ומקצועי, היא ללא ספק ה
 .הרפואה משלימבמטפלים מוסמכים 

 ?מה חשוב לבדוק כשרוצים להירשם ללימודים
 ?איך הופכים למטפלים מצוינים ומהן אפשרויות התעסוקה בתום הלימודים

 
   כל הפרטים בסרטון שלפניכם.

 

  

 הטופס הרשמ 
 חום פתוי 
 רצור קש 

  

 .וינגייטבבמכללה האקדמית  רפואה משלימה כל מה שרצית לדעת על
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 2004בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית בוינגייט נוסד בשנת 
 .במטרה להכשיר מורים ומטפלים בתחומים מקצועיים רבים ומגוונים

הן ברמה הגבוה  ההרפואה המשלימ תוכניות הלימוד המוצעות בתחום
למוסד מנצח ומוביל  medi win והמקצועית ביותר בארץ, מה שהופך את

 .ות לרפואה משלימה בארץבתחום כלל המקצוע
למען מטרה זו מעמידה המכללה האקדמית אולמות הרצאה מרווחים, מתקנים 
חדשים, מעבדות לימוד מתקדמות, ספריה עדכנית ומורים, מרצים וסגל מרצים 

 .ופרופסור רפי קרס מהשורה הראשונה, כשבראשם היועץ לתכניות הלימודים
Medi win נטורופתית בכירה רית שטיינד"ר גיל מנוהלת מהקמתה על ידי ,

 .ומובילת דעה בתחום בארץ ובעולם
על איכות וסטנדרטים גבוהים ביותר  רדר' גילית שטיינ בניהולה, מקפידה

 .המשתלבים עם יחס אישי, קשב רב ומענה לצרכי הסטודנטים
כלל הקורסים מוכרים על ידי האיגודים המקצועיים השונים. הקורסים 

מתעדכנים ומשתנים באופן שוטף בהתאם לצרכים, לבקשות הסטודנטים 
 .והסביבה

 
במכללה האקדמית בוינגייט  ההרפואה המשלימ המקצועות הנלמדים בתחום

 .מעניקים בנוסף לאיכות החיים משלח יד בעל הכנסה מכובדת
 -לבוגרינו להשתלב כסגל מטפלים ברפואה משלימה בכל הארץ אנו מסייעים

 .בתי חולים, מרכזי ספורט ונופש, מרכזי ספא, בתי מלון ובתי אבות
אנו מלוום אותם בראשית ובהמשך דרכם המקצועית, משמשים לסטודנטים בית 

חם שתמיד נעים לחזור אליו, אם להתייעצות ואם לקורסי המשך והרחבת 
 .היריעה

 
המכללה האקדמית ב וינגייט נפתח לרשות הסטודנטים מרכז טיפולים  בקמפוס

הוליסטי הפתוח לקהל הרחב, המאפשר לבוגרי המגמות השונות לרפואה 
 .משלימה לצבור ניסיון טיפולי מעשי בתחילת דרכם המקצועית

, בית הספר לרפואה Medi Winבנשמח לראותך במסגרת הלימודים 
 .במכללה האקדמית בוינגייט משלימה

בית הספר ללימודי רפואה משלימה מנוהל על ידי דוקטור גילית 
 ..והיועץ לתכניות הלימודים פרופ' רפי קרסו | שטיינר
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