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 תוכנית לימודי נטורופתיה
 
 

 2014מתכונת חדשה החל בספטמבר 

 

לפי מתווה זה יש המלצה של האגודה למספר שעות הלימוד בכל מקצוע. במידה ומכללה רוצה לחלק 

 .שעות מינימלי מחויב לכל קורסאת השעות בצורה שונה זה אפשרי אולם יש מספר 

 

 . מינימוםתוכנית הלימודים המפורטת היא דרישת 

 

 

 

     רפואה מערבית

 הערות מינימום שעות תוכנית חדשה תוכנית ישנה שם המקצוע

  150 150  אנטומיה ופיזיולוגיה

  60 100  כימיה וביוכימיה

  180 300  פתולוגיה

  60 60  בדיקות מעבדה

  30 60  פרמקולוגיה

  20 30  עזרה ראשונה

  700 700 700 סך הכל

     

מידענות רפואית ושיטות 
 *מחקר

 60 30 
יכול להיכלל מקצוע חדש, 

רפואה שעות  700במניין 
 מערבית ויכול להיות בנפרד

 
 
 
 
 
 

    

     רפואה נטורופתית

 הערות מינימום שעות תוכנית חדשה תוכנית ישנה שם המקצוע

  30 50 50 הסטוריה ופילוסופיה

  120 120  תזונה מערבית

 180 180 650 תזונה טבעית
בתוכנית הישנה לא היתה 

שעות  650חלוקה אלא היו 
 תזונה באופן כללי

  30 60  תעשייה וטכנולוגיות מזון
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 הערות:

 שעות רפואה מערבית 700ין י* מקצוע חדש, לא נכלל במנ
 
   : נפש-ףשעות גו 100מקצועות לבחירה ללימוד  **

 . EFT, הרפיה, מדיטציה, תהליך מודעות, דמיון מודרך, הילינג, רייקי, ביירון קייטי, NLPמח אחד,     
 .במידה ויש לכם הצעות נוספות ללימוד שעות אלו, נשמח לשמוע ולאשר במידה וסביר    

 
 מבוא לפסיכולוגיה

 60 60  

 100 100 300 נפש-ףקורסי גו
להעביר כל מכללה תבחר איך 

שעות אלו על פי הרשימה 
 **המסומנת ב

  80 80 80 פרחי באך

  60 60  אורתומולקולריה

  80 80 80 ארומותרפיה

  240 240 150 צמחי מרפא

טיפול נטורופתי אינטגרטיבי 
 במחלות

 150 150  

  60 60  אתיקה ויחסי מטפל מטופל

סטאז' )כולל קדם  -קליניקה 
 קליניקה(

 שעות 150מינימום  -סטאז'  250 250 250

  1490 1490 1560 סך הכל

 
 
 
 
 
     

     לימודי בחירה

 הערות מינימום שעות תוכנית חדשה תוכנית ישנה שם המקצוע

אבחון )אירידיולוגיה, כירולוגיה, 
תווי פנים ושפת גוף, 

פלקסולוגיה שנה ב, שיאצו ר
 שנה ב'

120 150 120 

 
  400 240 ראו פירוט בהמשך ***בחירה

 
  550 550 540 בחירה סך הכל

 
     

   2800 2800 הלימודים תכניתכל סך 
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 מקצועות אפשריים ללימודי הבחירה: ***

 )רק לצד לימודי פילוסופיה סינית  שיאצו, טווינא, מגע )עיסוי, רפלקסולוגיה, הידרותרפיה(
 וסינדרומים(

 נפש )מח אחד, -גופNLP ,הרפיה, מדיטציה, תהליך מודעות, דמיון מודרך, הילינג, רייקי ,
 (EFTביירון קייטי, 

 )תנועה )יוגה, פילאטיס, צ'י קונג, טאי צ'י 

 צמחי מרפא 

 הומאופתיה 
 

 .מקצועות נוספים למקצועות הבחירה יאושרו על פי בקשה


