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מרצה: ד"ר רחל שטיינר
רכז אקדמי: פרופ' חיים גמליאל

הקורס יתקיים: בימי ב' בין השעות: 11:30-10:00. עלות הקורס: 700 ₪ לסמסטר )בכל סמסטר 12 מפגשים(. 
תוענק הנחה של 100 ₪ לנרשמים מראש לשני הסמסטרים עד התאריך 15.10.20 )ההנחה תינתן עבור סמסטר ב'(
במה יעסוק הקורס? אורח חיים פעיל ובריא ותזונה נכונה בגיל הזהב עפ"י רפואה מונעת תכליתית, למניעת 

מחלות ולבריאות מיטבית. מטרת הקורס לספק הכוונה ליישום אורח חיים בריא על ידי הקניית הידע המדעי של רכיבי 
התזונה הנבונה והמונעת תכליתית, להקנות פרקטיקה יישומית של התזונה, לספק רקע קולינרי ולהקנות כלי אימון 

קוגניטיביים התנהגותיים להנעה לאימוץ הרגלי בריאות, וליישום השינוי לאורח חיים בריא.

מנושאי הקורס:

סמסטר א'  מספר הקורס: 25-421-01

00   פחמימות - צורות רבות לו לסוכר. אבות המזון  - אבני בנין הגוף 
00   שמנים ושומנים - אלו סוגי שמנים להכניס למטבח?   

00   חלבונים - כמות וסוג החלבונים הנדרשים לתחזוקת הגוף המתבגר.  
00   תזונה נבונה והשלמת תזונה לשיפור הבריאות-ויטמינים ומינרלים לתחזוקה     רפואה תכליתית מונעת מחלות 

               נכונה של גוף ונפש, מזונות מומלצים המכילים רכיבים רפואיים למניעה,
      וסביבה חימצונית כגורם לחולי והזדקנות.

00   תחזוקת מערכת חיסון חזקה - מניעה וטיפול בשפעת ומחלות נגיפיות.  
00   הדגשים למעקב בדיקות דם תקופתיות.  

00   מערכת עיכול תקינה כבסיס לבריאות מיטבית.  מחלות הגיל השלישי 
00   טרום סוכרת / סוכרת - מניעה וריפוי ללא פגימה בהנאת האכילה.  

00   האמת על הכולסטרול. חשיבותו ואיזונו ע"י תזונה והשלמות תזונה.  
00   תחזוקת מוח חד, זיכרון מיטבי, ואיזון קשב וריכוז.  

מועדי המפגשים: סמסטר א' -  19.10.20  ו  26.10.20  ו  2.11.20  ו  9.11.20  ו  16.11.20  ו  23.11.20  ו  30.11.20  ו  
7.12.20  ו  14.12.20  ו  21.12.20  ו  28.12.20  ו  04.1.21 

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

איזון בריאות מיטבית
ע"י טיפול במחלות על פי הרפואה המונעת תכליתית, והרפואה הטבעית.

מרצה: ד"ר רחל שטיינר
רכז אקדמי: פרופ' חיים גמליאל

הקורס יתקיים: בימי ב' בין השעות: 11:30-10:00. עלות הקורס: 700 ₪ לסמסטר )בכל סמסטר 12 מפגשים(. 
תוענק הנחה של 100 ₪ לנרשמים מראש לשני הסמסטרים עד התאריך 15.10.20 )ההנחה תינתן עבור סמסטר ב'(

במה יעסוק הקורס? הבנת אסטרטגיות הטיפול והתהליך הטיפולי בקבוצות מחלות נפוצות על פי מנגנוני פעולתן, 
תוך יישום עקרונות טיפוליים ברפואה המונעת תכליתית והרפואה הטבעית.מנושאי הקורס

קבוצות המחלות העיקריות:  פתולוגיות מערכת העיכול  ו   מחלות מטבוליות ]סוכרת ולחץ דם[  ו   מחלות ממאירות   ו  
מחלות אוטואימיוניות   ו   פוריות הגבר והאישה

מנושאי הקורס:

סמסטר ב'  מספר הקורס: 25-422-01

00   חוסר אינזימטי, היפוכלורידיה, היפרכלורידיה, צרבות, המיקרוביום האנושי
00   מחלות מעיים שכיחות- שלשול, עצירות, מעי רגיז, דברטיקוליטיס. 

00   תסמונת מטבולית, דיסליפדמיה וכבד שומני
UTI-00   בריאות האישה - מנופאוזה, אוסטאופרוזיס ודלקות בדרכי השתן

00   בריאות הגבר BPH- הגדלת בלוטת הערמונית, פרוסטטיס- דלקת בלוטת הערמונית
00   יתר לחץ דם

00   מחלות לב-טרשת עורקים, תעוקת חזה, התקף לב, אי ספיקת לב, שבץ מוחי
00   מחלות מפרקים- ראומטיק- אטריטיס ואוסטאו- אטריטיס

00   מחלות ממאירות- התהליך הסרטני, תזונה, משלימי תזונה וסרטן
00   פיברומיאלגיה

00   אלצהיימר ודימנציה
 

מועדי המפגשים: סמסטר ב' -  8.3.21  ו  15.3.21  ו  5.4.21  ו  12.4.21  ו  19.4.21  ו  26.4.21  ו  3.5.21  ו  24.5.21  ו   
31.5.21  ו  7.6.21  ו  14.6.21  ו  21.6.21

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

קורס
שיתקיים בזום 

יוזל ל - 550 ש"ח 

לסמסטר א׳


