
להומאופתיה
ידיעון בית הספר הישראלי

ותזונה

מיסודו של ד”ר חיים רוזנטל



 מסלול ההכשרה המוביל בישראל למטפלים
בהומאופתיה ותזונה

הומאופתיה קלאסית הינה אחת משיטות הטיפול המובילות בעולם הרפואה 
המשלימה, כבר למעלה מ-200 שנה. בשנים האחרונות זוכה ההומאופתיה 

להעדפה ברורה בקרב הפונים לטיפולי רפואה משלימה, הודות ליכולות 
האבחון הייחודיות וכמובן בזכות תוצאות הטיפול הנהדרות והשפעתן 

המיטיבה על בריאותם הנפשית והגופנית של המטופלים.

בית הספר הישראלי להומאופתיה ותזונה, נחשב לבית הספר הגדול, הוותיק 
והמוביל בישראל בתחום ההומאופתיה.

מאז הקמתו בשנת 1989 על ידי ד”ר חיים רוזנטל, מבכירי ההומאופתים 
בישראל ובעולם, הכשיר בית הספר מאות מטפלים המנהלים קליניקות 

משגשגות.

ההומאופתיה פופולרית מאד היום וכבר שני עשורים מושלבת בהצלחה 
במרפאות של כל קופות החולים בכל רחבי הארץ .

לכל קופות החולים כיום מרפאות רפואה משלימה ובמסגרתם עובדים 

עשרות הומאופתים בוגרי בית הספר.

חזון בית הספר

בית הספר הישראלי להומאופתיה מכשיר את טובי ובכירי 
ההומאופתים בישראל

בית הספר מתחייב להעניק את ההכשרה ההומאופתית הטובה והמקצועית 
ביותר בישראל. כמו כן, ביה”ס מכשיר רופאים, אחיות וצוותים רפואיים 

להתמחות בטיפול הומאופתי. 

בית הספר מתחייב להעניק לתלמידיו את מסלול הלימודים הטוב, המעמיק 
והמתקדם ביותר, ולהעניק להם את כל הכלים הדרושים על מנת לנהל 

קליניקה מצליחה לאורך זמן.



רפואת העתיד: הומאופתיה ותזונה מתקדמת
השילוב בין הומאופתיה ותזונה מתקדמת נמצא כיום בחזית הרפואה 

המשלימה בעולם.

בית הספר הישראלי הוא בית הספר ההומאופתי הראשון בעולם שמעביר 
תוכנית מקצועית ומקיפה הכוללת לימודי הומאופתיה ברמה גבוהה, לצד 

לימודי תזונה מתקדמים.

השילוב בין הרפואה ההומאופתית לתזונה מאוזנת והשלמת חסרים 
תזונתיים, מאפשר להומאופת להגיע לאחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר. 

כהומאופתים בוגרים ומומחים לתזונה נכונה, תצאו עם ארגז כלים עשיר 
ורחב עימו תוכלו לעזור למטופלים באופן המשמעותי ביותר.

ההומאופתיה פופולרית מאד היום וכבר שני עשורים מושלבת בהצלחה 
במרפאות של כל קופות החולים בכל רחבי הארץ .

לכל קופות החולים כיום מרפאות רפואה משלימה ובמסגרתם עובדים 
עשרות הומאופתים בוגרי בית הספר.

ד”ר ניר ברוש
 RcHom והומאופת MD רופא

שמי ד”ר ניר ברוש ואני בוגר בית הספר להומאופתיה בראשות 
ד”ר חיים רוזנטל. בית הספר מורכב מתכנית לימודים 

ארבע שנתית מקיפה ביותר, שבה נלמדים עקרונות הריפוי 
ההומאופתי, עם דגש רב על סטאז’ שמכין הלכה למעשה את 
הלומדים לעבודתם העתידית כהומאופתים. תכנית הלימודים 

מעניינת, מקיפה ועמוקה, והיא מכסה תחומים רבים שאותם פוגש המטפל 
העתידי בפרקטיקה - במובן הזה בית הספר מצייד את הסטודנטים בכלים הנחוצים כדי 

לטפל בצורה מקצועית ואחראית כבר עם סיום הכשרתם.

צוות המורים מורכב ממובילי התחום בארץ, כאשר כל מורה תורם ניסיון וידע עשירים, 
שמאפשרים לתלמידים לחוות זוויות שונות של המקצוע וללמוד טכניקות ריפוי מגוונות 
שאותן ניתן ליישם בקליניקה; בנוסף לזה חווית הלימוד היא מקצועית, רצינית ונעשית 

באווירה חמה ותומכת, כך שכל מטפל/ת לעתיד יכולים למצוא את ההדרכה האישית 
המתאימה להם ביותר. 

אני ממליץ בחום על בית הספר הישראלי להומאופתיה למי שמעוניינים לרכוש את כל 
הכלים הנדרשים כדי לטפל באנשים כבר עם סיום לימודיהם - זהו בית ספר מקצועי, עם 
ידע וניסיון מצטברים של טובי ההומאופתים בארץ, ועם אווירה אישית ואנושית שבאה 

לקראת הלומדים ומותאמת לצורכיהם לכל אורך הדרך.
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לימודים שהם חוויה משנת חיים!

במהלך הלימודים תעברו כסטודנטים תהליך התפתחותי מרתק, הן במישור 

המקצועי והן במישור האישי. תרכשו ידע רב בהבנת המטופלים העתידיים 

וניסיון רב בטיפול במגוון בעיות גופניות, רגשיות ונפשיות.

לאורך כל תקופת הלימודים ולאחריה תוכלו ליהנות לא רק מתכנית 

הלימודים בעלת המוניטין הטוב ביותר בארץ, אלא גם מליווי חם ואישי 

מצוות ההוראה ומנהלי בית הספר. 

צוות בית הספר יעמוד לרשותכם בכל שאלה ובקשה. 

עם סיום הלימודים תוכלו לפתוח קליניקה פרטית משלכם וכן תוכלו 

להשתלב במרפאות קופות החולים ובבתי החולים. 

צוות בית הספר ימשיך ללוות אתכם ולתמוך בכם בתחילת הדרך. לבית 

הספר מסלולי המשך בהם תוכלו להמשיך להשתלם גם לאחר סיום 

הלימודים, לצבור ניסיון ולהתייעץ.

מהי הומאופתיה? 

ההומאופתיה הינה שיטת טיפול יעילה ביותר לטיפול במגוון רחב של 

מחלות גופניות ונפשיות ולכן גם פופולארית מאוד הן בקרב הציבור והן 

בקרב מוסדות הרפואה בישראל. 

ההומאופתיה התפתחה בגרמניה לפני למעלה מ 200 שנה על ידי רופא 

גרמני בשם ד”ר סמואל הנמן. בהומאופתיה נעשה שימוש בתרופות 

העשויות מחומרים טבעיים כגון צמחים ומינרלים.

ההומאופתיה מתייחסת לא רק לסימפטומים, אלא בראש ובראשונה לאדם 

החולה. האבחון ההומאופתי שואף לגלות את הסיבה הנפשית שבגללה 

האדם נעשה חולה, להביאה לאיזון ובמקביל לרפא את הגוף.

ההומאופתיה הינה רפואה טבעית לחלוטין, ללא תופעות לוואי והיא 

מסייעת למטופלים מגיל 0-100.

הייחוד של ההומאופתיה הוא בריפוי השורשי והעמוק שהיא מציעה 

למטופלים. ההומאופת המיומן עוזר למטופליו להגיע לאיזון הן ברמה 

הנפשית והן ברמה הגופנית.



ד”ר אמיר אניספלד
מומחה לרפואת ילדים והומאופת 

אני ד”ר אמיר אניספלד, מומחה לרפואת ילדים והומאופת כבר 

23 שנה. אני בוגר ביה”ס הישראלי להומאופתיה של ד”ר רוזנטל.

לאחר מכן למדתי במספר מקומות בחו”ל, ועדיין אני סבור 

שהלימוד בישראל היה הרבה יותר ממוקד, ומעבר לפילוסופיה 

החשובה, הלימוד הוא בדגש מאד יישומי. מעבר להתפתחות האישית והרוחנית שלנו 

בלימודים, שזה מאד חשוב ובהחלט קיים בבית הספר, יש את הפן הפרגמטי. כל מה 

שלמדתי בבית הספר, יישמתי לאחר מכן במשך יותר מ-20 שנה בקליניקה! וזה הכי חשוב!

לעומת לימודי הרפואה הרגילה שבה מרבית השנים תלמד דברים שאין בינם לבין הפציינט 

שישב מולך בקליניקה קשר רב, כאן בבית הספר של ד”ר רוזנטל, כל מה שלמדת יבוא לידי 

ביטוי לאחר מכן בקליניקה! החשיפה לד”ר רוזנטל ולהומאופתיה הייתה אחד מהאירועים 

המכוננים בחיי. יש את החיים שלפני והחיים שאחרי. לקראת סוף לימודי התחלתי לעסוק 

בהומיאופתיה ומהרגע שסיימנו, לפני 23 שנה רשמתי אולי 4-3 מרשמים קונבנציונאליים.

אני די קמצן במחמאותיי ולא מפזר אותן בקלות, אבל אם יש מישהו שחזרתי ואמרתי שוב 

ושוב שהוא ‘מורי ורבי’ וחלק גדול ממה שאני יודע זה בזכותו - זה ד”ר חיים רוזנטל. מגיע 

לו שאפו ענק ממני ובטח מכל קהילת ההומאופתים והמטפלים במדינת ישראל. אין אדם 

שעשה כל כך הרבה לדחיפת ההומיאופתיה בישראל כמו שעשה ד”ר רוזנטל.
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מקום ומשך הלימודים

הלימודים 
יתקיימו בבית 

הספר הישראלי 
להומאופתיה ותזונה 

ברמת אביב

משך הלימודים 
הוא כיומיים 

מלאים ומרתקים 
של לימודי 

הומאופתיה ותזונה

לימודים פרונטליים או 
 בזום לבחירתכם.

2 ימי לימוד שבועיים 
או למידה כקורס 

דיגיטלי בזמנכם הפנוי  

לתשומת ליבכם, סטודנטים שלמדו רפואה מערבית במסגרות אחרות - 

זכאים לפטור בהתאם לדרישות ביה”ס.

לימודי רפואה
מערבית כחצי יום 

לימודים נוסף. 
דיגיטליים - לבחירתכם

יום לימוד נוסף 
בביתכם לצורך 
הכנת עבודות 
ושיעורי בית

ניתן להצטרף ללימודים 
בכל מתכונת וקצב 

שנוחים לכם, בכל שלב 
בשנה ומכל העולם!



תעודה והסמכה

עמידה בדרישות תכנית הלימודים של השנה הראשונה מקנה תעודת 	 

“יועץ לאורח חיים בריא במסלול התזונה” מטעם בית הספר הישראלי 

להומאופתיה ותזונה.

עמידה בדרישות תכנית הלימודים המלאה מקנה תעודת “הומאופת 	 

מוסמך” מטעם בית הספר הישראלי להומאופתיה ותזונה ובאישור האגודה 

הישראלי להומאופתיה קלאסית.

ביה”ס מוכר על ידי האגודה הישראלית להומאופתיה.	 

ביה”ס הראשון שהוכר על ידי האגודה הישראלית להומאופתיה.	 

תוכנית הלימודים בנויה על פי הסטנדרט של האגודה הישראלית 	 

והעולמית להומאופתיה קלאסית

בוגרי בית הספר הישראלי הם היחידים בישראל שמתקבלים באופן 	 

אוטומטי כחברי האגודה הישראלית להומאופתיה.



צוות בית הספר

הצוות שלנו מורכב מההומאופתים הטובים והבכירים בישראל. 

הצוות הוותיק שלנו הכשיר את מרבית ההומאופתים בישראל, החל משנת 

1989, כבר 33 שנים!

החזון שלנו הוא לתת לכם את היחס האישי ביותר, החם ביותר וללוות אחד 

על אחד כל תלמיד ותלמידה בבית הספר!

בית הספר הישראלי להומאופתיה הוקם בשנת 1989 על ידי ד”ר חיים 

רוזנטל M.D רופא והומאופת.

צוות המרצים בבית הספר כולל את ד”ר רוזנטל עצמו, הומאופת ומרצה 

מבוקש בארץ ובעולם, וצוות מעולה של הומאופתים בכירים וותיקים, 

רופאים והנטורופתים )מומחים לתזונה( הטובים בישראל.

בית הספר שלנו מתנהל באווירה מאד משפחתית וחמה, אנו כאן כדי ללוות 

אתכם יד ביד ולעזור לכם להפוך להומאופתים הטובים ביותר בישראל!

להיכרות עם צוות ביה"ס בקרו באתר שלנו 
isohomeopathy.co.il/teachers



 תוכנית הלימודים הייחודית של בית הספר
הישראלי להומאופתיה ותזונה

תוכנית הלימודים של בית הספר הישראלי להומאופתיה 
ותזונה נחשבת לתוכנית הלימודים הגדולה ביותר 

והמקיפה ביותר בישראל ללימודי ההומאופתיה. לא בכדי 
קוראים לנו “סיירת המטכ”ל של עולם ההומאופתיה". 

התוכנית מיועדת לאלו שרוצים ללמוד הומאופתיה ולרכוש 
מיומנות ברמה הגבוהה ביותר. העבודה כמטפל מעמידה מולנו 
אתגרים רבים ודורשת מאיתנו מיומנות ברמות הגבוהות ביותר.

תוכנית הלימודים שלנו היא בעלת ההיקף הגדול בישראל בלימודי 
ההומאופתיה ודואגת לכך שתהיו ההומאופתים הטובים בישראל!

בית הספר מצייד אתכם בארגז כלים עשיר לצד לימודי 
ההומאופתיה והתזונה, אשר מבטיח את הצלחתכם 

בלימודים ובהקמת קליניקה פורחת ומשגשגת! כלים 
נוספים אלו שתלמדו במהלך הלימודים הם ייחודיים לבית 

ספרנו ויעניקו לכם יכולות חשובות ביותר כהומאופתים!

בית הספר שלנו הוא בית הספר הראשון בארץ שהוכר על ידי 
”האגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית“, ותוכנית הלימודים 

שלנו היא הראשונה שהוכרה בארץ על ידי האגודה. אנו בית 
הספר היחיד בישראל כיום שהבוגרים שלו, עם סיום לימודיהם 
מתקבלים באופן אוטומטי כהומאופתים מורשים חברי אגודה.   

תכנית הלימודים עומדת בכל דרישות האגודה, ועולה 
עליהן בהרבה מבחינת מספר שעות הלימוד והסטאז’.

תעודת הסיום של ביה”ס מזכה אתכם בתעודת הומאופת מורשה 
ע”פ דרישות האגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית והיא עומדת 

בסטנדרטים בינלאומיים של האגודות הבינלאומיות להומאופתיה.

בוגרי בית הספר יכולים להשתלב בעבודה כהומאופתים מורשים בבתי 
החולים, קופות החולים וכמובן בקליניקות הפרטיות.



נושאי הלימוד:

עקרונות ההומאופתיה 
נעמיק ונלמד במלואו את ספרו המרתק 

של מייסד ההומאופתיה, ד“ר סמואל 

הנמן, ”האורגנון“, ספר החוקים המרתק 

של ההומאופתיה. ונעמיק בספרים של 

ההומאופתים הגדולים בעולם.  

לבית הספר תוכנית ייחודית המחברת 

בין חוקי ההומאופתיה לדוגמאות חיות 

מהקליניקה שהופכות את הלימוד לקליל, 

חי ומרתק ויישומי לחיי המטפל!

למידת התרופות ההומאופתיות 

נלמד לעומק על מאות התרופות 

ההומאופתיות השונות העשויות 

מצמחים, מינרלים ושלל חומרים מן 

הטבע! לאחר לימוד התרופה יערך 

תמיד שיעור נוסף שבו נתרגל מקרים 

מהקליניקה שמתאימים לאותה התרופה 

ונפתח את המיומנות שלכם בעבודה עם 

התרופות השונות. תרגול פרקטי ופיתוח 

מיומנות ברמה הכי גבוהה הם הדבר הכי 

חשוב עבורנו!



היכרות מעמיקה עם ספר 
הסימפטומים ההומאופתי!

תוכנית חדשה וייחודית ללימוד ותרגול 

שבועי של ספר הסימפטומים ההומאופתי. 

התוכנית החדשה שלנו בנויה משיעורים 

שבועיים ותרגול שבועי בבית והוכיחה את 

עצמה בצורה מדהימה! התלמידים שלנו 

פותרים בהצלחה מקרים הומאופתים החל 

מהשנה הראשונה ועושים זאת בהצלחה 

רבה! 

לימודי תזונה מתקדמים 
להומאופתים

שליש מהמחלות שניתקל בהן בקליניקה 

 שלנו הינן מחלות תזונתיות לחלוטין:

סכרת, השמנה, ל”ד, קשב וריכוז, דיכאון, 

בעיות שינה, נשירה ועוד המון בעיות 

שנובעות פעמים רבות מחסרים תזונתיים.

בית הספר שלנו הוא בית הספר היחידי 

 בארץ שמשלב בלימודיו לימודי תזונה,

 החל מהשנה הראשונה! תלמידנו

מסיימים את השנה הראשונה עם תעודת 

״יועץ לאורח חיים בריא במסלול התזונה״ 
ומתחילים לייעץ תזונתית למטופליהם. 

לימודי התזונה נותנים להומאופתים ארגז 

כלים אדיר ומגדילים בצורה משמעותית 

ביותר את אחוזי ההצלחה שלהם 

בקליניקות.

במסלול התזונה מלמדים מיטב המרצים  

 בראשותו של הנטורופת הטוב בישראל,

 מר רון יפה. רון הוא המרצה העיקרי

 ולצידו מלמדים ד”ר שולמית לוריא,

גלי הנדל, רותי פינק, ונועה אדם-גרוס.



יסודות התזונה
 בקורס נלמד את כל מה שחשוב לדעת

 לגבי התזונה שלנו ושל מטופלינו,

רכיבי התזונה ואבות המזון המרכזיים, 

 הוויטמינים והמינרלים השונים,

תוספי מזון, מערכת העיכול ועוד.

המרצה הראשי של התוכנית הינו 

 הנטורופת הטוב והידוע בישראל,

מר רון יפה.

טיפול במחלות בעזרת תזונה
נרכוש את הכלים לטיפול בשלל מחלות 

בעזרת תזונה מאוזנת ותוספי מזון. 

נסקור את כל מערכות הגוף ואת כל 

המחלות וכיצד ניתן לרפאן בעזרת 

תזונה: מערכת העיכול, לב וכלי דם, 

קשב וריכוז, מוח ומערכת העצבים, 

מחלות אוטואימוניות, כולסטרול, 

סכרת, השמנה, תזונת ילדים, בעיות 

הורמונליות, בעיות פריון, חיזוק 

מערכת החיסון ומניעת מחלות וטיפול 

במצבים נפשיים כגון: חרדה, דיכאון 

והתפרצויות זעם. 

נלמד על השלמת החסרים התזונתיים 

על מנת להביא את המטופל לאיזון. 

נלמד על הרעלים השונים וכיצד לערוך 

ניקוי רעלים ולעבור לאורח חיים בריא.

נלמד כיצד לבנות תוכנית תזונה, 

תפריטים ואת הידע העדכני בעולם 

תוספי המזון.  



התמחות בטיפול הומאופתי 
 ותזונתי בקשב וריכוז, 

חרדה ודיכאון 
זוהי התמחות ייחודית לבית הספר שלנו! 

בהתמחות נלמד לעומק ונתרגל את 

הטיפול המשולב בהומאופתיה ותזונה 

בקשיי קשב וריכוז. את הקורס מעבירות 

מנהלת בית הספר, ההומאופתית נועה 

אדם גרוס המתמחה בטיפול בהומאופתיה 

ותזונה בקשב וריכוז וד”ר שולמית 

לוריא, רופאת משפחה והומאופתית. 

שתיהן בעלות ניסיון רב בטיפול במאות 

מטופלים בתחום זה. נלמד את הידע 

המתקדם בעולם ההומאופתיה והתזונה 

בתחום שיפור הקשב, הריכוז, החרדה, 

הדיכאון ושיפור המצב הנפשי בעזרת 

תזונה נכונה. זוהי התמחות ייחודית 

שתלמידנו מאד מחכים לה!

קורס ייחודי לניתוח מעמיק של 
בדיקות מעבדה

קורס ייחודי עם מר רון יפה, ביוכימאי 

והנטורופת הטוב בישראל המלמד אתכם 

את הידע העדכני בעולם בפענוח וניתוח 

בדיקות מעבדה ועבודת אבחון עם 

בדיקות מעבדה מתקדמות ומיוחדות. 



קורס ייחודי וראשו מסוגו בארץ 
ללקיחת מקרה ואבחון הומאופתי

בנינו קורס חדש ומעולה, שבו תלמדו 

כיצד לאבחן ולתשאל את המטופלים 

בצורה הכי טובה ומעמיקה, ילדים 

ומבוגרים. כיצד להתמודד מול כל 

האתגרים שמציבים בפנינו המטופלים 

ולהביא אותם למטרה המיוחלת: ריפוי 

מלא! 

קורס תקשורת עם מטופלים
קורס ייחודי שהוספנו בשנתיים 

האחרונות ושתלמידנו מאד אוהבים. 

קורס התקשורת הייחודי מעניק 

לתלמידים שעות של תרגול בכדי לתרגל 

עבודה מול מטופלים לקראת ההתמחות. 

לאחר קורס האבחון ההומאופתי, בקורס 

התקשורת תתרגלו כיצד לעמוד מול 

המטופלים בביטחון ובנינוחות ומול כל 

הקשיים.

קורס ייחודי - הטיפול בילדים
בקורס נלמד כיצד לטפל בקליניקה 

בילדים ובתינוקות, בגישה חיובית 

ומכבדת. נלמד ונתרגל תקשורת 

עם ילדים והתשאול הייחודי שלהם 

בקליניקה. נלמד ונתרגל כיצד לרתום את 

הילדים לטיפול. קורס חדש, שמעולם לא 

נעשה בלימודי ההומאופתיה בישראל, 

ייחודי ומרתק!



עזרה ראשונה הומאופתית

קורס מעולה ופרקטי שנמשך לאורך 

שנתיים, שבו נלמד כיצד נטפל במצבים 

אקוטיים בקרובים ובמטופלינו, בעזרת 

ההומאופתיה והתזונה. נלמד לטפל 

בשלל מצבים אקוטיים כגון: פציעות, 

נקעים, שפעות, דלקות שתן, דלקות 

ריאות, קלקולי קיבה, כוויות, דלקות 

אוזניים, תולעים, גב תפוס, מכת שמש, 

התייבשות ועוד! 

רפואה מערבית - תוכנית חדשה 
במיוחד להומאופתים ומטפלים 

בתזונה!
תוכנית חדשה ללימודי רפואה מערבית, 

שנבנתה במיוחד לקורס ההומאופתיה 

והתזונה, עם לילך ארז המרצה האגדית! 

התלמידים מרותקים לשיעורים של לילך 

שהופכת את החומר למרתק ומביאה שלל 

מקרים מהקליניקה!

בתוכנית נלמד ונתרגל מדעים וביוכימיה, 

אנטומיה של הגוף )הכרות עם מערכת 

השלד והשרירים(, פיזיולוגיה )מערכות 

הגוף השונות ודרכי עבודתן(, פתולוגיה 

)תורת המחלות( ופרמקולוגיה )היכרות 

עם תרופות קונבנציונלית ודרך עבודתן(.



 הקליניקה שלנו!
גולת הכותרת של ביה”ס!

גולת הכותרת של בית הספר היא עשרות שעות של תרגול בשטח! החל 

מהשנה הראשונה, מדי שבוע, תצפו בעשרות מקרים שיגיעו לטיפול בכיתה, 

מקרי נייר, מקרים בוידאו ועוד.

בנוסף לכך, גולת הכותרת של בית הספר הוא הסטאז' והדגש האדיר שלנו 

על תרגול. תרגול ויישום הידע בקליניקה הלימודית. יישום הידע ומציאת 

פתרונות עבור מטופלינו בהומאופתיה ובתזונה. התרגול יערך בצפייה 

במקרי וידאו, צפייה במקרים חיים וצפייה במטופלים בקליניקת הסטאז‘.



מה לומדים במסלול לימודי התזונה?

הגישה המתקדמת בעולם לטיפול במחלות על ידי תזונה טבעית

ידע חדשני ומתקדם 
על כל הוויטמינים, 

המינרליים והמרכיבים 
להם גופנו זקוק בכדי 

להיות בריא, חזק וחיוני!

הכשרה בבניית תפריט 
לכל מטופל בהתאמה 

למצבו הבריאותי.

הידע העדכני והאפקטיבי 
ביותר בתזונת ילדים, 

בדגש על שיפור הקשב 
והריכוז.

טיפול בקשב וריכוז 
בעזרת תזונה נכונה!

טיפול בבעיות ל”ד ולב.

טיפול בחרדה ודיכאון 
בעזרת תזונה!

הכשרה בעבודה תזונתית 
מול מטופלים וכיצד 

רותמים אותם לשינוי.

תרגול מקרים 
מהקליניקה.

היכרות מעמיקה עם 
כל המזונות המיוחדים 

בתרבותנו, ערכיהם 
התזונתיים ויכולות 
הריפוי הייחודיות 

שגלומות בכל אחד מהם.

חיזוק מערכת החיסון 
וטיפול בווירוסים 

ונגיפים בעזרת תזונה.

קורס נרחב בניתוח 
בדיקות מעבדה בכדי 

לאתר במדויק מהי 
הבעיה.

טיפול בבעיות
בלוטת התריס.

טיפול בסכרת.

 הכשרה בעבודה ייחודית 
עם ילדים בתזונה.

איזון הורמונאלי בבעיות 
 פריון, בעיות מחזור,

גיל המעבר ועוד.

טיפול בבעיות עיכול.



מאיה שימל
 הומאופתית, בעלת מרפאה

ומטפלת במרפאות “בריאותה” 

סיימתי את לימודיי בבית הספר הישראלי להומאופתיה של 

ד”ר חיים רוזנטל בשנת 2005 ומאז אני מטפלת בקליניקה 

בירושלים. בחרתי ללמוד כאן בגלל ששמעתי רבות על ד”ר חיים 

רוזנטל.

במשך 4 שנים של לימודים ישבתי מרותקת. כל אחד מצוות המרצים שהיה מאד מגוון 

ומאד אנושי לימד אותי באופן מקצועי ויסודי. בית הספר לא רק הקנה לי ידע מקצועי 

ללא פשרות, אלא גם הכין אותי לחיים עצמם, לעבודה בפועל.

 במהלך שנות הלימוד, צפינו וכן טיפלנו בעשרות מקרים תחת הליווי של צוות המרצים. 

כסטודנטים, הוזמנו להשתתף בסמינרים של הומיאופתים שהגיעו מכל העולם. כמו כן, 

לימדו אותנו על מחקר בהומיאופתיה, נחשפנו לספרות עשירה והקנו לנו כלים להמשיך 

וללמוד גם לאחר שנסיים את הלימודים הרשמיים. כי הומיאופת מקצועי, תמיד ממשיך 

ללמוד. 

בזכות בית הספר, מהיום שסיימתי את לימודיי, אני מטפלת בקליניקה פעילה 

בירושלים, מרצה בכנסים ובפורומים שונים ומטפלת במרפאת “בריאותה”

סיפור 
ההצלחה

של בוגר ביה"ס 

הישראלי 

להומאופתיה

ותזונה



הכשרה קלינית )סטאז’(

הסטאז’ הנרחב בישראל שכבר במהלכו נבנה עמכם את הקליניקה העתידית 

שלכם! הסטאז' מעניק לכם ביטחון מלא לטפל ומצייד אתכם בניסיון רב!

תוכנית ההתמחות המעשית בקליניקה הלימודית הינה מהמתקדמות בעולם 

וחושפת את הסטודנטים כבר מהשנה השנייה לכמות גדולה של מטופלים.

קליניקת הסטאז’ הייחודית של בית הספר הישראלי להומאופתיה וריפוי 

טבעי היא מהרחבות והמקיפות בתחום בארץ, ובה תתנסו ב 500 שעות 

התמחות עם מטופלים.

גולת הכותרת של בית הספר הוא הסטאז’ והדגש האדיר שלנו על תרגול, 

תרגול ויישום הידע בקליניקה הלימודית, יישום הידע ומציאת פתרונות 

עבור מטופלינו בהומאופתיה ובתזונה.

התרגול יערך בצפייה במקרי וידאו, צפייה במקרים חיים וצפייה במטופלים 

בקליניקת הסטאז’. הסטאז’ הנרחב מכין אתכם לעבודתכם בקליניקה 

הפרטית באופן הנרחב והמקיף ביותר! הסטאז’ היחיד בעולם שמשלב 

הומאופתיה ותזונה! 

הייחוד של המרצים שלנו הוא שרובם הומאופתים מעולים ובנוסף לכך בוגרי 

לימודי תזונה נרחבים. 

המרצים שלכם ילוו אתכם בסטאז’ וילמדו אתכם כיצד לשלב בקליניקה 

כלים מעולם ההומאופתיה והתזונה בכדי להגיע לאחוזי ההצלחה הגבוהים 

ביותר!



מה שייחודי לסטאז’ שלנו, הוא שכל מטופל בהתמחות יעבור פגישת אבחון 

הומאופתית ולאחריה עוד מפגש של יעוץ תזונתי בליווי המרצים שלנו 

לתזונה. 

כך גם בהתמחות תזכו לצבור מיומנות רבה בשילוב המנצח של ההומאופתיה 

והתזונה שמוביל לתוצאות הטובות ביותר בקליניקה.

מטרת ההכשרה הקלינית )הסטאז’( היא להביא אתכם לרמת המיומנות 

הגבוהה ביותר בהומאופתיה ובתזונה ולהעניק לכם ביטחון מלא לטפל 

באמצעותם. 

אנו כאן להעניק לכם את ההכשרה הקלינית הטובה ביותר תוך כדי עידוד 

והעצמה על מנת שתחושו בטוחים לחלוטין לטפל בקליניקה הפרטית 

שלכם!

במסגרת מסלול הלימודים בבית ספרנו ישנו דגש מיוחד על ההכשרה 

הקלינית של הסטודנט, ולשם כך פותחה תכנית צפייה קלינית החל מהשנה 

השנייה.

החל מהשנה השנייה, נחשפים התלמידים לעשרות מקרים הדורשים טיפול 

הומאופתי במסגרת שיעורי התרגול )על ידי צפיה בסרטונים(. כמו כן, 

התלמידים צופים ולוקחים חלק בפתרון שלל מקרים אמיתיים מהחיים 

שמובאים על ידי מורים בשיעורים מיוחדים מול הכיתה.

החל מהשנה השלישית יתחילו התלמידים לקבל מטופלים אחד על אחד, 

בליווי צוות ההוראה שישב לצידם ובהנחייתו, במסגרת מרפאת הסטאז’ של 

בית הספר. צוות המורים ילווה את התלמידים יד ביד במהלך הסטאז’.

בשנה הרביעית ללימודיכם, תצטרפו גם לקליניקה הקבוצתית בה תצפו מדי 

תטפלו יחד בעשרות מטופלים, בתמיכת המורה והקבוצה שלכם.

קליניקת הסטאז’ הייחודית של בית הספר הישראלי להומאופתיה וריפוי 

טבעי היא מהרחבות והמקיפות בתחום בארץ, ובה תתנסו ב 500 שעות 

התמחות.



 הסטאז’ כולל
מספר מרכיבים שונים:

סטאז’ קבוצתי

המתנהל בקבוצות קטנות 
בהנחיית מיטב המרצים 

של בית הספר, במהלכו כל 
סטודנט צובר שעות של 
התנסות קלינית והצגת 

המקרים, והחלטות הטיפול 
נידונות בקבוצה בניהול 

המרצה.

סטאז’ “אחד על אחד” 

במהלכו לכל סטודנט 
מוצמד מנחה המלווה אותו 

לאורך כל הסטאז’ ועימו 
ייטפל במרפאה.

סטאז’ במרפאת קופת 
חולים מאוחדת

המנוהל ע”י ד”ר רוזנטל, 
ובמסגרתו הסטודנט מבצע 

טיפולים בליווי והנחיה 
אישית של ד”ר רוזנטל. 

צפייה בטיפולים

בנוסף ניתן להגיע לצפות 
בטיפולים במרפאות של 
המרצים השונים שלנו, 
ההומאופתים הטובים 
בישראל, החל מהשנה 

השנייה ללימודים.

להרשמה, קביעת 
ראיון אישי ובדיקת 
התאמתכם למסלול, 

התקשרו כעת:

054-6138441

בית הספר הישראלי

להומאופתיה ותזונה
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סיפורי הצלחה
של בוגרי בית הספר הישראלי להומאופתיה ותזונה

למדתי 4 שנים מלאות בביה"ס של ד"ר חיים רוזנטל והיה לי מרתק ומעשיר ביותר. 
הלימודים באווירה טובה, מעניינים מאוד וברמה ממש גבוהה! צוות המורים מגוון 

כך שיש חשיפה לגישות שונות וידע נרחב, שנותן כלים אמיתיים ופרקטיים ליישום 
טיפולי בתום הלימודים.

חיים וצוות המורים ממשיכים את הליווי והתמיכה בבוגרי ביה"ס ופתוחים לעזרה 
גם שנים לאחר סיום הלימודים ומקנים תחושה של מסירות ובטחון. מודה על הכל 
וממליצה בחום לכל מי שרוצה ללמוד את רזי ההומאופתיה בצורה מעמיקה ביותר 

כמקצוע לחיים.

כיום אני בעלת קליניקה מצליחה ומטפלת בהומאופתיה ומודה על הזכות לעבוד 
בתחום עם הרבה סיפוק והתלהבות.

שני פולק
הומאופתית קלאסית

אני הומאופתית כעשרים שנה. למדתי בביה"ס הישראלי להומאופתיה ותזונה של 
ד"ר חיים רוזנטל, ואלה היו לימודים מפעימים ממש.

מעבר לזה שנהניתי מכל רגע חשוב לי לספר שעד היום למרות שעברו כל-כך הרבה 
שנים, צוות ביה"ס תמיד מלווה אותי.

בעשרים השנים האחרונות אני עדה לאינסוף מקרים, מטופלים ואין לתאר את 
תחושת הסיפוק העמוק כשמגיעים לשיח משמעותי עם מטופל, וכשעוזרים לו 

להגיע למיצוי הפוטנציאל שלו ולרפא את התחלואים והבעיות הפיזיים או הנפשיים 
שלו. ראיתי מקרים מדהימים ומרגשים.

ממליצה לכם מכל הלב ללמוד הומאופתיה. אין עוד מקצוע כזה.

ושיהיה לכם בהצלחה.

גילי צומברג
 הומאופתית קלאסית



"למדתי רפואה בפקולטה לרפואה בטכניון, עבדתי בתור רופא בבית חולים ומזה 
כ-20 שנה מטפל בהומאופתיה.

לימודי תזונה הם חיוניים לכל מטפל באשר הוא ולכל חפץ חיים בריאים וטובים 
לו ולמשפחתו. היכולת לאבחן, להשלים חסרים ולחזק דרך תזונה ותוספים נותנת 

ארגז כלים גדול וחשוב. במהלך השנים למדתי תזונה במסגרות שונות בארץ ובחו"ל, 
והרבה מתוך קריאה ולימוד עצמי. יש יתרון ללימוד בקבוצה ובאופן מאורגן ומובנה 

מהיסודות וליהנות מניסיון עשיר של מורים ומטפלים.

המלצה שלי היא ללימודי תזונה במסגרת בית הספר של ד"ר חיים רוזנטל, תחת 
ההדרכה המקצועית של רון יפה ובניהולה של נועה אדם. לימודים עשירים מקיפים 

ומרתקים ולא פחות חשוב מעשיים בעולם התזונה. הרבה מקום לדיונים, שאלות 
ותשובות, השקעה יוצאת דופן ויחס אישי ועוטף לכל תלמיד."

ד"ר בועז רון
R.CHom והומאופת MD רופא

סיימתי את לימודי בבית ספר של חיים רוזנטל לפני 5 שנים ומאז אני מטפלת 
בקליניקה הפרטית שלי ביהוד-מונוסון.

הלימודים בבית ספר הישראלי להומאופתיה ותזונה היו בשבילי חוויה בלתי 
נשכחת. מעבר לחומר התאורטי שהועבר על ידי סגל מורים מקצועיים בעלי ניסיון 

רב בהומאופתיה, הלימודים כללו גם התנסות פרקטית בקליניקה של בית הספר. 

עבורי החלק המעשי היה בעל משמעות אדירה כי שם קיבלתי את הכלים הכי 
פרקטיים לניהול מקרה, אופן לקיחת מקרה והתמודדות פנים מול פנים עם מטופל. 

החוויה בקליניקות הייתה עשירה, מעניינת ומגוונת. ביחד ניתחנו מקרים וכל אחד 
הייתה את האפשרות לשתף בחוויות שלו ובהתנסויות שלו.

הניסיון והידע שרכשתי מהלימודים וההכשרה בבית ספר, אפשרו לי לפתוח 
קליניקה פרטית לעבוד בביטחון מלא.

בשנה הראשונה לאחר סיום הלימודים נעזרתי בתמיכה צמודה מסגל ההוראה של 
בית ספר בניהול מקרים מורכבים.

שירי פלדמן
הומאופתית קלאסית
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