
 
 

 תוכנית לימודים 

 קורס העמקה למטפלים בנושא תזונה וצמחי מרפא  -מערכת העיכול 

 סילבוס
 
 

  - וובינר פתיחת הקורס 
 תיאום ציפיות, הסבר על הסילבוס, שאלות ותשובות עם המרצים. 

 הקדמה לגבי מטרות הקורס, הכרות עם המשתתפים.
 

 יניב מרסיאנו -שיעור ראשון   26.11.19

 
מרפא מתרחשות במערכת העיכול. כיצד מתחילים -מתופעות הלוואי בעבודה עם צמחי 90% ●

טיפול צמחי כאשר מערכת זו פגועה ולא מאוזנת מבלי לערער את מצבו הפיזי והנפשי של 
 המטופל?

המרפא השונים המתאימים לטיפול במגוון מצבים של מערכת  - בשיעור זה נסקור את צמחי ●
יצוי מתקדמות אשר עשויות לשפר ולייעל משמעותית את הטיפול העיכול ונדון בשיטות מ

 הצמחי.
מרפא: עולם של טעמים והשפעות הטעם על האיברים השונים במערכת -אנרגטיקה של צמחי ●

העיכול ובכלל. לכל טעם ישנה אנרגיה שונה, טמפרטורה משלו והשפעה על איברי גוף שונים. 
 כת העיכול?כיצד כלי  זה בא לידי ביטוי בטיפול במער

 ליטל סימון  - שיעור שני  3.12.19
 

 רקע ובסיס -איורוודה  ●
 חמשת היסודות ●
 לפי המערכות השונות בגוף האנרגטית העמקה בפעילות  -בגוף האדם  האנרגיות הפועלות  ●
 איך ניתן לאבחן - הטיפוסים השונים  ●
 קשר למערכת העיכולה  -הרקמות בגוף  ●
איך ניתן להבין את פעילות המערכת לעומק ואת  -ל ע"פ הרפואה המסורתית מערכת העיכו ●

 תפקיד האיברים השונים
 
 

 יניב מרסיאנו - שיעור שלישי  10.12.19
 

 אינטגרציה קלינית:
פתולוגיות של מערכת העיכול בהתבוננות מסורתית: מהם הסינדרומים המסורתיים העוזרים  ●

ם ניתן לקשר בין פתולוגיות מערביות ואבחונים לנו באבחון בעיות במערכת העיכול. הא
  מודרניים כמו בדיקות דם ועוד לסינדרומים מסורתיים?

 פתולוגיות ספציפיות של מערכת העיכול ואסטרטגיות טיפוליות:-רפואת צמחים קלינית  ●
o צרבת, שלשול, עצירות 

 



 
 
 
 

 ליטל סימון  - שיעור רביעי  17.12.19
 

 התפיסה ברפואה המסורתית - תזונה  ●
 לפי הרפואה ההודיתעקרונות התזונה  ●
 הפעילות שלהם בגוףטעמים ו ●
 בהתאמת התזונה האישית התכונות וחשיבותן ●
 טיפוסים השוניםתזונה לפי ה ●
 מצבי עיכול שונים והטיפול בהם  ●

o עצירות, שלשול, צרבות 
 

 יניב מרסיאנו -שיעור חמישי  24.12.19
 

 המשך-קלינית רפואת צמחים 
), IBDכיב פפטי, דלקת של הקיבה(גסטריטיס), חיידק ההליקובקטר פילורי, דלקות מעיים( ●

 דיברטיקוליטיס, ועוד.
o ?התאמה אישית או פורמולות פטנט  

על המורכבות בעבודה עם הרכבים צמחיים בפתולוגיות של מערכת העיכול. שילוב בין הרכבים   ●
 המרפא, מינוני נטילה ותיאום ציפיות אל מול המטופל.-צמחיופעילויות שונות של 

 
 ליטל סימון   -שיעור שישי  31.12.19

 
 פתולוגיות מורכבות של מערכת העיכול ע"פ הרפואה המסורתית

 מעי רגיז ●
 קרוהנס, קוליטיס, גסטריטיס, דיוורטיקוליטיס ●
 אישית במצבים כאלהשלבים שונים בטיפול והתאמת תזונה  -השימוש בתזונה לריפוי  ●

 
 - וובינר סיום 

 סיכום הקורס. שאלות ותשובות עם המרצים.
 
 

 


