
 
 

 

 

 

 קורס הכרת צמחי מרפא -סילבוס 

 !קורס בסיסי ומקיף. מומלץ ביותר

מראשית האנושות תלוי האדם בצמחים לשם קיומו, בין היתר כמקור למזור למכאוביו ותחלואיו. 

התגלו בתהליך  -המינונים שלהם, אופני השימוש בהם והתועלת שניתן להפיק מהם  -צמחי מרפא 

 ארוך של ניסוי וטעייה, שרחוק מלבוא לידי סיום. 

 מדעי וממשיכה אותו. מגבה אותו במחקרשהצטבר,  הידע על מתבססת בימינו רפואת הצמחים

בקורס נלמד את הדרך להבנת צמחי מרפא והשפעותיהם, בעיקר לפי רפואת הצמחים המערבית, 

  ונכיר צמחים יעילים לטיפול בבעיות נפוצות במערכות הגוף השונות.

 .בעלי ידע בסיסי הקורס מיועד למתעניינים חסרי ידע מוקדם או

, בוגר של הקולג' לפיטותרפיה בדרום BSc (hons.) in Phytotherapy MCPP בועז צור, : מרצה

 אנגליה ובעל תואר לרפואת צמחים מטעם אוניברסיטת ווילס. 

מזה חמש עשרה שנים אני עוסק בתחום רפואת הצמחים בישראל בטיפול בקליניקה, ליקוט של 

משלימה ובמסגרות פרטיות.                          צמחי מרפא, הכנת תמציות שונות, לימוד הנושא במכללות לרפואה

במהלך השנים לקחתי חלק בקידום התחום בארץ כחבר הוועד המנהל של העמותה הישראלית 

לצמחי מרפא )עיל"ם( והשתתפות בצוות המארגן של כנסי 'רפואה מפרי האדמה', בהם גם הרציתי 

 והעברתי סיורים וסדנאות שונות.

 נושאי הקורס:

 )היכרות עם עולם רפואת הצמחים המערבית )פיטותרפיה 

 ולחיזוק מערכת החיסון הכרת צמחים לטיפול במחלות זיהומיות של מערכת הנשימה 

 השונות )עור, עיכול, לב וכלי דם, עצבים, שתן,  הכרת צמחים לטיפול במערכות הגוף

 מפרקים(

  משך הקורס:

 מפגשים לסיורים )ימי שישי בבוקר(. שני עיוניים, שני מפגשי הכנת מרקחות ופגשים מ 24

 שיעורים 28סה"כ 

 19:30-16:30 יום א' 

 ₪  3800 :מחיר הקורס

 יום ראשון 18/10/2020 פתיחת קורס:



 
 

 

 

 

 תיאור תוכן הקורס

 שיעורים 5א. יחידת מבוא, 

יסודות: רפואת הצמחים מהי, עקרונות בטיפול ביתי )מה כן ומה לא(, תרופות אל  -

 מול צמחים, מבנה מונוגרף, בוטניקה בסיסית, חלוקת צמחים בטבע

 מטבוליים ראשוניים ומשניים –חומרים פעילים בצמחים  -

 מבוא תיאורטי להכנת מרקחות ביתיות -

 קטגוריות פעילות בצמחים -

תכשירים וטיפול באוכלוסיות שונות )תינוקות וילדים,  סוגיות מינונים, התאמת -

 אנשים זקנים, חולים במחלות כרוניות(

 שיעורים 4. מערכת הנשימה, ב

 צמחים עדינים לטיפול בתינוקות ובילדים  -

עונת הצינון והשפעת )מחלות חורף ויראליות  –צמחים למערכת הנשימה  -

 מקרים ובניית פורמולות התחלתית(וחיידקיות(; שיעול; אלרגיה אביבית )ניתוחי 

 : שפעת; קדחת השחת; שיעול דלקתי ושיעול אחרי מחלהמקרים לטיפול -

 שיעורים 2ג. לבלוב בחורף, 

 צמחים לעור, להפחתת דלקות ולניקוי מצבורים דלקתיים בגוף –'ניקוי אביב'  -

 : אקזמה; פריחות אלרגיותמקרים לטיפול -

 שיעורים 5ד. מערכת העיכול, 

 מערכת העיכול על יחידותיה התפקודיות השונותמבנה  -

 בדלקת כבד נגיפית. טיפולתפקידי הכבד וצמחים לכבד ולכיס המרה.  -

 עקרונות לתזונה בריאה -

 עוד צמחים למערכת העיכול -

 : דיספפסיה, צרבת וגסטריטיס; כאבי בטן וגזים; שלשול; עצירות.מקרים לטיפול -

 

 



 
 

 

 

 

 שיעורים 2ה. מערכת העצבים, 

 לעמידות בלחציםצמחים  -

 צמחים נוגדי חרדה -

 צמחים מרגיעים -

 שיכוך כאב -

 : כאבי ראש; לחץ מתמשך; חרדות; קשיי שינה.לטיפול מקרים -

 שיעורים 2ו. מערכת לב וכלי דם, 

 צמחים לחיזוק הלב ולהפחתת לחץ דם -

 צמחים לחיזוק דפנות כלי דם וורידים -

 וטחורים.: לחץ דם גבוה; תסמונת מטאבולית; דליות מקרים לטיפול -

 שיעורים 2ז. מערכת השתן, 

 צמחים לחיטוי והפחתת דלקות בדרכי השתן -

 צמחים לחיזוק הכליות ולהמסת אבנים -

 : זיהום בשלפוחית השתן.מקרים לטיפול -

 שיעורים 2ח. שרירים ושלד, 

 צמחים להפחתת דלקות מפרקים -

 צמחים לזירוז החלמת שברים ורקמות חיבור -

 רקים ניוונית; כאבי גב; שרירים תפוסים: גאוט; דלקת מפמקרים לטיפול -

 

 מפגשים נוספים

 שני סיורים, בימי שישי בבוקר, במהלך האביב, לא נכלל בספירת מפגשי הקורס. :סיורים

, יכללו הכנה של: סירופ/ים, : שני מפגשים נוספים יוקדשו להכנת מרקחותמרקחות

 טינקטורות, שמני תשרית, משחה, קרם.


