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רפואה משלימה

המטפל :אמיר קלי
השיטה :רפואת עור סינית
בעל ניסיון של  20שנה בטיפול במחלות עור של מבו
גרים וילדים ,ועובד במקביל בקליניקה פרטית ובמרכ
זים לרפואה משלימה בבתי החולים איכילוב ותל השו
מר .במרפאתו פותחו שיטות עבודה ייחודיות של רפואת
עור משולבת ,היעילות והבטוחות גם למקרים קשים של
אטופיק דרמטיטיס ,פסוריאזיס ,סבוריאה ועוד .הטיפול
משלב אבקות של צמחי מרפא ומשחות על בסיס צמחי.
בעל תואר שני ברפואה סינית ובוגר לימודים בארצות
הברית .התמחה תקופות ארוכות במחלקות עור של בתי
חולים בסין וזכה להכרה בינלאומית .כיום קלי מלמד
רפואת עור סינית במוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל,
ובשנים האחרונות עוסק גם במחקר תמציות צמחים וב
פיתוח מוצרים לבעיות עור.
ליצירת קשר :תלאביב ורחובות ,טל'.037441067 :

המטפל :ד"ר ) (M.Dמנחם אוברבאום
השיטה :הומיאופתיה קלאסית
רופא קונבנציונלי כבר  30שנה ,חוקר ומראשוני ההו
מיאופתים בישראל ,המתמחה בין השאר בטיפול במח
לות ויראליות של דרכי הנשימה .מנהל יותר מעשור
את המרכז לרפואה משלימה במרכז הרפואי שערי צדק
בירושלים .כמו כן משמש כעמית הפקולטה הבריטית
להומיאופתיה ,כיו"ר שני בארגון הבינלאומי של חוקרי

הציון:

מצוין

לתת

רמי לוי ,איש עסקים" :ברגע שיש לך תכונה
של נתינה ,אתה יכול להצליח .ברגע שאתה
הולך לעשות טוב ללקוח שלך ,אוטומטית
גם לך יהיה טוב .התחלתי את העסק שלי
כי ראיתי שאנשים רוצים לקנות בזול .בגלל
שהלכתי לקראת הצרכן ,נוצר ביקוש לעוד
חנות ולעוד חנות ולעוד חנות ,וזו הסיבה
שהגעתי מחנות קטנה של  40מ"ר במחנה
יהודה לאן שהגעתי".
הו
מהי הצלחה בעיניך?
"ברגע שאני רואה שהלקוח שלי
מרוצה".
ומתי הרגשת שעשית את זה
בגדול?
"מהיום הראשון שפתחתי את
העסק ועד עכשיו ,בכל רגע נתון
זה היה 'וואו' .ברגע שאתה עושה
מחזור של  10אלף שקל וגדל ל100
אלף שקל זה 'וואו'; כשאתה גדל מ 100אלף
למיליון זה גם 'וואו'; וכשאתה עובר מ10
מיליון למיליארד זה שוב 'וואו' .ההרגשה הזאת
שאתה משפר את ההישגים שלך ,עושה לך
בדיוק את אותו 'וואו' בתוך הבטן .ההרגשה
היא תמיד אותה הרגשה".
נדב טיפ להצלחה.
"חשוב לא לעשות עסקים עם אגו ,אלא עם
רגש ושכל .את האגו תמיד תשאירו בבית".
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הדילולים ההומיאופתיים וכחבר בוועדה הבינלאומית
לשילוב הומיאופתיה בטיפול במחלות ויראליות בדרכי
הנשימה .את הידע רכש ד"ר אוברבאום באנגליה ,באוס
טריה ,בגרמניה ,בצרפת ,ביוון ובשווייץ ,והקים בעזרתו
את הקורס האוניברסיטאי הראשון לרפואה משלימה
בישראל.
ליצירת קשר :רמת השרון ,טל'.035497512 :

המטפל :נדב שרייבום
השיטה :רפואה סינית אונקולוגית
ממקימי מרפאת "רפיא" לרפואה משלימה ,שבה טיפל
בחולים אונקולוגיים .בעל תואר ראשון בלימודי מזרח
אסיה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במדעים
מהקולג' האמריקאי לרפואה סינית מסורתית בסן פרנ
סיסקו .התמחה בבית החולים האוניברסיטאי לטיפול בס
רטן בבייג'ין ובבית החולים לרפואה סינית במחוז סצ'ואן
בסין .לימד דיקור סיני ,צמחי מרפא והדרכה קלינית
בפסיפיק קולג' לרפואה מזרחית בניו יורק ,והוא בעל
רישיון לעיסוק ברפואה סינית ובאקופונקטורה בארצות
הברית .בשנים האחרונות עבד שרייבום ביחידה לרפואה
אינטגרטיבית במרכז דווידוף בבלינסון וחקר את השפ
עתן של פורמולות צמחים על חולים אונקולוגיים .הוא
בעל מרפאה פרטית ,וכן נמנה עם כותביו של המדריך
הקליני לגינקולוגיה סינית מסורתית.
ליצירת קשר :תלאביב ,טל' 036443707 :ו.0544432032

המטפל :ד"ר חיים רוזנטל
השיטה :הומיאופתיה וקבלה
רופא קונבנציונלי ,המייסד והמנהל זה  23שנה של
בית הספר הישראלי להומיאופתיה ,המכשיר את רוב
ההומיאופתים בישראל וממוקם כיום בקמפוס ברושים
שבאוניברסיטת תלאביב .פועל במשך שנים להביא
למודעות את הסכנה הטמונה במדיניות החיסונים בארץ,
ולפני כ 12שנה הקים את "טיפה מהטבע"" ,טיפת חלב"
הומיאופתית .פיתח שיטת אבחון ייחודית המבוססת על
לימודי חסידות ועל קבלה המכונה "גופנפש" ,התור
מת ,לדבריו ,להבנה ולאפיון של מהות הבעיה במבוג

רים ,בילדים ובתינוקות ,וכן מסייעת בהתאמת התרופה
הנכונה.
ליצירת קשר :רעננה ,טל'.097602979 :
כיתובים

המטפל :ד"ר יעקב )קובי( פריד
השיטה :הומיאופתיה
רופא קונבנציונלי שפנה להומיאופתיה לפני  15שנה.
מתמחה בטיפול במגוון בעיות ,ובעיקר בחרדות ובדי
כאון בקרב מבוגרים ,מתבגרים ,ילדים וכן נשים שלקו
בדיכאון לאחר לידה .בנוסף לזה ,מטפל במחלות אקו
טיות ובהרטבת לילה אצל ילדים .מגיעים אליו אנשים
שמסרבים להיעזר בתרופות פסיכיאטריות ומעדיפים
את הרפואה המשלימה.
למד את התחום בתחילה בבית הספר להומיאופתיה
בישראל ולאחר מכן המשיך לאקדמיה להומיאופתיה
ביוון ,והיה תלמידם של ג'רג' ויטולקס ווגה רוזנברג,
מההומיאופתים המובילים בעולם .בהמשך עסק גם
בהדרכה והכשיר מטפלים בתחום .חבר בקבוצה שסיימה
השנה בהצלחה מחקר ייחודי שהוכיח את יעילותו של
טיפול הומיאופתי בחולדות.
ליצירת קשר :הודהשרון ,טל' .097429549 :

כך בדקנו
כשמנסים למפות את תחום הרפואה המשלימה,
הוא מתגלה כתהום עמוקה .אין ספור מטפלים,
אין ספור תורות ושיטות .ממומחים לבעיות
עור ועד למתמחים בבעיות נפשיות .ממטפלים
ברפואה פנימית ועד למתמקדים בחולי סרטן.
משרלטנים ועד לאנשי מקצוע בעלי השכלה
וניסיון .כדי למצוא את המצטיינים שבהם
התבססנו על המלצות אישיות של מטופלים,
על הפורומים באינטרנט ,על הפייסבוק ,על
מטפלים עמיתים וגם על המלצותיהם של רופאים
קונבנציונליים .רבים וטובים נשארו השנה מחוץ
לרשימה .לו הייתה היריעה רחבה יותר ,ללא הנד
עפעף היו מופיעים בה עוד  20מטפלים לפחות.
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