ד"ר משה פרנקל  .למד רפואת
משפחה והומאופתיה

בשיטות טבעיות בשלל בעיות נפוצות.
במיוחד ידוע טיפולם להוצאת אבני מרה
בתהליך טבעי ,באמצעות תזונה מיוחדת
וצמחי מרפא.
יקנעם עילית ,טל'9890966 :־04

רפואה סינית מסורתית ורפואת
עור משלימה

אמיר קליי ודודי פרלה

לשניהם תואר שני ברפואה סינית מהקוי
לג' האמריקאי לרפואה סינית מסורתית.
עובדים יחד כבר  17שנה ומתמחים בטיי
פול בבעיות עור לפי הרפואה הסינית.
במקרים מסוימים משתפים פעולה עם
רופאת עור קונבנציונלית ,שמגיעה לקי
ליניקה שלהם פעם בשבוע .פרלה אחראי
לרפואה המשלימה במחלקת העור שבתל
השומר ,וקליי עוסק בפיתוח תרופות
לבעיות עור ,המבוססות על תמציות
צמחי מרפא סיניים.

ד"ר פרנקל חזר ארצה אחרי  7שנים ביוסטון,
לשם הוזמן על־ידי אוניברסיטת טקסס כדי לעזור
בהטמעת הרפואה המשלימה במערך הלימודים

תל־אביב ,טל'7441067 :־03

הומאופתיה ואונקולוגיה
אינטגרטיבית

ד"ר ( )MDמשה פרנקל

חזר לארץ אחרי  7שנים ביוסטון שבטקסס,
לשם הוזמן עליידי בית הספר לרפואה של
אוניברסיטת טקסס כדי לעזור בהטמעת
הרפואה המשלימה במערך הלימודים.
מאוחר יותר הקים וניהל יחידה לרפואה
משלימה במרכז לסרטן בבית החולים
מ"ד אנדרסון שביוסטון .בוגר בית הספר
לרפואה באוניברסיטת תליאביב ,השתלם
ברפואת משפחה בארה"ב ,שם גם למד
הומאופתיה .כשחזר לארץ הפעיל קליי
ניקה באילת ,שבה שילב רפואת משפחה
עם רפואה משלימה .בהמשך הקים עם
ד"ר ערן בןיאריה את היחידה לרפואה
משלימה במחלקה לרפואת משפחה שבטכי
ניון .מטפל בעיקר בחולי סרטן שמגיעים
לייעוץ ולתמיכה.
זיכרון יעקב ותל־אביב,
טל'3311255 :־052
חן ושני פרופסורסקי.
מטפלים יחד

נטורפתיה

ד"ר ( )MD / NDדן קרת

נטורופת כבר  18שנה ,בוגר אוניברסיטת
באסטיר שבארה"ב ,וסיים בהצטיינות גם
את בית הספר לרפואה שבטכניון" .הרקע
הרפואי מאפשר לי להבין את המצב הרפואי
של המטופל ולדעת אם ומתי ניתן להפחית
תרופות ומתי רצוי להוסיף אותן" ,הוא
מסביר" ,השאיפה היא להפחית בהדרגה
את הטיפול התרופתי" .בקליניקה שלו הוא
מטפל בשלל תחלואים נפוצים :מחלות לב
ויתר לחץ דם ,סוכרת ,סרטן ,מחלות מפרי
קים ,מחלות מעי דלקתיות ועוד.
כפר ורבורג ,טל'7602066 :־09

הומאופתיה קלאסית

ד"ר ( )MDחיים רוזנטל

הומאופת כבר  27שנה ,מתמחה באבחון
ובטיפול בנזקי חיסונים בתינוקות ,בילדים
ובמבוגרים .רופא קונבנציונלי ,בוגר בית
הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית
והדסה בירושלים ,שלמד הומאופתיה במי
קומות שונים בעולם .במהלך השנים לימד
הומאופתיה ,והיום הוא עומד בראש מגמת
הומאופתיה בקמפוס ברושים .בקליניקה
שלו נמצאת גם "טיפה מן הטבע"  -מעין
טיפת חלב בגישה טבעית והומאופתית.
רעננה ,טל'7602979 :־09

אוסטאופתיה

ברונו רוזמבלום

התחיל את דרכו כפיזיותרפיסט ,אבל כבר
יותר מי 20שנה מטפל באוסטיאופתיה -
שיטת טיפול במגע המבוססת על הקשר
שבין השלד ומערכת העצבים לכל אברי
הגוף .זו טכניקה ידנית עדינה שלמד באני
גליה ,אשר באמצעותה מטפלים בשלד ,בשי
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רירים ובמפרקים .כמו כן מטפל באמצעות
קרניויסקראל אוסטיאופתי  -טכניקה ידנית
עדינה עוד יותר ,שמשפיעה על רקמות
החיבור והעצבים .מטפל בכאבים ,בבעי
יות עיכול ובבעיות הורמונליות ,ומתמחה
בטיפול בנשים הרות (בכל שלבי ההריון)
למניעת כאבי גב ולהכנת האגן ללידה.
תל־אביב ,טל'6918055 :־03

נטורפתיה ,דיקור וצמחי מרפא

ד"ר ( )NDעופר רז

נטורופת ובעל תואר ברפואה סינית ,בוגר
הקולג' לרפואה נטורופתית בפורטלנד,
מטפל כבר  26שנה .כמי שלמד גם חינוך
גופני בווינגייט ,הוא מרבה לטפל בפציעות
ספורט ובבעיות אורתופדיות .בשנים האחי
רונות מייצר תמציות מצמחי מרפא סיניים
ומערביים ומצמחי ארץ ישראל שהוא קוטף.
מטפל בין היתר בבעיות פוריות ,במחלות
כרוניות ובבעיות זיכרון הקשורות לגיל,
ואף נותן טיפול תומך לחולי סרטן.
כפר סבא ,טל'7494933 :־09

נטורפתיה ורפואת גוף־נפש

ד"ר ( )NDנמרוד שיינמן

מעניק טיפול תומך לחולי סרטן ומנחה
סדנאות לחולי סרטן ביחידה לרפואה
אינטגרטיבית שבבילינסון .בוגר הקולג'
לרפואה נטורופתית בפורטלנד ,לשם הגיע
אחרי שסיים לימודי הנדסה אווירונאוטית.
במהלך השנים התמחה בקשרי הגומלין שבין
הנפש לגוף ,והוא גם מנחה ומלמד מטפלים
להשתמש במיומנויות הללו .כבר יותר מי25
שנה עוסק בתחום ומלמד באמצעות רפואה
טבעית ,פסיכותרפיה ודמיון מודרך איך
לרתום את כוחות הנפש לריפוי הגוף.
רמת השרון ומושב קדימה,
טל'4797466 :־054

דיקור סיני ומגנטותרפיה

ד"ר ( )MDאירנה שנדשטיין

בערב הגמר של "רוקדים עם כוכבים" הזמין
אותה איציק כהן לבמה ,כאות הוקרה לחוי
דשים שבהם ליוותה אותו בתהליך ההרזיה
ובטיפול בכאבים שמהם סבל בשל מאמץ
יתר .שנדשטיין היא רופאה קונבנציונלית
בהכשרתה שלמדה רפואה סינית ממאסטר
סיני זקן ,כולל קומבינציות ייחודיות של
נקודות דיקור.
מתמחה בטיפול בכאבים כרוניים ואקוי
טיים וכן בהרזיה לפי הרפואה הסינית.
מטפלת בשיטה משולבת הכוללת דיקור,
אולטרסאונד ,טיפול לא פולשני בעזרת
גלי רדיו ומגנטותרפיה  -טיפול באמצי
עות מכשיר המבוסס על תהודה מגנטית,
שבו המגנטים מתחברים לנקודות דיקור
מסוימות בגוף ותורמים להקלת הכאבים
ואיזון המערכות.
תל־אביב ,טל'5281383 :־03

הומאופתיה קלאסית (טיפול ומחקר)

ג'רמי שר

זה כשנה חי עם משפחתו בטנזניה ,עוסק
במחקר ובעבודה בשטח עם חולי איידס
באפריקה .מדי פעם עורך גיחות קצרות
לישראל ,ללונדון ולניוייורק כדי לפגוש
מטופלים ותלמידים .נחשב לאחד ההומי
אופתים המובילים בעולם ,נולד בדרום
אפריקה ,גדל בישראל ולמד הומאופתיה
באנגליה .בשיחת טלפון מטנזניה הוא מדווח
על הצלחות בטיפול ההומאופתי בחולי
איידס ,מלריה ,סיפיליס ,סוכרת ,אפילפסיה
ויתר לחץ דם" .אלפי חולי איידס באים
לטיפולים" ,הוא מספר" ,וכולם מרגישים
הרבה יותר טוב" .מקווה לחזור לארץ בתוך
שנה  -ובינתיים ממשיך להגיע מדי פעם
לפגוש מטופלים.
תל־אביב (מעת לעת) ,טל'9430086 :־03

