הלשכה למקצועות בריאות משלימים
תקנון
פרק א'  -כללי
.1

שם העמותה:
שם העמותה יהיה" :הלשכה למקצועות בריאות משלימים"
אשר תיקרא בתקנון זה להלן" :הלשכה"

.2

מטרות הלשכה:
מטרות הלשכה יהיו:
.2.1

להוות ארגון גג אשר יאגד את העמותות המקצועיות בתחומי
הרפואה המשלימה והחינוך לבריאות ) להלן":העמותות
המקצועיות"( ואת בתי ספר המכשירים את העוסקים ברפואה
המשלימה ובהוראת  /הדרכת המקצוע ) להלן " :בתי הספר"( ואת
כל המטפלים העוסקים במקצועות בריאות משלימים )להלן:
"המטפלים"(.

.2.2

לפעול להסדר תחיקתי אשר יסדיר את העיסוק במקצועות הרפואה
המשלימה ,את מעמד העמותות במקצועות הרפואה המשלימה ואת
מעמד בתי הספר .

.2.3

לפעול להגברת המודעות הציבורית לרפואה המשלימה ולחינוך
לבריאות נכונה ,כדרך טיפולית/חינוכית משולבת עם הרפואה
הקונבנציונלית.

.2.4

לארגן השתלמויות ,ימי עיון ,כנסים וכיו"ב בנושאים הקשורים
ברפואה המשלימה.

.2.5

להוות גוף מיצג של המטפלים והמורים העוסקים ברפואה
המשלימה ,של העמותות המקצועיות בתחום הרפואה המשלימה
ושל בתי הספר העוסקים בהוראת מקצועות הרפואה המשלימה
כלפי רשויות המדינה וגופים אחרים.

.2.6

להוות גוף אשר יקבע אמות מידה מקצועיות במקצועות הרפואה
המשלימה על פי המלצת מועצת ההסמכה הארצית )להלן":מועצת
ההסמכה"(.

.2.7

להוות גוף אשר יקבע כללי אתיקה לעוסקים במקצועות הרפואה
המשלימה ואשר יביא ליישומן באמצעות הלשכה
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.2.8

לעודד ולתמוך במחקרים בתחומים שונים של הרפואה המשלימה.

.2.9

לעשות כל פעולה אשר יש בה כדי לקדם או לשרת את מטרות
הלשכה דלעיל.

פרק ב' – החברות בלשכה ובמועצה
 .3חברות מטפלים בלשכה
 .3ללשכה יוכלו להתקבל כחברים מטפלים במקצועות בריאות משלימים
אשר יעמדו בתנאים המפורטים להלן.
 3.1סיימו הכשרתם במוסד מוכר אשר הכשיר אותם באחד
המקצועות ברפואה משלימה
 3.2הציגו תעודה מטעם בית הספר
 3.3שילמו דמי חבר ללשכה
 .4חברות העמותות המקצועיות במועצת ההסמכה :
 4.1למועצת ההסמכה תוכלנה להתקבל כחברות עמותות במקצועות
הרפואה המשלימה  ,ואשר יענו על התנאים המפורטים בהמשך
 4.2ועד הלשכה יהיה מוסמך לבצע בכל עת שינויים במקצועות
הרפואה המשלימה המופיעים בנספח א' ,ואשר אושרו על ידי
הלשכה . ,תוספת מקצוע כאמור ,תאפשר לעמותות הקיימות באותם
מקצועות שהתווספו להתקבל כחברות במועצת ההסמכה.
 4.3תנאי לקבלת עמותה כחברה ,באחד ממקצועות הרפואה
המשלימה המפורטים בנספח א' ,או במקצוע אשר יוכר כאמור , ,כי
העמותה תמלא אחר כל התנאים כדלקמן:
 .4.3.1העמותה תהיה עמותה רשומה לפי חוק העמותות
התש"מ – .1980
 4.3.2בעמותה יהיו  15חברים רשומים לפחות.
 .4.3.3לעמותה לא יהיה מעמד כחברת לשכה ,ולא תהיה לה
זכות להצביע באסיפה הכללית של העמותה ו/או לבחור
ולהיבחר למוסדותיה ,למעט חברותה במועצת ההסמכה

3

 .5חברות בתי ספר לרפואה משלימה במועצת ההסמכה
רשאים להתקבל כחברים במועצת ההסמכה בתי ספר המכשירים מטפלים ברפואה
המשלימה ובהוראת/הדרכת המקצוע ,אשר עונים על כל התנאים המפורטים להלן:
 5.1בית הספר מכשיר מטפלים ו/או מורים בתחומי הרפואה
המשלימה באחד או יותר ממקצועות הרפואה המשלימה האמורים
בנספח א' )להלן" :מקצוע מוכר"(.
 5.2בבית הספר מתקיים מסלול לימודים רב שנתי במקצוע מוכר
אחד לפחות ,המסמיך מטפלים ו/או מורים באותו מקצוע.
 5.3תוכנית הלימודים של בית הספר המכשיר מטפלים ו/או מורים
במקצועות המוכרים לפי דרישות המינימום להכשרה כמפורט בפרק
זה.
 5.4בית הספר קיים ופעיל לפחות ארבע שנים טרם קבלתו לחברות,
ויש לו לפחות מחזור אחד של בוגרים שסיימו את לימודיהם במקצוע
מוכר והוסמכו כמטפלים.
 .5.5בבית הספר קיימים לפחות בעלי התפקידים כדלקמן :מנהל
כללי או מנהל אדמיניסטרטיבי ,מנהל אקדמי ,צוות מורים מקצועי
בהיקף מספיק להוראת מסלול הלימודים הרב שנתי וממונה על
תלונות בדבר הטרדה מינית.
 5.6בית הספר פועל באתר קבוע ההולם את צרכי הלימודים של
התחומים הנלמדים כולל כיתות לימוד ,חדרי שרותים בכמות
מספקת ,ומשרדי מינהלה.
 5.7בבית הספר קיימת ספריית עיון מקצועית בה מצויה ספרות
כללית בתחום הרפואה המשלימה וספרות יעודית לתחום הנלמד.
 5.8לבית הספר כללים מחייבים בכתב בדבר תנאי קבלה ,תנאים
לקבלת אישור לימוד/תעודות ,שכר לימוד ,הנחות משכר לימוד
וכיו"ב.
 .5.9ביה"ס מבוטח בכלל פעילותו כולל ביטוח אחריות מקצועית.
 5.10בדיקת עמידת בתי הספר בתנאים המפורטים בסעיף לעיל
תתבצע על ידי ועד הלשכה
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 5.11ועד הלשכה יוכל לאשר קבלת בית ספר לחברות במועצת
ההסמכה על תנאי כי זה ישלים את עמידתו בתנאים האמורים,
בתוך תקופה אשר לא תעלה על שנה אחת.
 5.12האסיפה הכללית של הלשכה תהיה רשאית להפסיק את
חברותו של בית ספר במועצת ההסמכה אם יוכח לה כי בית הספר
חדל לעמוד באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל.

 .6זכויות וחובות
חבר הלשכה:
 6.1חייב למלא אחר תקנון הלשכה ולהישמע להחלטות ,להוראות
ולדרישות הגופים המנהלים של הלשכה.
 6.2חייב לשלם את דמי החבר כפי שייקבעו מעת לעת על ידי ועד
הלשכה.
 6.3זכאי להשתתף בפעולות הלשכה ולהנות משירותיה.
 6.4זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ,לבחור ולהיבחר לועד
הלשכה ,לועדת הביקורת או לכל גוף שיוקם במסגרת הלשכה.
 .7הפסקת חברות
 7.1החברות בלשכה פוקעת:
 7.1.1בהוצאתו של החבר מן הלשכה כאמור בתקנון זה. .
 7.1.2בפרישת החבר – בהודעה בכתב ממנו בה יודיע על פרישתו.
ההודעה תיכנס לתוקף בתום  30יום ממועד מסירת ההודעה
במשרדי הלשכה.
 7.1.3פקיעת החברות בלשכה אינה פוטרת מסילוק התשלומים
שהגיעו ללשכה מן החבר בעד התקופה עד לפקיעת חברותו.
 7.2ועד הלשכה יכול להחליט על הוצאת חבר מן הלשכה מאחד הטעמים
הבאים:
 7.2.1התקימו התנאים האמורים בסעיפים לעיל.
 .7.2.2החבר לא שילם ללשכה את המגיע לה ממנו.
 .7.2.3החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של אחד
ממוסדות הלשכה.
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 .7.2.4החבר פעל בניגוד למטרות הלשכה.
 7.3הוצאת חבר מן הלשכה לא תיעשה אלא לאחר שתינתן לחבר הזדמנות
נאותה להשמיע את טענותיו ,ולאחר שהועד התרה בחבר ונתן לו זמן סביר
לתיקון.

פרק ג' האסיפה הכללית של חברי הלשכה
 .8כינוס האסיפה הכללית
 8.1האסיפה הכללית של חברי הלשכה )להלן" :האסיפה הכללית"(
תכונס:
 .8.1.1על ידי ועד הלשכה פעם בשנה ,וכן מעת לעת על פי
החלטת הועד.
 .8.1.2על פי דרישה בכתב של ועדת הביקורת  ,לצורך דיון
בנושאים שבסמכותה.
 .8.1.3על פי דרישה בכתב של למעלה מ 50% -מחברי הלשכה.
 .8.1.4מועד ומקום ההתכנסות ייקבעו על ידי ועד הלשכה.
 .8.1.5כינוס האסיפה הכללית יבוצע על ידי הודעה שתישלח
בדואר לכל חבר לפי הכתובת אשר נמסרה על ידי החבר
ללשכה ,לפחות ארבעה עשר יום מראש ,ותציין יום ,שעה,
מקום וסדר יום לאסיפה.
 .8.1.6במשלוח הודעות בדואר לחברי הלשכה כאמור לעיל ,לא
יהיה באי קבלת ההודעה בידי חבר כדי לפגוע בתוקף ההחלטות
שנתקבלו באסיפה ו/או לפסול את ההליכים שנתקיימו בה.
 .8.2יו"ר ועד הלשכה יהיה יו"ר האסיפה הכללית אשר ינהל את
האסיפה ,ואולם ,יכולים משתתפי האסיפה בהצבעה גלויה וברוב
קולות להחליט להטיל את ניהול האסיפה ,אם בכלל ואם לענין
מסוים ,על חבר עמותה אחר או על היועץ המשפטי של הלשכה ,או
על כל אדם אחר.
 .8.3האסיפה הכללית תבחר מזכיר לאסיפה הכללית.

 .9תפקידי האסיפה הכללית
באסיפה הכללית יושמעו דינים וחשבונות על פעולות הועד ושל ועדת
הביקורת וידונו בהם ,בדו"ח כספי של הלשכה ,וידונו בכל ענין אחר שנקבע
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לסדר היום של האסיפה ,יוחלט על אישורם או אי אישורם ,וייבחרו מוסדות
הלשכה.

 .10ייצוג באסיפה הכללית ,מנין חוקי וקבלת החלטות
 10.1מנין חוקי באסיפה יחשב אם יהיו נוכחים בה שישים אחוז מחברי
הלשכה לפחות .היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה ניתן להמשיך
בדיונים ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
 10.2לא נתכנס המנין כאמור לעיל חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה,
תידחה הישיבה בחצי שעה ,ובאסיפה נדחית זו ייחשב כל מספר חברים
הנוכחים למנין חוקי.
 10.3ההצבעה באסיפה הכללית תיעשה בהרמת יד ,אלא אם יוחלט בה
ברוב לערוך הצבעה חשאית תוך שימוש בקלפי .למרות האמור ,הצבעות
בנושאים פרסונליים יתבצעו בהצבעה חשאית בקלפי.
 10.4יו"ר הלשכה ייבחר על ידי אסיפה כללית מיוחדת של הלשכה מבין חברי
הלשכה  .היו"ר יהיה חבר ועד הלשכה מתוקף תפקידו.,
אסיפת הלשכה יכולה להעביר יו"ר מכהונתו ולבחור אחר תחתיו
ברוב מיוחד של  70אחוז מחברי האסיפה
 10.5ההצבעה באסיפה הכללית תיעשה בהרמת יד ,אלא אם יוחלט בה
ברוב לערוך הצבעה חשאית תוך שימוש בקלפי .למרות האמור ,הצבעות
בנושאים פרסונליים יתבצעו בהצבעה חשאית בקלפי.
 10.6כח ההצבעה של חבר עמותה באסיפה הכללית יהיה כדלקמן:
 10.6.1לכל מטפל חבר הלשכה יינתן כוח הצבעה של קול אחד
רגיל באסיפה הכללית
 10.6.2תנאי לזכות ההצבעה של חבר באסיפה הכללית הוא ,כי
החבר שילם את דמי החבר המגיעים ממנו לעמותה.
.11

פרטיכל
מזכיר האסיפה הכללית ינהל פרטיכל של האסיפה שייחתם על ידו ועל ידי
יושב ראש האסיפה.

פרק ד' – ועד הלשכה
.12

ועד הלשכה  -כללי
ועד הלשכה ייבחר אחת לארבע שנים באסיפה הכללית של הלשכה,
לפי הכללים והעקרונות הקבועים בסעיפים להלן.
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 .13סמכות ועד הלשכה
 13.1ועד הלשכה הוא המוסד המבצע העליון של הלשכה.
 13.2הועד ידאג להגשמת מטרות הלשכה ולביצוע החלטות
מוסדותיה.
 .13.3הועד ייצג את הלשכה לכל דבר וענין.
 13.4הועד יקבע את דמי החבר אותם יהיה על חברי הלשכה לשלם
ללשכה ,ומותר יהיה לועד הלשכה לקבוע דמי חבר בתעריפים שונים
לסוגים של חברים.
 13.5הועד רשאי להאציל מסמכויותיו לועדות מיוחדות קבועות או
לפי הענין שימנה לפי הצורך ו/או לחברים בועד.
 13.6ועד הלשכה יוכל למנות ו/או להעזר מפעם לפעם או באופן קבוע
ביועצים בנושאים ו/או תחומים שייקבעו על ידו ,לפי הצורך ,לזמנם
לישיבות הועד או לקבל מהם חוות דעת מקצועית בכתב לפי הצורך
ולפי הענין ולקבוע את שכרם.
 13.7הועד בישיבתו הראשונה לאחר היבחרו יבחר מבין חבריו בגזבר
הלשכה .הועד יכול בכל עת להעביר את הגזבר מכהונתו ולבחור אחר
תחתיו ברוב של חברי ועד הלשכה.
 13.9יו"ר הועד הוא יו"ר הלשכה והוא בא כוחו הרשמי ומייצג
הלשכה הן כלפי חוץ והן כלפי פנים .כל עוד לא נקבע במפורש אחרת
על ידי הועד פועל יו"ר הועד בסמכות הועד.
 13.10סדרי עבודת הועד ,מועד ישיבותיו ,ההזמנה להן ודרך ניהולן
ייקבעו ע"י יו"ר הועד.
 13.11הועד יכונס לישיבה על ידי יו"ר הועד .הועד יתכנס לפחות
אחת לשלושה חודשים ,ואם נתבקש לכך לפחות על ידי מחצית
מחברי הועד ,יתכנס לישיבה מיוחדת.
 13.12המנין החוקי לישיבות הועד יהיה נוכחות של שישים אחוז
מחברי הועד לפחות .לא התכנס מנין חוקי כאמור ,תידחה ישיבת
הועד בחצי שעה ,ובישיבה הנדחית יהיה מנין חוקי בכל מספר
משתתפים
 .14החלטות
כח ההצבעה של כל חבר בועד הלשכה בישיבות הועד יהיה שווה
וההחלטות תתקבלנה ברוב קולות רגיל
 .15פרטיכל
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הועד ינהל פרטיכל מכל ישיבותיו בו יירשמו החלטות הועד.
 .16כללי
 16.1רשאי חבר ועד הלשכה להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה
בכתב לועד .במקרה כאמור ימנה הוועד ,נציג אחר תחתיו.
 16.2חבר ועד יוצא יוכל להיבחר לועד מחדש.
 16.3חבר ועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
 16.4חבר ועד שלא הופיע לשלוש ישיבות ועד ברציפות ללא סיבה או
הודעה מוקדמת יוחלף על ידי הועד בחבר לשכה אחר.
 16.5כל חבר ועד רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של הלשכה
ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר ועד ומכל
עובד הלשכה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים ,לדעתו,
למילוי תפקידיו.
 16.5על הועד להביא בפני כל אסיפה כללית רגילה מאזן ודין וחשבון
של הכנסות הלשכה והוצאותיה )דו"ח כספי( .הדו"ח הכספי יוגש
לועדת הביקורת או לגוף המבקר לא פחות משבועיים לפני יום
האסיפה או במועד מוקדם יותר משנקבע לכך בתקנון.
 16.6האסיפה הכללית של הלשכה תוכל להחליט על תשלום שכר
ליו"ר ועד הלשכה ולכל חבר ועד אחר של הלשכה.

פרק ה' – נשיא הלשכה
 .17ללשכה יכול שיהא נשיא לפי הכללים כדלקמן:
 17.1האסיפה הכללית רשאית לבחור נשיא ללשכה אחת לארבע
שנים.
 17.2תאגיד או ישות משפטית מאוגדת אחרת לא יכולה להיבחר
לנשיא הלשכה.
 17.3תפקידו של הנשיא יהיה יצוגי .לא תהיה לו סמכות ניהולית או
ביצועית.
 17.4לנשיא הזכות להשתתף בישיבות של ועד הלשכה ובאסיפות
הכלליות של הלשכה אך לא יהיה לו זכות הצבעה בישיבות או
באסיפות הנ"ל.
 17.5הנשיא יהיה כפוף להחלטות של ועד הלשכה ושל האסיפה
הכללית.
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 17.6הנשיא יתאם את ייצוג הלשכה כלפי גורמי חוץ עם יו"ר
הלשכה.
 17.7רוב של  75%מחברי ועד הלשכה יוכלו להפסיק את כהונתו של
נשיא הלשכה.

פרק ו' – ועדת ביקורת
 18ועדת ביקורת
 18.1האסיפה הכללית תבחר  3חברים לועדת ביקורת מבין חברי
הלשכה
 18.2חברי ועדת הביקורת יבחרו מתוכם את יו"ר הועדה.
 18.3ועדת הביקורת תבדוק את עניניה הכספיים והמשקיים של
הלשכה ,את פנקסי החשבונות שלה ,ואת נוהלי ופעולות הלשכה,
ויביאו בפני האסיפה הכללית השנתית את המלצותיהם לענין אישור
הדין וחשבון הכספי ונוהלי ופעולות הלשכה .במקרה בו מונה רו"ח
לעמותה ,תעסוק ועדת הביקורת רק בבדיקת נוהלי ופעולות הלשכה.
 18.4ועדת הביקורת תכהן מיום היבחרה באסיפה הכללית עד
שתיבחר ועדה חדשה באסיפה כללית אחרת.
 18.5חבר ועדה יוצאת יוכל להיבחר לועדה החדשה.
 18.6חבר ועדת ביקורת אינו יכול לכהן כחבר ועד הלשכה.
 18.7כל חבר בועדת הביקורת רשאי לעייין בכל עת בפנקסי החשבונות
של הלשכה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר
הועד ומכל עובד הלשכה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים,
לדעתו למילוי תפקידיו.
 18.8חבר הועדה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב
ליו"ר הועדה.
 18.9חבר ועדה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

פרק ז' – מועצת ההסמכה הארצית
 .19לצד מוסדות הלשכה תוקם מועצת ההסמכה הארצית )להלן "מועצת
ההסמכה"( ,אשר תשמש ועדה מייעצת לועד הלשכה.
 19.1יו"ר מועצת ההסמכה
בראש מועצת ההסמכה יעמוד יו"ר הלשכה.
 19.2חברי מועצת ההסמכה ודרכי פעילותה
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 19.2.1כל חבר מועצה מייצג עמותה מקצועית או בית-ספר.
 19.2.2בהעדר עמותה מקצועית בתחום מסוים ,ייבחר על ידי הועד המנהל חבר
לשכה המשמש כמטפל פעיל בתחום זה.
 19.2.3יתכן וימונו מספר נציגים מתחום אחד ,וגם יתכן כי בתחום מסויים לא
יהיו נציגים במועצה.
 19.2.4עמותה מקצועית או בית-ספר המעוניינים להצטרף ללשכה כחברי מועצת
ההסמכה ,יגישו ,באמצעות נציגיהם המורשים ,בקשה בכתב ליו"ר מועצת
ההסמכה.
 19.2.5יו"ר מועצת ההסמכה ימנה ועד מנהל למועצה מתוך נציגי עמותות
מקצועיות ,ונציגי בתי ספר ,מטפלים המייצגים מקצועות טיפול.
 19.2.9הועד המנהל יוכל להחליט על הקמת ועדות משנה בהתאם למקצועות
השונים ,ועל דרכי איושן בבעלי תפקידים.
 19.3תפקיד מועצת ההסמכה
לקבוע אמות מידה מקצועיים לקבלת חברים ללשכה – מטפלים ,עמותות מקצועיות
ובתי ספר.ולהגיש המלצות בעניין לועד הלשכה.

פרק ח' – אחריות ופירוק
 .20אחריות ושעבוד:
 20.1חברי הלשכה אינם נושאים באחריות אישית כלשהי
להתחיבויות הלשכה אלא אם כן קיבלו על עצמם אחריות כזו בכתב.
 20.2כנגד התחיבויות הלשכה ניתן לשעבד את רכוש הלשכה בלבד.

 .21השימוש ברכוש הלשכה ובהכנסותיה
הכנסות ורכוש הלשכה ישמשו אך ורק לקידום מטרותיה .שום חלק מהם לא
ישולם ולא יועבר ,במישרין או בעקיפין ,בין בצורת רווחים ובין באופן אחר
כלשהו ,לחברי הלשכה.
 .22נכסים לאחר פירוק
פורקה הלשכה לאחר שנפרעו חובותיה במלואן ונשארו נכסים ,לא יחולקו
נכסים אלה בין חברי הלשכה ,אלא יינתנו או יעברו לעמותה או עמותות,
קרן ,קרנות ,גוף ,גופים ,מוסד או מוסדות שמטרותיו או מטרותיהם דומות
למטרות הלשכה והאוסרים על חלוקת נכסיהם והכנסותיהם בין חבריהם,
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הכל כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית בה נתקבלה ההחלטה
על פירוק הלשכה.

נספח א' – מקצועות רפואה משלימה
רובד רוחני :מדיטציה  /i32פתרון חלומות /שיטת לוסקי /דרך המשוב/
פסיכותרפיה הוליסטית /גוף נפש /עץ חיים /רפואה קבלית/
תאו /זן תאו /איודה /ריברסינג /שיחזור גלגולים  /ויפאסנה/
 32האינטליגנציות,
רובד שכלי :דמיון מודרך /פסיכודרמה /קלפי יצירה /חוכמת הגוף /
רפואה סינית /אסטרולוגיה /נומרולוגיה /גרפולוגיה/
הומיאופתיה /רפואה יפנית /רפואה טיבטית /מוח אחד/
ביופידבק /פסיכולוגיה /תרפיה בדיבור /אייפק /קרניו סאקרל
 /קול הרוח /סוטאי /אט וסוגסטיה /אי אם אף /בואן /ביו
אנרגיה /גרינברג /אווטר /סילבה /פסיכוקברנטיקה/
טלתרפיה /פסיכולקברנטיקה /פאלמ-תראפי /סקארב/
מגנוטותרפיה.
רובד רגשי :הילינג רוחני ,הילינג קבלי /רייקי /חינוך לתזונה, /
טרילוטרפיה /פרחי באך /קלפי טארוט /הידרו תרפיה/
קינסיולוגיה  /ווטסו  /יוגה צחוק /ארומתרפיה /ג'הארה/
טאנטרה /סרוגייט /מגנטותרפיה / /רפואה יהודית /רפואה
קבלית/נשימה מודעת /ריברסינג /שיחזור גלגולים /טיפול
באמנויות  -ציור /כתיבה יצירתית /תרפיה בצבעים /אורה
סומה /בייטס /נטורופתיה /צמחי מרפא /שאמאניזם /תרפיה
בעיסוק /תרפיה בעזרת בעלי חיים /טיפוח היופי /אנטי
אג'נט /סוג'וק  /אקופרסורה.
רובד גופני :דיקור /עיסוי  /כירולוגיה /פלדנקרייז /אווטר /עיסוי/
אירידיאולוגיה /קריסטלים /טווינה /שפת גוף /טיפולים
במגע /כוסות רוח /נרות הופי /מיקרוביוטיקה /שיאצו/
עוצמת הרכות /רפלקסולוגיה /פאנג שואי /אלבאום /פאולה/
כירופרקטיקה /אלכסנדר /אינטגרציה מבנית /רפואה
הודית /אוסטיאופתיה.
יוגה /צ'י קונג /מדיטציה דינאמית /תרפיה בתנועה /ריקוד
אמנותי

