
עליתי מרוסיה בשנת 1972. 
התחלתי קריירה בבי”ח זיו בצפת כרופא מרדים, שזו אחת 
ההתמחויות שלי. גויסתי לצבא והשתתפתי במלחמת יום 
הכיפורים. משנת 1976 עד 1980 שימשתי כמנהל מחלקת 

הרדמה בבית חולים פרטי ״רמת מרפא״. 

בהיותי יהודי, היה לי קשה להתקבל ללימודי רפואה ברוסיה. 
היו שלושה מקומות בלבד ליהודים בין 300 תלמידי רפואה, 

והתחרות הייתה של אלף איש על שלושת המקומות. התקבלתי. 
למדתי היטב, אבל כל הזמן 
חלמתי ללמוד הומאופתיה. 
כשהייתי קטן חליתי, ואמי, 

שהייתה גם כן רופאה, לקחה 
אותי להומאופת שטיפל בי. 

לבסוף אכן למדתי קורס 
בהומיאופתיה שנמשך שנה, 

ומאז התמחיתי גם בגרמניה. 

ב־1980 החלפתי את 
ההומיאופת הוותיק ד”ר היימן 

במרפאתו בתל אביב.
 הוא מצא אותי והציע לי 

להחליף אותו, ולא היה לי 
פקפוק לרגע. התפטרתי מניהול מחלקת ההרדמה בבית 

החולים, משרה עם שכר גבוה, בלי לחשוב פעמיים. כך נגמר 
פרק הקריירה הקונוונציונלית שלי, וחציתי קווים להומיאופתיה, 

לרפואה האלטרנטיבית. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, ד”ר 
היימן מגשים לי חלום. 

העיקרון של הומיאופתיה הוא טיפול במערכת החיסונית. 
היא היסוד של הבריאות והמחלות. המערכת החיסונית שומרת 

על הגוף נגד השפעות מזיקות של לחצים נפשיים, חיידקים 
ווירוסים ומזון לא בריא. כך זה פועל מבריאת העולם. הרפואה 

המערבית לעומת זאת, משמידה סימפטומים: אנטי לחצים אנטי 
כאבים, הכל-זה אנטי. כמו במלחמה, אנטי־טנקים, אנטי־מטוסים. 

ההומאופתיה כה יעילה, שאם היא תיכנס לענף הרפואה 
במלוא העוצמה, המחלות ייעלמו. 

הומיאופתיה ממוקדת בחולה, ולא במחלה. אנחנו משקיעים זמן, 
מאמץ, נסיון, כדי לרפא אדם חולה וסובל, ולא מחלה ערטילאית. אני 
יכול להעלים שפעת בחצי שעה, ודלקת גרון בשעה, עם עשר טיפות. 

אסתמה היא מחלה חשוכת מרפא רק לכאורה. 
יש לי חדר מלח. אני מטפל בו בבעיות אלרגיות ואסתמה. כמו 

מכרות מלח באירופה, מי שנכנס לשם נושם מלח, אויר נקי, 
סטרילי. המלח גורם להורדת 

אלרגיות, לחיזוק מערכת 
חיסונית, להורדת ליחות, ומרפא.

טיפלתי בילדיו של פרופסור 
משה עינת, פרופסור לפיזיקה 

שמאז הפך לידיד נפש שלי. 
הוא פנה אליי עם תינוק בן 

שנה עם בעיות ריפלוקס, ותוך 
שבועיים זה נגמר.

אחר כך טיפלתי באחד מילדיו 
שסבל מבעיות נשימה, ולא 
הצליח להתרפא מזה, ותוך 

חודשים מעטים, הילד בריא 
ברוך ה'! מניסיוני העשיר והחיובי מאז ומתמיד הוכחתי את הכוח 

והיכולת של ההומאפתיה.

כשאני עובד, אני באופוריה. 
אני עובד מתוך התלהבות ומסירות נפש. אני מדבר עם ילדים בשפה 
שלהם. ההצלחה שלי היא בתחום האנושי, העשייה המקצועית, וזה 

מביא לי סיפוק אדיר, לקרוא מכתב מחולה, שהתגלגל במרפאות ובתי 
חולים, ואחרי חודש של טיפול, אני ריפאתי אותו.
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ד”ר אילן זמיר
בן 76. גר בקריית יערים. בעלים של 

מרפאות הומיאופתיות בירושלים ובבני 
ברק, שבהן הוא מציע פתרונות ייחודיים 

לבעיות רפואיות ואסתטיות

בשיתוף עם ד"ר זמיר

"אין לי ספק שנולדתי לעזור ולטפל 
באנשים תוך חיפוש מתמיד אחרי עוד 
ועוד מידע, פיתוחים חדשים ובטוחים 

מבחינה טיפולית ובריאותית!
וכל אלפי מכתבי תודה שאני צברתי 
בארבעים שנות עבודתי כהומאופת - 
מעידים שלא בזבזתי את חיי לריק!"


