
 

 

 גלגלי ידע סדנת

 2022 אוגוסט –  1, 8, 51  תאריכים:

 

    : רקע

 כפיזיותרפיסטים אנו נדרשים להתאים מערכות ישיבה למגוון חולים הנמצאים בטיפולינו.  

 התאמת מערכות ישיבה מחייבת בקיאות בעקרונות ישיבה המקדמת תפקוד, בסוגי הכיסאות ובמגוון האביזרים הנלווים.  

חום על בסיס יומי ועל ידי בעלי מקצוע  גו למשתתפים נושאים אלו על ידי פיזיותרפיסטים העוסקים בתוצי  הסדנאבשלושת ימי 

   מתחומים שונים.

 . להתאמת מערכות ישיבה מטעם משרד הבריאות  מקנה הרשאה ה אינ  הסדנא

   מטרות:  

 ם. וויהמשתתפים ילמדו על עקרונות ישיבה המקדמת תפקוד, סוגי מערכות ישיבה ואביזרים נל •

 המשתתפים יתרגלו שימוש במגוון פריטי ציוד המיועד להתאמת ישיבה.  •

 . אחודיות הקשורות לנושאי הסדנהמשתתפים יכירו בעלי מקצוע נוספים בעלי התמחויות יי •

  קהל יעד:

   .רישיון של משרד הבריאות  בעלילפיזיותרפיסטים מוסמכים   תמיועד הסדנא

 

 .  שעות  21 הסדנאהיקף  :סדנאההיקף 

 משתתפים.  45משתתפים. ומוגבלת במספר של  25של  וםמותנת במינימ הסדנאת חית פ  תפים:משת  מספר

 

 . אשדוד,  3רחוב אורט  -בית הדרבמרכז הרפואי תקיים ת  הסדנא מקום:

 קיימת חניה בחינם בקרבת מקום.           

וע  שב לפחות  רשקוראל האז הקורס שלוח מייל למרכל  מתבקשיםהמעוניינים להגיע בהסעה מתחנת הרכבת לבית הדר ובחזרה 

 (.  שם מלא ומספר טלפון נייד)נא לציין   erel.hershko@gmail.com ,3833566-005 מראש

 מבית הדר לתחנת הרכבת. בצהריים  16:00בבוקר מתחנת הרכבת לבית הדר,  08:15 שעות ההסעה:

 

 2022 אוגוסט - 1 ,8,  51 :תאריכים

 

 08:30-16:00 - ימי שני שעות:

 

 ₪  600  עלות לחבר   :עלות למשתתף

   ₪ 507 עלות ללא חבר                          

 

 מקרה. ניתוח  –הצגת מטלה בכיתה    :מטלות הנדרשות מן הלומדים
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  תנאים לקבלת תעודה:

 מהמפגשים  100%חובת נוכחות של      •

 . נאדהסעמידה במטלות      •

 

   :מרצים עיקריים

   .מנהל שרות פיזיותרפיה בית הדר , MscPT - אראל הרשקו

 . , אחראית פיזיותרפיה מחלקת שיקוםMscPT - אנה ילקין

 . , אחראית פיזיותרפיה מחלקה להנשמה ממושכתMscPT  - אלאונורה קרוגמן

 

 :  אהסדנתכנית 

 הערות  שם המרצה  נושא  שעה  מפגש 

מפגש  
 ראשון
 

 יום שני  
1.8.22 

     רישום והתכנסות  08:30-09:00

 אראל הרשקו  דברי פתיחה  09:00-09:15
מנהל שרות פיזיותרפיה  

 בית הדר 

09:15-10:45 
עקרונות ביומכאנים בהנעת  
כיסא גלגלים וקווים מנחים  

 להתאמת ישיבה. 
 אראל הרשקו 

מנהל   -פיזיותרפיסט
שרות פיזיותרפיה בית  

 הדר 

     הפסקה  10:45-11:00

11:00-12:30 
סוגי  -טכנולוגיה מסייעת לניידות

 מערכות ישיבה. 
 אראל הרשקו  

מנהל   -פיזיותרפיסט
שרות פיזיותרפיה בית  

 הדר  

     ארוחת צהריים  12:30-13:00

     סיור בתערוכה  13:00-13:15

13:15-14:45 
אביזרים נלווים לישיבה )כריות,  

 תומכים ועוד( + הדגמה 
 אראל הרשקו 

מנהל   -רפיסטפיזיות
שרות פיזיותרפיה בית  

 הדר 

     הפסקה  14:45-15:00

15:00-15:45 

התנסות בסוגי כסאות גלגלים  
 אראל הרשקו  וציוד נלווה בקבוצות. 

מנהל   -פיזיותרפיסט
שרות פיזיותרפיה בית  

 חלוקת מטלה מסכמת  הדר 

  

 מפגש שני 
 

 יום שני  
8.8.22 

     התכנסות  08:30-09:00

09:00-09:45 
השפעה של ישיבה על הפקת  

 קול, בליעה ותקשורת  
 -אורלי ברגנזון 

 ביטון 

 קלינאית תקשורת        

אגף הגריאטריה, משרד  
 הבריאות 

 כריות ומזרונים ומה שביניהם  09:45-10:30
אלאונורה  

 קרוגמן 

מחלקה   -פיזיותרפיסטית
בית   –להנשמה ממושכת 

 הדר. 
 

      ה הפסק 10:30-10:45

10:45-11:30 
לשבת או    –פצעים קשיי ריפוי 
 לא?  

 אראל הרשקו  
מנהל   -פיזיותרפיסט

שרות פיזיותרפיה בית  
 הדר  

 

11:30-12:30 
אביזרים לקידום תפקוד בכסא  

 גלגלים 
 אנה ילקין 

  -פיזיותרפיסטית
אחראית פיזיותרפיה  

בית   -במחלקות שיקום
 הדר. 

 

      ארוחת צהריים  12:30-13:00



 

 

 אסנת שמיר  שימוש מושכל באמצעי הגבלה.   13:00-14:00
אחראית תחום  

גריאטריה משרד  
 הבריאות 

 

      הפסקה  14:00-14:15

14:15-15:45 
בדיקת חולה לצורך התאמת  

 ישיבה 
 אראל הרשקו 

מנהל   -פיזיותרפיסט
שרות פיזיותרפיה בית  

 הדר 

 

   

מפגש  
 שלישי 
 

 יום שני 
15.8.22 

      ת נסוהתכ  08:30-09:00

09:00-10:00 
מנופים, שיטות ואמצעי העברה  

 הסבר והדגמה  
 אראל הרשקו 

פיזיותרפיסט, מנהל  
שרות פיזיותרפיה בית  

 הדר 

 

      הפסקה  10:00-10:15

10:15-11:45 
תרגול מעשי של אמצעי  

 מעברים 
 אראל הרשקו  

פיזיותרפיסט, מנהל  
שרות פיזיותרפיה בית  

 הדר  

 

 

11:45-12:30 
התאמת הבית והסביבה לכסא  

 גלגלים 
 אראל הרשקו 

פיזיותרפיסט, מנהל  
שרות פיזיותרפיה בית  

 הדר 

 

      ארוחת צהרים 12:30-13:00

13:00-13:45 
השפעת הישיבה על מערכת  

 הנשימה 
 אראל הרשקו 

פיזיותרפיסט, מנהל  
שרות פיזיותרפיה בית  

 הדר.   

 

13:45-14:30 
תפקוד ומה   -קוגניציה -ישיבה 

 שביניהם 
 מרפאה בעיסוק

בלה צ'וקלר, מנהלת  
שרות ריפוי בעיסוק, בית  

 הדר 

 

      הפסקה  14:30-14:45

14:45-15:30 
הצגת תיאורי מקרה ע"י  

 המשתתפים. 
 אראל הרשקו 

פיזיותרפיסט, מנהל  
שרות פיזיותרפיה בית  

 הדר.   

 

      סיכום ומשוב  15:30-15:45

 

 יים אינה סופית וייתכנו שינו תוכניתה •
 

 המאמצים לשמירה על בריאותכם ובריאות משפחתכם,  ושה את מרב* העמותה ע

 נחיות. מותנה בהנחיות משרד הבריאות בעקבות התפשטות הקורונה ויועבר בהתאם לה פרונטאלימפגש 

 . שעהות המשתתפים ינהגו בהתאם להנחי כל ה

תה  ם ואין העמותתפיהמש  אותו ובריאות שארילשמור על ברמשתתף  ד כל  נדרשת אחריות אישית מצ

 .מפגשיםמהלך היגרם למשתתף בתבמחלה ש  אחראית על הדבקות
 

 . םהרייוגש כיבוד קל וארוחת צ  הסדנא* במהלך 

 

 PDFח תעודה באימייל בפורמט * לזכאים תשל
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