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   : רקע

 . המערכת הוסטיבולרית  תפקוד באבחון ובטיפול בהפרעות   רס מיועד להכשיר פיזיותרפיסטים מוסמכיםוהק

ו  נחשבת   הוסטיבולרית   הפיזיותרפיה המעניינים  מהתחומים  . בפיזיו  יותר מאתגרים  הלאחת  מטופלים ריבוי    תרפיה    הפניית 

 מחייב הכשרת מטפלים נוספים בתחום חשוב זה מדי שנה . לטיפול וסטיבולרים 

וסטיבול   בהפרעות  ובטיפול  באבחון  מאד  חשוב  מקצועי  הרב  הרפואי  בצוות  הוסטיבולרי  הפיזיותרפיסט   אשר  שילוב  ריות 

, קשיים / הקאות  , נפילותבמיקו   מתבטאות על פי רב בסחרחרת, בחילות  וביציבות הגוף    חרדות   ד ראייתי, הפרעות ביציבה 

 וקשיים בתפקוד היומיומי. 

המערכת   של  ופיזיולוגיה  אנטומיה  ללימוד  פרונטליות  הרצאות  יכלול  ובדיקות  ,   וסטיבולריתהקורס  קליניות  אבחון  בדיקות 

מתאימות מעבדה,   טיפול   ת ,  טכניקות  ו ובניית  למטופלים  טיפול  הפרע י  מעשז'  סטאכניות  עם  במוזמנים  וטיפול    ות בבדיקה 

 ת. ו וסטיבולרי

 

   :ת רומט

 של המערכת הוסטיבולרית.  ידע עיוני באנטומיה ופיזיולוגיה   ירכשו   סר שתתפי הקומ

 ויוכשרו לבצע  אבחון ובדיקה וסטיבולרית מקיפה. ילמדו על הפרעות ומחלות וסטיבולריות פריפריות ומרכזיות 

סטאז' מעשי בחולים    -מעקב אחרי מטופלים וסטיבולרים הדרכה ובשילוב    טכניקות טיפול שונות   בביצוע טחון בהתאמה וירכשו ב י

 וסטיבולרים. 

 הצגות תיאורי מקרה.  -ויקבלו כלים לפתירת מצבים סבוכים ומורכבים  המשתתפים ידונו במקרים מיוחדים וקשים לאבחון וטיפול 

 

   : עדקהל י

    הכשרה   ללא ו   קליני של שנה בפיזיותרפיה   ון יניס   בעלי ,  משרד הבריאות מרישיון    בעלי  ם יוסמכמ  םי קורס מיועד לפיזיותרפיסטה

 . הוסטיבולרי בתחום   בסיסית

   :רס הקודרישות  

 נוכחות מלאה והשתתפות פעילה  •

 בפיזיותרפיה כללית לפחות שנהשי  ניסיון קליני מע -ידע מקדים  •

 קריאת חומר מקדים לפי הצורך  •

 פול קה וטישל טכניקות בדי תרגול מעשי  •

 מקרים  תיאורי  ניתוח עיוני שלחשיבה קלינית ו •

 . אקדמיות שעות  42  היקף הקורס:



 

 

 ם. יפ משתת 42 של רפ סומוגבלת במ ם משתתפי 23של  ם תיחת הקורס מותנת במינימופ :מספר משתתפים 

 

 . שמיר )אסף הרופא(המרכז הרפואי בית הספר לפיזיותרפיה,  מקום: 

 

 3202 ובר קט או  – 9, 61, 32, 30 ם : תאריכי

 3202  מברנוב – 6 , 31                

 

 03:80 - 03:15 : שעות

 ₪  2,300לות לחבר   ע    למשתתף: ת  לוע

   ₪  2,900 עלות ללא חבר                             

   הקורס מוגש לגמול השתלמות:

 מות. הקורס יאושר לגמול השתלאין העמותה מתחייבת כי 

את בוגריו  הכרתו כקורס המזכה על   המעידושרים" קורסים מא   וןו ב"אלפ הופעת ק ור לבד הוא זמני בלפתיחת הקורס אישור  

 . בגמול השתלמות 

 

 : ודה תנאים לקבלת תע

 מהמפגשים  100של % חובת נוכחות  

   ורס הגשת עבודות בית במהלך הק  -מטלות חובה 

 ציון עובר   –מבחן מסכם 

 

 תפים(. ת המשת)מזון באחריו  עמדת שתיה חמהוצב  מעשי ת* במהלך הקורס ה

 

 PDFתעודה באימייל בפורמט * לזכאים תשלח  

  :מרצה 

שיקומית:  בפיזיותרפיה  שנים 35של קליני  ניסיון בעלת ידע ו . M.Sc.  B.Pt מוסמכת פיזיותרפיסטית -  שרון  דאלי'  בג

 , התפתחות הילד. נוירולוגית  אורתופדית, וסטיבולרית,  

ב"לאומית שירותי    ילדיםועשרות מבוגרים  מטופלים   10,000 עלבמ  לפו טי, בשיקום וסטיבולרי עבודה והתמחות שנות  23

 ובקליניקה פרטית. בריאות" 

  ובהשתלמויות, לפיזיותרפיסטיםוכנסים מקצועיים   סדנאות מסגרת בבילדים מרצה ומנחה בשיקום וסטיבולרי במבוגרים ו

 . " לאומית שירותי בריאות" ב לרופאים 

 . בתחום   מייעצתו מדריכה

 .   במבוגרים וילדים  וסטיבולריה השיקום  בתחום פרטית  קה בעלת קליני

 ומעשי   תיאורטי :ת בקורסורכי ההוראה הנקוטד

 



 

 

   ס: קורכני התפירוט  

 מרצה  נושא  שעה  מפגש ותאריך 

 1מפגש מס' 
 

 תאריך 
9.10.23 

 פתיחת הקורס :התכנסות והכרות   08:30-9:00

 דאלי שרון 

09:00-10:00 
תפקיד המערכת וסטיבולרית ותרומת המערכות   -מבוא

 הסנסוריות  

 הפסקה  10:00-10:30

 אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת וסטיבולרית פריפרית  10:30-12:00

 הפסקה  12:00-12:30

12:30-14:00 
ופיזיולוגיה של התעלות החצי מעגליות  אנטומיה  

 והאוטוליטים 

 הפסקה  14:00-14:30

14:30-15:30 
העיבוד המרכזי ורפלקסים של  -אנטומיה ופיזיולוגיה 

 המערכת הוסטיבולרית 

 2מפגש מס' 
 

 תאריך 
16.10.23 

08:30-10:00 
תפקוד טוני / דינמי של    -תחושה ותפיסת תנועת הראש

 המערכת 

 דאלי שרון 

 הפסקה  10:00-10:30

 ניסטגמוס מהו ?   -בדיקות אוקולומוטוריות 10:30-12:00

 הפסקה  12:00-12:30

 סימנים וסימפטומים   –פגיעה וסטיבולרית  12:30-14:00

 הפסקה  14:00-14:30

 והפרעות של המערכת הוסטיבולרית  מחלות  14:30-15:30

 3מפגש מס' 
 

 תאריך 
23.10.23 

 בדיקות מעבדה לאבחון הפרעה וסטיבולרית  08:30-10:00

 דאלי שרון 

 הפסקה  10:00-10:30

 ביקור במעבדה לבדיקות וסטיבולריות  10:30-12:00

 הפסקה  12:00-12:30

12:30-14:00 
BPPV  תרגול   –אבחון וטיפול בתעלה אחורית / קדמית
 כיתתי.  

 הפסקה  14:00-14:30

14:30-15:30 
BPPV  תרגול הטכניקות    –אבחון וטיפול בתעלה אופקית
 בכיתה. 

 4מפגש מס' 
 

 תאריך 
30.10.23 

08:30-10:00 
בתפקוד המערכת  פתולוגיות הגורמות לירידה  

 הוסטיבולרית 

 דאלי שרון 

 הפסקה  10:00-10:30

10:30-12:00 
הערכה קלינית של מטופל עם הפרעה וסטיבולרית,  

 שאלונים וסטיבולרים 

 הפסקה  12:00-12:30

 פגיעה חד/ דו צדדית בתפקוד איבר וסטיבולרי  פריפרי   12:30-14:00

 הפסקה  14:00-14:30

 בדיקה וטיפול בחולה מוזמן   -סטאז' ראשון 14:30-15:30

 5מפגש מס' 
 

 תאריך 
6.11.23 

 פיזיותרפיה וסטיבולרית , מטרות השיקום הוסטיבולרי  08:30-10:00

 דאלי שרון 
 הפסקה  10:00-10:30

 טיפוליות בפגיעה וסטיבולרית פריפרית  חד / ד"צ  גישות  10:30-12:00

 הפסקה  12:00-12:30



 

 

 בדיקות הליכה ו שווי משקל + תרגול מעשי  12:30-14:00

 הפסקה  14:00-14:30

 בדיקה וטיפול בחולה מוזמן  -סטאז' שני 14:30-15:30

 6 מפגש מס'
 

 תאריך 
13.11.23 

 אבחון וטיפול   -פגיעה וסטיבולרית מרכזית 08:30-10:00

 דאלי שרון 

 הפסקה  10:00-10:30

10:30-12:00 
המרכיב הפסיכוגני בהפרעות וסטיבולריות , טיפול  

 בסחרחרת ללא עדות לפגיעה וסטיבולרית 

 הפסקה  12:00-12:30

 מבחן מסכם  12:30-14:00

 הפסקה  14:00-14:30

 וסיכום הקורס דיון   14:30-15:30

 

 הלו"ז גמיש ויכול להשתנות לפי צרכי הקורס וקצב הלימוד  •
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 : םדעיס כי הם יו ורקה  ת תחילב  נרשמים לקורס יחתמוה*

   ממהימוד במהלך ילשעות הל מההנחיה המתייחסת  חריגה בנוגע לאי 

 היותר,  לכל   שעות ביממה  8מפגש שיכלול עד )משתלם יכול ללמוד ב

 ( 08:00-13:00  בימי ו' בין השעותו  22:00 -ל  08:00  ת ה,' בין השעו-בימים א'

 יממה,  לך ביותר מקורס אחד במה או ם ללמוד בקורס אחד  ללמשת  ת פשרואת כי ניתנו

לימוד ביממה    שעות  8מוד על שלא יעלה מניין שעות הלי   אחת, ובלבד  הבמהלך יממביותר ממוסד אחד   במוסד אחד או 

 . למשתלם
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 המשרד:  שימולש

  ___________ __חתימה:     _________ : תאריך    ________ ___ שתלם:המ  םש

 

 

 


