
 

 

 ה הכשרת פיזיותרפיסטים לטיפול בלימפאדמ קורס 

 בספטמבר 29יש להשלים עד לתאריך אותו חלק עצמאי לקורס 
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    : רקע

רכה, מדידה וטיפול בבעיות  עה וכן בפתית  פתופיזיולוגיה של המערכת הלימו  פיזיולוגיה לימפאדמה עוסק באנטומיה,  ב ורס לטיפול קה

 .  'יתסמ על פי שיטת קסלי  לימפתיות

 . שיעיוני וחלק מעבנוי מחלק והקורס  

  ם וורטואלים דרך תוכנת חומרי עיון וכן שאלות מסכמות ומפגשי, סרטוניםנטי של הרצאות מוקלטות, אינטר בא כקורס החלק העיוני מו

 וני. י עיום החלק הי יתקיים לאחר ס ר קו. החלק המעשלשם העמקה ויישו"זום" 

   טרות:  מ

 . ערכת הלימפתיתה והפתופיזיולוגיה של המאת האנטומיה הפיזיולוגי ויכיר   פיםהמשתת  •

 . את הפרוגנוזה של מחלות אלו נובעיות של המערכת הלימפתית ויבי  וה יזפים  ת שתהמ •

 . צאהמדדי תוך סמפוליות על יפולי ולקבל החלטות טי אחר מהלך ט דוד ולעקובמפאדמה, למים ילמדו להעריך להמשתתפ •

 . גלו את כל הטכניקותהמשתתפים ילמדו את כל חלקי הטיפול בלימפאדמה ויתר  •

 ים אדומים לטיפול בלימפאדמה בכדי שיהיו עצמאיים בהערכה וטיפול בבעיות לימפתיות מורכבות. מדו דגלתפים יל שתהמ •

 

 של שנתיים לפחות.  בודהתק עו בעלי  הבריאותרישיון של משרד  בעלי מוסמכים   פיזיותרפיסטים ל יעד:ה ק

 

 חלקים   3 הקורס מחולק ל  היקף הקורס:

 )לא מוגש לגמול(  באופן עצמאי ינטרנטיא לפני תחילת הקורס הפרונטלי נדרש לעבור קורס   - נכרוניסי אמקוון חלק  .1

 שעות לימוד  47=   29.9  תאריךימו עד ל ויש להשל   1.8.22תאריך  נכרוני יתחיל ביאסחלק העצמאי ה

 )לא מוגש לגמול( ZOOMדרך אפליקציית   סינכרוניחלק מקוון  .2

 שעות לימוד   8=   8.8 / 97. / 928. / 10.91: בתאריכיםיתקיים 

  (מוגש לגמול) מעשי  פרונטליחלק  .3

 שעות לימוד  80=    22 ובמבר נ - 2, 3,  6, 7,  13 , 41, 16, 17, 20, 21/  22  אוקטובר - 30, 13: בתאריכיםיתקיים 

 . משתתפים 16 מספר משתתפים:

 

   .גבעתיים 7רח' רביבים  בית מטי, אגודה למלחמה בסרטן, ית הב מקום:
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 :0061-0008: – וחמישי רביעי  , שנין, ראשו עות:ש

 לרכישה לחצו כאן   אמזון אתררך ע"י המשתלם ד רכישת הספר תתבצע באופן עצמאי  ספר קורס:

 ( לארץ  שילוחן זי עליו יש זמ ה מקוונת או בעותק פירס)שימו לב, ניתן לרכוש את הספר בג                  
 

 

 ₪  002,8 עלות לחבר    :תתףלמשעלות  

   ₪  5009, א חברעלות לל                          
 

   תנאים לקבלת תעודה:

 (. ם מקווניםמפגשי 4כולל  ,)עיוני ומעשי מהמפגשים 100%חובת נוכחות של      •

 . על כל משתלם לרכוש את הספר דרך האינטרנט    •

 %70בר ן עוציו –  ונותהמקו  ותאלהשכל   על ענותלצאות הקורס ו יש לצפות בכל הר    •

      עיסוי  הפגנת מיומנות בטכניקות חבישה ללימפאדמה, ו (70%ציון מעבר ת אמריקאיות )י עם שאלו מבחן עיונ בתום הקורס יתקיים     •

 ם( מעשיי ח )מבחניםב נפעם חישו ונות עליונות ותחת ייםנפח שח גפ, מידידות ת תוכנית תרגילים מתאיםלימפטי, בחיר     

 . מה וקבלת החלטות בחלק העיונישאים של הערכת לימפאדבדקים בנומ 2יש לבצע      •

 

 קולוב דורית תדהר ומרינה סו  :מרצה / מרצים עיקריים

 

  ,CLT BPT – מרינה סוקולוב 'הגב

 .   ותא ברי ית במכבי שירוית ט לימפא שירות פיזיותרפיה מחוזית של  רכזת יברסיטת תל אביב.  נולתואר שני בא  סטודנטית

 . עם התמחות בטיפול לימפטי 2003משנת  תל אביבמאוניברסיטת  P.TB. ןו שראתואר   בעלת 

 . שנות ניסיון  02פיזיותרפיסטית בעלת 

 .  לימפאדמהבתחום רצה ומדריכה  מ

 

 EI-CS CI,-CLT, CS D,hP   – דורית תדהר' דר

TP,1997-9931אל. שבע, ישר-ר, באבנגב ןגוריו-אוניברסיטת בן . בפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הבריאות . 

M.Sc.PT2007-2005טת תל אביב, ישראל.  . בפיזיותרפיה, אוניברסי DhP    0182-2013באוניברסיטת מיזורי בארה"ב 

של   תרפיהמחקר ופיתוח במחלקת הפיזיו תרכז   שנה וכעת 15במשך   2020נת  שהתחום הלימפתי במכבי שירותי בריאות עד  את כזה רי

 . תבריאו י שירותימכב

 בי העולם  גרות שונות ברחבמס 2004ת משנ ם מפתי במייפול הליט רס לקולמדת את המ

EI = Certified Casley Smith Exercise -ley Smith Instructor, CSCI = Certified Cas-CLT = Complex Lymphatic Therapist; CS(

)Instructor 

 

 

https://www.amazon.com/Lymphedema-Management-Comprehensive-Guide-Practitioners/dp/1626234337/ref=sr_1_fkmr0_1?keywords=zuther+lymph&qid=1574436216&s=books&sr=1-1-fkmr0


 

 

   ורס: תכנית הק

 הרצאה  שעת סיום  שעת התחלה  מפגש 

 1מפגש 
 

30/10/22 

 התכנסות. דברי פתיחה   9.00 8.00

   Watersheds -קווי פרשת מים אנסטמוזות  -הרצאה לימפוטומים של הגו  9.30 9.00

 הפסקה 10.00 9.30

10.00 10.30 
    -ותרגול של עיסוי של קשריות לימפה, עיסוי של גו ותרגילי נשימההדגמה 
 Normal Pathwaysשל הגו 

 הדגמה   Water shedsפתיחה של   -טכניקות גו 11.30 10.30

 הפסקה 12.00 11.30

 תרגול  Water shedsפתיחה של   -טכניקות גו 12.45 12.00

 לימפוטומים של היד  הרצאה  13.30 12.45

 הפסקה 14.00 13.30

 תרגול אנטומיה טופוגרפית   14.45 14.00

 הפסקה 15.00 14.45

 של יד  Normal pathwaysעיסוי  16.00 15.00

 2מפגש 
 

31/10/22 

    Normal pathwaysעיסוי לימפטי של היד  8.45 8.00

 הפסקה 9.00 8.45

 Alternative  Pathways+תרגול עיסוי לימפטי של היד  הדגמה  10.30 9.00

 הפסקה 11.00 10.30

 תאור מקרה עם בצקת לימפטית של היד  11.30 11.00

 תרגול  -הרצאה לימפוטומים של רגל, אנטומיה טופוגרפית 12.30 11.30

 הפסקה 13.00 12.30

 עבודה מעשית  –  normal pathwaysעיסוי לימפתי לגפה תחתונה,  14.30 13.00

 הפסקה 15.00 14.30

 הדגמה +תרגול   Alternativeעיסוי גף תחתון  16.00 15.00

 3מפגש 
 

02/11/22 

 תאור מקרה רגל  8.45 8.00

 הפסקה 9.00 8.45

 ראש צוואר נורמל הדגמה +תרגול 10.30 9.00

 הפסקה 11.00 10.30

 הדגמה +תרגול  Alternativeראש צוואר  11.30 11.00

11.30 12.30 
שבר   face liftingתרגול לפי פתולוגיות )שבר של קרסול, שבר של שכ"י, 

ציור על   -קשריות לימפה בבית שחי, במפשעה, בצוואר( בצלעות/ הסרה של 
Chartתכנון ? 

 הפסקה 13.00 12.30

 קשיחות , עקרונות  -חבישה של גף עליון מצגת  13.30 13.00

 הדגמה+תרגול  -אצבעות  14.30 13.30

 הפסקה 15.00 14.30

 תרגול עם פיקוןפרס -הגף העליון חבישה של כל  16.00 15.00

 
 

8.00 9.30 
  50-40מ"מ כספית+ חבישה חזקה  30-20חבישה רכה  -תרגול עם פיקופרס

 מ"מ כספית 



 

 

 
 
 
 
 

 4מפגש 
 

03/11/22 

 הפסקה 10.00 9.30

 הסבר על לחצים  -חבישה גף תחתון מצגת 10.45 10.00

 הפסקה 11.00 10.45

 בהונות הדגמה ותרגול  11.45 11.00

 הפסקה 12.00 11.45

 חבישת כל הרגל עם פיקופרס 13.30 12.00

 הפסקה 14.00 13.30

14.00 14.45 
40-מ"מ כספית, חבישה חזקה  40-30חבישה מכוונת חבישה כיב ורידי סביב 

 מ"מ כספית  60

 הפסקה 15.00 14.45

 חבישה עם סקוטצ'ים ופיקופרס  16.00 15.00

 5מפגש 
 

06/11/22 

 חבישה עצמית הדגמה יד ותרגול 9.30 8.00

 הפסקה 10.00 9.30

 חבישה עצמית הדגמה רגל ותרגול 11.30 10.00

 הפסקה 12.00 11.30

12.00 13.30 
לימפתי, צלקת, סדנה יריכות סיליקון, יצירת כריות לריכוך  פיברוזיס, רדיוגני,  
 Swell spotפיברוזיס....חזיות 

 הפסקה 14.00 13.30

 סדנת מדידות  14.45 14.00

 הפסקה 15.00 14.45

   SEMחישוב  16.00 15.00

 6מפגש 
 

07/11/22 

 תרגול עם חבישה יד  ושיחה 8.45 8.00

 הפסקה 9.00 8.45

 אקסל   10.30 9.00

 הפסקה 11.00 10.30

 החלטות טיפוליות על ידי גראפים 11.45 11.00

 הפסקה 12.00 11.45

 עיסוי עצמי הדגמה +הדרכה של בן זוג יד+רגל  13.30 12.00

 הפסקה 14.00 13.30

 תרגול רגליים  14.45 14.00

 הפסקה 15.00 14.45

 בצקת גניטלית  16.00 15.00

 7מפגש 
 

13/11/22 

 הרצאה על מוצרי לחץ  9.30 8.00

 הפסקה 10.00 9.30

 תרגול מוצרי לחץ סטנדרטיים  11.30 10.00

 הפסקה 12.00 11.30

 תרגול מוצרי לחץ במידה אישית  13.30 12.00

 הפסקה 14.00 13.30

 תאור מקרה מוצר לחץ יד תרגול   14.45 14.00



 

 

 הפסקה 15.00 14.45

 תרגול תאור מקרה מוצר לחץ רגל 16.00 15.00

 8מפגש 
 

14/11/22 

 הערכת לימפאדמה סובייקטיבית ואבייקטיבית 9.30 8.00

 הפסקה 10.00 9.30

 התוויות נגד לטיפול בלימפאדמה 11.30 10.00

 הפסקה 12.00 11.30

12.00 13.30 
סימולציות של הערכה כולל מדידה, אקסל, קלסיפיקציות, תכנית טיפול טווח  

 קצר וטווח ארוך 

 הפסקה  14.00 13.30

14.00 14.45 
המשך, סימולציות של הערכה כולל מדידה, אקסל, קלסיפיקציות, תכנית  

 טיפול טווח קצר וטווח ארוך 

 הפסקה 15.00 14.45

 סיפור מקרה 16.00 15.00

 9מפגש 
 

16/11/22 
להביא  

 משקולות

 פידבק 8.45 8.00

 הפסקה 9.00 8.45

 מטופלת מתנדבת  10.30 9.00

 הפסקה 11.00 10.30

 מטופלת מתנדבת  12.30 11.00

 הפסקה 13.00 12.30

13.00 14.30 
אופרטיב, מעקב,  -אופרטיב, פוסט-אישה אחרי סרטן שד כולל פרהתרגול 

 כולל מדידה עצמית רגל ויד, אימון כח

 הפסקה 15.00 14.30

15.00 16.00 
אופרטיב, -אופרטיב, פוסט-המשך,תרגול אישה אחרי סרטן שד כולל פרה
 מעקב,  כולל מדידה עצמית רגל ויד, אימון כח

  10 מפגש 
17/11/22 

 חבישת יד   9.30 8.00

 הפסקה 10.00 9.30

 חבישת רגל  11.30 10.00

 הפסקה 12.00 11.30

 חבישה עצמית יד ורגל  13.30 12.00

 הפסקה 14.00 13.00

 normal  pathwaysתרגול עיסוי יד רגל פנים  14.45 14.00

 הפסקה 15.00 14.45

 normal  &alternative pathwaysתרגול עיסוי יד רגל פנים  16.00 15.00

 11מפגש 
 

20/11/22 

 מבחן חבישה יד 9.30 8.00

 הפסקה 10.00 9.30

 מבחן חבישה רגל 11.30 10.00

 הפסקה 12.00 11.30

 מבחן עיוני 13.30 12.00

 מבחן עיוני 14.15 13.30

 הפסקה 14.30 14.15

 מבחנים  סיכום 16.00 14.30



 

 

 12מפגש 
 

21/11/22 

 מבחנים מעשים   9.30 8.00

 הפסקה 10.00 9.30

 מבחנים מעשים  המשך  11.30 10.00

 הפסקה 12.00 11.30

 מבחנים מעשים  המשך  13.30 12.00

 הפסקה 14.00 13.30

 מבחנים מעשים  המשך  14.45 14.00

 הפסקה 15.00 14.45

 סיכום וטקס סיום 16.00 15.00
 

 ייתכנו שינויים בסדר ההרצאות, לוז סופי ישלח לנרשמים טרם תחילת המפגשים המעשיים * 

 

   הקורס מוגש לגמול השתלמות:

 מות. י הקורס יאושר לגמול השתלאין העמותה מתחייבת כ

את בוגריו בגמול  הכרתו כקורס המזכה ה על מעידושרים" קורסים מא וןו ב"אלפורק הופעת בלבד  הוא זמני  ורס ק חת הלפתיאישור  

 . השתלמות 

 
 המאמצים לשמירה על בריאותכם ובריאות משפחתכם,  ושה את מרבהעמותה ע* 

 ת. נחיו תאם להבר בהבות התפשטות הקורונה ויועיות משרד הבריאות בעקקורס המעשי מותנה בהנח 

 . שעהות הנחי גו בהתאם להפים ינהתת מש ה כל

תה  עמוין הם ואתתפיהמש  אותו ובריאות שארימשתתף לשמור על ברד כל  נדרשת אחריות אישית מצ

 יגרם למשתתף בתקופת הקורס.תבמחלה ש  אחראית על הדבקות
 

 . (םריות המשתתפיון באחמז) עמדת שתיה חמהצב  ות  * במהלך הקורס המעשי

 

 PDF ורמטפיל באימי בודה ח תעים תשללזכא  *
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 :דעיםי הם יוס כרוקה תלבתחי חתמונרשמים לקורס יה*

  סת לשעות הלימוד במהלך יממהחריגה מההנחיה המתייח אילבנוגע 

 היותר,   לכל  יממהשעות ב 8ש שיכלול עד )משתלם יכול ללמוד במפג

 (13:00-08:00 בימי ו' בין השעותו  0022: -ל :0008בין השעות     ה,'-'בימים א

 ה, יממ לךאחד במהורס ר מקותאחד או בים ללמוד בקורס ללמשת   רותאפש וכי ניתנת

 . םמה למשתללימוד בימ   שעות 8על   יעלה מניין שעות הלימוד  אאחת, ובלבד של  ד במהלך יממהד אחד או ביותר ממוסד אחסבמו
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