
 

 

 " ארגז הכלים המתקדם שלך לטיפול  -רצפת אגן בילדים"  :סדנת  
        

 ברצפת אגן ילדים.לפיזיותרפיסטים העוסקים  ותהשונוהרחבת אפשרויות הטיפול  מקצועיביטחון מתן  הרציונל / רקע: 

  .ת אגן ילדיםורים ברצפשבנושאים הק העמקה וטיפול התכנון מטרות: 

 

 .ילדיםרצפת אגן העוסקים ב  מוסמכים עם רישיון של משרד הבריאותים טותרפיסלפיזי תדמיוע הסדנאקהל יעד: 

 .דבמטופל אח לוטיפ לפחות שלושה חודשים/רצוי  ,עיסוק ברצפת אגן ילדיםדרישות קדם:  

 ותשע 6  : סדנאההיקף 

 ם.תפימשת 20ל משתתפים. ומוגבלת במספר ש 10של  מותנת במינימוםהסדנא פתיחת  מספר משתתפים:

 

 פרדס חנה , 72רח' ההדרים  ם:מקו

 

 09:30-15:30שעות:       19.5.22        : ךתארי

 

  :סדנאהפירוט תכני 

  סל הדימוייםהרחבת ו לשיפור תפקוד רצפת אגן  –המשתתפיםשל אישי  רגולת, היכרות  09:30-10:15

   ת קפההפסק  10:15-10:45

 ( הרצאה ודיון)  טיפול רצפת אגן בילדים ב הורים יתוף  שוה הדרכ  10:45:11:30

  .תחושה אביזרי גליל,דור,כ   Fly Yoga ערסל  -אביזרי טיפולועקרונות תנועה   11:30-13:00

 ה הפסק   13:00-13:30

 רצפת אגן פולי טיס בדפולנמיינשימוש בעקרונות מסרעפתית,  נשימה13:30-14:00

 ביו פידבק ב  פונקציונאלי שימוש 14:14:30

 Case Studies ניתוח  14:30 -15:30

 

 ש"ח 500 /  עלות ללא חבר ש"ח 400עלות לחבר      עלות למשתתף:

 

 

 הסדנא  מועברת על ידי רעיה עילם שדיאור  : ה נח מעל ה

 (MA Bptפיזיותרפי )בעלת תואר שני בהתפתחות הילד ותעודת מטפל בפסיכותרפיה.  , סטית התפתחותית ותיקה 

 מתמחה ביציבה, רצפת אגן בילדים ונוער.באור עקיבא ובקליניקה פרטית בפרדס חנה כרכור .מטפלת ,ומדריכה במרכז לגיל הרך 

 לאנשי טיפול מתחומים שונים. ,מעבירה סדנאות והדרכות בנושא מכל רחבי הארץ, ולישראלים בעולם.מטופלים סיון של שנים ביבעלת נ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 שפחתכם,מ אותל בריאותכם וברי* העמותה עושה את מרב המאמצים לשמירה ע

 הקורס המעשי מותנה בהנחיות משרד הבריאות בעקבות התפשטות הקורונה ויועבר בהתאם להנחיות. 

 כל המשתתפים ינהגו בהתאם להנחיות השעה  

יגרם ואין העמותה אחראית על הדבקות במחלה ש ת אישית מצד כל משתתף לשמור על בריאותו ובריאות שאר המשתתפיםנדרשת אחריו

 קורס. ה ופתלמשתתף בתק

 
 )מזון באחריות המשתתפים(. עמדת שתיה חמהוצב ת תהמעשי הסדנא* במהלך 

 

 PDF* לזכאים תשלח תעודה באימייל בפורמט 

 

 שעות הסדנא  100ות של % חובת נוכח נאים לקבלת תעודה:ת

 טלי מעשי( )פרונ  :סדנאבדרכי ההוראה הנקוטות 

 

 

 

 


