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 :רקע

בימים אלו    בקהילהד מחלות לב, השמנה, סוכרת ועו כמו    (NCDS )  ממחלות "שאינן מדבקות" טופל הסובלהמפגש עם מ

ידע  לעודד ולקדם אורח חיים בריא אצל מטופליו.  די כאת המפגש נצל בריאות ל קצועמ שיים כאנ ט תרפיסמחייב את הפיזיו 

קדם  לתכנן אימון גופני מותאם יאפשר לאיש המקצוע ל מקדים בנושא מחלות אלו, הגורמים, משמעות הטיפול התרופתי וכיצד

 גופנית מותאמת ולנהל תהליך של ייעוץ לפעילות  

 

   :רותמט

 יה בריאה י ני התנגדות לאוכלוסימווא  יירוב האימון האת נו ת עקרו איכיר  המשתתף  •

 יות שונות ם מחלות כרונלות גופנית לאנשים עכיר את ההנחיות לפעיי  שתתף המ •

 ימון גופני לחולים במחלות כרוניות ע לתכנן א המשתתף יד •

 ב  עקה ומרכ עהורך  שתמש במידע זה לצהל המשתתף ידע לקרוא בדיקות כמו: מבחן מאמץ, אקו ומיפוי לב ו  •

 בי, התנגדות ואינטרוולים באופן מעשימון אירובאי תנסההמשתתף י  •

 יאורי מקרה המשתתף יתנסה בת  •

 

  :עדקהל י

   הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים מוסמכים עם רישיון של משרד הבריאות
 

 היקף הקורס:

 שעות  42

 

   :פיםמספר משתת

 תפים. שת מ  30 של במספר  לתוגב ומ  ם.משתתפי  27של   םתיחת הקורס מותנת במינימופ

 

  ום:קמ

 גדרה  -גריאטרי שיקומי הרצפלד מרכז הרפואי  בהקורס יועבר 

 

 תאריכים:

 2022  דצמבר    – 6,  13  / נובמבר - 8,  15,  29  /  אוקטובר  - 25

 

 0021:-:0019 שעות:

 

     לות למשתתף:ע

    ₪  850  לעובדלות  ע

 

 



 

 

 :רישוםתאריך אחרון ל
 

25.09.2022 

 

  : ותל השתלממולגגש  ס מוורקה

 ייבת כי הקורס יאושר לגמול השתלמות. תה מתחהעמו  ןיא

ת בוגריו  כקורס המזכה א   מעידה על הכרתוושרים" קורסים מא וןהוא זמני בלבד ורק הופעתו ב"אלפשור לפתיחת הקורס יא

 . בגמול השתלמות

 

 , תכםהעמותה עושה את מרב המאמצים לשמירה על בריאותכם ובריאות משפח * 

 תאם להנחיות. יאות בעקבות התפשטות הקורונה ויועבר בהד הברמשרת  יונחבה מותנה טאלי ונפר קורס

 שעה  משתתפים ינהגו בהתאם להנחיות הכל ה

אחראית על הדבקות  אין העמותה המשתתפים ו נדרשת אחריות אישית מצד כל משתתף לשמור על בריאותו ובריאות שאר

 ורס. במחלה שיגרם למשתתף בתקופת הק

 
 .(םריות המשתתפימזון באח) וכיבוד קל חמהשתיה  דתעמב וצתס  ך הקורהל* במ

 

 PDFתעודה באימייל בפורמט * לזכאים תשלח  

 

 :הלומדיםהמטלות הנדרשות מן 

 הגשת תיאור מקרה. 

 

 תנאים לקבלת תעודה:

 מהמפגשים 100%חובת נוכחות של  

 עמידה במטלות הנדרשות. 

 

  מרצים עיקריים :  מרצה /

 שומר תל הב ב ם הלקומנהל שי - מפנרל ק טופ' רובררפ

 לניאדו   ח" בבי הלב שיקום מנהלת,  המאמץ של ופיזיולוגית   פיזיותרפיסטית - בוגומילסקי גליה' גב

 ובעזרה למרפא. 

 פיזיותרפיסטית, חברת סגל ומרצה במחלקה לפיזיותרפיה אוניברסיטת   PhD ,PT  - עצמון מיכל' גב

  בא. וקריני, בי"ח שינדהא קרת במכוןאריאל, פיזיותרפיסטית וחו

 

 לחץ כאן   סובלסי ה בילצפי  ס:קורכני התפירוט 

 

  ת בקורס:ודרכי ההוראה הנקוט

 קורס פרונטלי עיוני ומעשי 

 

 

 

http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/251022loz.pdf
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 :דעיםס כי הם יורוקה תבתחיל מותיח נרשמים לקורסה*

  לך יממהמה יה המתייחסת לשעות הלימוד בח חריגה מההנ ע לאיבנוג

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

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

 ה, יממ לךורס אחד במהד או ביותר מקחס אם ללמוד בקורללמשת   ותשר אפי ניתנת וכ 

לימוד ביממה    שעות 8יעלה מניין שעות הלימוד על  בלבד שלא ו  אחת, ממוסד אחד במהלך יממה ר מוסד אחד או ביותב

 . למשתלם
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 שרד: ימוש המלש

  _ __________ __חתימה:    _________ : ך ארית  ________ ___ תלם: משה שם 
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