
 

 

 שוהם  -פעילות גופנית לאוכלוסיות מיוחדות   : קורס מידעון
 28.2, 7.3, 14.3, 21.3, 28.3,  4.4.2022 :אריכים ת

 

 :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 בריאות לנצל  מחייב את הפיזיותרפיסטים כאנשי מקצוע

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  יכיר את עקרונות האימון האירובי 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  הערכה ומעקשתמש במידע זה לצורך  הל המשתתף ידע לקרוא בדיקות כמו: מבחן מאמץ, אקו ומיפוי לב ו  •

 בי, התנגדות ואינטרוולים באופן מעשימון אירותנסה באיהמשתתף י  •

 יאורי מקרה המשתתף יתנסה בת  •

 

  :עדקהל י

   הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים מוסמכים עם רישיון של משרד הבריאות
 

 היקף הקורס:

 שעות  40

 

   :פיםמספר משתת

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

 

  מקום:

 פרדס חנה  –מרכז הרפואי שהם בהקורס יועבר 

 

 תאריכים:

4.4.2022 ,28.3  ,21.3 ,14.3  ,7.3  ,28.2 

 

 שעות:

 13:00-19:30מפגשים ראשונים  4

 13:00-20:00אחרונים מפגשים  2

 

     לות למשתתף:ע

    ₪ 2,400 עלות ללא חבר  /   ₪ 2,000לות לחבר   ע

 



 

 

 :רישוםתאריך אחרון ל
 

27.01.2022 

 

  ות: לגמול השתלמגש  ס מוהקור

 אין העמותה מתחייבת כי הקורס יאושר לגמול השתלמות. 

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

 . בגמול השתלמות

 

 , העמותה עושה את מרב המאמצים לשמירה על בריאותכם ובריאות משפחתכם* 

 תאם להנחיות. י מותנה בהנחיות משרד הבריאות בעקבות התפשטות הקורונה ויועבר בההמעש  הקורס

 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

 במחלה שיגרם למשתתף בתקופת הקורס. 

 
 . (םריות המשתתפימזון באח) עמדת שתיה חמהוצב  ת  ס המעשיך הקור* במהל

 

 PDFתעודה באימייל בפורמט * לזכאים תשלח  

 

 :הלומדיםהמטלות הנדרשות מן 

 הגשת תיאור מקרה. 

 

 תנאים לקבלת תעודה:

 מהמפגשים100חובת נוכחות של % 

 עמידה במטלות הנדרשות. 

 

  מרצים עיקריים :  מרצה /

 תל השומר מנהל שיקום הלב ב  - ט קלמפנרפרופ' רובר

 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

  האנדוקריני, בי"ח שיבא.  אריאל, פיזיותרפיסטית וחוקרת במכון

 

 לחץ כאן   סובלסי ה בילצפי  ס:קורכני התפירוט 

 

  ת בקורס:ודרכי ההוראה הנקוט

 קורס פרונטלי עיוני ומעשי 

 

 

 

http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/loz.pdf
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 :דעיםס כי הם יורוקה תבתחיל נרשמים לקורס יחתמוה*

  חיה המתייחסת לשעות הלימוד במהלך יממהחריגה 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 במהם ללמוד בקורס אחד או ביותר מקללמשת   ותי ניתנת אפשר וכ 

לימוד ביממה    שעות 8יעלה מניין שעות הלימוד על  אחת, ובלבד שלא  ר ממוסד אחד במהלך יממהמוסד אחד או ביותב

 . למשתלם

 

___________________________________________________________________ 

 

 שרד: ימוש המלש

  _ __________ __חתימה:    _________ תאריך:   ________ ___ תלם: שם  המש
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