
 

 

 מקוצרקורס רצפת אגן גברים 
 אגן נשים( רצפת   שיקוםקורס   לבוגרי/ות)

 
 28,29,31/03/0222:תאריכים

 

, םנשיאגן שעברו הכשרה בקורס רצפת  םמיועד לפיזיותרפיסטיו מהקורס הרגיל קורס רצפת האגן גברים הינו קורס מקוצר : הרציונל / רקע

 האגן. קויים של רצפת עם לכדי להכשיר אותן לטפל בגברים 

 

 אחורית. הקדמית ו ה  דע לבצע הערכה וטיפול בגברים עם ליקויים ברצפת האגןיית /בסוף הקורס הפיזיותרפיסט:  רותטמ

 

בסיסי של רצפת האגן נשים של , שעברו קורס  עם רישיון של משרד הבריאות ים/ותמוסמכ ם/ותהקורס מיועד לפיזיותרפיסטי :עד קהל י

 רצפת האגן נשים.   ה בתחום שלה לפחות שנ/עבדהעמותה או גוף אחר מוכר , ו

 שעות  24  היקף הקורס: 

 משתתפים. 24 ומוגבלת במספר של ם.משתתפי 20של  םתיחת הקורס מותנת במינימופ :מספר משתתפים

 

 בית חולים בילינסון  מקום:

 מרץ  28,29,31: ,םתאריכי

 

 8:00-16:00שעות: 

 

 ש"ח  1750 חבר ת ללאעלו  / ש"ח 1350לות לחבר   ע   לות למשתתף:ע

 

 28/2/2022 :רישום ן ל אחרו תאריך

 

 מוגש לגמול השתלמותאינו הקורס 

 

 

 ים לשמירה על בריאותכם ובריאות משפחתכם,את מרב המאמצ * העמותה עושה

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

 שעה  להנחיות המשתתפים ינהגו בהתאם כל ה

שיגרם  המשתתפים ואין העמותה אחראית על הדבקות במחלה נדרשת אחריות אישית מצד כל משתתף לשמור על בריאותו ובריאות שאר

 למשתתף בתקופת הקורס. 

 
 .( םריות המשתתפימזון באח) עמדת שתיה חמהוצב  ת * במהלך הקורס המעשי

 

 PDFתעודה באימייל בפורמט * לזכאים תשלח 

 : הלומדיםנדרשות מן ות ההמטל

 שתתפות מלאה בקורס ה

 

 תנאים לקבלת תעודה: 

 מהמפגשים 100של % חובת נוכחות 

 

 אלי גבאי  רכז הקורס: 

 לחצו כאן ס(ו בלסי) ס:קורכני ה תפירוט 

 פרונטלי ומעשי  ת בקורס:ודרכי ההוראה הנקוט

http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/silabus28322.pdf
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