
 

 

 היבטים מעשיים באימון  
  אוכלוסיות מיוחדות בשלב הכרוני

 14:00-19:00בשעות  25.3.21, 18.3.21, 11.3.21, 4.3.21

 

   :הרציונל / רקע

 ,בימים אלו  בקהילהד מחלות לב, השמנה, סוכרת ועוכמו   (NCDS ) המפגש עם מטופל הסובל ממחלות "שאינן מדבקות"

ידע לעודד ולקדם אורח חיים בריא אצל מטופליו. די  כ בריאות לנצל את המפגש  עומחייב את הפיזיותרפיסטים כאנשי מקצ

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

 .גופנית מותאמתולנהל תהליך של ייעוץ לפעילות 

 

   :רותמט

 יה בריאה י ואימוני התנגדות לאוכלוס מון האירוביייכיר את עקרונות הא המשתתף

 יות שונותכיר את ההנחיות לפעילות גופנית לאנשים עם מחלות כרוני שתתףהמ

 המשתתף ידע לתכנן אימון גופני לחולים במחלות כרוניות

 ב  הערכה ומעקשתמש במידע זה לצורך הלהמשתתף ידע לקרוא בדיקות כמו: מבחן מאמץ, אקו ומיפוי לב ו

 תנסה באימון אירובי, התנגדות ואינטרוולים באופן מעשי תף ישתמה

 המשתתף יתנסה בתיאורי מקרה 

 

   הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים מוסמכים עם רישיון של משרד הבריאות :עדקהל י 

 

 ללא  :דרישות קדם 

   שעות 20: היקף הקורס 

 משתתפים.  35 מספר שלבת ומוגבל ם. משתתפי 25של  םתיחת הקורס מותנת במינימופ :מספר משתתפים

 

 ZOOM – און ליין מקום: 

  25.3.21, 18.3.21, 11.3.21, 4.3.21תאריכים: 
 

 14:00-19:00בשעות שעות: 
 

 שח  1320 עלות ללא חבר  /   שח 920 לות לחברע    לות למשתתף:ע

 

 PDF בפורמט* לזכאים תשלח תעודה באימייל 

 

 תנאים לקבלת תעודה: 

 מפגשים מה100חובת נוכחות של % 

 

 זום.   בקורס: )עיוני ומעשי( דרכי ההוראה 

 

 



 

 

 

 מרצים עיקריים :  מרצה /

רת  פיזיותרפיסטית וחוקחברת סגל במחלקה לפיזיותרפיה אוניברסיטת אריאל, פיזיותרפיסטית, : ד"ר מיכל עצמון

 , תל השומר במכון האנדוקריני בי"ח שיבא

 

לאוכלוסיות   ואת חדר הכושר ום הלב בבי"ח לניאדוקמנהלת שי תרפיסטית,  ו ופיזי פיזיולוגית: גב' גליה בוגומילסקי  

 וחדות ב"עזרה למרפא". מי

 

  ס:קורכני התפירוט 

  תאריך 

4.3.21 

14:00-19:00 

 

חזרה  שיחת פתיחה, 

על מסלולי אנרגיה  

 והתאוששות  

 גליה בוגומילסקי   

 

עקרונות האימון : עקרונות 

על באימון גופני, אימון אירובי  

טור סוגי  הערכה, ני  –

יית תוכניות  אימונים ובנ

   כושר האירובי.לשיפור ה

 ד"ר מיכל עצמון  

הערכה, ניטור סוגי אימונים   –ימון התנגדות א

ובניית תוכניות לשיפור הכוח / סבולת   

 לאוכלוסייה הבריאה. 

 ד"ר מיכל עצמון  

11.3.21 

14:00-19:00 

המלצות והתוויות  

  לאימון גופני לחולי לב

גליה    3בשלב 

 ילסקי בוגומ

 

לחץ דם, מחלות כלי דם יתר 

 .  פריפריות

 גליה בוגומילסקי 

 

 .  באימון רצף  – גישות יישומיות לאימון חולי לב

 ד"ר מיכל עצמון  

18.3.21 

14:00-19:00 

אי ספיקת לב, קוצבי  

   לב

 גליה בוגומילסקי 

  הפרעות קצב 

 גליה בוגומילסקי 

 

גישות יישומיות 

  – לאימון חולי לב

 .באימון הפוגות

 "ר מיכל עצמון ד 

גישות יישומיות לאימון  

באימון   – חולי לב

 .   התנגדות 

 ד"ר מיכל עצמון  

25.3.21 

14:00-19:00 

המלצות והתוויות  

  לחולי סוכרת 

 ד"ר מיכל עצמון 

מץ,  בדיקות: אקו, מבחן מא

 מיפוי 

   גליה בוגומילסקי

 שיחת סיכום   יאורי מקרה ת
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