
 
 

 
 

 העמותה בחסות קורס לאישור קריטריונים

 2014 מאי הזמנית המדעית הועדה חברי ידי על מוגש

 ציפי, קלייחמן לאוניד, בצלאל גיא, גלילי רותם יעל, טולדנו עדי, בהט הילה: הינם המסמך בניסוח השתתפו אשר הועדה חברי

 .זליגמן יוגב גלית, הנדלזלץ  שירלי, פאיוק אירנה, קנול

 אקדמיה אנשי, מהשטח מקצוע אנשי לכלול רשאים הועדה חברי(. הצבעה המאפשר מספר) אנשים 5 או 3  תכולל ועדהה

 .הרלבנטי מהתחום מומחים עם הצורך במקרה להתייעץ יהיה ניתן בנוסףו עמותה ואנשי

 

 :הקורס מרכז

 מרכז כל. יזיותרפיסטיםהפ לעבודת ישירה זיקה לו יש אשר אחר מקצוע בעל או ית/פיזיותרפיסט יהיה הקורס מרכז .1

 (לפיזיותרפיסט BPT תעודת למשל) בתחומו הסמכה תעודת להציג יתבקש קורס

 לעבודת ת/המבקש של מקצועו של הזיקה לגבי העמותה באישור צורך יש, ית/פיזיותרפיסט ה/אינו הקורס ת/ומרכז במידה

 . המקצועית הועדה ידי על לגופו יידון מקרה כל. הקורס רלבנטיות ולגבי, הפיזיותרפיסטים

 .אקדמאי שאינו במקצוע והעוסקים אקדמאית הסמכה בעלי אינם מרכזיהם אשר קורסים יוכרו לא

 

 : הקורס מרכז של מקצועי ותק

 .אחרים מקצוע בעלי והן פיזיותרפיסטים הן כולל הדבר. מקצועי ותק של שנים 5 לפחות נדרשות .2

 :קורס להעביר מבקש הקורס מרכז בו בתחום מומחיות

 מקצועיים קורסים כולל הדבר. בתחום לניסיונו עדות להציג יתבקש מסוים בנושא קורס להעביר המבקש אדם כל .3

 .פרסומים, רלבנטיות מקצועיות תעודות, בנושא בעבר שהעביר קורסים, בעצמו השתתף שבהם

 :הקורס תכני

 גם אולם, טיפוליות בטכניקות ישיר באופן יעסוק שהתוכן הכרח אין. הפיזיותרפיסט לעבודת זיקה בעלי יהיו הקורס תכני .4

 לעבודה ישיר באופן הרלבנטיים כאלה יהיו( פסיכולוגיה, סוציולוגיה: דוגמאות) אחרים ממקצועות המגיעים תכנים

 .הפיזיותרפיסט של היומיומית

 

 לוועדה גם ויוצגו בנושא עדכניים מחקרים יכללו אלה מקורות. המקצועית מהספרות מקורות על יסתמכו הקורס תכני .5

 .בקורס  למשתתפים וגם המדעית

 

 

 מטלה או מבחן. יישומי אופי בעלת למטלה עדיפות עם, מסכמת מטלה או סיכום מבחן לקיים הקורס מרכז באחריות .6

 .הקורס על תעודה לקבלת תנאי יהוו אלו

 



 
 

 
 

 זכאי יהיה לא הקורס משעות 20% מ יותר ייעדר אשר אדם. הקורס משתתפי של נוכחות לוודא הקורס מרכז באחריות .7

 .לתעודה

 

 

 :הקורס לגבי הבא המידע את וברור מסודר באופן יציג קורס מרכז כל, קורס תכנון הגשת בעת בנוסף .8

 

 היעד קהל 

 בקורס להשתתפות קדם דרישות 

 (הקורס בסוף משתתףה ידע מה גם מגדירות, )הקורס מטרות 

 (וכולי במחלקות צפייה, מעשי תרגול, פרונטאליות הרצאות: לדוגמא) בקורס ההוראה אופן 

 הקורס של שעות מספר 

 הקורס מרכז את גם כולל, שלהם הרקע המרצים כל שמות כולל הקורס של מפורט סילבוס 

  רשימת מקורות 

 לא או לגמול מיועד הקורס האם 

 מסחרית חברה עומדת הקורס מאחורי האם  

 

 

 

 .הישר לשכל בהתאם גמישות אפשרהמ דעת בשיקול תפעל המדעית הועדה לגופו מקרה בכל

 


