
 בהנחיית לירן ליפשיץ סדנא לחבישות )טייפינג פונקציונאלי(

 כללי:

, ספורט אורתופדיותהמטפלים בפציעות מהתחום האורתופדי, לפיזיותרפיסטים   מתמותאה סדנא 

 ובאוכלוסיית מכון רגילה.

מותאמות למגוון רחב של פתולוגיות לטכניקה טיפולית באמצעות חבישות ה ףייחש סדנאהלומד ב

 בתחום האורתופדי. 

 .עם טכניקות אחרות בפיזיותרפיה ל  בשילוביעי זהכלי טיפולי 

 החבישה כאמצעי אבחנתי, טיפולי, מניעתי ושיקומי.בסדנא יושם דגש על מטרות החבישה, 

 למעשה.מעשית, המאפשרת ללומד להתנסות בדרכי החבישה המוצגים בפניו הלכה  זוהי סדנא

 

 המרצה:

מנהל קליניקת "פיזיו אנד מור" לפיזיותרפיה ופיזיותרפיסט של תועבר ע"י לירן ליפשיץ,  הסדנא

 נבחרת ישראל בכדורגל.

, ועבר ני מקוניל'גשנה לטייפינג על פי שיטת הטיפול של  20-נחשף לראשונה לפני למעלה מהמרצה 

 עבר קורסים והשתלמויות רבות נוספות בנושאבמהלך השנים  קורסים בהדרכתה.  4באותה תקופה 

 טייפ וטייפ דינמי.וקיניזי חבישות ספורט,

מטופלים בקליניקה. רבות בקרב מגוון רחב של שנים  ותרגול במשך צבר ידע רב בזכות ניסיוןהמרצה 

 תחילת עבודתו ועד היום.טייפינג הוא אחד הכלים שלירן משתמש בהם מ

  שהועברו המתמקדים בנושא חבישות קורסים 20-כלירן  השנים האחרונות  פיתח  15מהלך ב

 .ובבתי חולים , מרכזי שיקוםלפיזיותרפיסטים העובדים במכוני פיזיותרפיה

 

 :משך הסדנא

 שעות אקדמאיות. 7שעות אקדמאיות שיחולקו לשני מפגשים של  14

 

 :נושאי הסדנא

 :1 מפגש

  -חלק עיוני

הכנת אזור החבישה, משך הזמן להשארת החבישה ונושאים טכניים מוצרי החבישה, הצגת מבוא, 

 . נוספים

 –חלק מעשי 

 חבישות נבחרות כף רגל וקרסול הדגמה ותרגול.

 חבישות נבחרות ברך הדגמה ותרגול.

 חבישות נבחרות ירך הדגמה ותרגול.

 :2מפגש 

  -חלק עיוני

 יעילות החבישות. ספרותית בנושאסקירה 

 -חלק מעשי

 חבישות נבחרות גב תחתון הדגמה ותרגול.

 חבישות נבחרות גב עליון וצואר הדגמה ותרגול.

 חבישות נבחרות כתף הדגמה ותרגול.

 חבישות נבחרות מרפק וש.כ.י הדגמה ותרגול.

 .סיכום, דיון ושאלות

 
 מיקום:

 ביה"ס לפיזיותרפיה באסף הרופא.
 

 תאריך:
 09:00-15:15בין השעות  20/06/2019 יום חמישי 1מפגש 



 09:00-15:15בין השעות  27/06/2019יום חמישי  2מפגש 
 

 עלות הקורס:
 לפיזיותרפיסטים חברי העמותה₪  850
 לפיזיותרפיסטים שאינם חברי העמותה.₪  950

 המחירים כוללים מע"מ. 

 

 הרשמה: 

 0525377755 חווי – "פיזיו אנד מורמזכירות מרפאת "

 

 נושאים כללים נוספים:

 .מספר המשתתפים מוגבלמאחר וההשתלמות מעשית    -

 השתלמות זו מיועדת לפיזיותרפיסטים בלבד.   -

 .מחיר ההשתלמות כולל ציוד חבישה   -

 ptliran@gmail.com או במייל  3332601-052נוספים נייד של לירן מקצועיים לפרטים    -

 

 אשמח לספק אינפורמציה נוספת במידת הצורך.

 בברכה

 לירן ליפשיץ

 

 

mailto:ptliran@gmail.com

