
 

 
 

 

      

 דן כהן ואורי בר זאב -בהנחיית  ניטור עומסיםסדנת 

 18.9.19 -ו 11.9.19 אסף הרופא -ת הספר לפיזיותרפיהבי

 

ש המאפשר תחום יחסית חד -ר עומסים בספורטות כל אחד בנושא ניטושע 4הסדנה כוללת שני מפגשים בני   רקע:

 שהספורטאי חווה במטרה לשפר הישגיםכללית ס הלפיזיותרפיסט העובד עם ספורטאים בשגרה לנטר את רמת העומ

 ולצמצם סיכון לפציעות

 

לבנות מערך ניטור ד למד כיצבנושא ניטור עומסים, יית המשתתף יכיר את הספרות המקצועית העדכנ מטרות הקורס:

 ם וינתח תיאורי מקרהמסגרת בה הוא עובד, יתרגל ניטור עומסיהתאם לב

 

  18.9.19 -ו 11.9.19: ביםבועות עוקמפגשים בש 2-ולקות לשעות מלאות המח 4 מסגרת הקורס:

 ושעתיים מעשיות.  שעות עיוניות  6סה"כ  16:00-20:00השעות בין 

 

 תרפיסטיםהל הפיזיוקשח ל 600שח לחבר עמותה,  350 :עלות

 

  דרישות הקורס:

 100% נוכחות •

 ד' הנטודנט שתואר ראשון בפיזיותרפיה או ס -םמקדיידע  •

 למשתלמים לפני ההרצאות הרקע שיועברקריאת חומר  •

 תרגול מעשי וניתוח מקרים בכיתות הלימוד •

 ת סוףללא מטל •
 

 דבלב לפיזיותרפיהשנה ד'  וסטודנטיםפיזיותרפיסטים לת הסדנא מיועד

 משתתפים 40עד 

 

 לחץ כאןלתקנון ביטולים     ןלחץ כאלהרשמה 

 

http://ipts.force.com/rscontactchecker
http://ipts.force.com/rscontactchecker
http://ipts.force.com/rscontactchecker
http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Cancellation_terms_and_conditions(1).pdf


 

 
 

 

 תוכנית הקורס

 

 פירוט נושא

 + מבוא רקע

 מושגים והגדרות

עבר, התפתחות התחום בשנים עומס, מחקרים ראשונים מה משמעות המושג* 

 האחרונות.

 * חזרה קצרה על עקרונות האימון  

 * עומס פנימי וחיצוני

 נטי וחולשותבקצרה, מתי רלוו מחקרמדדים שונים ומעט רקע על כל אחד,  מדדי עומס שונים 

 * דופק, האם מתאים לניטור עומס ואם כן כיצד

 *SRPE  .ונגזרותיו 

* ACWR- כולל חולשות. שימוש בACWR עם עומס פנימי / חיצוני 

 פסיכולוגי באמצעות שאלוניםו  wellnessטור ני *

 *FINGER TAP TEST 

* WEEK TO WEEK CHANGE/10% RULE 

 יםנוספמדדים  *

 HEART RATEמבוא ל

VARIABILITY 

 ניתוח נתוניםבנושא הסברים  מבוא עם

תרגול מדדי עומס 

 נבחרים

 יאורי מקרה עם אקסל. ת1

 . תיאורי מקרה בחלוקה לקבוצות2

 ש בוושימו GOOGLE FORMSהסבר על  שטח לניטורב פרקטיקה

 HRVמדידת 

 מסוים SETTING-לקווים מנחים לבחירת מדדים רלוונטיים  ת מערך ניטוריבני

גבי יתוף לנפתח דיון ושובמפגש השני מטלות לביצוע  יתקבלו 1לאחר מפגש  מטלות בין המפגשים

 קשיים שעלוצוען ובי

 

 ידי הוועדה המדעיתבחסות העמותה ואושר על  הקורס*



 

 
 

 


