
 
 

 
 

  Perception Action Approach  ( המבוססת על גישת טאמוTAMO )–  2018יולי 

Perception Action ( הינה גישה טיפולית המבוססת על עבודתה של אינגריד טשרנוטר מפתחת הטאמוTschrnuter Akademie for 

Movement Organizationין בקר(. הקורס מועבר על ידי תלמידותיה וממשיכות דרכה: ד"ר אילי  PT, MA, DPT, PCS גב' פטרישייה ,

 קלינאית תקשורת.  MA,CCCפיזיותרפיסטיות וגב' איילין ספרלינג  – MA, PT, גב' מיכל נעם PT, גב' ליסה שר  MA, PT גאלו 

" Perception Action( והבסיס התיאורטי של גישת ה"dynamic theoriesלהציג את התיאוריות הדינמיות )מטרת הקורס היא 

ואיך מיישמים ומתרגמים את התיאוריות הללו לגישה טיפולית. במהלך הקורס יושם דגש על חשיבה טיפולית, הקניית טכניקות 

המבוגרת בתחום האורתופדיה  הטיפול בתחום התפתחות הילד ושיקומו אך גם שימוש אפשרי והשלכה על מטופלים באוכלוסיי

 טיפוליות וכן ייעשו טיפולים יום יומיים בתינוקות וילדים המציגים עיכוב התפתחותי. ופגיעות נוירולוגיות. בקורס ייערכו הדגמות

 הקורס המשתתף:בסוף 

 יראה יכולת לחקור רעיונות חדשים לארגון תנועה .1
 יפגין כישורים טיפוליים המיועדים לשיפור יעילות התנועה ויכולת תפקודית עם אוכלוסיות המטופלים השונות. .2
 "Perception Actionבסיס התיאורטי לגישה "יוכל להסביר את ה .3
תוך כדי הערכה ומתן התערבות טיפולית לתינוקות וילדים עם Perception-actionיזהה את הרעיונות הטיפוליים של  .4

 בעיות מוטוריות.
 "Perception Actionירכוש ויכיר טכניקות טיפול בסיסיות על פי גישת ה" .5
 "Perception Action ת טיפולית על פי עקרונות גישת "ידע לתכנן אסטרטגיית טיפול/ התערבו .6
 "Perception Actionפיתוח ידע ומיומנות המובילים לקבלת הכשרה בגישת ה" .7

 

 !הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים מוסמכים בלבד

 :המטלות הנדרשות מן הלומדים פרט לדרישת הנוכחות

 השתתפות פעילה במעבדות התרגול

 היום יומיים השתתפות פעילה בטיפולים

 מילוי דף הערכה של כל ילד שטופל על ידי המשתתף

 הצגת יכולת חשיבה טיפולית ויישום טכניקות מגע טיפולי על פי גישת ה"פוטנציאל בתנועה"

 התנאים לקבלת התעודה:

 משעות הקורס והגשת דף הערכה כפי שיפורט במפגש האחרון של הקורס. 100%נוכחות והשתתפות פעילה לפחות ב

 לות: ע

 למי שאינו חבר עמותה₪  3,000לחברי העמותה, ₪    2,500

  .כאן לחץלתקנון ביטולים    .לחץ כאןלרישום 
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http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Cancellation_terms_and_conditions(3).pdf


 
 

 
 

 תכנית הקורס:

 8.7.2018מפגש ראשון יום א' 

 אולם תרגול כל היום 1ביה"ס לפיזיותרפיה אסף הרופא קומה 

 מרצות נושא שעה

 כל המרצות הכרות 8:30-9:30

הבסיס התיאורטי לגישת הטיפול  9:30-11:00

                                פוטנציאל תנועתי:

 םתיאוריית הדיינמיקל סיסט

 ודארווניזם נוירולוגי

(Theory oof Neuronal Group 

Selection) 

                            

 ד"ר איליין בקר

 הבנת מושגים ראשונים: 11:00-14:30

.הקשר בין כבידה ומשטח/בסיס 1

 התמיכה

 .השתנות/מורכבות/הסתגלות2

 . "הילד המונע" חקירה ספונטנית3

 . ארגון הסביבה4

5 .Manual Guidance    

 

 

 כל המרצות

 ד"ר איליין בקר

 ליסה שר

 פטרישה גאלו

 איילין ספרלינג

מעבדת תנועה והתנסות בין התלמידים  14:30-15:30

 בנושא:

Environmental Set up and Manual 

Guidance 

 

 ליסה שר

  הדגמה טיפולית על תינוק/ ילד 15:30-17:00

 פטרישיה גאלו

  יון ושאלות ותשובותסיכום היום ד 17:00-17:30

 כל מרצות הקורס

 

 



 
 

 
 

 

 9.7.2018מפגש שני יום ב' 

 אולם תרגול כל היום 1ביה"ס לפיזיותרפיה אסף הרופא קומה 

 מרצות נושא שעה

 1חזרה קצרה על הנלמד ביום  8:30-9:00

 הראשון

 

 ד"ר איליין בקר

כלי הערכה ודרכי הסתכלות על  9:00-10:30

הכרות עם טופס -מטופל

 כהההער

 ליסה שר

-השגת מיומנויות מוטוריות 10:30-12:30

תצפית על תינוקות עם 

 התפתחות טיפוסית/ נורמלית

 כל המרצות

 

התפתחות מיומנויות טיפוסית  12:30-13:30

 נורמלית-נורמלית וא

 

 כל המרצות

"פוטנציאל תנועתי" גישה  13:30-14:30

 טיפולית מבוססת ראיות 

 פאטי גאלו

 

 ליסה שר ואיילין ספרלינג דגמה להערכה של מטופלה 14:30-16:00

 

 מעבדת תנועה 16:00-17:00

Manual Guidance Lab    2     

 פטרישה גאלו

 כל המרצות דיון/שאלות תשובות 17:00-17:30

 

 

 



 
 

 
 

 10.7.2018מפגש שלישי יום ג'  

 אולם תרגול 1ביה"ס לפיזיותרפיה אסף הרופא קומה 

 מעון קטקטים אסף הרופא 207מבורי בבניין חדר פיזיותרפיה וחדר ג'י

 68חדר  120חדר פיזיותרפיה של המכון להתפתחות הילד בנין 

 מרצות נושא שעה

חזרה קצרה על החומר הנלמד  8:30-9:00

 2ביום 

 

 ד"ר איליין בקר

ביה"ס לפיזיותרפיה אסף 

 אולם תרגול 1הרופא קומה 

חלוקה לקבוצות טיפול והכנה  9:00-9:30

וצה על עבודה עם הילד לכל קב

 שלה

 ד"ר איליין בקר

ביה"ס לפיזיותרפיה אסף 

 אולם תרגול 1הרופא קומה 

מילוי טופס הערכה וקביעת  9:30-11:30

 הגישה הטיפולית עבור הילד

 כל המרצות

( וחדר 4חדר פיזיותרפיה)

 (6ג'ימבורי)

 פעוטון קטקים, 207בבניין 

חדר פיזיותרפיה של המכון 

 120נין להתפתחות הילד ב

 68חדר 

 

דרכי הערכה וניתוח הממצאים  11:30-12:30

של הילד הנבדק ליישום חשיבה 

 טיפולית

 כל המרצות

ביה"ס לפיזיותרפיה אסף 

 אולם תרגול 1הרופא קומה 

 ICFמודל ה  12:30-13:00

 וכתיתב מטרות טיפוליות

 

 ד"ר איליין בקר 

ביה"ס לפיזיותרפיה אסף 

 אולם תרגול 1הרופא קומה 

 כל המרצות ICFיישום מודל ה  13:00-14:00

ביה"ס לפיזיותרפיה אסף 



 
 

 
 

 אולם תרגול 1הרופא קומה 

דרכי התערבות/ חשיבה  14:00-14:30

 טיפולית

אינטגרציה של גישות טיפוליות 

 קודמות

חידוד ומיקוד ההשלכה של 

גישת הפוטנציאל התנועתי 

והתקדמות בניתוח המעורבות 

 הטיפולית

 פטרישה גאלו

"ס לפיזיותרפיה אסף ביה

 אולם תרגול 1הרופא קומה 

 ליסה שר הדגמת טיפול 14:30-16:00

 3מעבדת תנועה  16:00-17:00

Manual Guidance Lab      3 

 איילין ספרלינג

שאלות ותשובות -סיכום היום 17:00-17:30

 בנוגע למשימת טופס ההערכה

 כל המרצות

  

 מפגש רביעי יום ד' 

11.7.2018 

 אולם תרגול 1לפיזיותרפיה אסף הרופא קומה ביה"ס 

 מעון קטקטים אסף הרופא 207חדר פיזיותרפיה וחדר ג'ימבורי בבניין 

 48-82באולם פיזיותרפיה  120בנין "אסיף"  

 מרצות נושא שעה

חזרה קצרה על החומר הנלמד  8:30-9:30

 3ביום 

 איילין ספרלינג

ביה"ס לפיזיותרפיה אסף 

 רגולאולם ת 1הרופא קומה 

 

 

 כל המרצות טיפול בילדים 9:30-11:30

 פעוטון קטקים 207בניין 



 
 

 
 

( וחדר 4חדר פיזיותרפיה)

 (6ג'ימבורי)

 "אסיף" חדר פיזיותרפיה

 

 

שיקוף של ההתערבות  11:30-12:00

 הטיפולית בפעוט/ילד

 כל ארבעת המרצות הקורס

ביה"ס לפיזיותרפיה אסף 

 אולם תרגול 1הרופא קומה 

יצד טיפול פוטנציאל תנועתי כ 12:00-13:30

משפיע על נשימה ומיומנויות 

 מוטור(-הפה)אוראל

 

 איילין ספרלינג

ביה"ס לפיזיותרפיה אסף 

 אולם תרגול 1הרופא קומה 

 

 איילין/ליסה/איליין הדגמה טיפולית 13:30-15:00

ביה"ס לפיזיותרפיה אסף 

 אולם תרגול 1הרופא קומה 

 

שומים שינויים כתוצאה מיי 15:00-16:00

 טיפוליים במגוון מצבים רפואיים 

 כל המרצות

ביה"ס לפיזיותרפיה אסף 

 אולם תרגול 1הרופא קומה 

 

 

 4מעבדה תנועתית  16:00-17:00
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 ד"ר איליין בקר

 אולם תרגול 1קומה 

שאלות ותשובות בסוף היום  17:00-17:30

ותיאור משימת ההתערבות 

 הקלנית

 כל המרצות

 



 
 

 
 

 12.7.2018מפגש חמישי יום ה' 

 אולם תרגול 1ביה"ס לפיזיותרפיה אסף הרופא קומה 

 מעון קטקטים אסף הרופא 207חדר פיזיותרפיה וחדר ג'ימבורי בבניין 

 48-82באולם פיזיותרפיה  120בנין "אסיף"  

 מרצות נושא שעה

 פטרישה גאלו 4חזרה מהירה על יום  8:30-9:9:00

סף ביה"ס לפיזיותרפיה א

 אולם תרגול 1הרופא קומה 

 

 כל המרצות טיפול בילדים 9:30-11:30

 פעוטון קטקים 207בניין 

( וחדר 4חדר פיזיותרפיה)

 (6ג'ימבורי)

באולם  120בנין "אסיף" 

 48-82פיזיותרפיה 

 

 

משובים לכל קבוצה,סיכום  11:30-12:30

הטיפול ודיון על התקדמות הילד 

 ושאלות דרכי הטיפול

 כל המרצות

ביה"ס לפיזיותרפיה אסף 

 אולם תרגול 1הרופא קומה 

 

 מעבדת תנועה 12:30-13:30

Manual Guidance Lab 5 

 כל המרצות

 ד"ר איליין בקר הדגמת טיפול  13:30-15:00

 

ביה"ס לפיזיותרפיה אסף 

 אולם תרגול 1הרופא קומה 



 
 

 
 

   

הדרכת משפחות, סייעות ואנשי  15:00-16:30

כיות חינוך סביב הילד להמש

הטיפול בסביבה הטבעית של 

 הילד

 כל שלושת המרצות

ביה"ס לפיזיותרפיה אסף 

 אולם תרגול 1הרופא קומה 

סיכום דיון והגשת מטלת סיום  16:30-17:30

 הקורס

 כל המרצות

ביה"ס לפיזיותרפיה אסף 

 אולם תרגול 1הרופא קומה 

 

 

 

 הקורס מוגש לגמול השתלמות

 0528303232עם מיכל נעם לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר 
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 Elaine Becker PT, MA, DPT, PCS currently is an Associate Clinical 

Professor and Director of Clinical Education in the Doctor of Physical Therapy Program at New York University. Elaine 

is board certified in Pediatrics. She has taught courses as an APTA National Credentialed Trainer for the past fifteen 

years. Elaine has known Ingrid Tscharnuter (TAMO) for over 35 years and has studied and taught with her on 

numerous occasions.  Elaine is a co-founder of MOVEMENT POTENTIALS, which includes an organization focused on 

providing continuing education of this evidence based, perception-action approach. At NYU she teaches lifespan 

development and physical therapy examination and interventions for children with neuromuscular disorders while 

coordinating the clinical education component of the Doctor of Physical Therapy curriculum.  Her current research is 

an exploratory study on infants' postural development in prone. Elaine also has a private practice working with 

infants, children, and their families in the New Jersey Shore area.  
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perception-action approach. Lisa has presented many courses and seminars throughout the United States. 
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