
 

 
 

 ק מוחין קורס טיפול בילד עם שיתו 
 מוגש לגמול השתלמות !!

 

    : בה"ס לפיזיותרפיה ב"ח אסף הרופא, צריפין מקום  14.01.2020: תאריך פתיחה 

ילדים עם שיתוק מוחי הם אחת האוכלוסיות המרכזיות בהן מטפלים פיזיותרפיסטים בתחום השיקום הפדיאטרי     רקע: 

שנים מאז הקמתו, עובדות עשרות   19ים, במשך דים ובית הספר מש"י בירושלוהתפתחות הילד. במעונות, גני היל 

טיפול, הטיפול  כניות ו. הבדיקות וההערכות, בניית ת21גיל ודשים( ועד ח 10פיזיותרפיסטיות בטיפול בילדים מגיל צעיר מאוד )

עם מטפלים    -חלוק מהידע והניסיון שצבר שנים החליט הצוות הזה ל  4והעבודה המשותפת הביאו לקיום גוף ידע וניסיון רב. מזה  

 נוספים. 

ך לפיזיותרפיסט המטפל לא תמיד ברור כיצד  הטיפול בילדים עם שיתוק מוחי דורש ידע וניסיון. קיימת ספרות ענפה בנושא, א 

ודת  לשלב את הידע בספרות עם העבודה הלכה למעשה. מקומות בם נעשית עבודה בצוות, הן של מספר פיזיותרפיסטים והן עב

תוק  פועל צוות פיזיותרפיסטיות המתמחות בטיפול בילד עם שי במש"י ידע וניסיון שיכולים לסייע בעבודה.  צוות רב מקצועי, נצבר 

כשור והתאמת ציוד, כושר גופני, עבודה )מ  וספים הקשורים ומשיקים לטיפולמוחי. כמו כן, כל אחת מתמחה בתחומים נ

 חברתי ועוד(.  -בקבוצות, תחום רגשי 

 : רות הקורסטמ

 בחון, קבלת החלטות וטיפול בילד עם שיתוק מוחי. רו תפיסות ומגמות עדכניות באכיי  בוגרי הקורס ✓

ומדידה,   אבחון והמאפיינים של כל רמה, כולל: דרכי  (  (GMFCS  רס יכירו את דירוג חומרת הפגיעה לפי רמותבוגרי הקו ✓

,  (Activity) פעילות  ,( (Participationתחומי השתתפות   קביעת מטרות טיפול, בניית ויישום תוכנית טיפול, דגש על

  -מוטיבציה  , מצב רגשי, אישיותי  , פחה, הקהילהתפיסת המש  Personal Factors: -Enviromentהתאמות ונגישות,  

 חרדה כגורם מעכב. קשר למ.ש.ה. 

נית  , הצבת מטרות ובניית תכאבחוןה. יבנו תוכנית  קרבוגרי הקורס ישתתפו באופן פעיל במפגשים בם יוצגו תיאורי מ  ✓

 טיפול. 

 

תיאורי מקרה, רעיונות לטיפול והתנסות  כולל הרצאות פרונטליות, עבודה על  הקורס . מפגשים  7 ב  שעות  40    מסגרת הקורס:

 (. םמשתתפי 20-35) טיפול.  ותוכניות בבניית מטרות 

 

   דרישות הקורס:

 נוכחות.  100% ✓

וניסיון, אך גם עובדים  לפחות שנה. לא נדרש ידע    שעובדים עם ילדים, ידע מקדים: הקורס מתאים לפיזיותרפיסטים  ✓

 ותיקים יקבלו מענה בדמות העמקה ודיונים בין המשתתפים.  

 מצורפת ביבליוגרפיה.  –ע קריאת הרק  ✓

תרגול מעשי: הלומדים יתבקשו לנתח תיאורי מקרה על סמך מידע וסרטונים. וכן יתבקשו להביא תיאורי מקרה משל   ✓

 עצמם.  

 הערכה, מטרות טיפול ובניית תכנית טיפול. וצאות יאור מקרה, כולל: תלת סיום: ניתוח תטמ ✓

 

     עם ילדים, לפחות שנה.הקורס מתאים לפיזיותרפיסטים שעובדים  קהל היעד: 

 ללא חבר עמותה ₪  2,600לחבר עמותה    ₪ 2,400  מחיר: 

 

 לחץ כאן לתקנון ביטולים             לחץ כאן להרשמה         

 

 

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


 

 
 

 

 

 פירוט תוכנית הקורס:  

 

 מיקום  מרצה  נושא  שעה  

 1מפגש 

 14.1 תאריך: 

14:30-20:00 

 שעות(  5.5)

GMFM, GMFCS 14:30-16:30  

GAS, ICF   16:30-18:30  

GMFCS   1    18:30-20:00   

 טלי עמיחי,  

 אס,  אפרת הרף אלמכי

 עטרה טרגין 

ס  "היב

לפיזיותרפיה  

   ה"ר אס ח י"ב

 2מפגש 

 21.1 תאריך: 

14:30-20:00 

 שעות(  5.5)

FMS 14:30-16:30  

 ח הליכה  ניתו 16:30-18:30

GMFCS   2    18:30-20:00  

 אס, ף אלמכיהר פרתא

 זמורה  צופית

 וזנברג אפרת ר

 ל"כנ

 

   3מפגש 

 28.1 תאריך: 

 

14:00-20:00 

 שעות(  6)

GMFCS   3    14:00-16:00  

 המשך   16:00-18:00

מרכיבי כושר   18:00-20:00

 גופני 

 ענת גרשון,  

 

 מילר  עליזה 

 ל"כנ

 4מפגש 

 4.2 ך: רי תא

9:30-15:00 

 שעות(  5.5)

  סיור לימודי בגן וב"ס משי

ד"ר   ל בירושלים, הרצאות ש

סיכולוגית,  פ  -גוטמן ויערה דפנה 

צפייה בטיפול בילדים עם  

 שיתוק מוחי. 

 ד"ר דפנה גוטמן 

 מרחבי  יערה 

 

 גן משי ירושלים 

  5מפגש 

 11.2 תאריך: 

14:00-20:00 

 שעות(  6)

GMFCS  4    14:00-16:00 

 ד'  45סדים   16:00-17:00

SDR   17:00-18:00 45  ד ' 

מערכת   18:00-20:00

 אוטונומית, נשימה 

 אטיאס   רטלוא

 נובסקי רונית ס

 גרשון  מירי 

 עמיחי   טלי

בהס  

  לפיזיותרפיה 

 ה"ר ח אסי"ב

 6מפגש 

 18.2 תאריך: 

14:30-20:00 

 שעות(  5.5)

GMFCS   5    14:30-16:30 

למידה, הכנה    16:30-18:00

 של תיאורי מקרה של הלומדים  

 הרצאות סיום  18:00-20:00

 אביטל+ טלי 

   עליזה טלי+ אפרת+ 

 

 מילר  עליזה 

 ל"כנ

 7מפגש 

 25.2 תאריך: 

14:00-20:00 

 שעות(  6)

  – לומדיםתיאורי מקרה של ה

 הצגה

 ל"כנ טלי+ אפרת+ עליזה 
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