
 

 

   תך/ת בריאות מינית מוסמם/הכשרת מקד

 האגן מהווה חלק בלתי נפרד מתחום הבריאות המינית.   ת של רצפ פיזיותרפיה

העבודה   קפת אתמתבקשת, ואף מת   שהוכשרו בשיקום רצפת האגן שתייכות לאיט"ם של פיזיותרפיסטיותההבהתאם, 

 החיונית לבריאות המינית.    דיסציפלינארית-המולטי
 

  תך/ת בריאות מינית מוסמם/כמקד ם"מעמד באיט 

 , ואינה כמטפל מיני מוסמך.    תך/ת בריאות מינית מוסמם/כמקדההסמכה כאמור, הינה יובהר, כי 
 

 בדומה לכלל המתמחים בטיפול מיני.  יוגדרו כידידי איט"ם,  ה המעשית, המתמחיםהכשר העם תחילת 

 יפורטו בתקנון.  יהם וחובותיהםזכויות  .כעמיתי איט"םיוגדרו   ה, הםכשרהעם תום ה 

 

 לעמוד בקריטריונים הבאים: יש ,בריאות מינית מאיט"םת / כמקדםבכדי לקבל הסמכה  

 

 תנאי בסיס 

 

 מוסמכת מטעם משרד הבריאות ,   BPTבעלת תואר  פיזיותרפיסטית 

 שהוכרה ע"י ועדת הסמכה ואושררה ע"י הוועד המרכזי. , בשיקום רצפת אגן יקורס בסיס  מהשסיי

ועל כללי האתיקה כמפורט   הבתחומ/העל כללי האתיקה המקצועית הנוהגת במקצוע  השלא עבר
 בנספח א.  

 

 ותק מקצועי 
כפיזיותרפיסטית של רצפת   שלוש שניםכפיזיותרפיסטית, מתוכן לפחות שנות ותק במוסד ציבורי  5

 האגן.  

 ועדת חריגים ביחס  

לעבודה במוסד 

  ציבורי

כפיזיותרפיסטית, מתוכן לפחות   שנות ותק  7בעלת אשר לכל הפחות  תפיזיותרפיסטי   מיועדת עבור

נוספות מעבר לתנאי   הכשרות והתנסויות עלתב , בנוסףשל רצפת האגן, וכפיזיותרפיסטית  ארבע שנים

 .ע"י הוועד המרכזי הע"י ועדת הסמכה ואושרר  השהוכר -הבסיס

 

 הכשרה תיאורטית 

 

שעות לימוד    28מתוכן, לכל הפחות  .ע"י איט"םהמוכרים הכשרה   יקורסשל לפחות שעות  200סך 

 .טראומה וטראומה מינית בפרט)קורס סמסטריאלי( בנושא  

 

 טווח התערבויות  

 

 :  ייעוץ והדרכה בתחום הבריאות המינית . 1

permission, limited information, specific suggestions 

2 .intensive therapy   אך ורק באמצעות טיפול   ,כאב ו/או אורגזמה בלבדתפקוד מיני בבהפרעות

 .  פיזיותרפי לרצפת אגן

שעות הכשרה  

)להלן  מעשית 

 "ההתמחות"( 

 

תוך היכרות עם מגוון המקרים המגיעים    במרפאה מוכרת ע"י איט"ם, לפחותהתמחות  שעות  180

 .  למרפאה



 

 

 

 

 דרישות נוספות  

 השתתפות בישיבות צוות במרפאה רב תחומית מוכרת להתמחות בטיפול מיני.  שעות  35 .1

ע"י מטפל מיני  לפחות בנושא עבודה טיפולית לאחר טראומה מיניתשעות הדרכה   10 .2

 .  מוסמך/ מדריך מוסמך בטיפול מיני

 ע"י מטפל מיני מוסמך/ מדריך מוסמך  הדרכה נוספות בתחום הבריאות המיניתשעות  20  .3

 .  לקידום בריאות מינית כ.תמוסמית .פיזיותרפיסטבטיפול מיני/  

 .  מהכנסים 75%לכל הפחות   -השתתפות מוכחת בכנסי איט"ם מתחילת ההסמכה .4

 

 ההתמחות בתום 

 

: רקע על המטופל/ת, סימפטום, מספר מפגשים,  תוארים בקצרהפנקס התמחות, בו מ יש להגיש

 .  תיאור קצר של הטיפול וסיומו

 

 

 חובות נוספים 

 

  –תנאי בסיסי להתמחות הוא הצטרפות כידיד האגודה טרם תחילת ההשתלמות הקלינית )להלן 

להסמכה שהוכרה ע"י ועדת הסמכה ואושררה ע"י  "התמחות"(. התמחות זו תערך במסגרת מוכרת 

 הוועד המרכזי. )כפי שיפורט בפרק ז' (. 

, חלים גם ביחס  (18-20הרלוונטיים )  סעיפיםבבנוסף, חובות ההתמחות המפורטים בפרק ה', 

 להתמחות זו.  

 

ועדת חריגים  

 להסמכה 

 

טרם   הבריאות המינית ובאיט"ם,מיועדת אך ורק עבור פיזיותרפיסטית המעורבת ומוכרת בתחום 

   ,הסדרת המסלול

  הבמרפא לצד שנתיים ותק , בתחום הבריאות המינית ב של הכשרות והתנסויותחמגוון ר האשר עבר

  הע"י ועדת הסמכה ואושרר   השהוכר – לכל הפחות ונוכחות פעילה בכנסים של איט"ם  לטיפול מיני

 . ע"י הוועד המרכזי

 

 


