
 

 

 ס: סילבו –נספח א' 

   ןקורס מקוו – מצא מין את מינו -גוף ונפש

 הפיזיותרפיה ומרכז רותם  דוםהעמותה לקי
 

   –גבוה שהם יהיו בזום סיכוי  –*בתקווה שהמפגשים יהיו פרונטלים 

 .ע"פ ההנחיות של משרד הבריאות  מפגשיםמועד הסמוך לעדכן נ

 

   – 6/4/2021 מפגש ראשון

MODIFY SAR - Sexual Attitude Reassessment –    

 התכנסות ורישום –  10:00-10:30

 נוה -גב' ליאת שיק  –ברכות, הקדמה    -10:45-10:30

 שרון +אלישע –אישית וקבוצתית, עם המרצים ועם תכני הקורס  הכרות  - 10:45-12:15

 הפסקה   12:45-12:15

 וסיכום  תרפיסטיםהגדרת גבולות גזרה שלנו כפזיו-חסמים/ציפיות –12:45 -14:15

 סרטים ודיון קבוצתי –דימוי גוף נשים גברים  –  14:15-15:45

 ה הפסק   15:45 – 16:00 

 תקשורת מינית  –  16:00-18:00

 

   – 13/4/2021מבוא לתפקוד מיני  -2מפגש 

 ד"ר לוריא -הפיזיולוגיאנטומיה ו -מבוא למיניות האישה -  8:00-9:30

 הפסקה   - 9:00 -9:45

 ד"ר לוריא -מה התחדש בהגדרות ובטיפולים  –מיניות האישה ,מינית –פתופיזיולוגיה  – 9:45-11:15

 הפסקה   -11:15-11:30

 ד"ר לוריא -הפרעות חשק  -  11:30-13:00

 הפסקה   -13:00-13:45

 ד"ר לוריא  -מיניות בגיל המעבר   -13:45-14:30

 אור מקרה פזיותרפיהית  -14:30-16:00

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 בזום  - יום שני בערב ד"ר שושני  –19/4/2021 מיניות הגבר -3 מקדים למפגש מפגש

 אנדוקרינולוגיה   ,ושפיכהשל הגבר, של הזקפה  אנטומיה פיזיולוגיה –  19:00-21:00

              

 -    20/4/2021מיניות הגבר -3מפגש 

  נשר-שרון פלג -טיפולים בבעיות בתפקוד המיני בגברים מה התחדש  -8:00-9:30

 הפסקה  -  9:30-9:45

 שרון  -מיניות בחולה הכרוני   – 9:45-11:15

 לוי נעם  -סקירת ספרות בנושא יעילות הפיזיותרפיה –רצפת אגן גבר  פיזיוטרפיה  -11:30-13:00

 הפסקה   -13:00-13:30

 נעם וליאת  אינטראקטיביים  -תיאורי מקרה  -13:30-14:15

   ד"ר פדואה  -פגיעה מינית --:16:00-14:15

 

 

 - 21:00-19:00 26/4/2021פרופסור לב שגיא( )וגיניסמוס + כאב   -הפרעות חדירה  -4 מקדים למפגש מפגש

 חדשנות ברפואת כאב 

 

 - 27/4/2021וגיניסמוס + כאב   -הפרעות חדירה  -4מפגש 

 ד"ר לוריא -הטיפול המיני ומקומו של בן/בת הזוג בטיפול בכאב  -8:00-9:30

 הפסקה  -  9:30-9:45

 ד"ר לוריא-מיידפולנס   - 9:45-11:15

 הפסקה  - 11:15-11:30

 ליאת  - תפקיד הפזיותרפיה בטיפול בכאב -סקירת ספרות  - 11:30 -14:00

 

 - 4/5/2021 -+ מיניות באוכלוסיות מיוחדות -גוונים של מיניות -5מפגש 

 ארבל יטלוד"ר ר –לטראנסגנדר ניתוחים פלסטיים  – 8:00-9:30

   נטע ביאר  –טראנס   איך לבדוק -סימולציה  -9:30-10:00

 הפסקה   -10:00-10:15

 נינה הלוי  –להטבים , טראנסגנדרים  –  10:15-11:15

 יהל  –מיניות במשה  -11:15-12:15 

 הפסקת צהריים   -12:15-12:45

 ג'יתרשא  -התאמה תרבותית בחברה הערבית  -12:45-13:30

 מיניות בנכות פיזית   -13:30-15:00

  ליאת+ רונה סופר היום סרט + שיחהסיכום   -16:00-15:00

 

 



 

 

 

  -  11/5/2021שמתאימים לפיזיותרפיה כלים טיפוליים מעולם הטיפול המיני/זוגי, -6מפגש 

  אלישע+ ליאת -היסטוריה מינית   -08:00-08:45

 אתיקה מקצועית  -08:45 -10:15

 הפסקה   -10:15-10:30

 תרגול סימולציה של  ראיון  - 10:30-12:00

 עאליש –טיפולים: העברה חווייתית  –  12:00-13:30

 אלישע – סדנת קלפים -  סיכום קורס-  -13:30-14:00

 

 


