
 

 

 :קורס מידעון
    מינו את מין  מצא -ונפש גוף

 .רותם ומרכז הפיזיותרפיהידום לק העמותה  -  + פרונטלי מקווןמשולב  קורס

11.5.21-6.4.21 

ות מצבים פוטנציאליים העשויים להעיד על קשיים בתפקוד המיני  ים/ות לבעיות או מזהים/ות נחשפם/פיזיותרפיסטי רקע:

ת איש צוות טיפולי משמעותי שעשוי לקדם ם/ין מהוום/ן תוך ידיעה שהם/ות משתפות אותלעיתים מטופל .ןם/כחלק מעבודת 

 . פתרון בעיות בתחום

 

  הקניית ידע ומיומנות שיח על נושא הבעיות בתפקוד המיני עם מטופלתמטרת על:  

 

יאליים לבעיות להעלות את הנושא עם מטופלות בנוחות, לזהות מצבים פוטנצ -ת/משתתפוכל יהקורס בסיום מטרות:  

 יפול מתאימים בהתאם לבעיה. בתפקוד המיני ולתווך אנשי ט

 

  עם רישיון של משרד הבריאות לפיזיותרפיסטים מוסמכיםהקורס מיועד קהל יעד: 

 

 : הקורסדרישות  

 . 100%חובת נוכחות של  •

 קריאת חומר הרקע שיועבר למשתלמים לפני ההרצאות  •

 

 מפגשים  8פני -, שיחולקו על(אקדמיותשעות  64)מוד ת לישעו 48היקף הקורס    היקף הקורס: 

 

 משתתפים. 40ומוגבלת במספר של  משתתפים 32של   פתיחת הקורס מותנת במינימום מספר משתתפים:

 

 ( ZOOM) אסף הרופא ובזוםקורס יתקיים במרכז הרפואי ה מקום:

 

 שח 4500 עלות ללא חבר   שח 3500: עלות לחברעלות למשתתף:   

 
  לגמול השתלמות: מוגש הקורס

 בת כי הקורס יאושר לגמול השתלמות. אין העמותה מתחיי

 קורסים מאושרים"   אישור לפתיחת הקורס הוא זמני בלבד ורק הופעתו ב"אלפון

 .מעידה על הכרתו כקורס המזכה את בוגריו בגמול השתלמות

 

 *קורס זה אינו מכשיר את בוגריו להיות מטפלים מיניים. 

 

 מאמצים לשמירה על בריאותכם ובריאות משפחתכם,שה את מרב ה* העמותה עו

 ות בעקבות התפשטות הקורונה ויועבר בהתאם להנחיות. הקורס המעשי מותנה בהנחיות משרד הבריא

 בהמשך אולי תדרש בדיקת קורונה או אישור חיסון. עטיית מסכה ושמירת מרחק. –כל המשתתפים ינהגו בהתאם להנחיות השעה  

מחלה צד כל משתתף לשמור על בריאותו ובריאות שאר המשתתפים ואין העמותה אחראית על הדבקות בות אישית מנדרשת אחרי

 שיגרם למשתתף בתקופת הקורס.

 

 )מזון באחריות המשתתפים(. עמדת שתיה חמהוצב  * במהלך הקורס המעשי ת



 

 

 

 : המטלות הנדרשות מן הלומדים

 )לשיקול המרצים(  70ציון עובר  -"י מרצי הקורסהגשת סיכום על נושא אחד מהמאמרים, שייבחר ע

 

 לצפייה בסילבוס המלא לחצו כאן   ס: פירוט תכני הקור

 

 תאריכים:  

 )פרונטלי(  10:00 -18:00 06/04/2021

 )פרונטלי/זום(  08:00-16:00 13/04/2021

 )זום( 19:00-21:00 19/04/2021*

 )פרונטלי/זום(  08:00-16:00 20/04/2021

 ()זום 19:00-21:00 26/04/2021*

 )פרונטלי/זום(  08:00-14:00 27/04/2021

 )פרונטלי/זום(  08:00-16:00 04/05/2021

 )פרונטלי(  08:00-14:00 11/05/2021

 כל מפגשי היום באופן פרונטלי, זום יתקיים אם תהייה מגבלת סטודנטים בכיתה והרצאות הערב.כי העדפה  •

 

 

 תנאים לקבלת תעודה: 

 מהמפגשים 100חובת נוכחות של % 

 עמידה במטלות הנדרשות. 

 

 : מרצה / מרצים עיקריים

כולם אנשי מקצוע בעלי  המרצים הינם  רופאים, אחיות מוסמכות, עובדות סוציאליות  ופיזיותרפיסטיות. המרצים

 ניסיון קליני רב שנים בטיפול בבעיות הקשורות לתפקוד מיני, הנושקות לתחומם. 

אחינעם לב שגיא, ד"ר אוהד שושני,   'פרופליאת שיק נווה,   ד"ר מיכל לוריא, אלישע אזר, שרון פלג נשר,

  לד"ר רויטל ארב, רונה סופררשא ג'ת, נעם הלוי, נטע ביאר, יהל מנדלקרן, נינה הלוי, ד"ר אנה פדואה, 

 

   ת בקורס: ודרכי ההוראה הנקוט 

 הקורס באופן משולב פרונטלי ובזום ברוח התקופה בעת פתיחת הקורס()

 

 

 

 

http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/minA.pdf
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 ילת הקורס כי הם יודעים: *הנרשמים לקורס יחתמו בתח

  בנוגע לאי חריגה מההנחיה המתייחסת לשעות הלימוד במהלך יממה

 לכל היותר,   שעות ביממה 8)משתלם יכול ללמוד במפגש שיכלול עד 

 (08:00-13:00 בימי ו' בין השעותו 22:00 -ל 08:00ה,' בין השעות  -בימים א'

 יממה, יותר מקורס אחד במהלךלמשתלם ללמוד בקורס אחד או ב וכי ניתנת אפשרות

לימוד   שעות  8אחת, ובלבד שלא יעלה מניין שעות הלימוד על  במוסד אחד או ביותר ממוסד אחד במהלך יממה

 . ביממה למשתלם 

 

______________ _____________________________________________________ 

 

 לשימוש המשרד: 

  _____     חתימה:_____________ שם  המשתלם: ___________   תאריך: ____
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