
 

 

    שריר -אבחון וטיפול בליקויי יציבה של מערכת השלד   קורס  מידעון

 31.3.22, 24.3.22, 10.3.22, 24.2.22, 17.2.22 :אריכים ת

 

 : הרציונל / רקע

קויה יכולה לגרום לבעיות בדימוי העצמי, אסתטיקה, כאב, תפקוד לקוי  וסיבותיה רבות. יציבה ל יציבה לקויה נפוצה מאוד באוכלוסייה  

ת )מבנה חוליות שאינו תקין( ולבעיות שאינן  בריאות שונות. באופן כללי ניתן לחלק את בעיות היציבה לבעיות מבניו ת ואף בעיו

להעניק כלים לטיפול מיטבי בבעיות שאינן  מבניות. המטרות העיקריות של קורס היציבה הן: להעניק כלים לזיהוי הליקויים השונים, 

ניקות מקובלות  ועוד כולל התאמת טכ  Schroth  ,DNS ,Seas, אלכסנדר, BSPTSספציפיות כ  מבניות מתוך מגוון גישות כלליות או 

 ותרפיה לטיפול בבעיות אורתופדיות ולהכיר את אפשרויות הטיפול בבעיות המבניות. בפיזי

 

   :רות מט

 המעורבות  הגוף  כותרע ומ ה עלי המשפיעים  הגורמים, הנכונה היציבה חשיבות את  יבין ' הפיזיו. 1

 התנוחתיים  היציבה ליקויי   של  האפיונים  את  יכיר' יזיופה. 2

 לליקוי היציבתי ים קשור  שוניםתסמינים ו שונות   ת תפקודיותומגבלע לקבוע אם . הפיזיו' יד3

 תנוחתיים ומבניים   יציבה  ליקויי  יאבחן' הפיזיו. 3

 ובליקויי יציבה מבניים סגיטלים   תנוחתיים ה יציב בליקויי   יטפל' הפיזיו. 4

 בקבוצה ת לתרגול בנה תכנית טיפול ספציפית לליקוי היציבתי כולל התאמוזיו' י י. הפ5

 , יכיר את  ( ם, פתומכניזה)אתיולוגיה, פתוגנז  וסקוליוזיס בפרטת דפורמציות עמוד השידרה האידאופטיות  ר איכי . הפיזיו' 6

 . ו את סיכון ההחמרה בפתולוגיה זוליוזיס וידע לקבוע גורמי הסיכון להחמרה בסק     

   : עדקהל י

   ד הבריאותהקורס מיועד לפיזיותרפיסטים מוסמכים עם רישיון של משר
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 הרקע שיועבר למשתלמים לפני ההרצאות  חומר  קריאת •

• Bezalel, T., Carmeli, E., Levi, D., & Kalichman, L. (2019). The effect of Schroth Therapy on Thoracic 

Kyphothic Curve and Quality of Life in Scheuermann’s Patients: A Randomized Controlled Trial. Asian 

Spine Journal, 1 

• Czaprowski., et al. (2018). Non-structural misalignments of body posture in the sagittal plane. Scoliosis 

Spinal Disorders, 13:6. 

• Levi, D., et al. (2019). Acute muscle stretching and the ability to maintain posture in females with adolescent 

idiopathic scoliosis. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 1. 

• Weiss, H.R. (2011). The method of katharina schroth- history, principles and current development. Scoliosis, 
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 שעות  40  היקף הקורס:

 ם. משתתפי 24 ומוגבלת במספר של ם משתתפי 20של  ם מותנת במינימו הקורס חת ית פ :מספר משתתפים 

 . ואי שמיר )אסף הרופא( הספר לפזיותרפיה במרכז הרפ-בית בהקורס יתקיים   מקום: 

 

 31.3.22, 24.3.22, 10.3.22, 24.2.22, 17.2.22תאריכים: 

 

 08:00-16:00שעות: 

   ₪  3,150: חבר לות ע    לות למשתתף: ע

   ₪  3,550 : עלות ללא חבר                           

   שתלמות:הקורס מוגש לגמול ה

 מול השתלמות. ר לגיאוש  סרו הק כי אין העמותה מתחייבת 

ת בוגריו בגמול  כקורס המזכה א מעידה על הכרתו ושרים" קורסים מא   וןהוא זמני בלבד ורק הופעתו ב"אלפ שור לפתיחת הקורס יא

 . תלמות הש

 

 חתכם, ריאותכם ובריאות משפעל ב * העמותה עושה את מרב המאמצים לשמירה  

 תאם להנחיות. הקורונה ויועבר בה  פשטותתה  בותבעקהקורס המעשי מותנה בהנחיות משרד הבריאות  

 שעה  משתתפים ינהגו בהתאם להנחיות הכל ה

המשתתפים ואין העמותה אחראית על הדבקות   נדרשת אחריות אישית מצד כל משתתף לשמור על בריאותו ובריאות שאר

 רס. ם למשתתף בתקופת הקו שיגרבמחלה  

 

 . (ם ריות המשתתפיחבא וןמז)  , וקרה עמדת שתיה חמהוצב ת * במהלך הקורס המעשי 

 

 . PDFתעודה באימייל בפורמט  לזכאים תשלח  *

 

 : הלומדיםהמטלות הנדרשות מן  

 חובת הגשת מבחן  

 חובת הגשת תאור מקרה במהלך הקורס 

 

 לקבלת תעודה: ים  תנא

 מהמפגשים  100%חובת נוכחות של 

 . ה במטלות הנדרשות דעמי

  מרצים עיקריים :
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ירושלים )החל מ  -"מכבי שירותי בריאות”, מחוז השפלה -ב פיזיותרפיסט בד כוע •
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 של מטפלי יציבה מרצה בקורסים, ימי עיון, סדנאות וכנסים •

 ים ליציבה ייחודי   קורסים  , כוללבתחום הטיפולים האורתופדים  בוגר קורסים רבים  •

 ות עמוד שדרה נה ודפורמצינכו הציבלי חבר בקבוצת העניין הארצית •

לטיפול ושיקום בבעיות עמוד שדרה   SOSORT אומיתינלהב חבר בקבוצה  •

 אורתופדיות 
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 איריס בראז 

 ליאת שדות 

  (1993) אוניברסיטת תל אביב   BPT,,בפיזיותרפיה  בעלת תואר ראשון •

 ( 2001ברצלונה )משנת  ,Schroth – בשיטת ועקמת  מומחית בטיפול בליקויי יציבה  •

המתמחה בטיפולים אורתופדיים   בעלת "שדרה" קליניקה פרטית לפיזיותרפיה •

 ( 2000ובטיפולי יציבה )הוקמה בשנת 

  BSPTS ת בשיטתמיריכה בינלאודמ •

 Barcelona School Physiotherapy scoliosis – נהד"ר ריגו, ברצלו. 

 ISPTS  2012 ודי יציבה ועקמת בישראלראלי ללימהספר היש  ית ממקימי ב

עבדה במרכז שיקום חולים נוירולוגיים ביפו, במחלקת שיקום בבית חולים איכילוב   •

הכללית,  ורתופדיה בתחום הא ות תמחויות נוספובקופ"ח מכבי בתחום האורתופדי ה

 .רצפת אגן ונוירולוגיה

 ליציבה נכונה ודפורמציות עמוד שדרה  חברה בקבוצות העניין הארצית •

 לטיפול ושיקום ליקויי עמוד שדרה  SOSORT -חברה בקבוצת עניין הבינלאומית •
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י  פר הישראל מורה ומדריכה בקורס לטיפול בעקמת בישראל במסגרת בית הס •

 ISPTS -יציבה ולעקמת ל

 סדנאות וימי עיון בארץ ובחו"ל  שותפה פעילה בכנסי עקמת בינלאומיים •
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 ליאור נויהאוז סולם

 (2005) וניברסיטת ת"אא  ,MScPT בעלת תואר שני בפיזיותרפיה  •

 ( 2001ה )משנת לונברצ ,Schroth בשיטת מומחית בטיפול בליקויי יציבה ועקמת  •

 ( 2011ד"ר ריגו, ברצלונה )משנת  –BSPTS מדריכה בינלאומית בשיטת •

   ISPTS בה ולעקמת ר הישראלי ליצי מי בית הספקיממ •

נואליים והנוירולוגיים. מורה  בתחום האורתופדיה, הטיפולים המ התמחויות נוספות •

 . Beducation ילטיס מזרון מבית הספרלפ

באוניברסיטת ת"א ובמכללת סמינר הקיבוצים   לפיזיותרפיהמלמדת בבתי הספר   •

 .ות יציבה כלליותלמורים לחינוך גופני, קורסים בנושא האבחון והטיפול בבעי

 ת ובעיות יציבה עבדה במכוני פיזיותרפיה בשרותי בריאות כללית בטיפולי עקמ •

(2001 -1993) 

 1993בקה" משנת עובדת בבית חולים לשיקום גריאטרי  של קופח כללית "בית ר •

 2001עובדת בקליניקה פרטית לטיפולי יציבה ועקמת משנת  •

ם שמרניים )הלא ניתוחיים(  ממקימי וחברה בעמותה הבינלאומית לטיפולי  •

 SOSORT בעקמת 

 ופרסמה ב (SOSORT) משתתפת ומציגה בכנסים הבינלאומיים של העמותה •

Scoliosis Journal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 י מרצים. נ שע"י הקורס יועבר כמחצית מהזמן  *
 

 ס(וב לסי )  ס: קורכני התירוט  פ

 

מפגש  
 ותאריך 

 מרצה נושא  שעה 

 1מפגש 
 

17.02.22   

8:00-9:30 

 התכנסות הרשמה ושיחת היכרות ופתיחה  
 

יציבה מבוא: הגדרות, חשיבות, גורמים ומערכות המשפיעים  
לקויה, מגבלות תנועה עקב מבנה על היציבה, סיבות ליציבה 

לקוי לעומת מגבלות תנועה במבנה תקין, התפתחות וגדילה,  
 בעיות בהערכת יציבה. 

ליאור נויהאוז  
 סולם 

   הפסקה 9:30-10:00

10:00-11:30 
עקמות עמוד שדרה בכל המישורים, טווחי נורמות,  מבנה 

, אזורי מעבר  Cobb ,Apexes, CSLצילומי רנטגן ומדידות )
 ואיזון, זוויות אגן, דפורמציות וריסר(,  

 איריס בראז 

   הפסקה 11:30-12:00

 תרגול מעשי מדידות רנטגן , שימוש באפליקציות .  12:00-13:30
ליאור נויהאוז  

 סולם 

   הפסקה 13:30-14:00

 איריס בראז  בדיקה: הסתכלות בעמידה כולל קו אנך ושימוש באינקלינומטר 14:00-16:00

https://shidra-gav.co.il/ispts-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8/
http://www.sosort.mobi/index.php/en


 

 

 2מפגש 
 

24.02.22 

08:00-09:30 
 ,Sway backתבניות ליקויי היציבה הקלאסיות: הכרות עם 

hyper Kyphosis and/or Lordosis ,hypo Kyphosis 
and/or Lordosis, Flat back, Asymmetrical posture  , 

 דרור לוי 

   הפסקה 9:30-10:00

10:00-11:30 

 ,postural round back ,FHPנגזרות של תבניות הליקוי: 
Hollow back, back inversion, Rigid posture, Scapular 

dyskinesia   

 דרור לוי 

   הפסקה 11:30-12:00

12:00-13:30 

 ,Scheuermanns’ Diseaseפתולוגיות קשורות: 
Scheuermann type II, Congenital Kyphosis or  

Lordosis, Senile Kyphosis, Syndromic Kyphosis, 
Reactive Kyphosis or Lordosis ,Secondary Lordosis, 

Klippel feil Syndrome, Sprengles Deformity    ואנומליות
 Pectum Excavatum, Pectumשל בית החזה והצלעות: 

Carinatum, chest rotational deformity, Flare ribs, 
Poland syndrome 

 דרור לוי 

   הפסקה 13:30-14:00

14:00-16:00 

קלינית לפי טופס ייעודי, אנמנזה, הסתכלות, טווחים,  בדיקה  
גמישות,כוח, אנטרופומטריה, בדיקות יחודיות )אדמס, שובר,  

 ( תרגול מעשי OWTנשימה,  
עקרונות טיפול כלליים: יציבות עמוד שדרה מול תנועה, מנחים  

מתוקנים, התארכות, מאפייני שרירים )סיבולת, אורך,  
 ופל על עצמו, למידה מוטורית. אקטיביות(, מודעות וידע המט

דרור לוי וליאת  
 שדות 

 3מפגש 
 

10.03.22 

08:00-09:30 
,מהות הליקוי,   SWAY BACKמנחים ופתולוגיות הקשורים ל 
 השלכות ובניית תוכנית טיפול 

ליאור נויהאוז  
סולם ואיריס  

 בראז 

   הפסקה 9:30-10:00

10:00-11:30 
חות ומנחי תיקון, יצוב  תרגול: תבניות תקינות של נשימה , תנו

 אגן וגו והתארכות  

ליאור נויהאוז  
סולם ואיריס  

 בראז 

   הפסקה 11:30-12:00

12:00-13:30 
HYPERKYPHOSIS &OR/LORDOSIS    ,מהות הליקוי ,

הבדלים בין ליקויים דפורמטיביים לתנוחתיים, השלכות,  
 מחוכים, בניית תוכנית טיפול 

ליאור נויהאוז  
סולם ואיריס  

 בראז 

   הפסקה 13:30-14:00

14:00-16:00 
תרגול: טכניקות לפתיחת נוקשות )מנואלי, תמיכות פסיביות  

 השונים ותרגול עצמי(, מנחי תיקון במצבים 

ליאור נויהאוז  
סולם ואיריס  

 בראז 

 4מפגש 
 

24.3.22 

08:00-09:30 

  HYPOKYPHOSISמנחים ופתולוגיות הקשורים ל 
&OR/LORDOSIS  .  כולל ,FLAT BACK  ,מהות הליקוי

נוקשים לתנועתיים, השלכות, בניית תוכנית הבדלים בין אזורים 
 טיפול 

דרור לוי וליאת  
 שדות 

   הפסקה 9:30-10:00

10:00-11:30 
תרגול: איזון בין נוקשות לתנועה )מנואלי, תמיכות פסיביות  

 ותרגול עצמי(, מנחי תיקון במצבים השונים 
דרור לוי וליאת  

 שדות 



 

 

   הפסקה 11:30-12:00

12:00-13:30 

נוספות: אסימטריה תנוחתית, ליקויים פריפריים   תבניות
POSTURAL ASIMMETRY, TOTAL LORDOSIS, 

ROUND BACK 
 תרגול תנוחות מתוקנות לכל הליקויים ותפקוד בתיקון 

דרור לוי וליאת  
 שדות 

   הפסקה 13:30-14:00

14:00-16:00 
 איסוף גורמי סיכון ודגלים אדומים

 אסטרטגיות טיפול כולל טיפול בקבוצה 
 חלוקת תאורי מקרה לזוגות המשתתפים 

דרור לוי וליאת  
 שדות 

 5מפגש 
 

31.3.22 

 ליאת שדות  הצגת תאורי מקרה לפי זוגות  08:00-09:30

 איריס בראז  הפסקה 9:30-10:00

 המשך הצגת מקרים לפי זוגות 10:00-11:30
ליאור נויהאוז  

 סולם 

   הפסקה 11:30-12:00

 איריס בראז  תצפית על בדיקה וטיפול במטופל  12:00-13:30

   הפסקה 13:30-14:00

14:00-16:00 
אתיולוגיה,     SCOLIOSIS 3D DEFORMITYעקמת 

פתוגנזה, פתומכניזם, גורמי סיכון שניתנים לשינוי ושאינם  
 ניתנים לשינוי, גורמים מנציחים וגורמי תועלת 

 דרור לוי 

 

 

 

   ת בקורס:ודרכי ההוראה הנקוט

 צפייה בבדיקה וטיפול של מטופל חיצוני /רגול ולימוד מעשי ת   / עיוניות הרצאות פרונטליות 
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 : דעיםס כי הם יו רוקה  ת בתחיל נרשמים לקורס יחתמוה*

   תייחסת לשעות הלימוד במהלך יממהחריגה מההנחיה המ בנוגע לאי 



 

 

 לכל היותר,    ביממה  שעות  8שיכלול עד גש  ול ללמוד במפ )משתלם יכ 

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

 ה, יממ לך ורס אחד במהם ללמוד בקורס אחד או ביותר מקללמשת  וכי ניתנת אפשרות 

 . יממה למשתלם לימוד ב  שעות  8ל ד ען שעות הלימויעלה מניי אחת, ובלבד שלא   ד אחד במהלך יממהבמוסד אחד או ביותר ממוס 

 

___________________________________________________________________ 

 

 ש המשרד: ימולש

  _____ ______ __חתימה:     _________ תאריך:    ________ ___ שם  המשתלם:


