
 
 

 
 

 פיזיותרפיה בבריאות הנפש-'לא על הנפש לבדה' 

 מטעם המחלקה הארצית לפיזיותרפיה במשרד הבריאות  והעמותה לקידום הפיזיותרפיה -קורס לפיזיותרפיסטים  

 

של בעקבות ההצלחה של הקורס הראשון והצורך הרב שעולה בשטח במלאת שלוש שנים לרפורמה 
 ח בבריאות הנפשוטיהב

  2018אוקטובר  - רךמחזור ב' יוצא לד

 ים-הקורס יתקיים במרכז לבריאות הנפש אברבנאל בת

 ויאפשר חשיפה לעשייה המקצועית 

 הקורס יתקיים בתאריכים:
 

11.10.2018  ;12.10.2018 ;18.10.2018 ;19.10.2018 ;25.10.2018 ;26.10.2018 
 
 8:00-13:30בימי שישי   8:30-16:30ימי חמישי בשעות ב

                        

 ש"ח ללא חבר העמותה  1,500ש"ח לחברי העמותה;  1,200        עלות הקורס:

             

  לחץ כאן.לתקנון ביטולים      לחץ כאן.לתשלום 

                    

 

 הקורס יוגש לגמול השתלמות!

 

 !!!םמספר המשתתפים מוגבל. מהרו להירש

 

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


 
 

 
 

 תכנית הקורס :

 תואר מרצה נושא שעה תאריך

11.10.18 
פתיחה, היכרות והצגת  8:30-9:45 חמישי

 הקורס
 ד"ר גילה שחר

 

מחלקה ארצית 
 לפיזיותרפיה 

 משרד הבריאות

 פרופ' יובל מלמד מערך בריאות הנפש בארץ 9:45-10:45 

יושב ראש איגוד 
 הפסיכיאטרים 

ומנהל מרכז בריאות 
 הנפש אברבנאל

   הפסקה 10:45-11:15 

 11:15-11:45 
מערך הפיזיותרפיה 

 בבריאות הנפש
 

 רגדה חכים
 ארצית מחלקה

 לפיזיותרפיה 
 הבריאות משרד

מבוא לפסיכיאטריה  11:45-13:15 
 והבדיקה הפסיכיאטרית

ד"ר רונן 
 הוברפלד

רופא פסיכיאטר, מרכז 
 יעקב -בריאות הנפש באר

   הפסקה 13:15-14:00 

רונן  ר"ד פסיכופתולוגיה 14:00-16:30 
  הוברפלד

12.10.18 
ד"ר רונן  המשך -פסיכופתולוגיה  08:00-9:30 שישי

  הוברפלד

   הפסקה 9:30-10:00 

ד"ר רונן  המשך -פסיכופתולוגיה  10:00-11:30 
  הוברפלד

צוות בית  ביקור במחלקות האשפוז 11:30-12:30 
 החולים

מרכז בריאות הנפש 
 אברבנאל

פיזיותרפיסטית, מרכז  חסיקאלכס  עיבוד הביקור במחלקות 12:30-13:30 
 אברבנאל בריאות הנפש

18.10.18 
 מערכת התנועה 8:30-9:45 חמישי

 בפסיכיאטריה
ד"ר פלאקו 

 דיאנה

 רופאה נוירולוגית, 
מרכז בריאות הנפש 

 אברבנאל

רופא פסיכיאטר, קופ"ח  ד"ר ערד קודש בריאות הנפש בקהילה 9:45-11:15 
 מאוחדת

   הפסקה 11:15-11:30 

ד"ר רונן  המשך –פסיכופתולוגיה  11:30-13:15 
  הוברפלד

   הפסקת צהריים 13:15-14:00 

ד"ר רונן  המשך -פסיכופתולוגיה  14:00-16:30 
  הוברפלד

19.10.18 
 שישי

08:00-8:45 
פיזיותרפיה בבריאות 

 הנפש
 )תיאור מקרה באשפוז(

פיזיותרפיסטית, מרכז  אלכס חסיק
 בריאות הנפש אברבנאל

 8:45-9:30 
 

תחלואה גופנית 
 בפסיכיאטריה

 רופא  

 הפסקה 9:30-10:00 
   

 בבריאות פיזיותרפיה 10:00-10:45 
 פיזיותרפיסט יוסף סוננבליק בקהילה הנפש

 10:45-11:30 
  

פיזיותרפיה בבריאות 
 הנפש בקהילה

 פיזיותרפיסט רון פלדמן 



 
 

 
 

 11:30-12:15 

 
מסגרות דיור 

 פסיכיאטריות בקהילה
 

 יאסקיאירית 
ממונה ארצי על יישום 

 בריאות סטנדרטים באגף
 הבריאות משרד ,הנפש

 12:15-13:30 

 
אסקלציה והפחתת -דה

 הגבלות בפסיכיאטריה
 

  אירית יאסקי

25.10.18 
-דר ליאת הולר דיכאון אחרי לידה 8:30-9:15 חמישי

 רופאה פסיכיאטרית הררי

25.10.18 
 9:15-10:00 חמישי

פיזיותרפיה בבריאות 
 הנפש

המובן מאליו, פעילות 
 גופנית

 אלכס חסיק, 
  ד"ר גילה שחר

   הפסקה 10:00-10:30 

תקשורת מטפל מטופל  10:30-11:15 
 רחל הוברמן ומשפחה בבריאות הנפש

 ,עובדת סוציאלית
מרכז בריאות הנפש  

 אברבנאל

  מי מטפל במטפל? 11:15-12:00 
מחלקה לעבודה 

סוציאלית, מרכז בריאות 
 ברבנאלהנפש א

התאמת ישיבה ושימוש  12:00-12:45 
 גלילי-יעל רותם באמצעים להגבלה פיזית

 ארצית מחלקה
 לפיזיותרפיה 

 הבריאות משרד
   הפסקת צהריים 12:45-13:30 

, מרכז מרפאה בעיסוק מעין בראל טיפול רב מקצועי 13:30-14:30 
 בריאות הנפש אברבנאל

   הכאב כרוני בפסיכיאטרי 14:30-15:15 
   הפסקה 15:15-15:30 
   תרגול בקבוצות 15:30-16:30 

26.10.18 
פסיכיאטריה של הילד  08:00-9:30 שישי

   והמתבגר

   הפסקה 9:30-10:00 
   חסיק אלכס פיזיותרפיה תיאורי מקרה  10:00-10:45 
   תרגול בקבוצות  10:45-11:30 
   סיפור אישי 11:30-12:15 
   כום הקורססי 12:15-13:30 

 

 התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים 

 

 


