
 הקורס:  סילבוס

 למידת עמיתים בפיזיותרפיה מתיאות באיזור שרון שומרון תשפ"ג 

 פיזיותרפיסטים ממתיאות באיזור שרון שומרון   אוכלוסיית יעד:

 שעות מוכר לפיתוח מקצועי לעובדים באופק חדש    30הקורס בהיקף  מסגרת הקורס:

 ויתקיים במתכונת מקוונת  

 פיזיותרפיה  -  2802מתווה: 

 מטרות הקורס:  

 •שיתוף פעולה בין מתיאות      

 למידה ותרגול של כתיבת תל"א/ תח"י ודוחות במהלך השנה  •

 למידה של עקרונות למידה מוטורית והתנסויות בפעילויות לקידום יציבה ומיומנויות   •

 מוטוריקה גסה             

 הכרות עם גישות להתערבות בפיזיותרפיה   •

 ן ילדים  למידה של ידע תיאורטי וטיפולי בתחום רצפת אג •

 : הרצאות, צפייה בסרטונים, די ונים בקבוצות, הצגת תיאורי מקרה, התנסות  דרכי הוראה 

 דרישות הקורס:  

 נוכחות מלאה   •

 ביצוע מטלות במהלך הקורס  •

 הגשת מטלה סיום הקורס.  •

 מרצות הקורס:  

 מומחיות תחום במתיאות:  

 הודא נאטור  •

 דרור בן עמי  ן רוני ק •

 032538043: מוריה שלו   •

 מרצות נוספות :  

 פיזיותרפיסטית התפתחותית ורצפת אגן ילדים   -מיכל נווה אור  •

 PT MscOT-פולה ויסמן   •

 מנתחת התנהגות מתיא שומרון  -לילך אלגאלי  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :פירוט תאריכי הקורס ותכניו 

 מרצה  נושא  אופי המפגש  תאריך ושעות  מפגש 

1 21.11.22 
19:30-22:00   

,    תל"א/תח"י ▪ מקוון סינכרוני
כללים ודגשים  

  – בכתיבת הדו"ח 
 מתיא טייבה 

 מוריה שלו 
 

2 19:30-22:00   
22.11.22 

  - א  מקוון
 סינכרוני 

 

כתיבת  
 תל"א/תח"י 
 מתיא טייבה 

 מוריה שלו 

3 19:30-22:00   
5.12.22 

מתיא   -קבוצות  מקוון סינכרוני
 שומרון 

 מוריה שלו 

4 19:30-22:00   
02.01.23 

  - רצפת אגן ילדים מקוון סינכרוני
 פולה ויסמן 

 מוריה שלו 

5 19:30-22:00   
30.01.23 

  - רצפת אגן ילדים סינכרונימקוון 
 פולה ויסמן 

 מוריה שלו 

6 19:30-22:00   
13.02.23 

  מקוון סינכרוני
  - רצפת אגן ילדים

התערבות  
במסגרות של  
  -משרד החינוך 
 מיכל נווה אור  

 מוריה שלו 

7 19:30-22:00   
13.03.23 

התערבות   מקוון סינכרוני
התנהגותית  

 בגמילה  
 לילך אלגאלי 

 מוריה שלו 

8 19:30-22:00   
20.04.22 

 והנגשה נגישות  מקוון סינכרוני
רוני קו דרור בן  

 עמי

 מוריה שלו 

9 19:30-22:00   
01.05.22 

הצגת תיאורי   מקוון סינכרוני
 מקרה 

 מוריה שלו 

10 19:30-22:00   
19.06 

 

מפגש סיום כל   פרונטלי 
 מתיא לעצמה 

 מוריה שלו 

   

   

 הגשת תיאור מקרה בזוגות על אחד מן הנושאים שנלמדו בקורס.    - מטלת סיכום

 הנחיות למטלה:  

 הצגת עבודה כתובה של תיאור מקרה שכולל:  

 פרטים אישיים ורק ע התפתחותי.   •

 ראיון/ תצפית/ כלי אבחון שנעשה בו שימוש   •

 אופי המפגש   •

 האם עסקת במהלך השנה באחד מן התחומים שנלמדו בקורס, אם כן כיצד   •

 מטרות שנקבעו לטיפול   2הציגי  -מטרה •

תוך חיבור לקריטריונים שנלמדו לגבי האבחנה  - הציגי מבנה של יחידת טיפול  - יחידת טיפול  •

 וגישות טיפול  

 ומתרומתו להמשך ההתערבות.   - רפלקציה ותובנות מהקורס •
 

 

 



 ה :  ביבליוגרפי

 ך  • חוברת קווים מנחים של משרד החינו

 ת  חוברת הנגשה פרטני   ךך אתר משרד החינו• נדלה מתו

 

 בברכה

 מוריה שלו  

 רפיה  מומחית תחום פיזיות

 מתיא שומרון 


