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ה דועתל טורש סרוק  
 

 )P1( 1 הקיטקרפ - סרוקה רואית
 

 :םדק תושירד
 םירשע( ,)SSOL-Schroth( טורש SSOL לש תודוסיה סרוק תא החלצהב םילשהל שי •

 לע םיטרפ( ןיילנוא אוה סרוקה .ולש המלשהה תדועת תא גישהלו )דומיל תועש עבראו
                                                  .$250 הלועו דוחל איה המשרהה  .)7 דומעב סרוקה
 :ןיילנוא סרוקל המשרהל קנילה

-spinal-scoliosis-course-intro-https://ssol1.vhx.tv/checkout/ssol
conditions/purchase 

 .טסיפרתויזיפ רזוע וא טסיפרתויזיפ ןוישיר •
 

 :2-ו 1 הקיטקרפ טורש :םיישעמה םיסרוקה רואית
P1 ו- P2 )יסרוק לש םיישעמהו םיילטנורפה םיסרוקה םה )2 הקיטקרפו 1 הקיטקרפ 

 תונמדזה םיטנדוטסל םינתונ וללה םיישעמה םיסרוקה .SSOL-Schroth לש הכמסהה
 תמקעל םייפיצפס היפרתויזיפ יליגרת( PSSE-הו םינוקיתה תונורקע תא לגרתלו דומלל

Specific Exercise Physiotherapeutic Scoliosis( טורש תטישל םאתהב )Schroth( 
  .רתויב ינכדעה רקחמהו םירומהו הטישה לש בחרה ןויסינה לע ססבתהבו תירוקמה
 

 לשו תמקעה לש ידמימ תלתה יפואל םיסחייתמ תמקעל םייפיצפס היפרתויזיפ יליגרת
 ,םינושה תומוקעה יסופדל תומאתה ידכ ךות השענ לוגרתה .הרדשה דומעב ןוזיאה רסוח
 רתויב תילמיטפואהו רובע רתויב תנזואמה תידמימ תלתה הביציה תא םדקל הרטמב
 רובע םג ומכ ,הרדשה דומע לש ילרטינ חנמו תיטטסניק ,תירוטומוסנס הניחבמ לפוטמל
  .המגרפאידה דוקפת
 

 :תוללוכו תובר PSSE-ה לש תורטמה
 .תומדקתהל ןוכיסה תתחפהו סיזופיקרפיה וא תמקע בוציי •
 .ילרטינ חנמב וגה יפקוז תוביצי רופיש •
 .יתמישנה דוקפתה רופיש •
 .הרדשה דומעב םייוקיל םע םירגובמו םירגוב ,םידלי ברקב תואמצעה רופיש •
 .באכ תתחפה •
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 תלתה הביציה לשו ןוזיאה לש היצזימיטפוא ידי לע העונתה תמירזו תוביצי רופיש •

  .תיקרפמה המאתההו תידמימ
 תופתתשה םיצעהל ידכב לפוטמה לש ןהו לפטמה לש ןה עדיה סיסב רופיש •

 סופדל סחיב תושרדנה תומאתהה םע תיביטרופס תוליעפב החוטבו תיאמצע
 .לפוטמה לש ידוחייה תומוקעה

 םע םילפוטמל םימלוה םיבאשמ עיצהל לכויש ךכ לפטמה לש עדיה סיסב רופיש •
 .)תיגולוכיספ הכימת ,חותינ יבגל ץועיי ,ךוחמ( הרדשה דומעב םייוקיל

 
P1 )לוגרתו תואצרה ללוכו )ילטנורפ דומיל תועש 48( כ"הסב םימי 6 ךשמנ )1 הקיטקרפ 

 עדימ ידי לע הרדשה דומעב ןוזיא רסוחו תמקע לש תויובכרומה תא תוריבסמו תוללוכה
 יפואל תיבטימ הרוצב סחייתהלו ךירעהל םילפטמל רוזעל ידכב ,רקחמו תויאר ססובמ
 .וללה םייוקילה לש ידמימ תלתה
 

 ,ףסונב .תומוקעה יסופד לכ םע םילפוטמב לפטלו ךירעהל ,תוהזל םידמול םילפטמה
 םירחא עוצקמ ילעבל םיפשחנו הפיקמ תיגולוידר הכרעה םידמול םילפטמה
 תא רתויב הבוטה הרוצב ןיבהל ידכב )הרדש דומע יחתנמ ,םיגולוכיספ ,םיטסיטוטרוא(
 .לפוטמ לכ לש םיידוחייהו םיאלמה םילאיצוסוכיספויבה םיכרצה

. 
 ללוכ ישישה םויה .םילפוטמ לע תויח תומגדהו תודבעמ ,תואצרה ללוכ סרוקה טמרופ
 טסיפרתויזיפ - P1 תדועת לבקל ידכ 75 לשב רבוע ןויצ םע םילשהל שיש בתכב הניחב
  ,P1-ל הכמסהה רחאל .טורש תטישב החמתמ
 

-ל םימשרנ םהש ינפל הנש ךשמל הקיטקרפהו הירואיתה תא לגרתל םיכירצ םילפטמה
P2. ה תדועת לע רומשל ידכב-SSOL-Schroth תא החלצהב םילשהל םילפטמה לע 

 .P1 תמלשה רחאל םינש 1-3 ךותב P2-ל הכמסהה סרוק
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 :)1 הקיטקרפ( P1 סרוקה תורטמ

 
 :ולכוי םיטנדוטסה הז סרוק םותב

 'ק ידי לע רוקמב וחתופש יפכ םינוקיתה לש םידמימ תלתה תונורקעה תא ראתל .1
 .)K Schroth( טורש

 ילטיגסה רושימב םינוש הביצי ייוקילב לפטל ידכב םינוקיתה תונורקע תא םשייל .2
 םוקישו לופיטל תימואלניבה הדוגאה( SOSORT לש תויחנהל םאתהב תמקעבו

  :תמקע לש ידפוטרוא
International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation 

Treatment( תמקעל םייפיצפס היפרתויזיפ יליגרתל )PSSE(. 
 רושימב יוקיל לש גוסו לכלו תמקע לכל תיפיצפס םינוקית תויגטרטסא רידגהל .3
 .ילטיגסה
  .לפוטמה לש יגולוידרהו ינילקה ליפורפה לע תססובמה לופיט תינכות חתפל .4
 םיידמימ תלתה םינוקיתה תונורקעב שומיש ךות לפוטמל לופיט ךרעמ תיינב .5
 .הרקמ לכל םימלוהה
 דומע לש םיילמיטפוא םיידמימ תלת םינונגנמ לע תוחפשמלו םילפוטמל עדי תונקהל .6

 ידכב ,םירגובמו םירגבתמ ,םידלי ברקב הרדש דומע ייוקיל לש םירקמב הרדשה
 הרדשה דומע לש תיברמ תואירב םדקל ידכבו הפרחה לש ןוכיסה תא ןיטקהל
 .ולאה םילפוטמב תיביטרופס תוליעפב תוביטימ תוריחבו

 היפרתויזיפ יליגרת לש השיגב לדבהה לע תוחפשמלו םילפוטמל עדי תונקהל .7
 .תיתרוסמ היפרתויזיפ תמועל תמקעל םייפיצפס

 ידכב הרדשה דומעב הירטמיסא םע םילפוטמל תינילקו תיגולוידר הכרעה עצבל .8
 .ןוכנ ןפואב המוקעה תא גווסל

 םיעצבמ רשאכ עגמ תועצמאב ןהו תילולימ ןה םילפוטמל המיאתמ הייחנה םיגדהל .9
 .PSSE-ה תשיגל םיכיישה םילופיטו תוכרעה

 הלועפ ףותיש תבלשמה השיג הרדשה דומעב הירטמיסא םע םילפוטמ רובע חתפל  .10
 ךרוצה הרקמבו ,םיחתנמ וא/ו םיאפורל החפשמ/לפוטמה לש היינפה תללוכו
 .גולוכיספ וא/ו טסיטוטרואל

 םילפוטמה תייסולכוא לש םילאיצוסוכיספויבה םיכרצהו תויוכיאה תא ראתל .11
 .וזה תידוחייה
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 1 הקיטקרפ טורש סרוקל םינמז חול
 

1 רפסמ םוי ןכות   
8:30 – 12:00 

הקספה תוקד 15  
סרוקה תורטמ – אובמ  
.תורטמו לופיט תויצקידניא ,סרוקה תרטמ – אובמ :האצרה  
.ילטיגסה רושימב הביצי ייוקיל,הבוט הביצי יהמ  

 
םיירהצ 13:00 – 12:00   
13:00 – 18:00 

  הקספה תוקד 15
 ,תיזח הזופיקרפיה :ילטיגסה רושימב םייוקיל :האצרה
 ןוחבא ,םזינכמוטאפ – הלצע הדימע ,תינתומ הזופיקרפיה
.טורש תטיש יפל לפטל דציכ תויגטרטסאו ,יגולוידרו ינילק  
.שש תדימע ,הכורא היילת ,הצחמל היילת :לוגרתו המגדה  

 
 

2 רפסמ םוי ןכות   
8:30 – 12:00 

הקספה תוקד 15  
 םייוקילב לופיטו ןוקיתל תויגטרטסאה לע הרזח :האצרה
.ילטיגסה רושימב  
.לספס לע הביכש ,בגה לע הביכש :לוגרתו המגדה  

 
םיירהצ 13:00 – 12:00   
13:00 – 18:00 

הקספה תוקד 15  
 םויסו ,תוימוג םע לוגרת ,הדימע ,הבישי :לוגרתו המגדה
.םיליגרתה לכ  

 
. 

3 רפסמ םוי ןכות   
8:30 – 12:00 
15 minute break 

תיבה ירועיש לש ןגטנרו תיללכ הריקס :תובושתו תולאש  
 )תמקע( תוידמימ תלת תידוקפת תמוקע גוויס :האצרה
.טורש תטיש יפל ןוקיתה ןורקעו  

 
םיירהצ 13:00 – 12:00   
13:00 – 18:00 

הקספה תוקד 15  
  ,שש תדימע הצחמל היילת ,המלש היילת :לוגרתו המגדה
.בגה לע הביכשב םינוקית  
.ןגטנר ימוליצ חותינו תוינילק תוקידב :לוגרתו האצרה  

 
 

4 רפסמ םוי ןכות   
8:30 – 12:00 
15 minute break 

.ןגטנר ימוליצ חותינ תקידב ,תובושתו תולאש  
.םירקמ חותינ ,םתובישחו םיכוחמ  :האצרה  

 
םיירהצ 13:00 – 12:00   
13:00 – 18:00 

הקספה תוקד 15  
 ןדקרפ תביכשו תידדצ הביכשב םינוקית :לוגרתו המגדה
  .לספס לע
ת/לפוטמ םע לופיט תמגדה  

 
5 רפסמ םוי ןכות   

8:30 – 12:00 
15 minute break 

.ןגטנר ימוליצ חותינ תקידב ,תובושתו תולאש  
 ,לופיט תינכות תונבל דציכ ,תמקע תרמחה ימרוג :האצרה
  .םיליגר אל םירקמ חותינ
.ןחבמה תארקל הרזח  

 
םיירהצ 13:00 – 12:00   
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13:00 – 18:00 
הקספה תוקד 15  

 הדובע ,הדימעב םינוקית ,הבישיב םינוקית :לוגרתו המגדה
.םיפסונ רזע ירזיבאו תוימוג םע  
.ת/לפוטמ םע לופיט תמגדה  

 
6 רפסמ םוי ןכות   

8:30 – 12:00 
הקספה תוקד 15  

.ןגטנר ימוליצ חותינו ינויע ןחבמ – סרוק רמג ןחבמ  
 

םיירהצ 13:00 – 12:00   
13:00 – 16:00 

הקספה תוקד 15  
.תובושתו תולאש  
.לופיטו ןוחבא ,םזינכמוטאפ ,הקינאכמויב – םירגובמ תמקע  
  :האצרה
.תירקחמ הריקס – טרופסו תמקע  
.םוי םויב תמקע  
.םויס תורעהו םירוהרה  
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ישעמה סרוקל המשרה ספוט   
 
 :םשריהל ךנוצרב סרוק הזיאל
 .םינש שולשל ףקתו טורש תטיש יפל לפטמ תדועת הנקמה םימי 6 ןב ןושארה סרוקה = 1 הקיטקרפ
 .תותימצל הדועתהו הרשכהה תא טסיפרתויזיפה לבקמ ומויסבש 1 הקיטקרפל ךשמה סרוק = 2 הקיטקרפ

 
)םימי 6(  P2 וא  P1 דחא י/ףקה( סרוק(  

 םוקימו ךיראת
 

  םיישיא םיטרפ
  אלמ םש
  הרשכה
  טסיפרתויזיפ ןוישיר רפסמ
  ןופלט רפסמ
  םירוגמ תבותכ
  ישיא ליימיא
  טסיפרתויזיפכ ןויסינ תונש
 ?תמקע ךל שי םאה

 

  הדובע
  הקינילקה םש/הדובע
  תבותכ
  ןופלט רפסמ
  יעוצקמ ליימיא
 תיחכונה הדובעה םוקמב םינש

 

  תמקע םע ןויסינו הרשכה - דבלב P2-ל םימשרנ רובע
 לכו תמקעל רפסה תיב םש
  ומלשוהש םיסרוקה
  םירומ
 ה/תא תועשב תועש המכ
 םע הדובעל עובשב ה/שידקמ
 ליג המ ?תמקע םע םילפוטמ
  ?םילפוטמה
 לפוטמ איבהל ןכומ היהת םאה
 ?המגדהל
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 P2 וא P1 - )לולכ 'מעמ( םילקש 005,8 :סרוקה ריחמ
 תיגח לש ןופלטל סקובייפ וא ,טיב תועצמאב םלשל ןתינ .םימולשת 4 דע םלשל רשפא
  :תיאקנב הרבעהב וא 3363-995-053 : יקסבצידרב
יקסבצידרב תיגח :םש  
20 תוחפט יחרזמ :קנב  
הירהנ 443 :ףינס  
323766 :ןובשח רפסמ  
 2244433 הירהנ ,27 ןותעגה תורדש :תבותכ
 

 תומלתשה תודוקנ :הרשכה תועש 48 הווש סרוקה
 
 :סרוקה םוקימ
 ןוליא ץוביק
 
 :םילוטיב תוינידמ
 :ןלהלדכ איה םילוטיבה תוינידמ ,סרוקה ןוגראב העקשהה לש הייפוא ןתניהב
 :םוי 30-מ תוחפ לש הארתהב ת/לטבמ ת/םשרנה םא
 ימד רובע םולשת 10% תוחפ רזחה ןתניי ,רחא ףתתשמ ידי לע אלמתמ לטובמה םוקמה םא
 .תוריש
  .סרוקה םולשת לע רזחה ןתניי אל ,אלמתמ וניא לטובמה םוקמה םא
 :םוי 30-מ רתוי לש הארתהב ת/לטבמ ת/םשרנה םא .2
 .תוריש ימד רובע םולשת 10% תוחפ רזחה ןתניי

 וא הטעומ תוחכונ לשב ןמז לכב סרוקה תא לטבל תוכזה תא ונמצעל םירמוש ונא .3
 .םירחא םיטקילפנוק
 .ןתניי אלמ רזחה ,הרומה ידי לע לטובי סרוקה םא
 
  hagitberdi@gmail.com ליימל הז ספוט וחלש :סרוקל המשרהל
 )יאקירמא רפסמ( + 1-917-340-4584 :ל פאצטווב וא
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(SSOL Schroth) טורש לש םינווקמ תמקעו הרדש דומע ידומילל הקיתא ספוט   
 

 )P1( 1 הקיטקרפל םימשרנל
 הכמסה תדועת גישהל ידכבשו הכמסה החיטבמ הניא P1 סרוקה תמלשה יכ ןיבמ ינא
 תרבעומה SSOL P1 לש הבותכה הניחבה תא רובעל ילע ,SSOL Schroth לש טסיפרתויזיפכ
 התוא תחקל ךרטצא P1-ה תניחבב לשכא םא .רובעל ידכב 75% לש ןויצ שרדנ .סרוקה ףוסב
 האלמ תולעב סרוקה תא בוש תחקל ךרטצא ,תינשב לשכא םא .םישדוח השולש ךותב תינשב
 .הכמסהה תניחבב בוש ןחביהל לכואש ינפל
 

 זאו םינש שולשל הפקת SSOL Schroth טסיפרתויזיפכ P1-ל SSOL-ה לש הכמסהה יכ ןיבמ ינא
 אל םלוא( תיתנש תלתה הכמסהה לש ףקותה תעיקפ ינפל SSOL P2 סרוקב ףתתשהל ילע
 טסיפרתויזיפכ  העובק הכמסה גישהל תנמ לע )P1 סרוקה תמלשהמ הנש םותמ רתוי םדקומ

SSOL Schroth לש המלשה יא יכ ןיבמ ינא .םדקתמ P2 ןדבוא רורגת תשרדנה ןמזה תרגסמב 
 .P1 תא בוש חקא אלש דע םילפוטמב לפטל SSOL ידי לע ךמסומ היהא אלשו ילש הכמסהה לש

 
 :)P2( 2 הקיטקרפל םימשרנל
 הכמסה גישהל ידכבשו העובק P2 תמכסה יל החיטבמ הניא P2 סרוקה לש המלשה יכ ןיבמ ינא
 SSOL P2 לש תישעמה הניחבה תא רובעל ילע ,SSOL Schroth טסיפרתויזיפכ תמדקתמ
 75% לש ןויצ שרדנ .תשרדנה הרקמה תגצה תא החלצהב םילשהלו סרוקה ףוסב תרבעומה
 םא .םישדוח השולש ךותב בוש התוא תחקל שרדא ,P2-ה תניחבב לשכא םא .רובעל ידכב
 תניחבב בוש ןחביהל לכואש ינפל האלמ תולעב סרוקה תא בוש תחקל ךרטצא ,תינשב לשכא
 .הכמסהה
 
 :םימשרנה לכל
 םיטסיפרתויזיפ רישכהל ידכב סרוקה ךלהמב לבקאש םירמוחב שמתשהל אל םיכסמ ינא
 ךירדמ ינא םא ,תאז םע .תורחא הרדש דומע תויעב וא תמקע םע םילפוטמב לופיטב םירחא
 היפרתויזיפ עצבמ יב ןנובתהל ושרוי ילש םיטנדוטסה יכ ןיבמ ינא ,היפרתויזיפל םיטנדוטסל ינילק
 .)Schroth( טורש

 
 

     _________________          __________________                 ________________  
 ךיראת    המיתח   אלמ םש            
 

 

ישעמה סרוקל השיכרל םילכ  
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:היצטורה תולעמ תדידמל רישכמ רטמוילוקס –   
8411003-04 :ןופלטב הידפוטרוא יגח םע רשק רוציל אנ  
  :ןוזמאב וא

https://tinyurl.com/2hmtfef2 
https://tinyurl.com/mr4ak3jw 

.ןימא רתוי לבא רתוי רקי םנמוא אוה ןושארה קנילה  
.ואצמתש רחא רתא/םוקמ לכב וא  

 

:םילגרסו רטמוינוג לש טס  
  :ןוזמאב

https://tinyurl.com/2p8tca6p 
.ואצמתש רחא רתא/םוקמ לכב וא  

 

:רזייל  
 תא םיכירצ םתאו םיגוס ינמ לכ שי( םילקש 300 מ רתוי אלו ןיינב ירמוח לש תונח לכב
)םלוכמ טושפה  
  :ןוזמאב

https://tinyurl.com/y3k96b3p 
 

 

םירטמיטנס 30 לש ףוקש לגרס -  
תונורפע -  
  קורי ,לוחכ ,םודא :םיעבצב תונרפע -
דדחמ -  
קחמ -  

 
 
 
 
 

 

 

)ןיילנוא( ישעמל םידקמה ה יטרואית ה לע םיטרפ סרוק  
Introduction to Scoliosis and Spinal Conditions (online) 
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: סרוקל המשרהל קנילה לע ץחל  

https://www.scoliosisandspineonlinelearning.com/course-schedule 
 
 

 תיירוטסיה ,םיאב ונחנא הפיאמ :הרדשה דומעב תוויעלו תמקעל אובמ 1
.תויצקידניאו תורטמ ,םילופיט  
 ,ןגאהו הרדשה דומע לש תודידמ ,תובישח :ילטיגסה רושימב הביצי תויעב .2
.דועו הלצע הדימע ,הזופיקרפיה ללוכ םייוקילה רואית  
 הזונגותפה ,היגולויטאה תנבה ,ליג ,תוחיכש ,םיגוס ,הרדגה :תמקע .3
.ינכדע ירקחמ סיסב – תורגבתהה ליגב תיטפוידיא תמקע לש םזינכמותפהו  

.תמקע תרמחהל םימרוגה םהמ .4  
 הדידמו רטמוילוקסב שומיש ,ןגטנר ימוליצ חותינ :תיגולוידרו תינילק הכרעה .5
.תומוקע לש  
.םירגובמ לצא תינווינ תמקע .6  
 לופיטל רפסה יתב לכ לש תיללכ הריקסו תמקעל תיפיצפס היפרתויזיפ .7
.םלועה יבחרב הביצי תויעבבו תמקעב  
  .תומוקע יגוס .8
.טורש תטיש יפל לופיטה תונורקע תנבהל אובמ .9  

.רמוא הז המ ער ךוחמ / בוט ךוחמ ,ןוקית תכרעה ,תונונגס :םיכוחמל אובמ .10  
.םירגובמו םירוענ ,םידלי :םיינילק םירקמ .11  
.תירקחמ הריקס – טרופסו תמקע .12  
.םוקיש רחאל לופיטו םיאליגה לכל םיחותינ .13  

 
 

 
 
 
 
 
 


