
 

 

  

  

  

  

 

  

 פעילות גופית לשים בהריון ואחרי לידהקורס מדריכי 

  תקון הקורס ודרישות -

  

  .ירושלים,  הדרקיון ,  סטודיו מטיב 10:30-15:30בין השעות  שי* הקורס יתקיים בימי 

  * תאריכי המפגשים הים :

  

  

  ושא  תאריך  מפגש

בקיר הבטן, שיויים ברצפת האגן, שיויים פיזיולוגיים, שיויים  - בוא להיריוןמ .1  25.2.19  1

 אטומיה של רצפת האגן, פתופיזיולוגיה של רצפת האגן בהריון. 

 תרגילים להיריון במחים שוים ובשלבי ההיריון השוים -תרגול בתחות .2

 בדגש על תרגול שרירי הבטן בהיריון -שיעור מעשי .3

  דק להיריון מתקדם 20מערך של  -מטלה .4

החיות לקפיצה, פיתול , פעילות  -ACOG-החיות ה -ריוןהמשך מבוא לה .1  4.3.19  2

 .BORGאירובית, סולם 

תחות אירוביות, תרגול שרירי הבטן, תרגול  -תחות לפי ההחיותתרגול  .2

 בזוגות ותרגול החייה.

  דקות של פעילות אירובית להריון. 20 –מערך מעשי  .3

ים בהיריון, כאבי גב תחתון מבוא ואתיולוגיה, סיבות לכאב - סימפיזיוליזיס .1  11.3.19  3

 בהיריון.

 תרגילים לגב תחתון, תרגילים לסימפיזיוליזיס -תרגול בתחות .2

 תרגול לסימפיזיוליזיס -שיעור מעשי .3

  מערך שיעור לסובלות מכאבי גב תחתון או סימפיזיוליזיס -מטלה .4
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י בלידה, תרגילי סוגי לידות, לחיצות ושימות בלידה לפי שלב - הכה ללידה .1  18.3.19  4

 הזרימה כהכה ללידה.

 רצפים להכה ללידה , החייה לשימה -תרגול בתחות .2

 להכה ללידה, משולב בתוחות לידה בשלבים השוים. FLOWשיעור  -שיעור מעשי .3

  שיעור ממוקד שימה -מטלה .4

 רצפים של זרימה והכה ללידה לפי השלבים השוים - המשך מבוא ללידה פעילה .1  25.3.19  5

 של הלידה, החיות לסוגי שימה שוים.

 שיעור זוגות של הכה ללידה. .2

  לכתוב מערך של הרפייה לקראת לידה. - דמיון מודרך -מטלה .3

פתופיזיולוגיה של רצפת האגן לאחר לידה,  -לידה רמבוא לרצפת האגן לאח .1  1.4.19  6

האגן,  הפרעות בתחושה לאחר לידה,סוגי כיווצים, אפיזיוטומיות, החיות לרצפת

 האגן. תעם רצפ ףעבודת הסרעפת וקיר הבטן בשיתו

 החייה לרצפת האגן במחים שוים בזוגות -תרגול תחות .2

 רצפת האגן לאחר הלידה -שיעור מעשי .3

  מערך המוכוון לשים לאחר לידה -מטלה .4

אתיולוגיה, אבחה מבדלת בין דיאסטזיס לבקע, כיצד בדוק  - דיאסטזיס רקטי .1  8.4.19  7

 דיאסטזיס

 בדיקה אחת של השייה -תרגול בתחות בזוגות .2

 תרגול לדיאסטזיס במחים השוים –שיעור מעשי  .3

  תרגילים לדיאסטזיס 5 -מטלה .4

 תשאול האישה ההרה ולאחר לידה, ביית מטרות משותפות באימון .1  15.4.19  8

 בדיקה, התייחסות ליציבה .2

 הצגת התיאור מקרה  -תיאורי מקרה .3

 אחת מעבירה על השייה (לפי התיאור מקרה) -תרגילים 4ביית מערך של  .4

 דקות 45 -פעילות אירובית בשים לאחר לידה -שיעור מעשי .5

מהבות יציגו תרגול פרטי או קבוצתי לשים  6 -הצגה של מטלת סוף קורס .6

  מטלת סוף קורס). -דקות 15בהיריון או לאחר לידה (עד 
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 ן אליו? סוגי יתוים קיסריים?האם יתן להתכו- יתוח קיסרי .1  29.4.19  9

 תרגול ספציפי לאחר יתוח קיסרי .2

  ליולדות בקיסרישיעור  .3

 הצגת תוכיות התרגילים לפי תיאורי המקרה .1  6.5.19  10

 דיון על תיאורי המקרה שהבות הביאו .2

 דקות 45 -בושא תוחות הפוכות -שיעור מעשי .3

 15המקרה שהבאתן (בות וספות יציגו תוכית תרגילים לפי תיאורי  -מטלה .4

  דקות).

ביית תוכית אימוים לקבוצת הריויות: מטרות הקבוצה, סוגי אימוים (תחות,  .1  13.5.19  11

אימון זוגות, אימון הרפייה, אימוי הכה ללידה, אימוים ספציפיים לרצפת האגן 

 לפי שלבי ההיריון).

 שיעור מסכם להריויות .2

 שלא הספיקו יציגו את המטלותבות  .3

  לות וסיכום שלי.שא .4

 

  

  החיות למטלת סוף קורס

 כל אחת תבחר אישה בהריון (בכל שלבי ההריון) או אישה לאחר לידה .1

 מה רצה לשאול את אותה אישה לפי שמתחילה להתאמן? -תשאול .2

 על מה רצה להסתכל? .3

 האם יש כאבים? האם יש תלוה ספציפית שמפריעה לה? .4

 ברמה מתקדמת 5-בסיסית ו ברמה 5תרגילים:  10ביית תוכית של  .5

 במה התקשתה האישה? מה הייתה איכות הביצוע? איזה תיקוים ביצעתן? .6

  חובת וכחות

יאלץ להשלים חובותיו במסגרת  משישיחסיר יותר  /ה. תלמיד80%בקורס יש חובת וכחות של  •

 על מת להיות זכאי לתעודה.הקורס הבא 
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