
 

 

 "פתש  קורס להכשרת מטפלים בהידרותרפיה ושחייה טיפולית
 2001הוותיק ביותר בצפון (משנת , מוכר על ידי הארגון הישראלי להידרותרפיהקורס ה.( 

 בריאות. מותאם לצרכי הקהילה ולדרישות מוסדות ההקורס מעודכן וחדשני ו 

  קורס ייחודי ואיכותי, למידה בקבוצה קטנה וביחס אישי. , מקצועיצוות מרצים בקורס 

 

 :תכנית הקורס

-הידרודינמיקה והידרוסטטיקה, הפיזיולוגיה של השהייה במים, קונטרא ם,תכונות המי

פציעות וניתוחים. הטיפול במים  אינדיקציות לטיפול במים. שיקום אורתופדי במים: לאחר תאונות

עם  ילדים. CVA, PD, MSלכאבי גב, בעיות יציבה ולאחר ניתוחי גב. שיקום נוירולוגי למבוגרים 

, פיגור ASD, DCD, ADHDותסמונות אחרות. הטיפול במים לילדים עם  )CPשיתוק מוחין (

 קורס רומיאלגיה וכאב. ו"טיפול רגשי במים". הטיפול במים לאוכלוסיות עם מחלות פרקים, פיב

ושחייה מותאמת.  ,קורס ביסודות השחייה 'באד ראגזשיטת , בסיסי לתעודה בינלאומית הליוויק

קורס בסיסי". בתכנית  -"ג'הארה קליני  בלימודי תעודה לימודי תעודה בהפעלת פעוטות במים, 

התנסות מעשית . התכנית תלווה בסיורים מקצועיים וביוצגו מקרים להדגמה והתנסות פרקטית

 בליווי אישי במרכזי הידרותרפיה בצפון.

 שעות 430היקף הקורס: 

 בסיום הקורס יינתנו התעודות הבאות:

  מטפל/ת בהידרותרפיה ושחייה

 טיפולית

 הוראת השחייה יסודות ב 

  קורס בסיסי –קליני ג'הארה 

  הליוויק בסיסי                                      

  במיםהפעלת פעוטות 

 עזרה ראשונה מגיש 

 

 פרטים על  הקורס:
 ב"בריכה של טובה" בבוסתן הגליל  00:51עד  9:00בשעות  רביעי: בימי מקום ומועד 

 2020יולי  מועד סיום הקורס:  13/11/19 : תחילת הקורס:מועדי הקורס

 במהלך הקורס יתקיים שבוע מרוכז אחד (תאריכים יפורסמו בתחילת השנה)

תעודת מטפלים בהידרותרפיה ושחייה טיפולית מטעם מכללת אוהלו (מוכרת ע"י הארגון  תעודה:

 הישראלי להידרותרפיה)

 תשלומים נוחים! פריסת ב  ₪ 439+ דמי הרשמה  ₪ 14,000:  עלות הקורס

 

 



 

 

 

 הידרותרפיסטית, עם התמחות בשיקום במים בשיקום  M.Aטובה רוזן,   רכזת הקורס:

בעלת מרכז , מייסדת שיטת ג'הארה בישראל, בטיפול והוראה שנה 20ממוחה בעלת ניסיון של 

 .הידרותרפי בבוסתן הגליל
 

 ופרטים נוספים לקביעת פגישת ייעוץ אישית
 054-4647898, רכזת הקורס, טובה רוזן

 

 

 בואו ללמוד מקצוע לחיים שלמים
 04-6825047 ,04-6825021מכללת אוהלו  -היחידה ללימודי חוץ  
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