
 
 

 
 

 

 קורס ניהול הנקה לפיזיותרפיסטים

 2017למרץ  1+2  2017פברוארל 28+27+26 חמישה מפגשים בתאריכים:

 8:00-16:00בין השעות 

 רקע:

סוקר את מידע בסיסי בנושא הנקה,  ציגטים העובדים עם נשים ולאחר לידה ותינוקות יונקים מסקורס ניהול הנקה לפיזיותרפי

לנשים מניקות אחרי לידה וכן חודשים רבים לאחר  וגרי הקורס לספק מידע ותמיכה בהנקהומאפשר לבהגישות השונות בתחום 

 . הקורס סוקר גישות שונות לניהול הנקה ונסמך על המחקרים העדכניים ביותר בתחום ואנשי מקצוע מובילים בעולם. הלידה

ם תעודה המאפשרת המשך במסלול שעות ולסיים ע 100למעוניינים תהיה אפשרות להמשיך בהכשרה קלינית בהיקף של 

. ההכשרה הקלינית תתבצע במרפאות "שלי גת בית להנקה" IBLCEהסמכה של האיגוד הבינלאומי ליועצות הנקה מוסמכות 

 בפרדס חנה, הדר עם ותל אביב. 

 מטרות הקורס:

  הפיזיותרפיסט ירכוש ידע על חשיבות ההנקה לאם ולתינוק 

 דות לשד ואת התנוחות השונות. הפיזיותרפיסט יכיר את טכניקת ההצמ 

 .הפיזיותרפיסט יוכל להסביר לאם שהיא או תינוקה נמצאים בטיפולו התנהגויות שונות של התינוק הקשורות להנקה 

 .הפיזיותרפיסט יוכל לתמוך באם המניקה במציאת דרכי טיפול התומכים בהמשך הנקה 

  יני בפתרון אתגרים שונים בהנקההפיזיותרפיסט ירכוש ניסיון קל –לממשיכים בהכשרה הקלינית 
 

 מסגרת הקורס:

 שעות אקדמיות. 40היקף הקורס 

 דרישות הקורס:

  100%חובת נוכחות של 

 קריאת חומר הרקע במידה ויועבר למשתלמים לפני ההרצאות 

  ניתוח מקרים 
 

 העובדים עם נשים לאחר לידה ובהתפתחות הילדפיזיותרפיסטים קהל היעד: 

 איש 30עד  משתתפים:

 

 

 

 



 
 

 
 

 המרצים:

 םייקלינ ותושד מרפאות הנקה בית להנקה" –מנהלת "שלי גת   B.Sc ,IBCLC: גב' שלי גת רכזת הקורס ומרצה ראשית

בעלת תואר ראשון מכותבות "המדריך הישראלי להנקה" שהתפרסם בהוצאת עם עובד. למדריכות הנקה בתהליך הסמכה. 

  .נשואה ואמא לשלושה בנים ושתי בנות .2006שנת מIBCLC ויועצת הנקה מוסמכת  B.Sc בהנדסת מכונות

, מירי RN IBCLC, אחיעד שניר RN IBCLC, טלי צים בן ארי  PT  ,  גב' שירלי גורפילDMD: ד"ר אייל בוצר מרצים נוספים

 B.FARMפרבזנר 

 

 מרצה נושא שעה 

 1מפגש 

26.2.2017 

 היכרות והצגת נושאי הקורס 8:00-9:30

 ולוגיה של ההנקהאנטומיה של השד ופיזי

 

 גב' שלי גת

  הפסקה 9:30-09:45 

אנטומיה של פה התינוק ופיזיולוגיה של  10:00-10:45 

 המציצה

 גב' שלי גת

  הפסקה 10:45-11:00 

 גב' שלי גת הנקה בחדר לידה ומגע עור בעור 11:00-12:30 

  הפסקה 12:30-13:15 

 גב' שלי גת ניהול הנקה טכניקה ותנוחות 13:15-14:45 

  הפסקה 14:45-15:00 

 גב' שלי גת המשך ניהול הנקה טכניקה ותנוחות 15:00-15:45 

    

 2מפגש 

27.2.2017 

 מירי פרבזנרגב'  תרופות והנקה 8:00-9:30

 

 

 

  הפסקה 9:30-10:00

 גב' שלי גת גודש 10:00-11:30 

 



 
 

 
 

  הפסקה 11:30-11:45 

ת: איך יודעים שתינוק סימנים להנקה מוצלח 11:45-13:15 

 מקבל מספיק חלב

 גב' שלי גת

 

  הפסקה 13:15-14:00 

 גב' שירלי גורפיל תחושת פה 14:00-15:30 

    

 3מפגש 

28.2.2017 

 משאבות ואביזרי עזר בהנקה 8:00-9:30

 

 גב' שלי גת

 

 

  הפסקה 9:30-10:00

 גב' טלי צים בן ארי הנקת פגים 10:00-11:30 

  הפסקה 11:30-12:00 

הנקת פגים )מעט על הנקת תאומים  12:00-13:30 

 ושלישיות(

 גב' שלי גת

  הפסקה 13:30-14:00 

 מיעוט חלב ואמצעים להגברת חלב 14:00-15:30 

 

 גב' שלי גת

    

  4מפגש 

1.3.2017 

 ייצור יתר, חוסר איזון חלב קדמי ואחורי 8:00-08:45

 

 גב' שלי גת

 

 

  הפסקה 8:45-09:00

 גב' שלי גת אתגרים נוספים בהנקה 09:00-10:30 

  הפסקה 10:30-11:00 

 גב' שלי גת התינוק שאינו יונק 11:00-12:30 



 
 

 
 

  הפסקה 12:30-13:00 

 גב' שלי גת המשך אתגרים בהנקה 13:00-13:45 

  הפסקה 13:45-14:00 

 גב' אחיעד שניר הנקה ושינת תינוקות 14:00-15:30 

    

 5מפגש 

2.3.2017 

 ד"ר אייל בוצר לשון קשורה והשפעתה על הנקה 8:00-9:30

 

  הפסקה 9:30-10:00 

דפוסי גדילה של תינוק יונק והתחלת  10:00-11:30 

 מוצקים

 גב' שלי גת

  הפסקה 11:30-12:00 

 גב' שלי גת הנקת פעוט וגמילה 12:00-13:30 

  הפסקה 13:30-14:00 

 גב' שלי גת הנקה סמכויות תומכת ה 14:00-15:30 

 יים.התוכנית אינה סופית, יתכנו שינו

 פתיחת קורס:

26.2.2017 

 למי שאינו חבר עמותה 1,900לחברי עמותה   1,300עלות הקורס:

 מיקום הקורס:

 ה.קומת הגג בבניין המחלקות הסיעודיות, נתני-דו, חדר פעילות קבוצתית בקומת השיקוםאבית החולים לני

 הרשמה:

למי שאינו חבר עמותה  1,900ש"ח לחברי עמותה או  1,300 ולהעביר תשלום ראשון בסך 1.2.2017-ד הרשם עניתן להי

 . לאחר תאריך, זה לא יוחזרו דמי ההרשמה במקרה של  ביטול במועד ההרשמה. 

 לחץ כאןלתקנון ביטולים       לחץ כאןלהרשמה 

 

 

http://ipts.force.com/rscontactchecker
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