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 ח תל השומר "ביה מקום:
 

    רקע:
 

ציות חשובות ביותר שלו תפקידו המרכזי של הצוואר הוא לשאת עליו את הראש ולשרת פונק
( ומיקום במרחב. תפקיד ייחודי זה הופך את סה )כולל טעם וריחראיה, שמיעה, לעי כמו

פנים ולסתות ליחידה תפקודית אחת אשר מרכיביה תלויים  -ראש-הקומפלקס צוואר
ומשפיעים מאוד האחד על השני. בנוסף, ידועים לנו היום קשרים נוירו אנטומיים הדוקים בין  

לתחושת   בקלות להובילם למשל יכול י באזור הפני ספטיבי הקומפלקס כך שגירוי נוסימרכיב
 כאב באזור צווארי ולהפך.  

 
-לפיכך, הטיפול המיטבי שלנו כפיזיותרפיסטים בהפרעות כאב ודיספונקציה באזור צוואר

 .פנים ולסתות דורש ידע מקיף על הקומפלקס כולו ויחסי הגומלין בין מרכיביו השונים-ראש

הקליניות   הפרעותפלים הסובלים מהלבדוק ולטפל במטו  ילמדו המשתתפיםבקורס זה 

פנים ולסתות תוך התחשבות בעדויות המחקריות  -ראש-החשובות בקומפלקס צוואר

   העדכניות ביותר.

   מטרות הקורס:
 

  ותפקוד המשתתף יכיר היטב את הרקע המדעי העדכני ביותר להפרעות כאב (1
 נים ולסתותפ-ראש-בקומפלקס צוואר

המחייבות התערבות   על בעיות רפואיות ות סימנים המעידיםהמשתתף ידע לזה (2
אצל מטופלים עם כאב והפרעה תפקודית בקומפלקס  מידית )שאינה פיזיותרפיה( 

 ולפעול בהתאם פנים ולסתות-ראש-צוואר
המשתתף ידע לבדוק, להעריך ולזהות תצוגות קליניות שכיחות אצל מטופלים עם   (3

 פנים ולסתות-ראש-ופדיות בקומפלקס צווארתאורהפרעות 
המשתתף ידע להשתמש באופן פרקטי במודל חשיבה קלינית הייחודי לשיקום   (4

 תפנים ולסתו-ראש-מטופלים עם כאב והפרעות בקומפלקס צוואר
מוסקולוסקלטליות באופן יעיל ובטוח במטופלים עם הפרעות לטפל המשתתף ידע  (5

  המחקריות העדכניותות תוך היכרות עם העדויות פנים ולסת-ראש-בקומפלקס צוואר
 ביותר בתחום 

 
   מסגרת הקורס:

 שעות(:  48שעות כל אחד )סה"כ  16הקורס בנוי משלושה חלקים שווים של 
 

 שיקום צוואר עליון  ( א
 שיקום צוואר תחתון  ( ב
 שיקום הפרעות טמפורומנדיבולריות  (ג



  
 פרקטיקהשעות של  11-שעות עיוניות ו 5-כל אחד מהחלקים מורכב מ

 

 כל חלקי הקורסנוכחות חובה ב •

תואר ראשון בפיזיותרפיה חובה. ניסיון קליני של שנה לפחות בתחום   – דים ידע מק •
 ופדי מומלץ  תהשיקום האור

המשתתפים נדרשים לקרוא שני מאמרים אקדמיים ספציפיים לנושא הנלמד לפני כל  •
 )מצורפים בביביליוגרפיה( אחד משלושת חלקי הקורס 

 וטיפול   עות של טכניקות הערכהש 11הקורס כולל  מחלקי כל אחד •
 
 

 קהל היעד:  
   ופדיתפיזיותרפיסטים שעוסקים בתחום השיקום האור

 
  משתתפים:

 משתתפים.   30עד 
 

 תשלום: 
 שח 2800עלות הקורס 

 ש"ח 2600: 1.11עד  מוקדמת הרשמה
 ש"ח 2800 1.11התשלום לאחר 

  30.12ההרשמה והחצי השני עד  תעב שניים חציום ל ניתן לחלק את התשל
 תשלום ביום בו נרשמתם המ 10%יהוו   31.12דמי ביטול עד ה  

)ישלח קישור  ביט, ו במידת הצורך()פרטים ינתנ העברה בנקאיתבתשלום ניתן להעביר את ה
     054-3369759למספר  -פייבוקס או (לתשלום

 פרטי קשר  
 linkovski@gmail.comM 5451727-540מיכל לינקובסקי ניר 

 comtzvikagg@gmail.  3369759-054 ד"ר צביקה גרינבאום
 

 תוכנית הקורס 
 

 ם מיקו מרצה  נושא  שעה  

 1מפגש 
 4.1תאריך:

 
 
 
 

להפרעות  רקע מדעי  9:00-10:30
   צוואר

צביקה ד"ר 
 גרינבאום

  תלח " ביה
 השומר

 
10:30-10:45 

  הפסקה

10:45-12:15 
 

דגש  -לינית  אנטומיה ק
   על צוואר עליון

12:15-12:45 
 

 הפסקה

מישוש מבנים חשובים   12:45-13:30
 בצוואר העליון  

   ריים הפסקת צה 13:30-14:00

 בדיקות בטיחות   14:00-14:45

 הפסקה 14:45-15:00

ורים  קספלהערכה וטיפול  15:00-15:45
 עמוקים 

mailto:Mlinkovski@gmail.com
mailto:tzvikagg@gmail.com


 הפסקה 15:45-16:00

 המשך  16:00-17:00

 
 
 
 
 
 
 
 

 מיקום  מרצה  נושא  ה עש  

 2מפגש 
תאריך:

11.1 
 
 
 

חזרה + אבחון כאב ראש   9:00-10:30
 צווארי 

צביקה ד"ר 
 גרינבאום

ח תל  " ביה
 השומר

 
10:30-10:45 

  הפסקה

10:45-12:15 
 

ר  הערכה וטיפול צווא
 OCC-C1: עליון

12:15-12:45 
 

 הפסקה

אר  הערכה וטיפול צוו  12:45-13:30
 C1-C2: עליון

   הפסקת צהריים  13:30-14:00

הערכה וטיפול צוואר   14:00-14:45
 C2-C3: עליון

 הפסקה 14:45-15:00

וואר  הערכה וטיפול צ  15:00-15:45
 : שרירים חשובים עליון

 הפסקה 15:45-16:00

וואר  הערכה וטיפול צ  16:00-17:00
 : שרירים חשובים עליון

 
 
 

 מיקום  מרצה  נושא  שעה  

 3מפגש 
: תאריך
18.1 

 
 
 
 

צביקה ד"ר  רקע מדעי צוואר תחתון  9:00-10:30
 גרינבאום

ח תל  " ביה
  השומר

10:30-10:45 
  הפסקה

10:45-12:15 
 

קלינית צוואר  נטומיה א
 ושכולל מיש תחתון

12:15-12:45 
 

 הפסקה

הערכה וטיפול צוואר    12:45-13:30
תבניות  זיהוי  – תחתון
 תקליניו

   הפסקת צהריים  13:30-14:00



  הערכה וטיפול צוואר תחתון 14:00-14:45
 תי יציב –

 הפסקה 14:45-15:00

  – הערכה וטיפול צוואר 15:00-15:45
 נשימתי קשר 

 הפסקה 15:45-16:00

יפול צוואר תחתון  הערכה וט 16:00-17:00
 צבשורש עתבנית  –

 
 
 
 

 מיקום  צה מר נושא  שעה  

 4מפגש 
:תאריך
25.1 

 
 
 

:  הערכה וטיפול צוואר תחתון 9:00-10:30
 דיסקוגניתתבנית 

ד"ר 
צביקה 

 גרינבאום

ח תל  " ביה
 השומר

 
10:30-10:45 

  הפסקה

10:45-12:15 
 

ן:  אר תחתו יפול צווהערכה וט
TOS רירית וש 

12:15-12:45 
 

 הפסקה

:   תוןהערכה וטיפול צוואר תח  12:45-13:30
 ת פאסטרי תבנית

   הפסקת צהריים  13:30-14:00

:  הערכה וטיפול צוואר תחתון 14:00-14:45
 פאסטרית  תבנית

 הפסקה 14:45-15:00

ת צומ: הערכה וטיפול צוואר 15:00-15:45
 ם טורקס כגורם תור -צוואר

 הפסקה 15:45-16:00

על : סקפולה יפול צווארהערכה וט 16:00-17:00
 ם כגורם תורטורקס 

 

 מיקום  מרצה  נושא  שעה  

 5 מפגש
 1.2:תאריך

 
 
 

רקע מדעי הפרעות במערכת  9:00-10:30
 הלעיסה 

ד"ר 
צביקה 

 גרינבאום

ח תל  " ביה
 השומר

 
10:30-10:45 

  הפסקה

10:45-12:15 
 

 עות במערכת הלעיסה אבחון הפר

12:15-12:45 
 

 הפסקה

ם חשובים במערכת מישוש מבני 12:45-13:30
 הלעיסה 

   הפסקת צהריים  13:30-14:00



הערכה וטיפול הפרעות תפקודיות   14:00-14:45
מעורבות  –במערכת הלעיסה 

 צווארית 

 הפסקה 14:45-15:00

קודיות  וטיפול הפרעות תפ הערכה  15:00-15:45
 הפרעות כאב  –במערכת הלעיסה 

 הפסקה 15:45-16:00

ת  הערכה וטיפול הפרעות תפקודיו 16:00-17:00
 הפרעות כאב  –במערכת הלעיסה 

 

 מיקום  מרצה  נושא  שעה  

 6מפגש 
 8.2:תאריך

 
 
 

הערכה וטיפול הפרעות   9:00-10:30
תפקודיות במערכת  

  דגש הפרעות –הלעיסה 
 ניווניות 

יקה צבד"ר 
 גרינבאום

ח תל  " ביה
 השומר

 
10:30-10:45 

  הפסקה

10:45-12:15 
 

הערכה וטיפול הפרעות  
תפקודיות במערכת  

ש הפרעות  דג –הלעיסה 
 ניווניות 

12:15-12:45 
 

 הפסקה

הערכה וטיפול הפרעות   12:45-13:30
תפקודיות במערכת  

הפרעות   –הלעיסה 
 דיסקוגניות 

   צהריים הפסקת  13:30-14:00

 ברוקסיזם וסדים  14:00-14:45

 הפסקה 14:45-15:00

 אור מקרהית 15:00-15:45

 הפסקה 15:45-16:00

 סיכום הקורס ואינטגרציה  16:00-17:00
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