
 

 
 

 לפיזיותרפיסטים רצפת אגןיבש דיקור  קורס
 

           24-25-26/9/2019תאריכים: 

 .תחנת הרכבת תתאפשרנה בתיאום מוקדםהסעות מ -חנהפרדס  –הקורס יתקיים במרכז הרפואי שהם מקום: 

 ללא חבר עמותה. ₪ 1,800 , לחבר עמותה ₪ 1,400מחיר: 

 גל סלע מרצה:

 שעות לימוד 24  היקף הקורס:

 קורסעבר פיזיותרפיסט ממשרד הבריאות,  אשון בפיזיותרפיה, תעודתבקורס : תואר ר ות להשתתפותישדר

 בעלי ביטוח רשלנות מקצועית. והכשרה בטיפול רצפת האגן, 

 כל משתתף יידרש להיות מודל בקורס ולהידקר על ידי עמיתיהם לקורס. בכל המפגשים המעשיים

 כיבוד קל יוגש במהלך הקורס •

 רצפת אגן דיקור יבש - ורס תכנית ק

 נושא שעות תאריך יום 1 מס' מפגש

 עד משעה

 שעה

 שטחי דיקור 1 מפגש

 דיקור הדק, ונקודות

 ירך עמוק

 כאב של נוירופיזיולוגיה שטחי דיקור היסטורית, סקירה 10.00 08:00 09-24 ג

 "איך בדיקור, אתיקה ויחסיות, מוחלטות אינדיקציות קונטרה 11:15 10:15   

 עבודה וראז וארגון המחטים גודל  לדיקור", מגיבים פליםמטו

 טכניקת  המחט, החדרת טכניקת  כאב",“ על דיקור של השפעה 12:00 11:15   

 מעשי-שטחי צלקות רקמה, דיקור

   12:00 12:30 Setting Clinical in SDN of Use  STUDY: CASE 

 דיקור טכניקת  המטולוגית, :השפעה ointp Trigger מיופציאלי כאב 14:15 13:30   

 "שריר" עמוק

Gluteus Medius, Gluteus Maximus, Gluteus  של עמוק דיקור 17:00 14:15   

Piriformis) Minimus) :ישבן. דיקור תרגול 

 



 

 
 

 גןא רצפת בבעיות מיופציאלי כאב עמוק: בדיקור קלינית חשיבה 9:00 08:00 09-25 ד  ירך דיקור 2 מפגש

 ותרגול hip the of rotators short עמוק דיקור 10:30 9:00   

 (,Iliopsoas Pectinous, TFL) קדמי ירך דיקור: 12:30 10:45   

 (Magnus Brevis, Longus, Adductor) פנימי ירך דיקור 15:00 13:30   

   15:00 15:30 syndrome pain pelvic Chronic Study: Case 

,Semimembranosus, Semitendinosus ) אחורי ירך דיקור 7:001 15:45   

Femoris Biceps) 

 

 בטן דיקור 3 מפגש

 ואגן

 יבש דיקור של לוואי תופעות 8:30 08:00 09-26 ה

,Longisimus, Lumborum, Quadratus Multifidus )  גב דיקור 10:30 8:30   

Iliocostolis) דיקור תרגול 

Rectus oblique, External ) ותרגול בטן ירישר יקורד 12:30 10:30   

Abdominus) 

 אגן רצפת שריר דיקור 15:30 13:30   

 ספרותית סקירה קותלצ דיקור 16:00 15:30   

 study Case בחינה/ 17:00 16:00   
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אגן רצפת לפיזיותרפיסטים יבש דיקור  
 

 רציונל
בכאב לטיפול העולם בכל פיזיותרפיסטים ידי על בשימוש הנמצאת פולשנית טיפול שיטת היא יבש דיקור  

בכתף מטיפול החל ראיות מבוססי יישומים יש לטכניקה. שריר-שלד מערכת של תפקודיות יותבעוב  
מפרקים כאבי , ,Lateral epicondylalgia , Plantar fibrofasciomatosis , כרוני גב בכאב לטיפול ועד הפלגית  

טיפול. האחרונות בשנים נחקר ןגא ורצפת מיופציאלי כאב בן הקשר. נוספות מיופציאלי כאב ותסמונות  
נלמדת לא השיטה, זאת עם. רבים במאמרים בדיונים מוזכרים או ישירות נחקרו והזרקות יבש דיקור  

ברמה זו שיטה של ולמידה הוראה שמחייב מה, הראשון התואר ברמת Postgraduate . פיזיותרפיסט  
טיפול לביצוע שהדרו התיאורטי הבסיס את וגם הטכניים הכישורים את ירכוש זה בקורס המשתתף  

.האגן לרצפת הקשורים לאזורים ויעילה בטוחה בצורה יבש בדיקור  
 

               
 

קדם דרישות  
קורס, הבריאות ממשרד פיזיותרפיסט תעודת, בפיזיותרפיה ראשון תואר:  בקורס להשתתפות דרישות  
מלא באופן להשתתף יםכנמו להיות עליהם. מקצועית רשלנות ביטוח ובעלי, האגן רצפת בטיפול הכשרה  

.לקורס עמיתיהם ידי על ולהידקר בקורס מודל להיות יידרש משתתף כל. המעשיים המפגשים בכל  
 

מהקורס לימודיות תמטרו  
שריר שלד מערכת של לקוי ותפקוד בכאב לטיפול הנחוצות יבש בדיקור מיומנויות ירכשו המשתתפים  

.סוציאלית-פסיכו-הביו הפרדיגמה בתוך בטכניקה יביתואפקט לבטיחות ניתן דגש.  האגן לרצפת הקשורה  
 

 קורס תכנית
 .שעות 24: הוא המעשי המרכיב.  האנטומיה יבומרכ, עצמי לימוד מרכיב, מעשי מרכיב כולל המלא הקורס

 לימוד) הקורס לפני אקדמיים עת בכתבי מאמרים 4 לקרוא יש. בסילבוס מצורף הלימודים של מפורט תוכן
 מצגות של שילוב באמצעות)  אינטראקטיביות דידקטיות מהרצאות מורכב בקורס םיו כל( . עצמאי

 PowerPoint לפני מודגמת הנלמדת הטכניקה שבהן םמעשיי ומפגשים( הצורך לפי בלוח הרחבה עם
 . מיומן ומתרגל המרצה של צמוד פיקוח ידי על מובטח התרגול דיוק.  בזוגות מתרגלת והכיתה, הכיתה
 .הקורס במהלך יוקרנו גם הטכניקות לש וידאו מצגות

 פיזית ידגימו בנוסך. ”הנייר על" קליניים מקרים לפתור כדי לקבוצות יתפצלו הקורס משתתפים קורס במהלך
 החשיבה את יבחנו מכן שלאחר לכיתה לחבריהם(, סימולציה) כזה במטופל יבש דיקור המשלב הטיפול את

 .בפועל וצעהבש הטכניקות של ויעילות והבטיחות הקלינית
 

 הערכה
 תשלח אשר תאורטית בית ינתבח: רשמי באופן. רשמי ולא רשמי באופן: מישורים בשני נבחן הקורס

 מעשית ובחינה, נקודות 100: בקורס האחרון יום עד להחזיר שיש, הקורס בזמן הקורס משתתפי אל
 והמתרגל ההמרצ ידי על יםמוערכ המשתתפים: רשמי לא באופן. הקורס בסוף דקות 30 של

 .הקטנות בקבוצות הקליני המקרה למשימות תרומתם ועל שלהם באינטראקציות
 



 

 
 

? פחות לא, שעות 24 למה  
 שפורסמו מחקר מאמרי במספר ביטוי לידי בא זה. היבש דיקור בתחום אדירה צמיחה חל האחרונות שנים 15-ב

 .העולם בכל מקצוע לאנשי בתחום םהשוני הקורסים ומספר, בטכניקה המוכשרים המטפלים מספר, יבש בדיקור
 .בעולם השונים רסיםבקו ההכשרה בסטנדרטי משמעותי הבדל שיש מצב יצר זה כל
 

 הכוללת העלות את להפחית מטרתנו, חינוכית מבחינה יעיל נמצא, ביותר גבוהה באיכות תוכן עם, הקורס שעות 24
 בארץ ההשתלמות ובכך. ביותר הטובה אומיתהבינל הפרקטיקה עם ולהשתוות, זמן לחסוך, למשתתפים הקורס של

 זול, יותר נגיש, ביותר הגבוהה באיכות הוא הפורמט, אחרות יליםבמ. בחינה כוללות בקורס דרישות אשר ובמדינות
 .יותר ומהיר יותר

 
  לשיקום העניין קבוצת עם פעולה בשיתוף פותח זה קורס ולכן. יבש בדיקור החינוך חנית בחוד להיות ODNSמטרת 
 .והולנד ישראל, פ”ראד, ב”מארה בתחום בכירים מטפלים ידי על ניתן התכנים על יעוץ. וישראל פ”בדרא אגן רצפת
 שאנו בדרך הללו נתוניםה את ומחילים, מלמדים אנו אשר התכנים של ובטיחות היעילות את בחשבון לוקחים אנחנו

 ולקדם גבוהים לאומים בין סטנדרטים על לשמור ולנ ומאפשר אגן רצפת למטפלי ספציפי הוא בקורס פורמט. מלמדים
 .בטכניקה השימוש לגבי תקליני ואינטראקציה אפקטיבית יותר למידה

 
המרצה כישורי  

שלו התיזה נושא(.מנואלית בפיזיותרפיה שני תואר ) MPhys גם כןו  ,B.Sc. בפיזיותרפיה ראשון תואר בעל, סלע גל  
חברות בין  Herman & Wallace יד על אגן רצפת בטיפול הוכשר המרצה. פיזיותרפיסטים בקרב מישוש כישורי היה  
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