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העולמי  FMAוארגון ה  "אקטיביקס"בשיתוף  "אסף הרופא"המרכז הרפואי 
  :שמחים להזמינך

  

   !חד פעמי -אירוע בינלאומי ל

  FASCIAנלאומי בנושא בי יום עיון

  !עולםהמובילים בנחיית המומחים בה
 

  

  

  

  

  

  

    
    

FASCIA  - והטיפול חזית המחקרב  

  08:30-16:00, 1.6.2012 ,יום שישי
  בית שלום אולם, אסף הרופאי המרכז הרפוא

  
  !5.5.12עד  – בהרשמה מוקדמתהנחות מיוחדות 

  

  

  

  ים עדכנייםמחקרהצגת * 
  " מתחת לעור"שידור חי * 

  )עם אולטראסאונד אבחוני(  
  קטעי וידאו מרשימים* 

  טכניקות טיפוליות חדשניות* 

קישורים ומידע , סרטוניםל
 QRסרקו את קוד ה נוסף 

אתר או גלשו ל עם הטלפון
 www.activix.co.il 
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   והטיפול חזית המחקרב FASCIA :נלאומיבי יום עיון
  )אולם בית שלום, בית חולים אסף הרופא( 08:30-16:00, 1.6.2012 ,יום שישי

  
  

   
Dr. Leon Chaitow, ND, DO 

Honorary Fellow University of 
Westminster, London, Editor, 

Journal of Bodywork & 
Movement Therapies (Elsevier) 

Dr. Antonio Stecco, MD, PM&R 
President, International Fascial 

Manipualtion Association.  

Dr. Robert Schleip, PhD. 
Director, Fascia Research 
Project, Institute of Applied 
Physiology, Ulm University, 

Germany 
  

המרצים . FASCIAייחודי וראשון מסוגו בישראל בנושא  יום עיוןאנו שמחים לארח את מיטב המומחים מהעולם ב :כללי

המחקר  יום עיוןממייסדי כולל את אחד , fasciaעומדים בחוד החנית בעולם במחקר וטיפול באמצעות  יום העיוןב
 Dr. Antonio -העולמי  Fascial Manipulationגון ה נשיא אראת , .Dr. Robert Schleip, PhD - פאציהל הבינלאומי

Stecco , בתחומי  ספרים 60למעלה מ בתחום הטיפול ברקמה רכה ומי שכתב  המומחים המוערכים בעולםואת אחד
   .Dr. Leon Chaitow -מומחיותו 

  

ב הדגמה כולל , fasciaה סקירה אנטומית ופיזיולוגית של מערכת ל תחשפו יום העיוןבמסגרת : יום העיוןתכנית 

LIVE  של תפקוד הfascia  תוך שיטות טיפול חדשניות תחשפו ל כמו כן. )טכנולוגיית אולטרסאונדאמצעות ב(מתחת לעור
 fasciaמאחד מחוקרי ה הרצאה מרתקת תהיה לנו הזכות לשמוע  יום העיוןבמסגרת  .רלוונטייםעדכניים סקירת מחקרים 

. fasciaמבחינת המחקר העדכני בנושא ה , כל מה שחדש ורלוונטי עבורכם כמטפליםבנוגע להמנוסים והמובילים בעולם 
  .ילוו בחלקן בהצגת קטעי וידאו מרשימים ובהדגמות של טכניקות טיפוליותההרצאות 

  

  !ניפרדהסבר ראו דף המלאה  יום העיוןלתכנית 
  

   :גופים הבאיםבלחברים ו *לקבוצותהנחה מיוחדת  :מחיר ורישום

 ידום הפיזיותרפיההעמותה לק •
 החברה לרפואת ספורט •
 החברה לרפואה מוסקולוסקלטאלית •

 
  

  הרשמה מוקדמת 
  20125.5.עד  - חבר 

הרשמה מאוחרת 
לחברים באחד 
  הגופים לעיל

מחיר למי שאינו חבר באחד 
/  מוקדם (הגופים לעיל 

  ) מאוחר

   יום העיוןהרשמה ביום 

  מ"כולל מע₪  500  מ"כולל מע₪  450/  400  מ "מע כולל₪  400  מ"מע כולל₪  350
  
   !הנחה כל אחד %15ביחד תקבלו  אנשים 5 יום עיוןל אם תרשמו !איש 5של  לקבוצות מיוחדתהנחה * 

מלאים וחתומים כולל תשלום בגין , ביחדטפסי הרישום  5על מנת להיות זכאים להנחה עלינו לקבל את כל : תנאי לזכאות
באותה אנא שלחו את כל הטפסים  –אם בדואר , באותו פקסשלחו את הטפסים אנא  –אם אתם נרשמים בפקס . ההרשמה
  . אין כפל הנחות. אנשים 5אין הנחות על פחות מ ". אחד אחד"לא תינתן הנחה על משלוח של טפסים . מעטפה

  
  !הבטיחו מקומכם היום - מספר המקומות מוגבל 

אירוע חד פעמי 
! שאסור לפספס
  מספר המקומות

.מוגבל
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  טופס הרשמה 

  FASCIA בינלאומי בנושא יום עיון
   1.6.12, יום שישי

  אולם בית שלום, "אסף הרופא"המרכז הרפואי 
  

  2447332-072בכתב יד ברור ושלחו בפקס ל הכל אנא מלאו 
  

Title : פרופ/ ר "ד/ גברת / מר '  

  _____________________________: שם פרטי______________________ : משפחהשם 

  _____________________________: מקום עבודה__________________  :מקצוע

  __________________   _____: תפקיד

_______________ ______: סלולרי______________ ________: בית' טל__ _________________:עבודה' לט

  ____: מספר__________________ : רחוב ___________________:עיר: תובת___________________ : קספ

  _________________________________@_________________________: ל"דוא

  

  :)יום עיוןה את דמי החברות נכון ליום ההרשמה ל/ה הוא מי ששילם/חבר( איגוד הבא/בעמותה ה/חבר

  העמותה לקידום הפיזיותרפיה 

  החברה לרפואת ספורט 

  מוסקולוסקלטאליתהחברה לרפואה  
  

  נא לסמן: מחירים
  2012.5.5 עדאיגוד /לחברי עמותה מחיר הרשמה מוקדמת -מ "כולל מע₪  350 
  איגוד/לחברי עמותהמחיר הרשמה מאוחרת  -מ "כולל מע₪  400 
  )2012.5.5 עד – מוקדם( איגוד/חבר עמותהלמי שאינו מחיר  -מ "כולל מע₪  400 
  )מאוחר(איגוד /לחברי עמותהחבר למי שאינו מחיר  -מ "כולל מע₪  450 

  
" מ"אקטיביקס בע"לפקודת לשלוח אנא קים 'צ .ק'או צ באמצעות כרטיס אשראי מראשדמי השתתפות תשלום בההרשמה מותנית 

בעת  ,איגוד הם מי שחברותם/חברי העמותה .יום העיוןקבלות יימסרו ביום  .46910כפר שמריהו  9192. ד.לכתובת ת) למוטב בלבד(
  .בתוקף ,הרישום

  
   .במינימום משתתפים המותנ יום העיוןקיום . 072-244-7332אנא שלחו את הטופס הזה חתום בפקס למספר : רישום

  
מטעם אקטיביקס או העברה בנקאית ק 'יוחזר באמצעות צתשלום ה 12.205.5 עד ה .ביטולים יש לשלוח בכתב :ביטולים ועודמדיניות 

   .מלאיחול חיוב לאחר מכן . בגין דמי טיפול₪  100פחות , )יום לאחר הודעת הביטול 14תוך (שיישלח לנרשם 
  

  : רטי תשלוםפ -למשלמים באשראי 
  

  מסטרכארד/ ישראכרט ויזה   :מאשר לכם לחייב את כרטיס האשראי שלי שפרטיו, מ"אני הח
    ____/ ____  תוקף________            / ________ / ________ / ________  הכרטיס ' מס

  ______)  ספרות אחרונות בגב הכרטיס 3(ספרות ביקורת  3
  

  _____________________ . ז.ת פרמס_____________________ : בעל הכרטיסשם 
  

אני מסכים . ומאשר לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו צוינו לעיל, י מאשר את התנאים המופיעים בטופס ההרשמהבחתימתי להלן אנ
  .לכך כי קבלת טופס זה בפקס אצל החברה ישמש כראיה להסכמתי לכל התנאים המופיעים בו ואישור חיוב כרטיס האשראי

  
  ___________: ךתארי     __________________________: חתימה

  
איננו אחראים לנזקים ישירם או עקיפים שעלולים להיגרם . ארגון ייתכנו קשיים ואף ביטולהלאור ההכנות הלוגיסטיות של : הערה

ת הבלעדי על יישום הטכניקות הנלמדות במסגרת מקום /כאיש מקצוע הנך האחראי. נסיעות ועוד, לרבות בגין ימי חופשה, לנרשמים
  . העבודה שלך
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  IIIמחזור ה ההרשמה לנפתח: לידיעתכם
   Fascial Manipulation© Techniqueקורס קליני בסיסי בתרפיית ל

 : בהנחיית

Giorgio Rucli, PT  & Stefano Casadei, PT (Italy) 
  

  )ימים 6( 1.7.12-6.7.12, ס לפיזיותרפיה אסף הרופא"ביה
  הוגש לגמול השתלמותבמחיר מסובסד הקורס 

 
מתודולוגיה מעשי בו תלמדו קורס חדשני ו: תיאור הקורס

הכוללת הערכת חוסר , מובנית ואסטרטגיה טיפולית מלאה
תפקוד מוסקולסקלטלי תוך התייחסות ספציפית למערכת 

 fascial(הפאציה  system ( ויישום שיטת טיפול ייחודית– 
שנועדה להחזיר את  - ) Fascial Manipulation© )FMשיטת ה 

כאבים תוך עבודה על המפרק לתנועה נורמאלית ולהעלים 
. שריריםהציה ואדרך עבודה על הפוים ידפוסים פתולוג

 Luigiהשיטה פותחה על ידי הפיזיותרפיסט האיטלקי הנודע 
Stecco  השנה האחרונות ומבוססת על מחקרים וממצאים קליניים בתחום חקר ה  30במהלךfascia . ההרצאות כוללות

מכאני שבבסיס -הסבר המודל הביו, הצגת מחקרים חדשניים בתחום, fasciaסקירה אנטומית ופיזיולוגית של מערכת ה 
  .השיטה והמיקום האנטומי של נקודות פאציאליות מרכזיות בגוף

 
הקורס ייחשפו למחקרים עדכניים ולממצאים  משתתפי: תמצית השיטה

בדגש על יחידות מיופציאליות  fasciaקליניים הנוגעים לרקמת ה 
)myofascial units, MFU ( ורצפים מיופציאליים המבוססים על האנטומיה

 30אשר פיתח את השיטה ב , Steccoהפיזיותרפיסט . fasciaשל מערכת ה 
 Centersגילה נקודות פציאליות מרכזיות בגוף הקרויות , השנים האחרונות
of Coordination )CC ( האחראיות על התפקוד התקין של השרירים

. biarticular musclesוהן  muscles monoarticularהן  –הקשורים להן 
בתוך היחידות המיופאציאליות מאפשר חזרה  CCהטיפול בנקודות ה 

נקודות פציאליות מרכזיות . לתנועה נורמאלית של המפרק והעלמת הכאב
)CC ( תפוס"המצויות במצב) "densified ( משנות את הmuscle spindles ,

דבר המוביל לחוסר  –פטורים אחרים רצ-ומכנו golgi tendon organsאת ה
  .לעיתים האזור שבו נטפל אינו בנקודת הכאב. קואורדינציה בשריר ולכאב

  
שעת הסיום : שימו לב). סילבוס להלן(מלאים וישלב לימוד תיאורטי ותרגול מעשי  ימים 6 הקורס יימשך: מבנה הקורס

הקורס הוגש להכרה לגמול . עודות לעוברים בהצלחהביום השישי תיערך בחינת סיכום ויוענקו ת. שונה מעט כל יום
  .השתלמות

  

  או  072-2501440לפרטים והרשמה התקשרו 
  ")קורסים"לשונית ( www.activix.co.il  באתר

  מבוגרי מחזורים קודמים ומכתבי הערכה לצפיה בעשרות סרטונים

 )fascial manipulation –בתחתית האתר בקישור המלצות קורס פאציה ( www.activix.co.il גשו לאתר 

גם ופאציה  יום עיוןלמי שיירשם 
) 1.7.12ב שיחל (לקורס פאציה 

יום של יקבל החזר דמי השתתפות 
 !יום העיוןמעלות  50%בסך  עיוןה


