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    Kinesiology Taping - רפייתקליני בת קורס
  לשיקום גפה עליונה

  
  

  

  
  
  
 
 
 
 
 

  

   : בוגרי הקורסים שלנוחושבים כבוד הוא לנו לצטט מה לבצניעות אך בגאווה 
  

  "...ועשיתי לא מעט, אחד הטובים שעשיתי -קורס מעולה "
  ..".והשעות המרתקות בקורס שהעברתם במאוחדת יה הנפלאהותודה על החו"
תודה על  .ציוד ותנאי סביבה נדיבים ונעימים .מקצועי ונעים, קורס ממצה. ארגז הכליםלתודה על התוספת "

  ..."המקצוענות
  ..".היה מהנה ביותר. תשומת לב רבה לתרגול, מקצועי ומועבר בצורה מרתקת, קורס מעניין"

  

 ")המלצות קורס טייפינג"בתחתית הדף תחת הכותרת ( www.activix.co.il ב ראו עוד עשרות מכתבי הערכה

  : לליכ -אודות הקורס 
על ידי שמירת , היא שיפור תפקוד על ידי זירוז או עכבה של פעילות שרירים מסוימים Kinesiology Tapingת ה מטרת תרפיי

כוללת ה זו תרפי. הורדת נפיחות ועזרה בהתאוששותם של פציעות שונות, על ידי הקלה בכאבים, המפרק במנח האנטומי שלו
ך מספר ימים בין שעות ביממה למש 24הנות מתועלות ת לי/למטופל תמאפשרוחבישה מעל וסביב לשרירים ומפרקים 

  .ועוד, גירוי חשמלי, הידרותרפיה, כגון גישת בובט עם שיטות טיפול אחרותגם יכולה להשתלב תרפיה זו . אפליקציות
  

  :הקורסתיאור 
ית קירה פיזיולוגס, תיאורטיכולל מבוא הקורס  .שעות 8.5 כ שאורך, Kinesiology Tapingבתרפיית  )basic(בסיסי קורס  -

חלק נכבד מהקורס . לאחר אירוע מוחישלשיקום ואורתופדי עם בסיס  לשיקום גפה עליונהאפליקציות ותרגול מגוון  רלוונטית
 .מוקדש לתרגול מעשי

בעלת לשיקום נוירולוגי ועולמית הינה מומחית , העולמית KT TAPEמטעם חברת  כתמוסמהינה מנחה הקורס אליה פנטורין  -
 KT Tapeיקבלו תעודת בוגר מטעם בוגרי הקורס  .במסגרות אקדמיות ואחרות הוראהבושיקום ות ניסיון בנשעשרות 
 .העולמית

  
  : מטרות הקורס

 .בפרט  KT TAPEבכלל ובבטייפ הקינזיולוגי מה ייחודי והקינזיולוגי  להבין את עקרונות שיטת הטייפינג -
 - בסביבת העבודההקינזיולוגי טייפינג הלהסביר וליישם את שיטת  ,לתאר את שיטות החיתוך השונות ואת שימושן הקליני -

  .בגפה עליונה בעיות תפקודיות שונותבלטיפול ו spasm, נפיחות, כאבהפחתת לשם קינזיולוגי כולל שימוש בטייפ 
  

  : KT Tape ו" אקטיביקס" יתרונות הקורס של
כבסיס לטייפינג מתחום הפיזיותרפיה  קליניים שימוש בידע ועקרונותדגש על  :טייפינג קלינידגש על לימוד  .1

 !השלכה מהותית על אופן הטיפול ועל תוצאותיו -הייחודית לנו  -לגישה הקלינית . ונכוןיעיל 

   :בהנחיית

   –אליה פנטורין 
RPT, MEd, IBITA, CKTTI  

 - ו  11.1.2012: 'ד ימי 2
18.1.2012  

  15:00-19:30בין השעות 
בית הספר : מיקום

  , לפיזיותרפיה
  תל השומר

  

  הנחה מיוחדת 
 !!עמותההלחברי 

 –קורס ייעודי 
היחיד מסוגו 
 !בישראל
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. לא פחות מלימוד אפליקציות עקרונות חבישההדגש אצלינו הוא על לימוד  :עקרונות חבישהדגש על לימוד  .2
 . אשר ניתנים ליישום על מגוון רחב מאוד של פציעות ,לחבישה קלינייםאצלנו תלמדו עקרונות 

צוות ההוראה שלנו מביא לשולחן ידע קליני עשיר , לצד ידע בתחום הטייפינג: צוות הוראה מגוון ומנוסה .3
 .  אתם נהנים מכל העולמות. פציעות ספורט והשיקום הנוירולוגי, בתחומי הטיפול המנואלי

בקורס תוכלו . אופציה גם לטייפ רגיל וגם לטייפ חתוך מראש KT Tapeרק ל  :חשיפה לטייפ חתוך מראש .4
 .להיחשף לשני הסוגים ולעמוד על היתרונות והנוחות שבטייפ שלנו

  

   ?יםמקבלמה 
כל כך שכל הטכניקות הנלמדות בקורס תמצאו את בספר . צילומי צבע מפורטיםהכולל מגוון רחב של , הקורס באנגליתחוברת  -

 .בקורס לשימושולתרגול  – KT TAPE - קינזיולוגי טייפ .הקורסעם סיום טכניקות מיד החת מליישם כל איוכל משתתף 
  .העולמית KT TAPEחברת מטעם  ת/ת בוגרתעוד -
 .היוםכל לאורך שתייה קרה וחמה , בוד קליבמהלך הקורס יוגש כ -
 .זכות השתתפות בסדנאות רענון והעשרה המתקיימות מפעם לפעם -

  
   :ורישום מחיר
  )מ"כולל מע 949(מ "לפני מע₪  819: גילר מחיר

  )מ"כולל מע₪  888(בלבד מ "מע+  ₪ 765: למי שאינו חבר עמותה מחיר מבצע

  )מ"כולל מע₪  799(בלבד מ "מע+  ₪ 689 -לחברי העמותה מיוחדת הנחה* 
  

. ק'ס אשראי או צבאמצעות כרטי מקדמה₪  003ההרשמה מותנית בהסדרת תשלום מראש של  .ללא ריבית תשלומים לושהשעד 
  .פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים .אין כפל הנחות

  
  

  
  

  ):גפה עליונהקורס טייפינג קינזיולוגי בסיסי * (תכנית הלימודים
Registration & Introduction of Class  
Introduction Instructors 
Introduction of Kinesiology Tape history and theory 
Concepts of KT Tape 
Qualities of KT Tape different from other tapes 
Benefits of KT Tape 
Variety of Purposes and Uses of KT Tape 
BREAK 
Differences between KT Tape and other kinds of tape 
Introduction of KT Tape Accessories 
Handling Skills Laboratory: demo and practice 
Lymph Drainage / Edema techniques – Upper Extremity 
Deltoid 
Scapula stability - Lower Trap  
Biceps 
Triceps 
Upper trap 
De-loading Techniques  
Hand & finger extensors 
Questions  
Summary 

  .כפוף לשינויים. הקורס יועבר תוך מתן דגשים לשיקום שלאחר אירוע מוחי. הקורס בבסיסו אורטופדי* 

   054-6620286 - מרק ליידן  ,09-8306035 -  אליה פנטורין: לפרטים
eliaruth@bezeqint.net , ובאתרlwww.activix.co.i  
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  Kinesiology Taping בסיסי בתרפיית טופס רישום לקורס
  שיקום גפה עליונהייעודי לורס ק

  

  

  

  2447332-072 נא לשלוח הטופס לפקס

   ____________________ עברית שם מלא 
  __________________________________: תואר לכתיבה על התעודה+  )!אותיות גדולותב(שם מלא לועזית 

  __ _____________עבודה ' לט__________________   תפקידומקום עבודה ________________ מקצוע 

  ____________________    קס פ_______________ _____סלולרי _______________ בית ' טל

   ___________ ; ישוב _________________________ _____כתובת 

  .______ ___________________@_______________________!) באותיות גדולות(ל  "דוא

  נא לסמן: מחירים
  )מ בלבד"כולל מע₪  888(מ "מע+ ₪  765  
  לחברי העמותה )לבדמ ב"כולל מע₪  799(מ "מע+ ₪  689 
  .תשלומים ללא ריבית שלושהעד 

  
  נא לסמן :תשלום מקדמה

  . ק או כרטיס אשראי'באמצעות צ מקדמהכ₪  003ההרשמה מותנית בהסדרת תשלום מראש של 
  .46910כפר שמריהו  9192. ד.ת, מ"אקטיביקס בע :לשלוח ל. ")למוטב בלבד(" מ"בע לפקודת אקטיביקסק 'בצ₪  300 
  ) להשלים פרטים מטה(אי רבכרטיס אש₪  300 

הטופס הזה כשהוא חתום או אם שילמתם אנא צרפו למעטפה את ק 'במקביל לשליחת הצ: ומדיניות ביטולים רישום
בגין  .פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים. 072-2447332אנא שלחו את הטופס הזה חתום בפקס למספר  –באשראי 

במקרה שהמקדמה שולמה , או, ק המקדמה לא יפדה ויוחזר לשולח'יום לפני תחילת הקורס צ 21ביטול שיעשה יותר מ 
יום לאחר  14ק יישלח תוך 'הצ(ק מטעם אקטיביקס שיישלח לנרשם 'יוחזר הסכום ששולם באמצעות צ, בכרטיס אשראי
בגין . יגבה סכום המקדמה  -ימצא מחליף  במידה שלא –ת הקורס ימים לפני תחיל 7-14ביטול שייעשה בין ). הודעת הביטול

  .ייגבה מלוא סכום הקורס -במידה שלא ימצא מחליף  –ימים לפני תחילת הקורס  7ביטול שייעשה פחות מ 
  

  . כיבוד קל, לתרגול במהלך הקורס ולשימוש לאחריו KT Tape טייפ קינזיולוגי, בצבע מלא הקורסחוברת   :המחיר כולל
  

  !במספריים חדות ווהצטייד) חולצה/גופיה, מכנס קצר( לבוש נוחהביאו אנא . מעשיברובו הקורס 
  

  : רטי תשלוםפ - למשלמים באשראי 
  

                  רס   אקספ .אמ  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 

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

  .חיוב כרטיס האשראי
  

  ___________: ךתארי     __________________________: חתימה

  RPT, MEd, IBITA, CKTTI –אליה פנטורין  :בהנחיית
  18.1.2012 -ו  11.1.2012: ימי רביעי 2

  15:00-19:30בין השעות 
 תל השומר, יזיותרפיהבית הספר לפ: מיקום


