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   Kinesiology Tapingבתרפיית  בסיסיקליני קורס 
)basic & intermediate(  

  

  לשיקום ילדים+  שיקום נוירולוגילייעודי קורס 
  וילדים ' טייפינג לנוירובו מלמדים ש יהקורס היחיד

  !קורס הבסיסימההחל 

  :תבהנחיי

  PT, MEd, IBITA  –אליה פנטורין ' גב

  PT, IBITA  –תחיה אילת ' גב
  

  )8:30-17:00( 3.4.12+  27.3.12 - שלישימי ישני : יומיים
  

  תל השומר, יותרפיהבית הספר לפיז
  

  
  
  

  : תיאור הקורס
הן יישומים המשלב , שעות 16-ואורך כ Kinesiology Tapingבתרפיית  - )basic & intermediate(בסיסי  -ייחודי מסוגו קורס  -

ד מוקדש חלק נכב. סקירה פיזיולוגית ותרגול מגוון אפליקציות, כולל מבוא תיאורטי הקורס. ילדיםשיקום והן לנוירולוגי שיקום ל
 .לתרגול מעשי

ואפליקציות בלימוד תיאוריה קלינית הקורס עסוק י, edemaכולל טיפול ב , קינזיולוגי טייפינגשל  קלינייםבנוסף ללימוד יסודות  -
בטיפול בבעיות שיווי , CVA, ALS, MS, Spinal Cord Injury and Hemi/ Paraplegia- כגון נוירולוגיותודיאגנוזות  מחלותמגוון ל

 ,drop footכגון( שיקום ילדים בהקשר שלתיאוריה ואפליקציות לימוד בנוסף ל, זאת. ועוד Peripheral Neuropathy, קלמש
cortical thumb, torticollis, CP, club foot, developmental delay ועוד(. 

 : העולמית KTTAPEמטעם מוסמכות  מנחות 2 הקורס יועבר על ידי -
העולמית ובעלת ניסיון  KT TAPEעם חברת מוסמכת מט, מנחה ראשית, PT, MEd, IBITA, אליה פנטורין •

 BOBATHמוסמכת גם בשיטת ל "בינמנחה . מצטבר שנים ארוכות בתחומי השיקום הנוירולוגי והאורתופדי
 . מבוגרים

מנחה מוסמכת גם , KTפיזיותרפיסטית התפתחותית ואסיסטנטית בכירה לקורסי , PT, IBITA, תחיה אילת •
  .לילדים BOBATHבשיטת 

  .מתקדם Kinesiology Tapingהעולמית ויהיו רשאים להשתתף בקורס  KT Tapeדת בוגר מטעם בוגרי הקורס יקבלו תעו -
  

  : מטרות הקורס
 .בפרט  KTTAPEומה ייחודי בטייפ הקינזיולוגי בכלל וב Kinesiology Tapingה להבין את עקרונות שיטת  -
 .וירולוגי ושיקום ילדים בפרטבכלל ובהקשר של שיקום נ לתאר את שיטות החיתוך השונות ואת שימושן הקליני -
, נפיחות, לשם הפחתת כאבטייפ קינזיולוגי כולל שימוש ב -בסביבת העבודה  Kinesiology Tapingה להסביר וליישם את שיטת  -

spasm...שיקום נוירולוגי ושיקום ילדים בפרטולבכלל  תחתונה/לטיפול בעמוד השדרה ובעיות תפקודיות שונות בגפה עליונה. 
  

  ? יםמה מקבל
תמצאו את כל חוברת ב. הכולל מגוון רחב של צילומי צבע מפורטים, באנגלית Kinesiology Tapingהקורס של תרפיית חוברת  -

 .הטכניקות הנלמדות בקורס כך שכל משתתף יוכל ליישם כל אחת מהטכניקות מיד עם סיום הקורס
 .לתרגול בקורס ולשימוש אחריו – KTTAPEקינזיולוגי  סלילי טייפ 2 -
 .לאורך היוםושתייה קלה במהלך הקורס יוגש כיבוד קל . העולמית KT TAPEת מטעם חברת /תעודת בוגר -
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  : KT Tapeיתרונות הקורס של 

כבסיס לטייפינג יעיל מתחום הפיזיותרפיה  שימוש בידע ועקרונות קלינייםדגש על  :טייפינג קלינידגש על לימוד  .1
 !השלכה מהותית על אופן הטיפול ועל תוצאותיו - לנו הייחודית  - לגישה הקלינית . ונכון

אצלנו . 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 קלינייםתלמדו עקרונות 

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

בקורס תוכלו . אופציה גם לטייפ רגיל וגם לטייפ חתוך מראש KT Tapeרק ל  :חשיפה לטייפ חתוך מראש .4
 .וד על היתרונות והנוחות שבטייפ שלנולהיחשף לשני הסוגים ולעמ

 
  : מחיר ורישום

 -בסיסי  KTקורס 
  יומיים

הרשמה מוקדמת לחברי 
עד העמותה לפיזיותרפיה 

2012.2.25  

מחיר הרשמה מאוחרת 
  לחברי העמותה 

מחיר לשאינם חברי עמותה 
  ) מאוחר/מוקדם(

נוירולוגי שיקום 
  ילדים שיקום ו

  )מ"כולל מע 1798/  1636(₪  1550/  1410  )מ"כולל מע 1636( ₪ 1410 )מ"כולל מע 1496(₪  1290

  
ק מזומן ליום 'השלמת התשלום תעשה בצ. באמצעות כרטיס אשראי מקדמה₪  400ההרשמה מותנית בהסדרת תשלום מראש של 

  .פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים .אין כפל הנחות .תחילת הקורס
  

  ב מכתבי הערכה שכתבו לנו תלמידינו שיעידו על איכות הקורס "רצ
  )חלקם עברו קורס דומה במקומות אחרים בעבר(

  
 ")קורס טייפינג המלצות"בתחתית הדף תחת הכותרת ( www.activix.co.il ראו עוד מכתבים באתר שלנו

  www.activix.co.il  :נוספיםלתכנית הלימודים ולפרטים 
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  בינלאומי Kinesiology Tapingטופס רישום לקורס 

KT בסיסי(שיקום ילדים ל+ שיקום נוירולוגי ל(  
  )8:30-17:00( 3.4.12+  27.3.12 -שני ימי שלישי 

  תל השומר, בית הספר לפיזיותרפיה

  7332-244-072שלוח הטופס לפקס נא ל

  
____________   ___________תפקיד/מקום עבודה  ______________קצוע מ _____________________מלא שם 
קס פ________________ סלולרי _________ ______בית ' טל_____________ עבודה ' לט

-ל  "דוא;  ___________ישוב ____ __________________________כתובת __________________    
  .____________________________כתובת למשלוח חשבונית ____________@________________ 

  
  !זוכה –עקב הביקוש הרב לקורסים ההרשמה תתקיים על פי כל הקודם לשלם 

  
  נא לסמן: מחירים

  2012.2.25 עדברי העמותה מחיר הרשמה מוקדמת לח -  )מ"כולל מע 4961(מ "מע+ ₪  0291 
  מחיר הרשמה מאוחרת לחברי העמותה -  )מ"כולל מע 1636(מ "מע+  ₪ 1410 
  )2012.2.25 עד – מוקדם(חברי עמותה  ושאינמי למחיר  -  )מ"כולל מע 6361(מ "מע+  ₪ 0411 
  )מאוחר(חברי עמותה  ושאינמי למחיר  -מ "מע+  )מ"כולל מע 1798(₪  1550 

  
השלמת התשלום תעשה . באמצעות כרטיס אשראי כדמי הרשמה₪  400תנית בהסדרת תשלום מראש של ההרשמה מו

  .ק מזומן ליום תחילת הקורס'בצ
  

  ) להשלים פרטים מטה(אי רבכרטיס אש₪  400  :מקדמה תשלום
  

  : רישום
   .ותנית במינימום משתתפיםפתיחת הקורס מ. 072-244-7332אנא שלחו את הטופס הזה חתום בפקס למספר 

  
ק יישלח 'הצ(ק מטעם אקטיביקס שיישלח לנרשם 'המקדמה יוחזר באמצעות צתשלום  2012.2.25 עד ה :מדיניות ביטולים

 .חיוב מלאיחול  ,לאחר מכן). יום לאחר הודעת הביטול 14תוך 
  

   .כיבוד קל, ולשימוש לאחריו ורסלתרגול במהלך הק KT Tapeקינזיולוגי  סלילי טייפ 2 ,ספר הקורס  :המחיר כולל
  

  !ולהצטייד במספריים חדותהמשתתפים מתבקשים לבוא בלבוש נוח 
  

  : רטי תשלוםפ - למשלמים באשראי 
                  פרס   אקס .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, ן אני מאשר את התנאים המופיעים בטופס ההרשמהבחתימתי להל
אני מסכים לכך כי קבלת טופס זה בפקס אצל החברה ישמש כראיה להסכמתי לכל התנאים המופיעים בו ובכללם אישור 

  .חיוב כרטיס האשראי
  

  ___________: ךתארי     __________________________: חתימה
  


