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   Kinesiology Tapingבתרפיית  מתקדםקליני קורס 

  

   מתקדם - גוף מלא

WHOLE BODY TAPING - ADVANCED 
  בהנחיית

  BPT, PG Dip Sport PT, CKTTI  -יובל דויד 
  

  )8:30-17:00( 28.3.2012, רביעייום 
  תל השומר, בית הספר לפיזיותרפיה

  
 : תיאור הקורס

 11אורך כ הקורס  .בו תיישמו את לימודיכם וניסיונכם הקודמים, inesiology TapingKבתרפיית  )advanced(מתקדם זהו קורס  -
 ).KT1+KT2כגון (או קורסים מקבילים  KT Tapeמטעם בסיסי  Kinesiology Tapingמיועד לבוגרי קורס אקדמיות ו שעות

 .ם קלינייםתהיה התנסות קבוצתית בפתרון מקריובמסגרת הקורס יתנסו משתתפיו בטכניקות הנלמדות  -
 KT TAPEל מוסמך מטעם חברת "מומחה לפציעות ספורט ומנחה בינ, )תואר שני(פיזיותרפיסט  -יובל דויד  -מנחה הקורס  -

עוסק בהוראה של ומשמש כפיזיותרפיסט לנבחרת ישראל בכדורסל גברים , התמחה באוסטרליה בטפול בפגיעות ספורט. העולמית
  .במרכז האוניברסיטאי אריאלו מסגרות פרטיותב, מחות ברפואת ספורטבמסגרת לימודי המשך להתאנשי מקצוע 

 .העולמית KT Tapeבוגרי הקורס יקבלו תעודת בוגר מטעם  -
  

  : מטרות הקורס
 .לחצו כאןאנא  –לסילבוס הקורס  .Kinesiology Taping לפתור בעיות קליניות שונות באמצעות תרפיית ה -
  .שילובים של טייפ קינזיולוגי עם טייפים אחריםכמו גם  ללמוד אפליקציות שונות לטיפול בבעיות תפקוד וכאב בעמוד השדרה -
ולדעת אילו  radicular symptomsבמקרים של  Kinesiology Taping המשתתפים ליישם את תרפיית היוכלו , בסיום הקורס -

 trunk and -ידעו המשתתפים ליישם טכניקות ל , בנוסף). CRPS/RSDכולל (אמצעי זהירות יש לנקוט בטיפול בהפרעות עצביות 
pelvic stability, trochanteric bursitis  ,shoulder instability ועוד.  

  
  ? מה מקבלים

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

 .ולשימוש אחריו לתרגול בקורס– KTTAPEקינזיולוגי  טייפ סלילי -
 . העולמית KT TAPEת מטעם חברת /תעודת בוגר -
 .לאורך היוםושתייה קלה במהלך הקורס יוגש כיבוד קל  -
  

 ולהצטייד במספריים חדות) לתרגול –שקל להוריד ( המשתתפים מתבקשים לבוא בלבוש נוח. הקורס מעשי
 

  : מחיר ורישום
  ₪  790: מחיר רגיל

  בלבד₪  906: לחברי העמותה לפיזיותרפיה
  .לאחרים₪  690)!! לחברי עמותה( בלבד₪  590: 2012 מרץ –בסיסי  KTלמשתתפי קורס בלעדי  -הנחה  %15מבצע 

  .מ"המחירים לא כוללים מע
ק מזומן 'השלמת התשלום תעשה בצ. ק'צ/  באמצעות כרטיס אשראי מקדמה₪  030ההרשמה מותנית בהסדרת תשלום מראש של 

  .פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים .ין כפל הנחותא .ליום תחילת הקורס

  : לפרטים נוספים
   sportinj@netvision.net.il;  6760402-03;  4756354-054: יובל דויד

  www.activix.co.ilובאתר 
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   )גוף מלא( Kinesiology Tapingבתרפיית  מתקדם רישום לקורסטופס 

  בהנחיית יובל דויד 
  )8:30-17:00( 28.3.2012, רביעייום 

  תל השומר, בית הספר לפיזיותרפיה
  

  ____________________  שם מלא עברית 
  __________________________________: תואר לכתיבה על התעודה!) + באותיות גדולות(שם מלא לועזית 

  _______________ עבודה ' לט__________________   מקום עבודה ותפקיד________________ מקצוע 

  ____________________    קס פ____________________ סלולרי _______________ בית ' טל

  ___________ ;  ישוב ______________________________ כתובת 

  .________________________@________________________ !) באותיות גדולות(ל  "דוא
  

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

  נא לסמן: מחירים
  מ "מע+ ₪  790 
  .12.2.21בסיסי ב  KTהמשתתפים בקורס או לשאינם חברים  פואת ספורטלר' החב/מיוחד לחברי העמותה לפיזיותרפיה .מ"מע+  ₪ 906 
  .12.2.21בסיסי ב  KTהמשתתפים בקורס  לרפואת ספורט' החב/מחיר מיוחד לחברי העמותה לפיזיותרפיה -מ "מע+  ₪ 590 

  
השלמת התשלום תעשה . ק'צ/  באמצעות כרטיס אשראי כדמי הרשמה₪  030ההרשמה מותנית בהסדרת תשלום מראש של 

  .ק מזומן ליום תחילת הקורס'בצ
  

  נא לסמן :תשלום מקדמה
  . ק או כרטיס אשראי'באמצעות צ כדמי הרשמה₪  300ההרשמה מותנית בהסדרת תשלום מראש של 

המאה ואחד ' רח, "ייןספורט אנד ספ"יובל דויד : לשלוח ל. !!למוטב בלבד – מ"אקטיביקס בעק לפקודת 'בצ₪  300 
  .52225, )רמת חן(רמת גן , 29

  ) להשלים פרטים מטה(אי רשבכרטיס א₪  300 

 או אם שילמתם באשראיאנא צרפו למעטפה את הטופס הזה כשהוא חתום ק 'במקביל לשליחת הצ: ומדיניות ביטולים רישום
בגין ביטול  .פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים. 2501440-072בפקס למספר זה חתום אנא שלחו את הטופס ה –

, במקרה שהמקדמה שולמה בכרטיס אשראי, או, ק המקדמה לא יפדה ויוחזר לשולח'צ לפני תחילת הקורס חודשעד שיעשה 
בגין ). יום לאחר הודעת הביטול 14ק יישלח תוך 'הצ(ק מטעם אקטיביקס שיישלח לנרשם 'יוחזר הסכום ששולם באמצעות צ

לפני תחילת  ייםבגין ביטול פחות משבוע .יגבה סכום המקדמה לפני תחילת הקורסשבועיים שבועות ל 3בין שייעשה ביטול 
   .יגבה מלוא מחיר הקורס הקורס
  

  . כיבוד קל, לתרגול במהלך הקורס KT Tape טייפ קינזיולוגי, ספר הקורס  :המחיר כולל
  

 ולהצטייד במספריים חדות) לתרגול –שקל להוריד ( המשתתפים מתבקשים לבוא בלבוש נוח. הקורס מעשי
  

  : רטי תשלוםפ - למשלמים באשראי 
                  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 
אני . ומאשר לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו צוינו לעיל, חתימתי להלן אני מאשר את התנאים המופיעים בטופס ההרשמהב

מסכים לכך כי קבלת טופס זה בפקס אצל החברה ישמש כראיה להסכמתי לכל התנאים המופיעים בו ובכללם אישור חיוב 
  .כרטיס האשראי

  ___________: ךתארי     __________________________: חתימה


