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The present book is a textbook and thus an integral component of the Top 30
Course of the David G Simons Academy™. It is not for sale in book trade.
The depicted techniques of dry needling describe the superficial application of dry
needling. The regions of the body on which intramuscular dry needling can be used
will be taught in the practical part of the David G Simons Academy™ course.
The techniques in this textbook may be executed only by trained professionals.
Improper application can lead to disability or to death. The authors of this
textbook decline any liability arising from the use of this textbook.

:מדריכים

BPT, MAPT (Manip&Sports), CMP, PhD Student מאיה עבאדי

Authors: Fernando Colla, MD; Christian Gröbli, PT; Ricky Weissmann, PT.
Illustrations: All anatomy figures and referred pain patterns are from David G.
Simons, MD, Janet G. Travell, MD & Lois Statham Simons «Myofascial Pain &
Dysfunction – The Trigger Point Manual», Volume 1, Copyright 1999, and
Janet G. Travell, MD & David G. Simons «Myofascial Pain & Dysfunction –
The Trigger Point Manual», Volume 2, Copyright 1992, with permission of the
publisher Lippincott Williams & Wilkins.
All other illustrations are produced by the authors.
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10.10.2017-* הרשמה מוקדמת עד ה
2015  סיים לימודיו החל מיוני:** פיזיו צעיר

:הנחיות להרשמה
academy.israel@gmail.com :נא לשלוח את הפרטים הבאים למייל
( תואר בעברית ובאנגלית )חובה באנגלית בשביל התעודה+  שם מלא.1
 כתובת מדוייקת וטלפון להתקשרות.2
 אינו חבר עמותה/ חבר עמותה/ פיזיו צעיר: נא לציין את סוג ההרשמה.3

דגשים :
•
•
•
•

•

ההרשמה המוקדמת הינה עד ה  10.10.2017בלבד.
לנרשמים בהרשמה מוקדמת ניתן לשלם בשני תשלומים :תשלום ראשון עם ההרשמה )מקדמה
להבטחת הרשמה( ,תשלום שני עד ה 10.10.2017
לנרשמים בהרשמה רגילה )לאחר התאריך הנ"ל( :התשלום הינו מלא עם ההרשמה.
דרכי תשלום:
 .1הפקדת צ'ק לפקודת "מאיה עבאדי וצביקה גרניבאום" לפרטי בנק שיימסרו עם שליחת
פרטי ההרשמה.
 .2העברה בנקאית לפרטי בנק שיימסרו עם שליחת פרטי ההרשמה.
מדיניות ביטולים :מקדמת הרישום אינה ניתנת להחזרה .יתרת הסכום תוחזר במקרה של ביטול
עד ה  .10.10.2017לאחר תאריך זה לא ניתן לקבל החזר.
מצפים לראותכם ,בהצלחה.
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מטפל מוסמך מטעם Simons Academy
עוזר הוראה בחוג לפיזיותרפיה של אוניברסיטת תל-אביב.
מעביר קורסים פרטיים לפיזיותרפיסטים בנושא שיקום עמוד שדרה צווארי וטיפול בהפרעות
טמפומניבולריות.
דוקטורנט באוניברסיטת ת"א בנושא מעורבות צווארית בהפרעות  TMDוכאבי ראש.
מדריך מוסמך לדיקור יבש מבית  simons academyמשנת .2013
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