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 ךובס רשקכ שיגרמה רירשב רוזא וניה ,ילאיצספוימ רוקממ באכ תנומסת ינייפאממ דחא ,טניופ רגירט
  .רירשה דוקפתב הדיריבו ,ךלשומו ימוקמ באכב ברועמכ אצמנ רשאו
 באכ תדרוה ,רירשב "טניופ רגירט" רורחשל ,םירקחמ תססובמ ,הליעי לופיט תטיש הניה שבי רוקיד
  .בחר ילופיט ךרעממ קלחכ תאזו ,תילאיצספוימה תכרעמהו רירשה דוקפת רופישו
 ףסונ עדימל

academy.com/en-http://www.dgs/ 
 
 :שבי רוקיד אשונב םירקחמל השיגל
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 ,שבי רוקידב םיאנילק תרשכהב םלועב תוליבומהמ איה )Simons Academy( סנומייס ש"ע הימדקאה
 םיכירדמ םניה םואבנירג הקיבצו ידאבע היאמ .םלועה יבחרב הנשב םיסרוק 100 מ רתוי העיצמו
 DGSA לש םיידעלבה םהיגיצנו ,םלועבו ץראב םידמלמ ת2013 זאמ הימדקאה םעטמ םיכמסומ
  .לארשיב
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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.

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.

© 2010 by Myopoint AG, Switzerland

Please send correspondence to: David G. Simons Academy ™, 
Merkurstrasse 12, 8400 Winterthur, Switzerland, www.dgs.eu.com
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 היפרתויזיפב ינש ראות תרגוב .2004 תנש תונייטצהב ביבא-לת תטיסרבינוא תרגוב תיטסיפרתויזפ
 Simons םעטמ תכמסומ תלפטמ .2005 תנש הילרטסוא םורד תטיסרבינואמ טרופסו תילאונמ

academy.  
 קוסיעב יופירל גוחבו ,טייגניו תללכמב הצרמ ,ביבא-לת תטיסרבינוא לש היפרתויזיפל גוחב הארוה תרזוע
 .ונוא תימדקאה הירקב
  .ילנויצקנופ םוקישו בג יבאכ אשונב םיטסיפרתויזיפל םייטרפ םיסרוק הריבעמ
  .בג יבאכב ךרי קרפמ תוברועמ אשונב )הילרטסוא( Newcastle תטיסרבינואב תיטנרוטקוד
 2013 תנשמ simons academy תיבמ שבי רוקידל תכמסומ הכירדמ
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 טרופסו תילאונמ היפרתויזיפב ינש ראות רגוב .2004 תנש הפיח תטיסרבינוא רגוב טסיפרתויזיפ
 .2006 תנש הילרטסוא םורד תטיסרבינואמ
 Simons Academy םעטמ ךמסומ לפטמ
 .ביבא-לת תטיסרבינוא לש היפרתויזיפל גוחב הארוה רזוע
 תוערפהב לופיטו יראווצ הרדש דומע םוקיש אשונב םיטסיפרתויזיפל םייטרפ םיסרוק ריבעמ
 .תוירלובינמופמט
  .שאר יבאכו TMD תוערפהב תיראווצ תוברועמ אשונב א"ת תטיסרבינואב טנרוטקוד
 .2013 תנשמ simons academy תיבמ שבי רוקידל ךמסומ ךירדמ
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