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  קורס קליני בתרפיית 
Fascial Manipulation© Technique ‐ LEVEL 2  

  :בהנחיית

Lorenzo Copetti, PT & Stefano Casadei, PT  
  
  
  
  
  

       
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  : על פני שבועייםמפוצל  -  )ל"בינהמתכונת ב( ימים 6
  + )2013, בינואר 16-17-18(שישי -חמישי- רביעי

  )2013, ינוארב 20-21-22(שלישי -שני-ראשון
  )14:30סיום בשישי עד שעה (

  "אסף הרופא"בית הספר לפיזיותרפיה 
  

  
  201210.30. - עד ה הרשמה מוקדמת הנחות ב

  
  !כל הקודם זוכה –מספר המקומות מוגבל 

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

קורס ה. )Luigi Stecco )PTי "שפותחה ע ©Fascial Manipulationה עמיק ידיעותיכם בשיטת לההנכם מוזמנים 

ם של היווצרותמושל השיטה כחלק מהמודל הביומכאני   Centers of Fusionמתמקד בהכרה ובהבנת התפקיד של נקודות ה 

לאה יותר של כך שנקבל הבנה מ) Myofascial Spirals(נלמד על ספיראלות מיופאציאליות , בנוסף .רצפים מיופאציאליים

  .חובהפשוט הקורס הזה  –אם חשבתם שהקורס הבסיסי היה מעניין . תבניות תנועה מורכבות והמנגנונים המעורבים

  ).מתמקדת בטיפול בבעיות ויסראליות באמצעות הפאציה 3דרגה (דרגות  3מתוך  2זהו קורס דרגה 

FM LEVEL 2  
Centers of Fusion  
Myofascial Spirals 
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 והכשרות מקצועיותמוצרים 
  

  

Fascial Manipulation© Technique - Level 2  
  

כחלק מהמודל   Centers of Fusion ה יד של נקודותמתמקד בהכרה ובהבנת התפקקורס ה: )2דרגה ( תיאור הקורס

במהלך הקורס יוצגו מחקרים חדשים שיסייעו לאבחן  .ם של רצפים מיופאציאלייםהיווצרותמושל השיטה הביומכאני 

במסגרת זו תוצג המעורבות של הפאציה בשליטה . בתוך המערכת הפציאלית ועוד) adaptive compensation(תהליכי פיצוי 

ספיראלות נלמד על , בנוסף. שיכלול מעתה מרכיבים חדשיםגם נעדכן את תהליך האבחון ובהתאם ית המוטור

 Myofascial(מיופאציאליות  Spirals(  נקבל הבנה מלאה יותר של תבניות תנועה מורכבות והמנגנונים המעורביםשכך .

לבין  Centers of Coordinationתי בין יסייעו באבחון השוואאשר רב במהלך הקורס ישולבו הדגמות טיפולים ותרגול 

Centers of Fusion  ויסייעו בגיבוש חשיבה קלינית נכונה)clinical  reasoning( , בשיפור המיומנויות המנואליות ובחירת

מתמקדת בטיפול בבעיות ויסראליות באמצעות  3דרגה (דרגות  3מתוך  2זהו קורס דרגה . אסטרטגיות הטיפול הראויות

  .Fascial Manipulationלמי שרוצה לשדרג את יכולותיו בשיטת ה  קורס חובה ).הפאציה
  

  : מטרות ויעדי הקורס

Lessons /Demonstrations/Hands‐on 
sessions 

Acquired Skill or Knowledge 

Centers of Fusion Part 1 and 2  An understanding of how retinacula are an important part of the fascial 
system and their role in the Biomechanical Model of FM 

Fascia and Physiology of Motor 
Control 

Outlines various hypotheses of how fascia may be involved in the physiology 
of Motor Control 

Postural adaptations and the Fascial 
System 

Addresses distribution of tensional compensations throughout the Fascial 
System and how these can influence postural deviations and disturbances. 

Evolution of the myofascial 
sequences, diagonals and spirals 

Introduces elements of Comparative Anatomy studies as part of the 
explanation of the Human Fascial System structure. 

The Global Assessment Chart  Introduces new elements to be included in the basic Assessment Chart 
learnt during Level I. 

Treatment strategies Level 2  Integrates knowledge acquired in Level 2 and Level 1 for more successful 
treatment. 

Comparative Assessment   Ability to palpate CC and Centers of Fusion comparatively in all body 
segments is stressed as an essential component for successful treatments. 

Patient Demonstrations  An overall vision of how a Therapist conducts a treatment session. Post 
treatment group discussions enhance understanding of treatment strategies 
and procedures for multisegmantal problems. 

Student Assessment Charts  Highlights difficulties in compiling an Assessment Chart, asking the right 
questions, helps to switch to FM mode ( different to previous outlook)  
recalls Movement Verification and anatomical locations of CC  and CF.  

Level II Exam  Multiple choice questions aimed at verifying the acquired information in 
compliance with the Fascial Manipulation Association (AMF) regulations. 

  
  .לתכנית לימודים מפורטת אנא ראו מסמך סילבוס ניפרד* 
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  ). סילבוס להלן(מלאים וישלב לימוד תיאורטי ותרגול מעשי  ימים 6 הקורס יימשך: מבנה הקורס

ביום  .שעת הסיום שונה מעט כל יום. ן בכיתהשל מטופלים לדיו  assessment chartsלהציג תתבקשו ייתכן ש: שימו לב
  .תעודות לעוברים בהצלחהוענקו ויהשישי תיערך בחינת סיכום 

  

  
שכן חלק ) נשים במכנס קצר וחזיית ספורט, שירט –גברים במכנס קצר וטי (יש להצטייד בביגוד נוח לתרגול : ציוד נדרש

  .מהותי מן הקורס מוקדש לתרגול מעשי
  

  
  ימים 6ס קור: מחיר ורישום

  
   הרשמה מוקדמת

עד  -  אקטיביקסבוגר קורס של 
.201210.30  

   הרשמה מאוחרת
  אקטיביקסבוגר קורס של 

  

אקטיביקס בוגר קורס של  אינושמי 
  ) תמאוחר/  הרשמה מוקדמת (

  
  מ "מע+ ₪  3068

  )מ"כולל מע₪  3590(
  

  
  מ "מע+  3291

  )מ"כולל מע₪  3850(

  
  ) / כולל₪  3850(מ "מע+  3291
  )כולל₪  4270( מ"מע+  3649

  
  ק מזומן'צ/ למשלמים במזומן נוספת הנחה  5%

  
באמצעות כרטיס ) על  חשבון מחיר הקורס( מקדמה₪  500תשלום מראש של . והצמדה ללא ריבית תשלומים 6עד 

פתיחת הקורס מותנית במינימום  .אין כפל הנחות .יום תחילת הקורסקים ב'השלמת התשלום תעשה בצ. ק'צ/ י אשרא
  . משתתפים

  
  
  

  
 –ו  Fascial Manipulation for Musculoskeletal Pain: לפני הקורס מומלץ לקרוא שני ספרים): הלא חוב( המלצת קריאה

Fascial Manipulation – practical part .  
  

  .צרו קשראנא להזמנות . אצלנו יםניתן לרכוש את הספר
 

   

  !30.10.2012עד  -הרשמה מוקדמת במחיר מוזל 
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  טופס הרשמה
  Fascial Manipulation©‐Level 2קורס קליני בסיסי בתרפיית 

 

  )2013בינואר  22-21-20(שלישי - שני- ראשון) + בינואר 18-17-16(שישי -חמישי-רביעי: ימים 6
  "אסף הרופא"בית הספר לפיזיותרפיה 

  

  :קריאנא מלאו בכתב 

  _ _______________________________ :שם מלא עברית

  __________________________________: )!זה מה שיופיע בתעודה, אותיות גדולות( תואר+ שם מלא לועזית 

  ________________ :עבודה' לט__________________   : מקום עבודה ותפקיד________________ : מקצוע

  _________ __________________    : קספ_____________________ : סלולרי_______________ : בית' טל

  ______________________________________ _________________________________: כתובת מלאה

  _______________________________________________________@_____!): באותיות גדולות(ל  "דוא
  

  נא לסמן: מחירים
  )201210.30.עד  אקטיביקסשל בוגרי קורס /  מוקדמת לחברי העמותה מחיר הרשמה) מ"כולל מע₪  3590(מ "מע+ ₪  3068 
  אקטיביקסשל בוגרי קורס /  מחיר הרשמה מאוחרת לחברי העמותה )מ"כולל מע₪  3850(מ "מע+  3291 
  )201210.30.עד  -מוקדם ( אקטיביקסשל בוגרי קורס / חבר עמותה מי שאינו למחיר ) כולל₪  3850(מ "מע+  3291 
  אקטיביקסשל או בוגר קורס עמותה למי שאינו חבר הרשמה מאוחרת  מחיר )כולל₪  4270(מ "מע+  3649 
  

   .היתרה לתשלום ביום הקורס ).ל  חשבון מחיר הקורסע(תשלום מקדמה ההרשמה מותנית ב. תשלומים 6עד 
  

  .קבלות יימסרו ביום תחילת הקורס. )להשלים פרטים מטה(בכרטיס אשראי ₪  500 : תשלום מקדמה
  

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

  
 ק יישלח תוך'הצ(ק מטעם אקטיביקס שיישלח לנרשם 'תשלום המקדמה יוחזר באמצעות צ 201211.10.עד ה  :מדיניות ביטולים ועוד

, במקרה של ביטול לאחר מכן ועד חודשיים לפני יום תחילת הקורס. בגין דמי טיפול₪  100פחות , )יום לאחר הודעת הביטול 14
במקרה של ביטול פחות מחודשיים לפני תחילת הקורס ועד חודש לפני הקורס . ממחיר הקורס 40%של ביטול יחול חיוב של במקרה 

ם המבטל ידאג א, בכל מקרה. בגין הקורס במקרה של ביטול פחות מחודש לפני תחילת הקורס יחול חיוב מלא. 70%יחול חיוב של 
ל מספר חודשים מראש "אנו מתחייבים כלפי המרצה בחו: שימו לב. ₪ 100יטול בסך יחולו רק דמי בשטרם נרשם אז לתלמיד מחליף 

  .ולכן נקבעה מדיניות זו
  

  . וכיבוד קל ל"בינ תעודת השתתפות, חוברת הקורס  :המחיר כולל
  

  : רטי תשלוםפ -למשלמים באשראי 
  

                     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
  ___ : מספר תשלומים_________ ____________. ז.ת פרמס_____________________ : בעל הכרטיסשם 

  
אני מסכים . ומאשר לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו צוינו לעיל, בחתימתי להלן אני מאשר את התנאים המופיעים בטופס ההרשמה

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

  ___________: ךתארי     __________________________: חתימה
  

  
איננו אחראים לנזקים ישירם או עקיפים שעלולים להיגרם . לאור ההכנות הלוגיסטיות של ארגון ייתכנו קשיים ואף ביטול: הערה

למדות במסגרת מקום ת הבלעדי על יישום הטכניקות הנ/כאיש מקצוע הנך האחראי. נסיעות ועוד, לרבות בגין ימי חופשה, לנרשמים
יש ליידע את מארגני הקורס טרם תחילתו , כאב או אם הינך בהריון, מחלה מדבקת, ת ממצב רפואי/אם הנך סובל. העבודה שלך

   ).דיסקרטיות מובטחת(


