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  בשיתוף מחוז ירושלים  "כללית"שירותי בריאות מחלקת הפיזיותרפיה 
  :שמחים להזמינךהעולמי  FMAוארגון ה  "אקטיביקס"

  

   II - ה ל"בינהעיון היום ל
  )בדגש קליני( FASCIAבנושא 

  

  

  

  

  
 
 
 

Fascia – The Missing Link in Rehab 

  13:15-19:00, 14.11.2012 ,רביעייום 
  )הרצאותלם או( ירושלים, המרכז הרפואי שערי צדק

  

  072-250-1440או במשרדים  054-3060942 –גוני מירון ' גב: בירוריםל
  

  28.10.12עד  –הנחות בהרשמה מוקדמת 

  !כל הקודם זוכה –מספר המקומות מוגבל 
  

  

  
  
  
  

קישורים ומידע , סרטוניםל
עם  QRסרקו את קוד ה נוסף 

או גלשו לאתר  הטלפון
 www.activix.co.il 

  ים עדכנייםמחקרהצגת * 
  טכניקות טיפוליות חדשניות* 
  תהצגת הנושא מזווית רפואי* 

  עולםהממיטב המומחים מהארץ ו* 
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Dr. Marc Beer Gabel (MD) 
Head Neurogastroenetrology 
and Pelvic Floor Unit at Tel 
Hashomer Hospital, Israel 

Dr. Robert Schleip, PhD. Director, 
Fascia Research Project, Institute 

of Applied Physiology, Ulm 
University, Germany 

Mr. Stefano Casadei, PT. 
Director, Private Clinic and 

Fascial Manipulation Certified 
Teacher (FMA). 

  

ביום עיון מהעולם מהארץ ומומחים שורה של שוב ם לארח אנו שמחי) 2012יולי (האירוע הקודם הצלחת לאור  :כללי

המרצים  .הראשוןמאלה שהוצגו ביום העיון שונים יום העיון תכני מרבית . קליניבדגש והפעם  FASCIAייחודי בנושא 
  .פאציהממייסדי כנס המחקר הבינלאומי לוביניהם , בתחומי מומחיותםעומדים בחוד החנית 

  

ת טיפול ושיטתחשפו ל, fasciaה סקירה אנטומית ופיזיולוגית של מערכת ל תחשפו הכנסבמסגרת : תכנית הכנס

המובילים  fasciaחד מחוקרי ה אשל הרצאה מרתקת כמו כן נשמע  .רלוונטייםעדכניים תוך סקירת מחקרים ת וחדשני
 .בהדגמות של טכניקות טיפוליות, ילוו בהצגת קטעי וידאוההרצאות . רלוונטי עבורכם כמטפליםלחדש ולבנוגע בעולם 

  .התכנית כפופה לשינויים
  

 Registration & Coffee 13:15-13:45 

Highlights of anatomy of the human fascial system 
Gross anatomy of the fascial system, Histology of Fascia, 
Myofascial/myotendinous expansions, Myofascial Units. 
 

Mr. Stefano Casadei, PT 
(Italy) 
 
 

13:45-15:00 

A doctor's perspective on Fascia:  
Pelvic floor pain and fascia ‐ the missing link?   
 

Dr. Marc Beer Gabel (MD) 
(Israel) 

15:00-15:45 

SANDWICHES BREAK 15:45-16:00 

Fascia & Rehabilitation*:  
The role of Fascia in human movement,  Sensory receptors in 
Fascia, Changes in fascia hydration induced by treatment, 
Key lessons for rehabilitation.  Live Tele‐presentation. 
(*subject to change) 

Dr. Robert Schleip, PhD 
(Germany) 

16:00-17:00 

Biomechanical model of Fascial Manipulation Method: 
Centre of Coordination, Centre of perception,  
Sequences, Centres of fusion, diagonals etc. 
 

Mr. Stefano Casadei, PT 
(Italy) 
 

17:00-17:45 

COFFEE & SNACKS Break 17:45-18:00 

Continued… Fascial Manipulation Method: 
Demonstration (assessment process & treatment) 
 

Mr. Stefano Casadei, PT 
(Italy) 

18:00-19:00 
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   :גופים הבאיםבלחברים ו *לקבוצותהנחה מיוחדת  :מחיר ורישום

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה •
 )למשתתפי כנס רפואת ספורטגם הנחה מיוחדת ( החברה לרפואת ספורט •
  החברה לרפואה מוסקולוסקלטאלית •
 "כללית"שירותי בריאות עובדי  •

 
 

  הרשמה מוקדמת 
לחברים באחד  10.1228.עד 

  הגופים לעיל

   מאוחרת הרשמה
  לחברים באחד הגופים לעיל

מחיר למי שאינו חבר באחד 
 ) מאוחר/  מוקדם (הגופים לעיל 

 )מ"כולל מע( "חבר"ל בלבד₪  260
  )מחיר רגיל ₪ 350במקום (
  

   "כללית"עובדי  בלבד₪  220
  

 )מ"כולל מע( "חבר"ל בלבד₪  310
  )מחיר רגיל ₪ 400במקום (
  

  "כללית"עובדי  בלבד ₪ 260

  )מ"כולל מע( בלבד₪  390/  310
  )מחיר רגיל ₪ 450/  400במקום (

  

  
  .וקפה כיבוד קל, ים'סנדביצ: דמי השתתפות כוללים

   !מסובסדהאירוע במחיר  -באופן חד פעמי 
  

  ):כל הקודם זוכה –מוגבל  נוספת מקומות בהנחהמספר ה(ות נוספות הנח* 
  

  .הנחה כל אחד %10ביחד תקבלו  אנשים 5 לכנס אם תרשמו !איש 5של  קבוצותה מיוחדת להנח .1
מלאים וחתומים כולל תשלום בגין , ביחדטפסי הרישום  5כל על מנת להיות זכאים להנחה עלינו לקבל את : תנאי לזכאות

 באותהאנא שלחו את כל הטפסים  –אם בדואר  ,באותו פקסאנא שלחו את הטפסים  –אם אתם נרשמים בפקס . ההרשמה
רשמים מספר המקומות לנ. אנשים 5אין הנחות על פחות מ ". אחד אחד"לא תינתן הנחה על משלוח של טפסים . מעטפה

  !הקודם זוכהכל  –אלה מוגבל 
 

מספר  .)הנחותכפל אין ( בלבד₪  50דמי השתתפות  :רפואת ספורטהשנתי לכנס ההנחה מיוחדת למשתתפי  .2
  !הקודם זוכהכל  –רשמים אלה מוגבל המקומות לנ

  

  
  !היום הבטיחו מקומכם - מספר המקומות מוגבל 

  הנחת 
 הרשמה מוקדמת 

 28.10.12עד 
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  FASCIA בינלאומי בנושאיום עיון טופס הרשמה 
  הרצאותאולם , ירושלים, שערי צדקהמרכז הרפואי , 14.11.12, רביעייום 

  

  2447332-072בכתב יד ברור ושלחו בפקס ל הכל מלאו או  הרשמו און ליין
Title : פרופ/ ר "ד/ גברת / מר '  

  _____________________________: שם פרטי______________________ : משפחהשם 

  _____________________________: מקום עבודה__________________  :מקצוע

_______________ ______: סלולרי__ _________________:עבודה' לט__________________   _____: תפקיד

  ____: מספר___ _______________: רחוב ___________________:עיר: תובתכ___________________ : קספ

  _________________________________@_________________________: ל"דוא
  

  :)ה את דמי החברות נכון ליום ההרשמה לכנס/ה הוא מי ששילם/חבר( איגוד הבא/בעמותה ה/חבר
   החברה לרפואה מוסקולוסקלטאלית  החברה לרפואת ספורט  העמותה לקידום הפיזיותרפיה 
  )____________________/ ______________________: והמנהל מכוןשם ה(מחוז ירושלים " כללית"עובד  

  
  נא לסמן: עמותה/ חברי איגוד  מחירים

  איגוד/לחברי עמותה מוקדמתמחיר הרשמה  -מ "כולל מע₪  260 
  איגוד/לחברי עמותהמחיר הרשמה מאוחרת  -מ "כולל מע₪  310 
  איגוד/למי שאינו חבר עמותה מוקדמתבהרשמה מחיר  -מ "כולל מע₪  310 
  איגוד/לחברי עמותהחבר למי שאינו הרשמה מאוחרת מחיר  -מ "כולל מע₪  390 
  

  נא לסמן: מחוז ירושלים" כללית"בדי עו מחירים
  " כללית"לעובדי  מוקדמתמחיר הרשמה  -מ "כולל מע₪  220 
  " כללית"מאוחרת לעובדי מחיר הרשמה  -מ "כולל מע₪  260 
  )כ מחירון רגיל"אח(מוקדמת  בהרשמהלמשתתפי כנס רפואת ספורט מחיר הרשמה  -מ "כולל מע₪  50 

  
" מ"אקטיביקס בע"לפקודת לשלוח אנא קים 'צ .ק'או צ באמצעות כרטיס אשראי מראשדמי השתתפות תשלום בההרשמה מותנית 

 ,בעת הרישום ,מי שחברותםאיגוד הם /חברי העמותה .הכנסקבלות יימסרו ביום . 4300רעננה  2654. ד.תלכתובת ) למוטב בלבד(
  .בתוקף

  
   .במינימום משתתפים המותנקיום הכנס . 072-244-7332אנא שלחו את הטופס הזה חתום בפקס למספר : רישום

  
מטעם אקטיביקס או העברה בנקאית ק 'יוחזר באמצעות צתשלום ה 4.11.12 .ביטולים יש לשלוח בכתב :ביטולים ועודמדיניות 

   .מלאיחול חיוב לאחר מכן . בגין דמי טיפול₪  100פחות , )יום לאחר הודעת הביטול 14תוך (שיישלח לנרשם 
  

 >- "קורסים"עליונה לשונית >  –" אקטיביקס"אנא גלשו לאתר : און לייןנרשמים ל>> 
  ."יום עיון פאציה"תחת > -מלאו פרטים 

  
  : 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
  

  _____________________ . ז.ת פרמס_____________________ : בעל הכרטיסשם 
  

אני מסכים . פרטיו צוינו לעילומאשר לחייב את כרטיס האשראי ש, 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

  
אחראים  איננו. ארגון ייתכנו קשיים ואף ביטולהלאור ההכנות הלוגיסטיות של . קיום יום העיון מותנה במינימום משתתפים: הערה

ת הבלעדי על /כאיש מקצוע הנך האחראי. נסיעות ועוד, לרבות בגין ימי חופשה, לנזקים ישירם או עקיפים שעלולים להיגרם לנרשמים
  . יישום הטכניקות הנלמדות במסגרת מקום העבודה שלך

הרשמה מחיר 
מוקדמת עד 

28.10.12!  
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  5מחזור נפתחה ההרשמה ל: לידיעתכם
   Fascial Manipulation© Techniqueקורס קליני בסיסי בתרפיית ל

 : בהנחיית
Giorgio Rucli, PT  & Stefano Casadei, PT (Italy) 

  )ח אסף הרופא"בי, ימים 6( 3.12.19-3.12.13
  

  לא טועיםמהבכירים בישראל פיזיותרפיסטים  100למעלה מ 
  !שיטת טיפול מבוססת מחקר*  ות מדברות בעד עצמןבקליניקתוצאות ה

 
מתודולוגיה קורס חדשני ומעשי בו תלמדו : תיאור הקורס

הכוללת הערכת חוסר , מובנית ואסטרטגיה טיפולית מלאה
פציפית למערכת תפקוד מוסקולסקלטלי תוך התייחסות ס

 fascial(הפאציה  system ( ויישום שיטת טיפול ייחודית– 
שנועדה להחזיר את  - ) Fascial Manipulation© )FMשיטת ה 

המפרק לתנועה נורמאלית ולהעלים כאבים תוך עבודה על 
. שריריםהציה ואדרך עבודה על הפוים ידפוסים פתולוג

 Luigiהנודע השיטה פותחה על ידי הפיזיותרפיסט האיטלקי 
Stecco  השנה האחרונות ומבוססת על מחקרים וממצאים קליניים בתחום חקר ה  30במהלךfascia . ההרצאות כוללות

מכאני שבבסיס -הסבר המודל הביו, הצגת מחקרים חדשניים בתחום, fasciaסקירה אנטומית ופיזיולוגית של מערכת ה 
  .כזיות בגוףהשיטה והמיקום האנטומי של נקודות פאציאליות מר

 
הקורס ייחשפו למחקרים עדכניים ולממצאים  משתתפי: תמצית השיטה

בדגש על יחידות מיופציאליות  fasciaקליניים הנוגעים לרקמת ה 
)myofascial units, MFU ( ורצפים מיופציאליים המבוססים על האנטומיה

 30אשר פיתח את השיטה ב , Steccoהפיזיותרפיסט . fasciaשל מערכת ה 
 Centersגילה נקודות פציאליות מרכזיות בגוף הקרויות , השנים האחרונות
of Coordination )CC ( האחראיות על התפקוד התקין של השרירים

. biarticular musclesוהן  muscles monoarticularהן  –הקשורים להן 
בתוך היחידות המיופאציאליות מאפשר חזרה  CCהטיפול בנקודות ה 

נקודות פציאליות מרכזיות . מאלית של המפרק והעלמת הכאבלתנועה נור
)CC ( תפוס"המצויות במצב) "densified ( משנות את הmuscle spindles ,

דבר המוביל לחוסר  –רצפטורים אחרים -ומכנו golgi tendon organsאת ה
  .לעיתים האזור שבו נטפל אינו בנקודת הכאב. קואורדינציה בשריר ולכאב

  
שעת הסיום : שימו לב). סילבוס להלן(מלאים וישלב לימוד תיאורטי ותרגול מעשי  ימים 6 הקורס יימשך: סמבנה הקור

  . ביום השישי תיערך בחינת סיכום ויוענקו תעודות לעוברים בהצלחה. שונה מעט כל יום
  

  או  072-2501440לפרטים והרשמה התקשרו 
  ")קורסים"לשונית ( www.activix.co.il  באתר

  מבוגרי מחזורים קודמים לצפיה בעשרות סרטונים ומכתבי הערכה

 )fascial manipulation –בתחתית האתר בקישור המלצות קורס פאציה ( www.activix.co.il גשו לאתר 

לקורס הן לכנס והן שיירשם  מי
יזכה ) 13.2.13ב שיחל (פאציה 
דמי מ 50%של החזר ל

 !כנסבהשתתפות ה


