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  !!2012 נובמבר – יוצא לדרךרביעי  מחזור
  

   :אנו שמחים להזמינכם לו - הקורסים הקודמים לא מפסיקים להלל  עשרות בוגרי
  
  

  קורס קליני בסיסי בתרפיית 
Fascial Manipulation© Technique ‐ LEVEL 1 

  : בהנחיית    

Lorenzo Freschi, PT  &Stefano Casadei, PT     
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  : על פני שבועייםמפוצל  -  )ל"בינהמתכונת ב( ימים 6

  + )בנובמבר 7-8-9(שישי -חמישי- רביעי
  )2012, בנובמבר 11-12-13(שלישי -שני-ראשון

  )14:30סיום בשישי עד שעה (
  "אסף הרופא"בית הספר לפיזיותרפיה 

  

  

  !סים של אקטיביקסרבוגרי קו/ לחברי עמותה  תוהנח
  !בהרשמה קבוצתית הנחות

  !20129.15. - עד ה הרשמה מוקדמת ב הנחות
  

  !כל הקודם זוכה –פר המקומות מוגבל מס
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

קורס . "עשרות בוגרי הקורסים עד כה מעידים שמדובר באחד הקורסים המרתקים והשימושיים ביותר שלמדו
 Luigiי "שפותחה ע ©Fascial Manipulationקורס קליני בתרפיית ה זהו . כלשונם" חובה לכל פיזיותרפיסט

Stecco )PT( ,שיחשוף אותך למחקרים עדכניים ולממצאים קליניים בנוגע לרקמת ה , פיזיותרפיסט איטלקי
fascia הקורס יועבר ! וילמד אותך שיטת טיפול חדשנית הכוללת מתודולוגיה מובנית ואסטרטגיה טיפולית מלאה

  החולקים ניסיון קליני מצטבר של , )PT(טפאנו קסדאי סו) PT(י 'ים לורנזו פרסצהפיזיותרפיסטעל ידי 
 Fascial Manipulation -מטעם ארגון ה  כיםמוסמ יםמנחשניהם בתחום ו יםמומח יםפיזיותרפיסטכשנים רבות 

Associationהעולמי.  

  

גישה מדעית 
 ומבוססת מחקר
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   ©Fascial Manipulationקורס קליני בסיסי בתרפיית  - רביעי מחזור 

Fascial Manipulation© Technique  
  : בהנחיית

Lorenzo Freschi, PT & Stefano Casadei, PT 
  

הכוללת הערכת חוסר , טגיה טיפולית מלאהמתודולוגיה מובנית ואסטרקורס חדשני ומעשי בו תלמדו : תיאור הקורס

שיטת ה  –ויישום שיטת טיפול ייחודית ) fascial system(תפקוד מוסקולסקלטלי תוך התייחסות ספציפית למערכת הפאציה 

Fascial Manipulation© )FM (-  דפוסים שנועדה להחזיר את המפרק לתנועה נורמאלית ולהעלים כאבים תוך עבודה על

במהלך  Luigi Steccoהשיטה פותחה על ידי הפיזיותרפיסט האיטלקי הנודע . שריריםהציה ואדרך עבודה על הפוים יפתולוג

ההרצאות כוללות סקירה אנטומית . fasciaהשנה האחרונות ומבוססת על מחקרים וממצאים קליניים בתחום חקר ה  30

מכאני שבבסיס השיטה והמיקום - ר המודל הביוהסב, הצגת מחקרים חדשניים בתחום, fasciaופיזיולוגית של מערכת ה 

  .האנטומי של נקודות פאציאליות מרכזיות בגוף

 
משתתפי הקורס ייחשפו למחקרים עדכניים ולממצאים : תמצית השיטה

בדגש על יחידות מיופציאליות  fasciaקליניים הנוגעים לרקמת ה 

)myofascial units, MFU (אנטומיה ורצפים מיופציאליים המבוססים על ה

 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 . לתנועה נורמאלית של המפרק והעלמת הכאב

)CC ( תפוס"המצויות במצב) "densified ( משנות את הmuscle spindles ,

לעיתים האזור . דינציה בשריר ולכאבדבר המוביל לחוסר קואור –רצפטורים אחרים -ומכנו golgi tendon organsאת ה

  .שבו נטפל אינו בנקודת הכאב
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  :מטרות הקורס
- כולל אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת הפאציה והמודל הביו, Fascial Manipulationהכרת עקרונות היסוד של תרפיית ה  -

 . מכני של השיטה
ושל הגפה , trunkשל ה , יופציאליים של הגפה העליונההכרת היחידות המיופציאליות המרכיבות את הרצפים המ -

 . התחתונה בשלושה מישורי תנועה
על מנת ליישמם במסגרת בדיקה מקיפה ) Assessment Chart(לימוד מונחי היסוד של השיטה והכרת דף הערכה ספציפי  -

  .של מערכת הפאציה האנושית

 .ושילובם במסגרת הטיפול –) Centers of Coordination )CC -הכרת הנקודות הפציאליות המרכזיות בגוף  -
  
  

  אנא לחצו כאןאנא לחצו כאןאנא לחצו כאן  –בוגרים עשרות הומסרטונים מהערכה להתרשמות ממכתבי
  "fascial manipulation - המלצות קורס פאשיה "ל הקישור לחצו ע www.activix.co.ilאתר בתחתית האו 

  

  !15.9.2012עד  -הרשמה מוקדמת במחיר מוזל 
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  ). סילבוס להלן(מלאים וישלב לימוד תיאורטי ותרגול מעשי  ימים 6 הקורס יימשך: מבנה הקורס
  .תעודות לעוברים בהצלחהוענקו ויביום השישי תיערך בחינת סיכום  .שעת הסיום שונה מעט כל יום: שימו לב

  

שכן חלק ) נשים במכנס קצר וחזיית ספורט, שירט –גברים במכנס קצר וטי (גוד נוח לתרגול יש להצטייד בבי: ציוד נדרש
  .מהותי מן הקורס מוקדש לתרגול מעשי

  

  ימים 6קורס : מחיר ורישום
  

  !או לבוגרי קורסים של אקטיביקס פיזיותרפיהלקידום הברי העמותה חל ההנח 10%כ 
  

   הרשמה מוקדמת
בוגר קורס של  או חבר עמותה
  20129.51.עד  - אקטיביקס

   הרשמה מאוחרת
בוגר קורס של   אוחבר עמותה 
  אקטיביקס

  

  / חבר עמותה שאינומי 
אקטיביקס בוגר קורס של  אינו

  ) תמאוחר/  הרשמה מוקדמת (

  
   מ"מע+  ₪ 3095

  )מ"כולל מע₪  3590(
  

  
  מ "מע+  3314

  )מ"כולל מע₪  3850(

  
  /  )כולל₪  3850(מ "מע+  3314
  )כולל₪  4270( מ"מע+  3681

  
  :*קבוצתית ההנח -  בנוסף

  
   !משתתףלכל  הנחה %6עוד =  ומעלה נרשמים 3
  !משתתףלכל  הנחה %21עוד =  ומעלה נרשמים 5

  
אם . מלאים וחתומים כולל תשלום בגין ההרשמה, ביחדלקבל את כל טפסי הרישום  ים להנחה עלינועל מנת להיות זכא* 

לא . באותה מעטפהאנא שלחו את כל הטפסים  –אם בדואר , באותו פקסאנא שלחו את הטפסים  –אתם נרשמים בפקס 
  .ח.ל.ט. נחותאין כפל ה. אין הנחות על פחות אנשים". אחד אחד"תינתן הנחה על משלוח של טפסים 

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

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

  

ב "ס בארהמחיר הקור, למשל !עולםשאר היחס לבמאוד ל זהקורס מוצע בישראל במחיר מו !שימו לב
  ).₪ 6000מעל ($ 1650הוא 

  
  

 –ו  Fascial Manipulation for Musculoskeletal Pain: לפני הקורס מומלץ לקרוא שני ספרים): לא חובה( המלצת קריאה
Fascial Manipulation – practical part .  

  
  .צרו קשראנא להזמנות . אצלנו יםיתן לרכוש את הספרנ
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  טופס הרשמה
   ©Fascial Manipulationקורס קליני בסיסי בתרפיית 

 Lorenzo Freschi, PT & Stefano Casadei, PT: בהנחיית
 

  )בנובמבר 13-12-11(שלישי - שני-ראשון) + בנובמבר 9-8-7(שישי -חמישי-רביעי: ימים 6
  "אסף הרופא"בית הספר לפיזיותרפיה 

  

  :קריאנא מלאו בכתב 

  _ _______________________________: שם מלא עברית

  __________________________________: )!תעודהזה מה שיופיע ב, אותיות גדולות( תואר+ שם מלא לועזית 

  ________________ :עבודה' לט__________________   : ה ותפקידמקום עבוד________________ : מקצוע

  _________ __________________    : קספ_____________________ : סלולרי_______________ : בית' טל

  ______________________________________ _________________________________: כתובת מלאה

  _______________________________@______________________!): יות גדולותבאות(ל  "דוא
  

  נא לסמן: מחירים
  )20129.15.עד  אקטיביקסשל בוגרי קורס /  מחיר הרשמה מוקדמת לחברי העמותה )מ"כולל מע₪  9053( מ"מע+  ₪ 9530 
  אקטיביקסשל בוגרי קורס /  מחיר הרשמה מאוחרת לחברי העמותה )מ"כולל מע₪  3850(מ "מע+  3314 
  )20129.15.עד  -מוקדם ( אקטיביקסשל בוגרי קורס / חבר עמותה מי שאינו למחיר ) כולל₪  0583(מ "מע+  3314 
  אקטיביקסשל קורס  בוגראו עמותה ר למי שאינו חבהרשמה מאוחרת  מחיר )כולל₪  4270( מ"מע+  3681 
  

  הנחה נוספת 12% הנחה נוספת  6% :  לסמןנא  – הנחה קבוצתיתמגיעה אם 
  
  _________מועד , ___________________________________ מרצהוה שם הקורס: למלאנא  אקטיביקסשל  ם בוגר קורסא
  

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

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

  . 072-244-7332טופס הזה חתום בפקס למספר אנא שלחו את ה .הרישום מותנה במסירת פרטי אשראי: רישום
   .פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים

  
 14 ק יישלח תוך'הצ(ק מטעם אקטיביקס שיישלח לנרשם 'תשלום המקדמה יוחזר באמצעות צ 20129.15.עד ה  :מדיניות ביטולים ועוד

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

מתחייבים כלפי המרצה אנו : שימו לב. בגין הקורס במקרה של ביטול פחות מחודש לפני תחילת הקורס יחול חיוב מלא. 70%של 
  .ל מספר חודשים מראש ולכן נקבעה מדיניות זו"בחו

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

  
  : רטי תשלוםפ -למשלמים באשראי 

                     מסטרכארד/ טישראכר 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

ת הבלעדי על יישום הטכניקות הנלמדות במסגרת מקום /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/ם הנך סובלא. העבודה שלך

   ).דיסקרטיות מובטחת(


