
תרגילים בסיס ופרטני

LIV/GB/ST/SPמרידיאני 38–21קאטה בטן 

וגיטסומבוא לקיו 

וגיטסותרגול הבנת קיו 

3מטלה דוח טיפול 

12שיעור  



מרידיאן הכבד 



ZANG: איבר יין •
0300–0100:יסוד העץ   שעה •

הרמטכל של הגוף•

:תפקידים •

מאחסן דם ומווסת דם בגוף. 1•

בגוף' אחראי על זרימת קי. 2•

שולט בגידים ורצועות. 3•

מתבטא בציפורניים. 4•

נפתח לעניים. 5•

מייצג את החזון הראיה קדימה תכנון וכוון בחיים=  מאחסן את ההון . 6•

(  כי הוא מניע ) פותח סטגנציות . 7•

כף רגל לברך נגדית: מנח הכבד •

מרידיאן הכבד



מרידיאן הטחול  



zang:איבר יין •
0900-1100:יסוד אדמה  שעה •
אוהב יובש•

:תפקידים •
ויוצר דם' ומפיק גו צי T&T:שולט ב . 1•
ודם' יצור צי,דימומים,לסירקולציה , שולט בדם בכליו . 2•
שולט בשרירים במיוחד גפיים. 3•
נפתח לפה ומתבטא בשפתיים. 4•
מחזיק איברים במקומם, מעלה ' מעלה צי. 5•
מיקוד וזיכרון לימודי,ריכוז, יכולת לימוד ,YI :משכן המחשבה ה. 6•

כף רגל מול הקרסול = SPמנח  •

מרידיאן הטחול  



:יטסו'וגתרגיל  קיו •

ידיים לפנים עד מפגש  , אחד מול השני •

שני נדחף ולהיפך  , אחד דוחף •

להתחיל תנועה בחדר תוך כדי דחיפה וקבלה  •

תנועה החוצה תנועה פנימה של הידיים  •

(  ללא ניתוק מגע )ואולי אזורי גוף אחרים •

יטסו'ג–קיו 



:תרגול חוויתי •

וגיטסוהבנת קיו –" דוחף מקבל"•

מאחורי כתפי המטופל  המטפל בעמידה ,  יושב המטופל •

מעלה למעלה  ,  נשימה שאיפה •

נשיפה מוריד מטה  •

3מטלה דוח טיפול •

יטסו'גקיו 



תרגילי בסיס  ופרטניים  –זן זא

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94


דגשיםתמונהפירוטשלב

חיבור אל ההארה. אגן לצד אגן, ישיבה לצד מטופל5675חיבור11.

ולספק תמיכה באם צריך  , יש לוודא נוחות של המטופל

ירכיים/+ עם כרית מתחת לצוואר

5676עבודת הארהא

יד  : סיבובים גדולים12.

על יד

,  צלעות : סיבובים עם כיוון השעון על גבולות הבטן 

עצמות אגן

:  סיבובים קטנים 13.

שלושה סיבובים על  

כל איבר וממשיכים  

,  הלאה 

עוברים על כל קו גבולות הבטן וירידה דרך מרכז  

הבטן



: האבחוןאזורי השענות על 14.

כניסות אל אותם אזורים  

עליהם עבדנו בסיבובים 

.הקטנים

מטפל יושב סיזה  עם רגל עומדת לצידי  

יד אם תומכת לצידי  , בקו האגן, ההארה

.יד בת נשענת על פי הציור, הבטן

.גדולים סיבובים חזרה על 15.

ידיים  , מטפל פונה אל מול המטופלתנועת גל לרוחב הבטן16.

השנייהמונחות אחת על 

:  בטן/הרמה של המותן17.

כניסה עם שתי ידיים משני 

צדי הגב ומשיכה כלפי מעלה  

) עד לגובה כלוב הצלעות 

(פעמיים עד שלוש 

5677



:מעבר אל הידיים דרך מרכז בית החזה

–עולים מרום הבטן אל החזה 18.

להב "כאשר ההשענות היא עם 

.  הסטרנוםלאורך  " כף היד

5678

5679.מתיחת כתפיים מוצלבת 19.

עבודה על הידיים במנחים  

הייניםעל המסלולים -שונים

של הידייםיאנגים/

לכל מסלול מרידיאן עליו נעבוד נתאים את  

את מיקום ויציבת המטפל  , מנח היד הנכון

.בהתאם

,  לכל מסלול נשלב עבודת מתיחות מתאימה

.והשענות לאורך המרידיאן, טלטול

:נבדיל בין

מתיחה גדולה

מתיחה קטנה

רוטציות מפרקים וטלטול



יד  ,יד אם בשקע הכתף : טלטול110.

אוחזת  , בן מתחת לכרית כף היד 

היטב זווית ישרה בין הזרוע  

לאמה  

וטלטול של פרק יד האם  

5680

-"עמידת גיבור"מטפל עומד ב. 1

,לצאת" רגל היכון"

יד אם תומכת בשקע הכתף. 2

:  מתיחות גדולות111.

יד ישרה  ~ 180מתיחה אל . א

כשהזרוע צמודה ככל  ( למעלה)

.הניתן לאוזן 

(הצידה)~ 90מתיחה אל . ב

(כלפי מטה)~ 45מתיחה אל . ג

2

1

3

יד בת אוחזת בזהירות בכף  . 3

.היד

בעת לקיחת אוויר הרמה של  .4

מתיחה לכיוון  -ובעת נשיפה, היד

הרצוי



מתבצעות : מתיחות קטנות112.

כאשר המטפל מצליב את ידיו  

כאשר יד  , על גבי  יד המטופל

אחת מעל גובה המרפק והשניה  

מתחת לגובה המרפק

השענות מטה ואז פתיחה אל  5684

הצדדים



מתבצעות : מתיחות קטנות112.

כאשר המטפל מצליב את ידיו  

כאשר יד  , על גבי  יד המטופל

אחת מעל גובה המרפק והשניה  

מתחת לגובה המרפק

השענות מטה ואז פתיחה אל  5684

הצדדים

:yinהשענות  על מרידיאן מסוג 113.

~ 45של בזוית : ריאות 

90בזווית של : מעטפת הלב 

מרפק קרוב ככל הניתן אל : לב 

האוזן אמה מקופלת בניצב  

.לראש 

:דגשיםYinמרידיאן מסוג 5685

כף היד של המטופל פונה אל  1.

התקרה

המטפל יושב צמוד לגוף ישר   2.

אל מול המרידיאן  



השענות על מרידיאן מסוג  114.

yang:

מטהכלפי ~ 45-מעי גס

יד מונחת  -מחמם משולש 

ישרה לצד / האסיסעל גבי 

הגוף

בהמשך-: דקמעי 

5689

5891

דגשים yangמרידיאן מסוג 

.כף היד של המטופל פונה אל הרצפה1.

אל מול  , המטפל יושב מחוץ  ליד. 2.

.המרידיאן

מתיחה לפני ואחרי העבודה3.

,כל מרידיאן מקבל מגע פעמיים 4.

כיוון העבודה מכף היד אל עבר הכתף5.

הרוטציות זהות כמו במרידיאן מסוג  6.
Yin

את הרוטציות מבצעים לפני ואחרי כל  7.

מרידיאן או לפני ואחרי העבודה על  

.  שלושתם יחד 



יד ישרה מעל -: מעי דק14

הראש כשאזור הזרת  

מופנה כלפי מעלה

:דגשים מיוחדים-דקמעי 

:מנח להשענות על גבי האמה

,  להב כף היד של המטופל

מונחת על גבי הירך של  

כאשר להב של  )המטפל 

(הזרת פונה אל התקרה

:מנח להשענות על גבי הזרוע

יד כפופה אל עבר הכתף  

הנגדית

:רוטציות

המרפק  , כף היד מונחת על הכתף הנגדית 

יד אחת שלנו אוחזת בכתף ויש  , במרכז החזה 

שניה במרפק מבצעות יחד רוטציות כשיד אחת  

מעגלים כלפי  . עוקבת אחרי התנועה של השניה 

ניתן  . מתיחה בהמשך למנח . פנים וכלפי חוץ 

לבצע לפני ואחרי העבודה על המרידיאן

5692

5693

:תנוחת המטפל

יד האם  , "גיבור"מטפל עומד בעמידת 

יד בת נשענת לאורך  , אוחזת בכף היד

האמה עד קו המפרק

עם רגל גבוהה  סיזההמטפל יושב 

יד אם מונחת על  , (תואמת ליד הבת)

יד הבת נשענת לאורך  , גבי להב האמה

הזרוע לכיוון הכתף בטכניקה של משיכה  

דחיפה



יד אם  , מעלות לזרוע90-כשהאמה מורמת ב5694זרוע/מתיחת אמה115.

יד בת אוחזת בכף היד  , תומכת קרוב למרפק

.ובשורש כף היד בעדינות

,  כאשר המרפק מקובע-המתיחה נעשת בעדינות

והאמה מורדת כלפי מטה

:עבודה על כפות הידיים

רוטציות כף יד  

החוצה/פנימה-מתיחות

פלקס/פוינט

כפות -השענות על קווי אורך

ידיים

יד אם אוחזת בשורש כף היד, בסיזהמטפל 5696

של היד  והרפייהערסול 116.

במרחב

ניתן להחזיק את היד באוויר במנחים שונים  

לחבק מעט את כף  , ולקחת ממנה מעט משקל 

.היד 



,  מתיחה גדולה, הכוללים טלטול, חזרה על שלבי העבודה לאורך מסלול מרידיאן-השנייה מעבר אל היד 117.

.מתיחה קטנה והשענות

מטפל נשען  , מטפל יושב סיזה מעל ראש המטופל5698-שתי ידיים יחד118.

לאחור ליצירת מתיחה של שתי הידיים יחד

לאורך " פיל"השענות 119.

"הידיים

/ טלטול ידיים בעמידה120.

מתיחה

5699-



גפיים תחתונות

,  אנו מסתובבים אל הרגליים תוך כדי השענות קלה עם היד עליונה בתוך הבטן , ממצב של ישיבה בסמוך לבטן 

.לוקחים את הברך הקרובה אלינו בעזרת היד התחתונה ומרימים אותה 

:רוטציות של מפרק הירך121.

-ירך-שוק)~ 90-כשהרגל ב. א

(אגן

ידיים  , רגל גבוהה"= גיבור"עמידת 5701

תומכות בצידי הברך והקרסול לרוטציות  

של הירך הכפופה

והמטפל , כשהרגל כפופה. ב122.

מחבק את הברך בעזרת הכתף 

מונחת מתחת לגב שנייה יד , 

התחתון וביחד מבצעים את  

התנועה

5702



:של הרגלYinהשענות על מרידיאני ה123.

טחול

כבד

כליות  

:של הרגלYinדגשים להשענות על מרידיאני ה

הרוטציה תתבצע כלפי חוץ. 1

בעזרת המנח המתאיםנעשת חשיפת המרידיאן . 2

כיוון העבודה הוא מכף הרגל אל האגן. 3

כל מרידיאן מקבל מגע פעמיים. 4

.המתיחות מתבצעות לפני ואחרי ההשענות. 5

:מנחמרידיאן הטחול 124.

כף הרגל כפופה אל  

מול הקרסול הנגדי

5704

הברך  לאזור ברך מתחת /לדאוג לתמיכה של כרית

של המטופל



:מנחהכבד מרדיאן 125.

כף הרגל כפופה מעל 

הברך ואל מול מרכז 

הירך הנגדית

הכפוףלאזור כרית מתחת /לדאוג לתמיכה(מתיחה)5705

עדיף  )מרידיאן הכליות 126.

(במנח אחורי

בהמשך  , כאשר הרגל כפופה אל עומק הירך(:מתיחה)5706

מוציאים את כף הרגל כלפי , למרידיאן הכבד 

מקבעים אותה  , חוץ הרחק ככל הניתן מהאגן 

ומניחים כרית מתחת  , בעזרת כף הרגל שלנו 

.לברך הכפופה 

השענות על מרידיאני 127.

:של הרגל Yangה

של   Yangדגשים להשענות על מרידיאני ה

:הרגל

פניםהרוטציה תתבצע כלפי . 1

בעזרת המנח  נעשית חשיפת המרידיאן . 2

המתאים

כיוון העבודה מהאגן אל כף הרגל. 3

כל מרידיאן מקבל מגע פעמיים. 4

המתיחות מתבצעות לפני ואחרי  . 5



:מרידיאן הקיבה 128.

הקרסול מוצמד קרוב ככל  -מתיחה . א

שתי ידיים מותחות את  , הניתן אל הישבן 

(.לכיוון הבטן שלנו ) הברך כלפי חוץ 

כף הרגל מופנית כלפי פנים : מנח. ב

כף רגל חיצונית של מטפל  תומכת /וברך

בה כדי שתישאר בתוך המנח יד אם על  

.הברך

:  עבודה . ג

.  על המסלול שנחשף-עד הברך 

מסתובבים אל מול :  מתחת לברך 

המרידיאן יד האם מפנה את הקרסול  

בקו  , יד הבן עובדת עד למטה, פנימה 

הטיביהשל הלאטרלי 

5708

5709

5710



5713תמונה129.

–מתיחות . א

מישרים ברך ומרימים רגל  : מתיחה גדולה

ישרה גבוהה ככל הניתן תוך כדי תמיכה  

.  בברך הישרה 

מקרבים ברך מכופפת  : מתיחה נוספת 

ככל הניתן אל החזה ורק אז מישרים את  

.הרגל 

על המזרון  , רגל ישרה: מתיחה קטנה

יד בת , מטפל מניח יד אם מעל גבול הברך

מתיחה לכדי פלקס המותח  , אוחזת בעקב

הפוסטריוריאת השוק 

5712

5709



: עבודה  על ירך אחורית. ב

(עדיף במנח אחורי )שלפוחית שתן 

השענות עם ברך על גבי החלק האחורי של  

הירך בטכניקה של משיכה דחיפה

:אופציה נוספת

כאשר הרגל ישרה והחלק האחורי של 

השוק נח על הכתף שלנו יד אם תומכת  

לאו דווקא ) בברך ומשאירה אותה ישרה 

יד בן עובדת מקפל הישבן עד ברך ( נעולה 

.  כשהאצבעות מופנות כלפי מטה 

5713

מטפל  , ידיים אוחזות מעל הברך

פישוק  ,  יושב סיזה על האצבעות

ברך נשענת  . רחב בין הרגליים

בטכניקת  , לאורך הירך האחורית

".דחיפה-משיכה"

:עבודה על שוק. ג

כף הרגל על הרצפה : מהברך ומטה 

, נתמכת על ידי שתי כפות הרגליים שלנו 

שמונה אצבעות שתי הידיים שלנו מהוות  

את יד הבן ונכנסות  אל המרידיאן

כף רגל מטופל בין  , ישיבת סיזה5715

".מעצור= "ברכי המטפל

תוך כדי השענות  -"מושך"מטפל 

אל –אחורנית את כריות האצבעות 

ערוצי המרידיאנים



(מנח נוסף לגבודה אחורית: )מרידיאן כיס מרה130.

יד  , כף רגל צמודה ובגובה הברך הנגדית : מתיחה.  א

ברך תחתונה נשענת מתחת לברך המקופלת , אם באגן 

.הירך החיצונית מתיחה של , ומפנה אותה כלפי פנים 

:עבודה על הירך.  ב

.עבודה בצורה כזו עד לברך , כמו המתיחה

:עבודה על השוק. ג

ברך שלנו תומכת בכך הרגל , יד האם אוחזת בברך : 

.  המקופל ויד הבן עובדת עד למטה 

5711

.131
–הרגל מתיחות כף 

(החוצה/פנימה )מדאלית/לטרלית. 1

פלקס/פוינט. 2

בהמשך תמונות

.132
השענות על כף הרגל



.133
רוטציות של כף הרגל

5716

עקב/יד אם תומכת בקרסול

.134
החוצה של כף /פנימה-טלטול

הרגל

מטפל יושב סיזה יד מטלטלת את כף  

הרגל

פלקס של כף /פוינט-מתיחות135.

5717הרגל

,  טכניקת משיכה דחיפה של כף הרגל

יד בת , יד אם מונחת בתחתית העקב

על  / נשענת על כריות האצבעות

האצבעות

קווים אורכיים  3השענות לאורך 136.

הרגלבגב כף 

של האצבעותמשיכה + 

5718

נשנעתיד בת , יד אם בתחתית העקב

,  לטרלי: קווים אורכיים3בושי לאורך 

מדאלי עד לקצות האצבעות, מרכזי


