
 המכללה לרפואה טבעית אינטגרטיבית



בן שימול גבריאל: כתב וערך   



עצמות עמוד השדרה 

שרירי ארוך גבי 

שרירי הדלתה 

שרירי הטרפז 

שריר רחב גבי 

רומבואידים 

מרים השכמה 

מחתלת הגב 

עיסוי גב חלק א' 



7 -חוליות הצוואר  –סרויקליס   

12 -חוליות החזה  –טורקליס   

5 -חוליות המותן  –לומבריס   

  4 -חוליות העצה  –סאקרליס 

3-4 –חוליות הזנב העוקץ  –כוכסיס   

C – 1 - 7 

T – 1 - 12 

L – 1 5  

S – 1 – 4  

COX – 1 - 4  



 זיז אחורי

 זיז צידי

 ץ

 

 זיז אחורי

צידיזיז   



 גוף החוליה

 זיז צידי

 זיז אחורי

 תעלת הלמינה

 נקב חוט השדרה
 ספניאל קורד

 זיז מפרקי עליון



7 

.בין החוליות מפרק קדמי –דיסק   

, סחוס פיברוטי  עגול  

פיברוטיים עגולים בהיקף סיבים   

.  לטיני סופג זעזועים'גרעין גובמרכז   



 עורק העובר בחריר חוליות הצוואר

VERTEBRAL  BASILARY  ARTERY 



!שימו לב כמה רצועות מגינות על עמוד השדרה  



 ליליאקוסטאליס

 לונגיסימוס

 ספאניאליס

 הזוקפים :
 ספניאליס

 לונגיסימוס
 לליאקואסטאליס

ש"פשיטה וזקיפה של ע  
ש"ע צידיתכפיפה   

לומברוםקואדרטוס   
 המרובע המותני
 כפיפה גב הצידה

 הרמת הירך

ספניאל סאקרו  
 מחתלת הגב

http://www.bartleby.com/107/115.html


 רומבואידים
מיזור/ מינור   

השכמה  מקרבי 
השכמהקרוב   

מטהוסיבוב   

  סקאפולה אלבטור
 מרים השכמה

 הרמת השכמה

דורסי לאטיסימוס  
 רחב גבי
סיבוב מדיאלי,פשיטה   

 וקרוב הזרוע

ור'מג טארס    
סיבוב מדיאלי,פשיטה  

 וקרוב הזרוע

 טראפזיוס
 הטרפז
,קרוב,הרמה  
 סיבוב 

והורדה של  
 השכמה



 טרפזיוס

 רומבואיד

ור'טארס מג  

 דלטואיד

ספניאליס סאקרו  

דורסי לאטיסימוס  

מדיוס גלוטאוס  

מקסימוס גלוטאוס  

 אילייק קרסט



שש פעמים' מריחת שמן ואפלורג 

 בתנועת הלוך ושוב  -חיכוך  –פריקשן 

חריש עמוק עם האצבעות יד מול יד 

 אגרופים   2חריש עמוק 

  פסים בכול צד  3פנינג אורכי 

 פנינג רוחבי בכול צד 

פעמים 3' אפלורג 

 כחתול"מתיחת גב תחתון" 



 הכרות לגב –חלק א 

 '  מריחת שמן ואפלורג

 תנועת הלוך ושוב –פריקשן 

 חריש עמוק אצבעות יד מול יד  

 חריש עמוק אגרופים

 פסים 3פנינג אורכי 

 פנינג רוחבי

 פעמים 3' אפלורג

 "חתול"מתיחת גב תחתון 

 חלק ב - גלוטאוס
 פנינג לשרירי הגלוטאוס אורכי

 פנינג שרירי גלוטאוס רוחבי
גלוטאוס' דחיסות ופטריסאג  

צד הגוף' פטריסאג  
 כולל עיסוי כתף וצוואר

ל בצד שני"כנ  

 חלק ג - מיקוד עמוד שדרה
 פריקשן הלוך ושוב זוקפים

תנועת אגודלים עמוקה משני  
ש"צידי ע  

 מהצוואר עד לאגן
אצבעות  2 –" מחרשה "  
בלחץ מהאגן חזרה לצוואר   

אצבעות   –ויברציות 
 מהצוואר לאגן

 



 הכרות לגב –חלק א 
 '  מריחת שמן ואפלורג

 תנועת הלוך ושוב –פריקשן 

 חריש עמוק אצבעות

 חריש עמוק אגרופים

 פסים 3פנינג אורכי 

 פנינג רוחבי

 פעמים 3' אפלורג

 "חתול"מתיחת גב תחתון 

 חלק ב - גלוטאוס
 פנינג לשרירי הגלוטאוס אורכי

 פנינג שרירי גלוטאוס רוחבי
גלוטאוס' דחיסות ופטריסאג  

צד הגוף' פטריסאג  
 כולל עיסוי כתף וצוואר

ל בצד שני"כנ  

 חלק ג - מיקוד עמוד שדרה
 פריקשן הלוך ושוב זוקפים

ש"תנועת אגודלים עמוקה משני צידי ע  
 מהצוואר עד לאגן

אצבעות  2 –" מחרשה"  
בלחץ מהאגן חזרה לצוואר                  
לאגןאצבעות  מהצוואר  –ויברציות   

 חלק ד - עורף וצוואר
מהאגן עד לכתפיים –לגב  דרינינג  

לאחורי הצוואר דרינינג–' פטריסאג  
נוסף כתפיים' פטריסאג  

ורומבואידיםאיסוף שכמות   
שלוש פעמים' אפלורג  



 הכרות לגב –חלק א 

 ' מריחת שמן ואפלורג

 תנועת הלוך ושוב –פריקשן 

 חריש עמוק אצבעות

 פסים 3פנינג אורכי 

 פנינג רוחבי

 פעמים 3' אפלורג

 "חתול"מתיחת גב תחתון 

 חלק ב - גלוטאוס
אורכי הגלוטאוספנינג לשרירי   
רוחבי גלוטאוספנינג שרירי   

גלוטאוס' ופטריסאגדחיסות   
צד הגוף' פטריסאג  

 כולל עיסוי כתף וצוואר
ל בצד שני"כנ  

 חלק ג - מיקוד עמוד שדרה 
הלוך ושוב זוקפים פריקשן  

ש"ע צידיתנועת אגודלים עמוקה משני   
 מהצוואר עד לאגן

אצבעות בלחץ מהאגן חזרה לצוואר 2 –" מחרשה"  
אצבעות  מהצוואר לאגן –ויברציות   

 חלק ד - עורף וצוואר
מהאגן עד לכתפיים –דרינינג לגב   

דרינינג לאחורי הצוואר–' פטריסאג  
נוסף כתפיים' פטריסאג  

 איסוף שכמות ורומבואידים
שלוש פעמים' אפלורג  

 סיום:  פטריסאג' כל הגב  מהאגן עד לכתפיים
אמותמתיחה והחלקת   

(סרטןהליכת )גלגולי עור , הגב ניגוב   
האקינג,  קאפינג, הקשה   

 תנועת סיום מאחדת מהראש עד לכפות הרגליים
מקלעת השמש –קרקוע   


