
 prone position –מנח שכיבה על הבטן 

 

מנח בו המטופל חש פחות חשוף ויותר מוגן, דבר שמאפשר רגיעה ומנוחה גדולה  יתרונות:

יותר. המנח הטוב ביותר לעבודה עמוקה ומרגיעה על אזור הגב, הסקרום )עצם הזנב( ועל 

 אחורי הירך והרגל כולה.

 

 

עבודה נכונה על אזור הגב בעליון תיתכן רק אם המטופל שוכב עם ידיו לצידי  חסרונות :

כן מנח ש"מזמין" חוסר נוחות בצוואר )על -הגוף, דבר שעלול להיות לא נוח לחלקם. כמו

המטפל לדאוג שהמטופל יפנה את ראשו מצד לצד מדי פעם במהלך השכיבה על הבטן(. 

תחתון )למטופלים אלה מומלץ להניח -מכאב גבמנח זה עלול להיות לא נוח גם לסובלים 

 כרית תחת הבטן(.

אפשר וכדאי להשתמש בכריות לתמיכה גם תחת בית החזה לנשים עם חזה גדול ולמטופלים 

המתקשים לנשום במנח זה, וגם בכריות תחת הקרסוליים למטופלים עם רווח גדול תחת 

תחתון )לזמן -מה, בעיות גבאזור גיד אכילס. לא מומלץ לשימוש לסובלים מבעיות נשי

 ממושך( ולנשים בהריון לאחר חודש שלישי.

 

 

 שתן, כליות, כל מרידיאני הירך האחוריתה לפוחיתש מרידיאנים נגישים ביותר :

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מנח אחורי  –קאטת גב 

 (שכיבה על הבטן)

 

  

  

 המוצגת בתמונות, הינה קאטא בסיסית, יתכנו שינויים ממורה למורה,  הקאטא

 .., תוספות ואו ביטולים של חלק מהטכניקות המוצגותשינויים

 

 

 דגשים תמונה פירוט שלב

 ישיבת סיזה לצד מטופל חיבור  .1

אנו יושבים לצדו של המטופל כך שיד ימין שלנו קרובה אל גופו . הירך 

שלו האגן שלנו בקו האגן שלו . עוצמים את שלנו נוגעת בצד הגוף 

עיננו ,נושמים כמה נשימות עמוקות מתעוררים למצב כפי שהוא 

ומשלימים עימו  . מניחים את יד ימין בגב התחתון ואת יד שמאל בין 

 השכמות , מקשיבים לנשימה , לתגובת הגוף , מלטפים מעט .

מטפל על הברכיים אל מול   רוקינג  .2

נענוע מתוך המטופל, יצירת 

 עבודת הארה

 מתיחות:  .3

 
 

 במתיחה שני שלבים : 
א.  הרחקת הידיים זו מזו על 

פני השטח עד מצב ביטול   
 גמישות של העור

ב. כניסה עם הגוף בין הידיים  
 . 
 

 -מתיחות  .4

 אורכיות

מתיחות לאורך 
שרירי עמוד 

השדרה משני 
 צדדיו

 

 

 

 בשני אופנים:

מתיחה קצרה: מרחק קצר בין 

ידיי מטופל, יד אם ע"ג קו 

 הסקרום,

מתיחה ארוכה: הגדלת 

 המרחק בין הידיים



 

מתיחות   .5

 :אלכסוניות

מתיחות 
אלכסוניות בין 
קצה השכמה 

לעצם האגן 
 הנגדית 

 

 

 

 

 

ידיים באלכסון, יד אחת ע"ג קו 

המותן/גב תחתון, יש שניה 

 באלכסון ע"ג השכמה הנגדית

מתיחה   .6

אלכסונית  

עד  -ארוכה

 לקרסול

 

מתיחה בין הקרסול ) עם  

הרגל ( לשכמה הנגדית 

ולשכמה באותו צד , לבצע 

 בשני צדדי הגוף

 

   BLמסלול   .7

עבודה על   .8

  -זוקפי ע"ש

מסלול מרידיאן 

כף יד  – BL -ה

 מלאה

צון  1.5)כ

 מע"ש(

 

 צד רחוק: 

יד אם ע"ג הסקרום, יד בן 

 ף הרחוקנשענת לאורך הזוק

 צד קרוב:

באותו האופן, יד יד אם מונחת 

הבת מונחת הפוכה )אצבעות 

פונות אל המטפל( ונשענת על 

 הזוקף הקרוב אלינו

השענות אמה   .9

 ע"ג צד רחוק

צון  3 -)כ

 מע"ש(:

ניתן להשען 

כאשר יד האם 

 

יד אם מונחת ע"ג שכמה 

נשענת  יד הבתרחוקה,

בעזרת האמה על החלק 

 הזוקף הרחוק שלהלטרלי 

 



 גבוהה= כף יד,

יד האם 

נמוכה= מרפק 

 אחורי

השענות אמה   .11

 הקרוב ע"ג 

 

מטפל יושב עם רגל גבוהה, 

לצידי מטופל, יד אם מונחת 

ע"ג השכמה, יש בת נשענת 

את יד הבן יש  -על צידי הגב

להניח כאשר היא כפופה 

 ופונה לכיוון המטפל

השענות לאורך   .1

 קו מרכזי -ע"ש

(GV) 

 

יד אם נשענת ע"ג הסקרום, יד 

 מלמעלה למטה,בן נשנעת 

יד האם  –אח"כ החלפה 

נשענת בין השכמות, יד הבן 

 יורדת לאורך מרכז ע"ש

השענות פרפר   .2

 לאורך ע"ש

עמידה גבוהה לצידי המטופל,  

כפות ידיים נשענות "בצורת 

 פרפר", לאורך הזוקפים

השענות "צלב"   .3

על גבי קו 

 מרכזי

כאשר יד בן מונחת בצלב על  

גבי יד האם, השענות על 

 מרכז ע"ש ולאורך הגב

מטפל מתמקם מעל ראשו של  מעבר אל  גב עליון  .4

המטופל, בסיזה, חולצה 

 מוקפדת בתוך המכנס

הליכת פיל   .5

לאורך גב עליון 

 /ידיים

 

ממרכז גב עליון, השענות כף 

יד מלאה, "הליכת פיל" עד 

 לקצות האצבעות של הידיים

השענות אמה   .6

 לאורך גב עליון

נגדית, יד בן יד אם ע"ג שמכה  

 נשענת עם אמה ע"ג זוקפים

הורדה של   .7

הידיים לצידי 

 הגוף

  



השענות אמה    .8

לאורך זוקפים, 

מסביב 

 לשכמה+גיהוץ

 

 

 

 

 

אותה הטכניקה, רק שהפעם 

 ידי המטופל לצידי הגוף.

השענות עם האמה, יד אם 

 ע"ג שכמה נגדית

חזרה על   .9

 -"הליכת פיל"

לאורך הגב  

  והידיים

 

 

 

החלקה לאורך   .11

 ע"ש+ נענוע

 

בישיבת סיזה נמוכה, ידיי 

מטפל נמתחות לאורך הגב, 

עד למתיחה של חוליות הגב 

 התחתון, ואז נענוע

 

כתפיים, שכמה   .11

 וגפה עליונה

כדי להתחיל מהצד הרחוק,  

 ואז לעבור לצד הקרוב

רוטציה של   .12

 הכתף

ידיים חובקות את הכתף  

)אחת מעליה ושניה תחתיה(, 

תנועה של כל הגוף בעזרת 

 נניע את הכתף בסיבוב

טלטול היד   .13

והרמה שלה על 

 הגב

מטפל עובר לשבת לצידי  

 המטופל.

יד אם אוחזת מתחת כתף יד 

בת אוחזת באיזור האמה, 

מטלטלפי את היד עד שנרגיש 



כי היא רפויה לגמרי, ואז נרים 

 -את היד כפופה על גבי הגב

כך שהיא חושפת את גבולות 

 השכמה

רוטציות של   .14

 השכמה

מטפל ישוב סיזה עם רגל  

 חיצונית עומדת,

הרגל הפנימית תומכת צמוד 

 לגוף המטופל.

יד אם אוחזת מתחת לכתף 

 ודואגת שהיא רפויה.

יד בת חובקת את השכמה. 

 -בעזרת תנועה של כל הגוף

ניצור רוטציה לפתיחה של 

 שכמה.-הכתף 

מתיחות של   .15

 השכמה

יד אם מתחת  -אותה ישיבה 

לכתף, יד בת מתחת לקו 

השכמה, והשענות אחורנית 

תוך  -של המטפל לכדי מתיחה

 כדי נשיפה

כניסת אצבעות   .16

אל מתחת 

 לשכמה

באותה הישיבה, תוך כדי  

 4סיבוב של האגן, כניסה של 

 -אצבעות לתוך השכמה

 "טכניקת משיכה דחיפה."

חזרה על   .17

 רוטציות

  

בין שתי הטכניקות  ניתן לשלב סגנון שני: -עבודה על השכמה 

או לבחור את המנח הנכון 

 יותר עבור המטופל

מעבר לישיבה   .18

 אל מול השכמה

כתף המטופל מונחת ע"ג  

ברכי המטפל, המטפל פונה 

אל מול זוית השכמה של 

 המטופל

יד אם סביב החלק העליון של  השענות אמה   .19



השכמה, יד הבן עוטפת את  סביב השכמה

החלק התחתון בעזרת האמה, 

החלפה בין הידיים, וחזרה על 

הטכניקה בחלק העליון של 

 השכמה

מרפקים לתוך   .21

 השכמה

מטפל בסיזה נמוכה,כניסת   

מרפק אחורי לתוך השכמה 

 והרמה עדינה של השכמה. 

הרמת השכמה   .21

 עם אצבעות

מטפל בסיזה נמוכה, אוחז  

בעדינות בשולי השכמה 

ומרימם תוך כדי מתיחה 

 עדינה אחורנית

על מעבר   .22

 השכמה השניה

  חזרה על אותם שלבים....

מטפל יושב סיזה אל מול הגב   גב תחתון  .23

 התחתון של המטופל

תנועת "גל"   .24

לרוחב ע"ש 

 מותני

הידיים מונחות זו על גבי זו,  

 תנועת גל לרוחב ע"ש מותני

עבודת אמה   .25

קווים  3ע"ג 

מותניים 

  רוחביים 

יד אם ע"ג הסקרום, השענות  

ע"ג הצד הרחוק תחילה, ואז 

 על הצד הקרוב

השענות ע"ג   .26

 הסקרום

 

מעבר לעמידה גבוהה לצידי 

המטופל, ידיים מונחות בצלב 

ע"ג הסקרום, השענות + 

סיבוב של הסקרום עם כיוון 

 השעון

השענות    .27

 -אגודלים על

 גבי הישבן

 

בעמידה גבוהה, השענות 

קווים  3 אגודלים לצידי

 אורכיים:

 ע"ג הסקרום .1

 לצידי גבול הסקרום .2



 במרכז הישבן .3

השענות אמה   .28

 על גבי הישבן

 

ישיבת  -על גבי הצד הרחוק

 -סיזה אל מול המטופל, יד אם

אמה, מונחת על הסקרום, יד 

בן נשענת עם האמה לאורך 

 קווים צידיים

השענות אמה   .29

 על גבי הישבן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צד קרוב: מטפל יושב לצידי 

המטופל, רגל חיצונית עומדת, 

בן,  –יד אם ע"ג הישבן, אמה 

נשנעת לצידי קווים אורכיים 

 בישבן

 מעבר אל הרגליים .33

השענות כללית   .31

 צד רחוק –

 

מטפל אל מול המטופל, 

השענות כף יד מלאה ע"ג רגל 

שוק )התאמת  -ירך -רחוקה

 המרחק מול גוף המטופל(

כללית השענות   .32

 צד קרוב

 

 כנל

אחיזה באיזור הקרסול וכיפוף   טלטול הרגל  .33

הברך. יד אם תומכת מעל 

הברך. טלטול של הרגל 

בגבהים שונים, כך שנראה 

 שכל הרגל שותפה לתנועה



מתיחה של   .34

 -עקב לישבן ב

 זויות 3

 

בעמידת "גיבור", רגל חיצונית  

יד אם תומכת עומדת, 

בסקרום, יד הבת אוחזת 

בקרסול, ומקרבת עקב אל 

זויות:  3 -הישבן ב

 מרכזית/לטרלית/ מדאלית

המשך השענות   .35

לאורך מסלול 

 BLה= 

השענות ברך 

 ע"ג ירך אחורי
 

רגל האם היא הרגל הקרובה  

אל כפות הרגליים, יד אם 

תומכת בסקרום, יד בן מחזיק 

 .את השוק המורם

 

הנחת הקרסול,   .36

ע"ג הקרסול 

חשיפת  -הנגדי

 LIמרידיאן 

 

 

 

 

 

 

ברך אל ברך,  -מטפל מצמיד

ומניח קרסול ע"ג קרסול נגדי 

לחשיפת מנח המרידיאן, 

רגל  -השענות ברך ע"ג ירך

אם קרובה לכפות רגלי 

נשענת.  -המטופל, ברך בן

בסקרום,  -ידיים תומכות

 ובקרסול

 

 -החלפה בין תפקידי הרגליים

 והשענות לאורך השוק.

הנחת כף הרגל   .37

 -על גבי הברך

לחשיפת מנח 

GB  רגל =(

 91 -כפופה ב

 מעלות(

 

 

 

 

יד חיצונית נכנסת אל מתחת 

לברך, יד שניה מקרבת את 

הקרסול אל הישבן, גרירה של 

הרגל החוצה, ופתיחה של 

מעלות. מניחים  03 -הירך ל

את כף הרגל ע"ג הברך 

 GBהנגדית= חשיפת מרידיאן 

 

השענות ברך לאורך קו 

הנחיות כמו מנח  -המרידיאן



 

 קודם

עבודת אמה   .38

קווים  3לאורך 

  בשוק

 

 

 

מטפל מתמקם כך שהברך 

ירך  -שלו  מונחת על גבי

 המטופל,

השוק של המטופל מונח ע"ג 

 הירך של המטפל.

 

י העקב, יד אם נשענת על גב 

 2השענות עם האמה על גבי 

 ווים אורכיים:ק

 ש"ש -קו מרכזי .1

 קו מידאלי= כליות .2

 גיד אכילס  .39

 

 באותה הישיבה:

השענות "גל" ע"ג גיד אכילס, 

 -הרגל, יד בןיד תומכת בכף 

 אמה,

 כף רגל  .41

 

 באותה הישיבה:

 יד אם תומכת בעקב

יד בן נשענת עם האגודל 

קווים מרכזיים בכף  3לאורך 

 הרגל:

 לטרלי

 מרכזי

 מידאלי

 

 

 + גיהוץ של האמה

 



רוטציות של כף   .41

+ מתיחות הרגל

 פלקס -פוינט ו

 

מעבר לישיבה לרגלי המטופל, 

מעלות  03-הרמה של השוק ל

 לירך,

תמיכה בקרסול ורוטציות א. 

 ,לשני הכיוונים -של  כף הרגל

 

ב. מתיחה של כף הרגל 

מידאלית/לטרלית תוך כדי 

 קיבוע עם יד האם

 

 "סחיטה" של כף הרגלג. 

מעבר אל הרגל   .42

 השניה

 חזרה על שלבים

31-41 

במעבר מרגל לרגל, כדי לבצע 

 מתיחה עדינה של הרגל

  מתיחות  שתי רגליים יחד  .43

ושחרור נענוע   .44

 אגן

 

מטפל עומד, אוחז בקרסולי 

המטופל, ומרימם בזהירות 

כמה ס"מ באוויר, נענועים 

 עדינים לצדדים

מתיחות   .45

 רגליים+ גב

 

מטפל עומד על גבי ירך 

אחורית, ובצמוד אל הברך 

 )לוודא שאין לחץ מיותר(

השוק "כרוך" סביב רגלי 

המטפל, וכפות הרגליים 

"כרוכות" מתחת לברך 

 -המטפל

 

בעודו עומד, המטפל נשען 

בזהירות לאורך הגב של 

"השענות פיל" +  -המטופל

 מתיחות אלכסוניות



דריכה על כפות   .46

 הרגליים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעמידה גבוהה, מטפל דורך 

על כפות רגליי המטופל ועד 

למצב של עמידה יציבה ע"ג 

 "קשת" כף הרגל

 

כאשר מטפל פונה  .1

 לכיוון ראש המטופל

עם  כאשר מטפל עומד .2

 הגב אל המטופל

כאשר המטפל עומד  .3

יציב על גבי כפות 

 רגליי המטופל 

 

 "הברשת" גוף המטופל  סיום  .47

חזרה לישיבת סיזה לצידי 

המטופל, בהדרגה ניתוק 

 והפרדות.

 

           

 

 

 

 


