
  מנח צד– side position 

 

 

-המנח הנוח ביותר עבור המקבל, במיוחד אם סובלים ממתח בצוואר או בעיות גב יתרונות :

תחתון. מאפשר למטופל אפשרויות רבות ונגישות הגבוהה ביותר לעבודה על מפרק הכתף, 

 אזור הצוואר ומפרק הירך, כמו גם צידי הגוף.

 

 

לב לנטיית מטופלים "להישפך" קדימה מאזור המותניים ובכך -על המטפל לשים חסרונות :

להקשות על הנגישות לצוואר ולכתף, מנח זה דורש מהמטפל תנועה רבה סביב המטופל 

-ושינויים תכופים בתנוחת הטיפול. מקשה במקצת על השענות עמוקה על אזור הגב והגב

 ת למנחי עבודה אחרים.התחתון. דורש ידע, ניסיון ואימון רב, יחסי

 

 

יש לוודא שהמטופל שוכב על הצד ולא על הכתף ולהוציא את הכתף לכיוון החלק  דגשים:

הקדמי של הגוףעל ידי דחיפת השכמה וכף היד הרחק מאתנו ) אלא אם כן למטופל נוח 

לשכב אחרת ( כרית מתחת לברך המקופלת, כרית מתחת לראש , לוודא אם יש צורך בכרית 

נשים בהריון , מתח בכתפיים(, ולוודא אם יש צורך בכרית מתחת לשוק הישרה. בחזה ) 

 לאזן את האגן .–לוודא שהגב ישר , ושהרגל הארוכה ממשיכה את הקו הישר של הגב

 

 דק.-גס, מעי-משולש, מעי-מרה, כבד, מחמם-כיס מרדיאנים נגישים ביותר :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מנח צידי -קאטא צד

 

 

 

 

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

 .., תוספות ואו ביטולים של חלק מהטכניקות המוצגותשינויים
 

ש

ל

ב

  

 דגשים תמונה פירוט

מטפל יושב סיזה עם רגל גבוהה לצידי   חיבור  .1

מטופל, ידיים מונחות בהתאמה על הבטן 

 והגב.

נענוע+ רוטציות  קטנות   .2

 הכתף של

 

קדמי  -מטפל תומך בכתף משני צידיה

כאשר היד חובקת מתחת לזרוע המטופל, 

 יד המטפל תומכת בשכמה,  -ואחורי

 האצבעות משולבות

 הנעה בצורת טלטול ורוטציה של הכתף

מתיחה של הכתף/צוואר    .3

 מטה

 

ידיים משולבות ברום הכתף/שכמה, 

 השענות מטפל לאחור ויצירת מתיחה 

 2 -הראש השענות על  .1

 קשתות צידיות

 

יד אם מונחת על גבי הגולגולת, יד בת 

נשענת לאורך קשתות מקו השיער/גבה 

 ועד האוספיקוט

השענות לאורך הפנים   .2

מקו הרכה ועד תחתית 

 הלסת

יד אם מונחת על גבי הגולגולת יד בת  

נשענת עם שורש כף היד לאורך צידי 

 הפנים



 השענות בושי סביב האוזן  .3

 

מונחת על הגולגלת יד בת נשענת יד אם 

בושי סביב האוזן, החלפת יד אם ובת לפי 

 הצורך

מתיחה אלכסונית של   .4

 כתף/צוואר

אמה נשענת על קו האוסיפוקט, יד אם על  

בהצלבה, טכניקות משיכה  -הכתף

 דחיפה" ליצירת  מתיחה

קווים  3השענות לאורך   .5

 אורכיים בצוואר

 

 -בושייד אם חובקת את הכתף, השענות 

 בטכניקת משיכה דחיפה

מעבר אל מעבר ראש המטופל,   כתף שכמה 

 ישיבת סיזה עם רגל גבוהה

השענות בושי/אגודל על   .6

 אגודל לאורך רום הכתף

 

 מתחתית הצוואר ועד קו הכתף

השענות אמה על קו רום   .7

 הכתף

מטפל חוזר לעמידה לצידי המטופל,  

 "גיהוץ" האמה על קו רום הכתף

 שכמה 

השענות אמה סביב   .8

 שכמה בשתי קשתות

 

מטפל  עומד על ברכיו אל מול גב  

 המטופל

 

יד אם חובקת את הכתף מקדימה, אמת 

הבת נשענת על גבי קשת קטנה )צמוד 

לקפל הכתף( וקשת  רחבה, )מתחת לקו 

 השכמה(

השענות אמה בשקע   .9

 הכתף

 

, יד האם אחוזת את שקע הכתף מתחת 

מרפק אחורי לזרוע, יד בת נשענת עם 

 מקו הסטרנום ועד שקע הכתף



השענות אמה בקו התפר   .11

מקדמת הכתף  -הקדמי 

 (LIועד המותן )

 

החלפה בין יד אם לבת, הטייה עדינה של 

יד המטופל אחורנית לחשיפת צידי הגוף,  

 מטפל נשען עם אמה לאורך המסלול

השענות בושי סביב   .11

 השכמה

 גבוהה,ישיבת סיזה לצידי מטופל, רגל  

יד אם חובקת את שקע הכתף )מתחת 

לזרוע(, יד בת נשנענת בטכניקת משיכה 

דחיפה ואגודלים/אצבעות נכנסים אל 

 מתחת לשכמה

 משיכה שכמה "החוצה"  .12

 

 מטפל יושב רגל גבוהה לצידי מטופל,

 יד אם בשקע הכתף

 

 הטייה בעת שאיפה, של הכתף קדימה.

משיכה אחורנית של הכתף  -ובעת נשיפה

 והכנסת אצבעות מתחת לשכמה.

חזרה על רוטציות של   .13

 כתף/שכמה

 

 

חזרה על רוטציות של   .1

 הכתף:

כמו  -א. רוטציות קטנות

 2בסעיף מס' 

 

 -ב. רוטציות גדולות:

המטפל אוחז ביד אם 

ברום הכתף, ויד הבת 

תומכת באמה הרפויה של 

תנועה כלפי חוץ  -המטופל

 לפתיחת בית החזה

 

 

 

 

 

 

 

בישיבת סיזה כאשר רגל בהתחלה 

חיצונית עומדת, ומשם המטפל מתרומם 

 לעמידת גיבור לטובת הרוטציות הגדולות.

 ידייםעבודה עם גפה עליונה=   

כהמשך  -מתיחות ידיים:  .2

ישיר אל הרוטציה, נבצע 

 מתיחות :

 

 

 

התאמת גובה עמידת המטפל בהתאם 

 למתיחה:

 



 לכיוון הראש-האחת

 

 לכיון הרגליים -השניה

 

 

עמידה גיבור  -במתיחה לכיוון הראש

 גבוהה, יד אם תומכת בשכמה

 

במתיחה לכיוון הרגליים, מטפל משנה 

לכיוון רגלי המטופל, ידיים  -כיוון עמידה

אוחזות בשורש כף היד, ובשיא המתיחה, 

מוסיפים מתיחה עדינה של שורש כף היד 

 כלפי הירך

מתיחה של היד כלפי   .3

 מעלה

 

יים בשורשי כף היד, אחיזה של כפות היד

מטפל על מול המטופל בעמידת ברכיים, 

בעת לקיחת אוויר המטפל מצמיד את יד 

 המטופל לגופו ושוקע מעט מטה,

בעת נשיפה, המטפל מתרומם מעט 

 ושומר על היד צמודה אליו עד למתיחה.

 -השענות לאורך היד  .4

כאשר היד מונחת   ישרה 

על הגוף צמוד לקו התפר 

(GB,LI,TW) 

 

 

 

 

 

 

ניתן גם להניח את ברך המטפל על שקע 

המותן ועל גביה להניח את יד המטופל 

הרפויה )זאת בהתאמה לגובה הנדרש 

 מהמטפל ביחס למטופל(

 טורסו

 מתיחת הטורסו  .5

 

השענות אמות ומתיחה של קו האמה 

, ניתן להעביר את יד המטופל על /מותן

 ומעבר לראש ובכך להגדיל את המתיחה

 אמה לאורךהשענות   .6

 GB -מסלול ה

 קו התפר  -מיקום

 

 

יד אם= אמה, מתחת לקו השכמה, יד 

 המסלולבת= אמה לאורך 

 



המרכזי של 

 החולצה

 

 

 

 

 

מרידיאן רוצים לחשוף מסלול כאשר 

אז אפשר לשנות את  יותר,פוסטריורי 

המטפל יושב לצידי  מנח הישיבה כך

המטופל,  רגל גבוהה, השענות של מרפק 

 אחורי+ יד אם עוטפת אותו

 השענות אמה על המותן   .7

 

 

 

 

 

 

יד אם תומכת בישבן/אגן, יד בת נשענת 

בין כלוב המסלול העובר  אמה ע"ג

 אסיס -הצלעות ל

 ישבן/מפרק ירך  .8

 סביב מפרק -מעגל קטן

 

 ישבן -מעגל גדול

 

 

 

 -השענות אמה סביב מפרק הירך/ישבן

 בשני מעגלים 

יד אחת  –רוטציות לישבן   .9
בסקרום ויד שניה בראש 

הפמור מסתובבות בצורה 
של יד רודפת יד לאותו 

כיוון , יש לנוע לשני 
 הכיוונים .  

  



מתיחות בין הסקרום   .11
 לראש הפמור 

 

  

עבודה על הישבן   .11
בשלושה קוים אורכיים 

רוחביים ) ובשלושה קוים 
יש לשים לב שקו המתאר 

הוא הסקרום והוא קו 
 אלכסוני

  

 

 רגליים

 רוטציה לרגל הכפופה:  .12

א. רוטציה גדולה של 

כאשר  –מפרק הירך כולו 

השוק מונח על גבי אמת 

 המטפל.

 

ב. רוטציות המשלבות 

הטיה של הקרסול 

 במקביל לתנועת הירך

המטפל שולח רגל קדימה אל מעבר לגוף  

 לטובת תמיכה.המטופל 

יד בת נכנסת מתחת לשוק ואוחזת 

מתחת לברך. )רצוי להשעין אותה על גבי 

ירך המטפל לטובת חלוקת משקל נכונה 

 יותר(

 יד האם תומכת במפרק הירך/ישבן

מתיחה של הרגל   .13

כף רגל  עומדת  -הכפופה

 מונחת על המזרון

מניחים את כף רגל המטופל על המזרון  

בקדמת גופו, ומייצבים אותה כך שלא 

 .תנוע. מותחים החוצה 

מתיחה של הרגל   .14

ברך מונחת על  -הכפופה

 המזרון

מניחים את הברך על המזרון ומותחים  

 את הקרסול כלפי חוץ

 -השענות לאורך מסלול ה  .15

GB 

 

 השענות כף יד 

 

 +השענות אמה 

 גיהוץ

 

  בושיהשענות 

 

  השענות ברך

 בירך אחורי

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 רגל כפופה: -שוק  .16

 

 השענות כף יד 

 

 השענות בושי- 

 אגודל על אגודל

  

 רגל ארוכה:  .17

השענות ברך לאורך 

 הרגל

 

 

 

ברך האם מונחת על הרצפה, פישוק רחב 

בין הרגליים, ידיים תומכות בשני קצוות 

 הרגל הישרה.

 

 רגל האם= -בהשענות על גבי הירך

נשענת  -קרובה לכפות רגליים, רגל הבת

 מהישבן לכיוון הברך

 

החלפה בין  -בהשענות על גבי השוק

תפקידי הרגליים, חשוב לשמור על פישוק 

 רחב,

 ידיים תומכות בצמוד לברך הנשענת

 מתיחות

 -מתיחות אלכסוניות  .18

 לפיתול

 

ידיים מותחות את הטורסו, כאשר יד 

 -יד שניהדוחפת,  -אחת מונחת על הישבן

 מושכת את שקע הכתף

 

 



 מתיחה נגדית:

 מושכת -יד מונחת על האסיס

 דוחפת -יד בת מונחת על שכמה

מתיחת רגל   .19

 גבוהה+

 

 

 -מתיחה משולבת

  עם פיתול

 

 

 

 

 

 

 

מתיחה של הרגל הכפופה לכדי  -1שלב 

תמיכה בישבן  -יישור+ מעט אחורנית

 בעת הרמת הרגל.

 

ברך  -מטפל על האצבעות -2שלב 

נשענת לתוך הישבן, וברך שניה מתחת 

לשכמה, מעבירים את יד המטופל אל 

מעבר לגב, ותמיכת ידי המטפל בשקע 

 הכתף ובברך המטופל

 

דחיפה של  -מתיחה והטייה -3שלב 

השכמה אל המזרון בעוד שהרגל נשארת 

 במתיחה אחורנית

 מתיחות גב קטנה  .21

 

, יד אם אוחזת בכתף PSISיד אם על ה

 והארכת הגבלמתיחה 

 מעבר אל הצד השני.. חזרה על השלבים עד לסיום ופרידה  .21

 

 

 


