
 המכללה לרפואה טבעית אינטגרטיבית



גבריאלבן שימול : כתב וערך   





הינה התנועה הבסיסית והיא כוללת את מגע ההחלקה על גוף המטופל והעור. 

הינה תנועה ראשונית  להכרות עם גוף המטופל. 

יכול להיעשות במרץ ולעומק או בצורה איטית ומרגיעה' אפלורג. 

משפיע ומשפר זרימת דם וורידית' אפלורג. 

מתחיל ומסיים את כל מערך תנועות העיסוי' האפלורג. 

מתבצע מהקצוות אל מרכז הגוף בגלל ההשפעה על תנועת הדם. 

להרגעה ' תמיד אחרי תנועות עמוקות יופיע האפלורג. 

 י שינוע עם מחזור הדם"להוציא את הפסולת ע: כאשר המטרה היא, 

 .  י כך תתאפשר כניסת חמצן טרי למערכת הדם"ע       



  הינה תנועה חשובה ועמוקה המניעה את השריר
 .על עצם

מגביר את תנועתיות השריר ומפרק  ' פטריסאג
 .ממנו מתח וכווץ

מניע ומחדש דם לתאי השריר' פטריסאג. 

משפר זרימת דם בכלי דם עמוקים ' פטריסאג  =
 .  עורקים

עמוק לשחרר כווצי שרירים ' ביכולתו של פטריסאג
 .  והידבקויות



 

הינה הנעה של רקמת שריר אחת, 

 .על רקמת שריר שמעליה או מתחתיה    

 

החיכוך מחמם את השריר שעובדים עליו. 

 

החיכוך משחרר הדבקויות של הרקמות. 

 

 



 

הדחיסה מביאה דם רב לריכוך השריר. 

 

הדחיסה נעשית במגע מלא של כף היד. 

 

בהשענותי משקל הגוף "יצירת הדחיסה הינה ע  
 .  נכונה



הינה תנועה המבוצעת כנגד סיבי השריר. 

  ויברציה מניעה דם ברקמה המטופלת בצורה טובה
 .יותר

אם מבוצעת לזמן קצר, הויברציה מעוררת וממריצה. 

אם מבוצעת לאורך זמן רב, מאלחשת הויברציה. 

 

 



 

הקשות על הרקמה ממריצות ומעוררות אותה . 

 

 עם כף יד קעורה –קפינג. 

 

עם קצות האצבעות – טפינג. 

 

הקשה עם סכין האצבעות וכף היד – האקינג. 



 
 להגדיל טווח תנועה וגמישות המפרק -המטרה. 

 

 כ ההנעה היא פסיבית ומשתלבת במהלך הטיפול"בדר. 

 

היא נותנות לגוף תחושת של הקלה. 

 

נותנות לגוף הרגשת תפקוד תקין. 

 

נותנות למטופל להרגיש את הגוף טוב יותר. 



 עצבים שרירים הדם  הטכניקה

 מעורר, מרגיע  מחמם ומשחרר זרימה ורידית ליטוף/ אפלורג 

מגמיש רקמות    זרימה עורקית לישה  / פטריסאג 

 עמוקות

 מרגיע

לעור ולרקמות  חיכוך/ פריקשן 

 שטחיות

 מעורר מחמם ומשחרר

מזרימה דם  טלטול  / ויברציה 

 מקומית

מגביר מתח  

 טונוס= השריר 

 מעורר, מאלחש 

מזרימה דם  הקשות

 מקומית

מגביר מתח 

 טונוס= השריר 

 מעורר

/ קומפרשן 

 דחיסה 

מזרימה דם 

 מקומית

 מעורר, מרגיע  מרכך ומגמיש

מתיחות והנעות  

 מפרקים

מזרימה דם 

 במפרק

מגדיל טווח  

 תנועה

 מרגיע



 :ישנם שלושה סוגי עור 
 
לא יבש ולא שמן   –עור בריא. א 

 .בינוני מבחינת שומנים                         
 
חתכים, מתוח וסדוק, התקלפויות  –עור יבש. ב                 , 

 .עור מחלתי –פצעים יבשים                         
 
 בדרך כלל עור מבריק –עור שמן. ג, 

 לפעמים פצעים  ,חלק ורפוי                        
 .    עור מחלתי –מוגלתיים                         



בהתאם לסוגי העור נשתמש בחומרים השונים. 

 

בשמנים נשתמש לעור יבש ובריא. 

 

 י הנחיות רפואיות "עפ –השימוש בטלק  , 

 לעור שמן רק באזורים המיועדים              

 (.טלק סותם נקבוביות בעור)              



 חומרים לשימוש רפואי: 

 

 רדן  –מזור  –בנגיי-   

 משחות רפואיות חריפות וחזקות לשרירים                   

 .כאבים משכחי, נוקשים ותפוסים                 

 

 –פלדן  – וולטרן

 .חומרי טיפול אנטיביוטים למצבי דלקות בשריר

 

 .משחה לטיפול בכאבי שריר התכווצויות -טראומיל  



שמנים צמחיים: 

שמני נשא  : 

 נבט חיטה ועוד, זרעי ענבים , שומשום , שקדים 

 

שמנים ארומטיים  : 

 .ישנם הרבה מאד לשימושים שונים ומגוונים    

החשובים לשרירים:   

 ,  פוט 'קאג, רוזמרין , עשב לימון , ינגר 'ג, לבנדר     

 מנטה, אזובית     

 

 100ל CC  למבוגר –טיפות ארומטי  10 –נשא. 



 טיביה
 שוק

 פיבולה
 שוקית
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לונגוספירניוס   
שריר הפיבולה הארוך  

(המסובב)  
הטיה החוצה  -איוורשין 

 של כף הרגל
 וסיוע בפשיטת הקרסול

ברויספירניוס   
שריר הפיבולה הקצר  

(המסובב)  
 איוורשן כף רגל 

 וסיוע בפשיטת הקרסול

דיגיטוריום  אקסטנסור 
 לונגוס

 פושט הבהונות הארוך
אקסטנסיה ל  –פשיטה 

הבהונות 4  
 וסיוע בפשיטת הקרסול

אנטריורטיביאליס   
 שריר הטיביה הקדמי

 או כופף כף הרגל הקדמית
דורסי   –פשיטת הקרסול 

 פלקשיין
 -והפניה פנימה כף רגל 

 אינוורשין

הוליסיס  אקסטנסור 
 לונגוס

 פושט הבוהן הארוך
 פשיטה אקסטנסיה לבוהן

 וסיוע לפשיטת קרסול



הקדמי הטיביהשריר – אנטריור טיביאליס  

חיצוני מלאולוס  

המסובב הארוך – לונגוס פירניוס  

התאומים - קנימיאוסגסטרו  הטיביה גבששת- טיביהאוף  טיברוסיטי   

פיקת הברך –פטלה   

ראשי ירכי 4 – פמוריס קוודריספס  

דו ראשי ירכי – פמוריס ביאצפס  



שריר החייטים  -סרטוריום     
 –אבדוקציה , מסייע בכפיפה 

 קירוב
 וסיבוב לטארלי של הירך
 –סיבוב מדיאלי של הברך 

 ישיבה מזרחית

(הקדמי)ישר ירכי  –פמוריס רקטוס   

תיכון חיצוני –לאטרלי ואסטוס   

תיכון פנימי עמוק –אינטרמדיוס ואסטוס   
 מתחת לישר הירכי

E תיכון פנימי – מדיאליס ואסטוס   

ארבע ראשי  – פמוריס קואדריספס  

 –לאטה  פאסיה טנסור
הירךמחתלת   

את הברך לאטראליתחובק   
הרחקה   – באדוקציהמסייע 

 של הירך

המסרק –פינקטנאוס   
 כופף הירך

קרוב  -סיוע באדוקציה   
 וסיבוב מדיאלי של הירך

המקרב הארוך –לונגוס אדוקטור   

המפשעה -גרסיליס   

לומברום קוודרטוס  
לומבריותחוליות  – המותניהמרובע   

 הצלע אחרונה

אלייק -עצם האגן  – כרסט אילייק  

 חוליות לומבריות

פיקת הברך –פטלה   



לונגוסאדוקטור   
 המקרב הארוך

קרוב הירך –אדוקציה     
 סיוע בכפיפה מדיאלית ברך

מאגנוסאדוקטור   
 המקרב הגדול

קרוב הירך –אדוקציה   

ברויסאדוקטור   
 המקרב הקצר

קרוב הירך –אדוקציה   
 סיוע בכפיפה מדיאלית ברך

המיפשעה –גרסיליס   
קרוב הירך –אדוקציה   
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לאטה פאסיה טנסור  
הירך מחטלת  

םסרטוריו  
 שריר החייטים

פמוריס קוואדריספס  
 ארבע ראשי ירכי

 אדוקטורים
 מקרבים

פיקת הברך –פטלה   

הטיביה גבששת – טיברוסיטי טיביאליס  



פעמים 6 –' מריחת שמן ואפלורג 

  ניקוז  –דרינינגV  - טיביה 

 לאטארלי ומדיאלי –פנינג טיביה 

 פטלה -סימון הברך 

פנינג לארבע ראשי 

רינגינג 

דרינינג שתי ידיים 

לישה –' פטריסאג 

פעמים 3 –' אפלורג 

מתיחה 

הברשה 



 

כף רגל' אפלורג 

הגדרת קרסוליים 

(משיכה )  פולינג 

 הזרמת לימפה( ניקוז ) –דרינינג 

 אגודלים –פנינג 

 גלגול , חיכוך  –אצבעות  ,
 משיכה, רוטציה 

פולינג 

חיכוך עקב וגלגולים 

 

 

פעמים 6 –' שמן ואפלורגמריחת   

ניקוז  –דרינינג  V 

לאטארלי ומדיאלי –פנינג טיביה   

פטלה -סימון הברך   

 פנינג ארבע ראשי

 רינגינג

שתי ידיים –דרינינג יד אחת   

לישה –' פטריסאג  

פעמים 3 –' אפלורג  

 מתיחה

 הברשה

 


