
 המכללה לרפואה טבעית אינטגרטיבית



גבריאלבן שימול : כתב וערך   



  הכרות : 

 ספרו לנו קצת על עצמכם     

  הנחיות : 

 ,  מגבת , סדינים , לבוש נוח    

 .כלי כתיבה, חוברות     

  צפיות: 
 מה הייתם מצפים לקבל מהקורס    

 ?הזה    



 1 .תרגול תנועה   –' טאי צי 

 

 2 . תנועה, עמידה , חימום : תרגילים 

 

 3 . חומר עיוני לעיסוי –שיעור עיוני 

 

 4 . שרירים ועצמות –אנטומיה 

 

 5 .   לימוד ותרגול עיסוי מעשי 



 בחיים" צורך"המגע הוא 

 ה ע ו ר  –הוא קשור לאיבר הגדול ביותר בגוף
 שהינו אחד מחמשת החושים

 דרכו קולטים את המתרחש בסביבה
 החיצונית

העור מכיל את קצוות עצבים. 

 העור משמש כמפריד בין הגוף לחוץ ולכן הוא
 .נחשב למגן מהחיצון

דרך המגע אפשר לחוש בפנימיותו של האדם  . 

  באמצעות המגע אנו יוצרים קשר עם
 .המטופל

 אפשר שאיתוהעיסוי ביסודו משתמש במגע: 

      

,  מהמטופללקבל מסרים , למטופללהעניק 
.קורהמה לחוש להרגיש   



 חמלה
 
 אהבה

 אכפתיות ותשומת לב

 כוונה
 

 התבוננות



 

 בכדי , בקצב אחיד , רגיש , קשוב : צריך שהמגע יהיה
 שנצליח להשפיע על גוף המטופל

 דרך מגע הידיים אנו מקבלים מסרים ומקשיבים לגוף
 המטופל וכך אנו מקבלים מידע רצוי לטיפול

 נשתמש במשקל הגוף בכדי לקבל מגע איכותי ומאוזן , 

י השענות נכונה ותנועה"וזאת נעשה ע 

י הרגשתנו כמטפלים "הכניסה לעומק הרקמות תבוצע עפ
אבל  , וכמובן קושי או המתח המצוי ברקמה המטופלת 
 בכול מקרה לא נעבור את סף הכאב של המטופל

בעזרת מעגל העיסוי ואיכות המגע נבצע טיפול האיכותי 

מגע מדויק= עיסוי איכותי   



 חמלה שלהעיסוי מגיע ממקום של. 

  העיסוי מגביר את השפעת אמצעי
הריפוי האחרים כמו תרופות או  

 .  טיפולים אחרים

העיסוי מבוצע עם שמן צמחי. 

  לעיסוי טכניקות עבודה שונות ורבות
הנעה  , ליטוף, חיכוך, דחיסה, לישה: כמו

 .וכדומה

בעבר נחשב העיסוי אומנות הריפוי 

  העיסוי איכותי דורש ניסיון מיומנות
 ומקצועיות

  העיסוי המשפיע על המישור הפיסי
 .ולא רק כפינוק, והנפשי





לינגהנריק ' י דר"נכתב ע. 

  העיסוי כולל מערך תנועות המותאם לאנטומיה
 .והפיזיולוגיה של  הגוף

 

 :ההתייחסות בעיסוי הינה ל 

הנעת דם. א 

רכמות רכות   –שרירים . ב 

מערכת העצבים  . ג 

 



1 .מתקיים קשר ויחסי הגומלין בין מטפל למטופל 

2 . לכן נתייחס לגוף כיחידה אחת, המטרה היא איזון 

3 . ובביטחון,באהבה , בכוונה, נתייחס לגוף באכפתיות 

4 .  נימנע מלבקר או לשפוט את המטופל 

5 .נשתמש נכון בכיסוי הגוף למניעת חשיפה או התקררות 

6 .  בטיפול נשים לב גם לעצמנו ולה שקורה או עובר עלינו במהלך
 הטיפול

מטפל מקצועי נותן מעצמו אך גם מטפל בעצמו 



1 .השפעות העיסוי 

2 .מושגי יסוד באנטומיה 

3 . כללי –שלד 

4 . כללי –מערכת השרירים. 

5 .  כף רגל עצמות 

 .ושרירים         

6 .מעשי  : 

 .קאטה –' טאי צי         

7 .עיסוי כף רגל 



מחזור הדם. א  : 

 עורקי  /מחזור הדם הוורידי   

 

  העיסוי מניע וממריץ את מחזור הדם
 הוורידי

 .ולכן הוא משפיע על הלב   

 

  העיסוי עוזר למחזור הדם העורקי להזין
 .את תאי הגוף ולנקות פסולת מהתאים

 



 

 

רקמות רכות -שרירים . ב: 

 .גידים ורצועות, הכוונה לשרירים     

 

העיסוי מזין את הרקמות בדם וחמצן. 

 

העיסוי מוריד  מתח וכאב מהשרירים. 

 

העיסוי משפר את טונוס השריר. 

 



מפרקים. ג : 

 

העיסוי מסייע בשחרור המפרקים. 

 

בשיפור טווח התנועה במפרק. 

 

ובשחרור כאבים במפרקים  . 



מערכת העצבים. ד: 

 

מקבלת אספקת דם מוגברת. 

 

י כך גדלה החיוניות"ע. 

 

ולכן משפיע על הפחתת  , העיסוי מרגיע
 .לחצים

 



           -     

•  –        –    

•  –         –     

•  –        –     

•  –         –      

    –     

 א

 ב

 ג

 ק



רחוק מהגב  – דיאסטלי –ב   
גפיים –       

פנימי קרוב  – מדיאלי –פ   
.   לאמצע       

מהרחוק – לאטארלי –ל   
.חיצוני, אמצע       
שטחי – סופרפישל       
עמוק -  דיפ       

 

 ב

 פ פ

 ל ל



(פנים הגוף )פנימי  – אינטרנל 
 
חיצוני באופן)חיצוני  – אקסטרנל 
 (יחסי לאיבר מסויים      

 
גב כף היד והרגל – דורסלי 

 
כף הרגל – פלנטר 

 
כף היד – פלמר 



 

 פשיטה  -פ – 

 אקסטנשיין
 
 דורסי פלקשיין  -דפ –  

 הרמת כף רגל כלפי      
 מעלה    

 
 פלקשין – כפיפה -כ 
 
 פלנטר פלקשיין -פפ –  
הורדת כף הרגל מטה 

 

 פ

 פ

 פפ דפ

 כ

 כ כ



  קרוב גפה למרכז – אדוקציה 

 

  הרחקת גפה מהמרכז – אבדוקציה 

 

  תנועת מפרק מעגלית – סירקוליישין 

 

  סיבוב עצם על ציר – רוטיישין 

 

  סיבוב חיצוני כף יד – סופינציה 

 



  סיבוב פנימי כף יד – פרונציה 

 

  הטיית כף רגל פנימה – אינוורשיין 

 

  הטיית כף רגל החוצה – איוורשין 

 

  הרמה מעלה– אליווישין 

 

הורדה מטה – דיפריישין 

 



י צורתן"נחלקות לחמש קבוצות עפ : 

 

 (גפיים )אורכן עולה על רוחבן :  ארוכות. 1

 

 (שורש כף היד )רוחבן ואורכן קצרים או שווים :   קצרות. 2

 

 (גלגלת )צורה מישורית שטוחה : שטוחות. 3

 

 (חוליה , שכמה )בעלות צורה ייחודית :  בלתי סדירות. 4

 

 (ברך , יד ,כף רגל )נמצאות בתוך גיד של שריר :  ססמואידיות. 5



   שלד= כל עצמות הגוף 

 נקודות חיבור בין עצמות הן מפרק. 

  מאפשר תנועה –מפרק 

 השלד מגן על איברים פנימיים 

 השלד מאפשר יציבה 

 צורת השלד היא צורת האדם 



גולגולת -סקאל השלד  

חוליה -וירטברה   

 –קלויקולה 
 עצם הבריח

חזה.ע –סטרנום   

שכמה-סקאפולה   

זרוע-הומרוס  

רדיוס, אולנה   
חישור, גומד   

אגן -פלויס   

 סאקרום

  -קרפליס 

 מטא קרפליס

 פלנגיס

ירך -פמור   פטלה 

שוק -טיביה  שוקית -פיבולה    

 טרסליס
 מטא טרסליס

 פלנגיס



 :שמות השרירים נגזרים מ 

1 . שריר הטרפז –צורתם 

2 . אנטריור טיביאליס –עצם החיבור 

3 . כופף האצבעות –פעולה 

4  . ארוך -לונגוס , קצר  –ברביס  –אורך 

5 . פנימי, אחורי , קדמי  –מיקום 



 הוא מתכווץ= כאשר השריר מבצע פעולה 

 יש פעולה ושריר מנוגד, לכל פעולה ושריר 

 כווץ  = כאשר השריר מבצע עבודה 

 מאפשר עבודה  = השריר המנוגד מבצע הרפייה 

כלומר : 

 שריר שני יתארך  –שריר אחד יתקצר      

 



  ולכן עליו –השריר מניע מפרק 

 לעבור אותו     

 

  מחבר שריר לעצם –הגיד 

 

  מחברת בין עצמות   -הרצועה 

 ומגינה על מפרק      

 



 :כל שריר מסוגל לבצע

                   

 פשיטה –אקסטנסיה      

 כפיפה – פלקסיה     

 

 .אנטיגוניסטלשריר המנוגד קוראים שריר *

 

 ממשקל הגוף 45%השרירים מהווים *

 



 השריר מייצר תנועה אך גם מייצר*

 .קלוריות   

אנרגיית עבודה  =   קלוריות *
 .ומופיעה בצורת חום

  

 מהתפוקה ליצור אנרגיה 60%

 מהתפוקה ליצור תנועה 40%

 



 :השריר בנוי מ 

 

75% מהשריר נוזלים 

 

20%  פרוטאינים –חלבונים 

 

% ½2 – חומרים כימיים 

 

1% מלחים 

 

1%  גליקוגן סוכרים 3%עד 

 



  כאשר שריר בעבודה הוא
 (.חלב)צורך סוכר וחומצות 

 

  חומצות שלא מתפזרות
לאחר מאמץ יוצרות כווץ 

 שריר

 



 

 השריר צורך דם רב בגלל הצורך שלו   –בעבודה
 בחמצן

 

כדי לקבל דם הוא מתרחב 

 

כדי להוציא דם ממנו הוא מתכווץ 

 

 השריר עשוי להיות מוגבל   –אם יש בעיית כלי דם
 בתנועה

 

  השריר מקבל פקודת עבודה ממערכת העצבים 



 יוצרים מפרק  = נקודת מפגש בין שתי עצמות או יותר 

  

בין העצמות יש רקמות חיבור 

  

י עבודת שריר"יכולת התנועה במפרק נוצרת ע 

 

 אבל לא בכול המפרקים מתקיימת תנועה 









 גב כף הרגל

 טלוס

עקב - קלקנאוס  

 7 - טרסליותעצמות 

 5-עצמות מטא טרסליות 

14-אצבעות  – פלנגיס  

דורסלימבט   
פלקשיןמבצע דורסי   

הרמת האצבעות  
 מעלה

http://www.bartleby.com/107/63.html


 כף הרגל

דיגיטוריום  פלקסור 
  –ברויס 

 כופף הבהונות הקצר
בהונות 4כופף  אבדוקטור  

 הוליסיס
כיפוף והרחקה 

 של הבוהן

דיגיטי  אבדקטור 
 מינימי

 מרחיק הבוהן הקטנה
כיפוף והרחקת הבוהן  

 הקטנה

 מדור שטחי 
 שכבה ראשונה

 סופרפישייל

עקב - קלקנאוס  

http://www.bartleby.com/107/131.html


 כף הרגל

 שכבה שניה 
עזרה לכפיפת  
 בהונות

פלנטרקוודרטוס   
 עזרה בכפיפת האצבעות

האצבעות 4גיד כופף   
 גיד כופף הבוהן

http://www.bartleby.com/107/131.html


 כף הרגל

הוליסיס ברויס  פלקסור  
 כופף קצר בוהן גדולה
 כיפוף הבוהן הגדולה

הוליסיסאדוקטר   
מקרב הבוהן  

 הגדולה
 כיפוף וקרוב הבוהן

 שכבה שלישית

דיגיטי מינימי ברויס פלקסור  
 כופף הבוהן הקטנה הקצר
 כפיפה של הבוהן הקטנה

http://www.bartleby.com/107/131.html


קאטה טאי צי': 

 כפוף קל בברכיים  , עמידת מוצא עקבים צמודים 

  יצירת מפל עם הידיים 

שמאלה' העברת משקל מרגל ימין שמאלה וכדור צי 

ימינה' העברת המשקל וכדור צי 

 כאילו מלטים זנב טווס –העברת המשקל שמאלה 

איסוף כדור צי בשמאל והעברה ימינה 

 יד שמאל מלווה מרפק –פניה ימינה 

 ורתיעה –דחיפה 

ופניה ימינה חזק' איסוף כדור הצי 

 ודחיפה –יצירת מקור הציפור 

 וסיום. ידיים נפתחות מעלה ונסגרות בבית החזה 

 



 :עמידות ותנועה   

 תנועה –רוכב/ עמידת פרש 

  תנועה -עמידת קשת 

 

פריסה וסידור מיטה ושימוש בסדינים לכיסוי 

 

  התחברות למטופל 



 ליטוף/ ' י אפלורג"ע –התחברות לכף רגל 

 עם האצבעות   –סימון קרסוליים 

 דחיפה -פושינג ,  משיכה -פולינג 

 הנעת הלימפה בגב כף  ( ניקוז ) –דרינינג
 הרגל  

 י האגודלים בחלק הפלנטארי"ע –פנינג 

 משיכה, רוטציה , גלגול , חיכוך  –אצבעות 

 משיכה כתנועת מעבר  –פולינג 

 חיכוך עקב  /פריקשן 


