
20שיעור 

1קליניקה 

דיון מקרה קליני

קאטה ישיבה

בקליניקה  1טיפול מס 

20שיעור  



21שיעור 

2קליניקה 

דיון מקרה קליני

קאטה ישיבה

בקליניקה  2טיפול מס 

21שיעור  



22שיעור 

3קליניקה 

דיון מקרה קליני

קאטה ישיבה

בקליניקה  3טיפול מס 

22שיעור  



23שיעור 

4קליניקה 

דיון מקרה קליני

קאטה ישיבה

בקליניקה  4טיפול מס 

23שיעור  



ישיבהמנח 

: יתרונות 

הצוואר והראש ניתנים  , הכתפיים, מכיוון שהידיים, מאפשר את המרחב הגדול ביותר לעבודה על הצוואר והכתפיים

.לרוטציות ולמתיחות, לתנועה, לתמיכה

.  המטופל יכול להיות מודע לנטיית הישיבה הטבעית ולפוטנציאל ההזדקפות ולתנועת הטורסו כולו

יכול  ,הטיפול במנח ישיבה דורש חלל טיפול קטן. המטופל חייב להישאר ערני ולהגיב לטיפול בגלל תנוחת הישיבה

.  להתבצע על כיסא ולהיות מותאם כמעט לכל חלל

,  לסיים עימו את הטיפול במגע-או הפוך,  מנח הישיבה יכול לפתוח את הטיפול וממנו ניתן להמשיך לטפל בשכיבה
.בהתאם למצב המטופל ולצרכי הקי

:  חסרונות

.  הטורסו" צניחת"מטופלים מעטים יכולים לשבת זמן ממושך בנינוחות מספקת וללא 

קי קבועה -תוך ניסיון להישאר בתקשורת הארה, פוסקת במטופל-מנח זה גם דורש מהמטפל תמיכה רבה ובלתי 

.  ובמנח גוף רגוע ויציב

.התחתון-כן קשה לעבוד בצורה יעילה על אזור הגב -כמו 

.העליון-הכתפיים והידיים והגב, כל מרידיאני הצוואר: מרדיאנים נגישים ביותר 

24שיעור  



דגשיםתמונהפירוט

:דגשים כלליים

כאשר במהלך העבודה בישיבה המטופל  . סייזה/ חצי לוטוס /ישיבה מזרחית : המטופל יושב ב

יש לוודא  , יש לוודא שגב המטופל גבוה וזקוף. את צורת הישיבה לפחות פעם אחת , מחילף

שהמטופל נעזר בכריות במידת הצורך

מטפל עומד בעמידת  5781חיבור11.

,  גיבור מאחורי המטופל

כאשר גב המטופל נתמך  

ידיים  . ברגלו ובגופו

מונחת על הכתפיים או  

.  בקדמת בית החזה

,  חיבור אל הנשימה

.של גוף המטופלוהרפיה 



:כתפיים12.

כף יד מלאה. א

אמות. ב

"  הליכת פיל. "ג

לאורך קו הכתף

השענות כף יד מלאה לאורך קו  5782

יד אם תומכת בכתף  , הכתף

.הנגדית

באם יש צורך להתאים את גובה  

ניתן לבצע את  , השענות/המטפל

אותה ההשענות עם האמות  

במקום כף יד מלאה

רוטציה של  13.

הצוואר

מצח המטופל מונח  , עמידת גיבור5785

רפוי-על גבי היד האם

,  הגלגלתיד הבת אוחזת את בסיס 

רוטציה משולבת עם השענות  

קשת אצבע המורה והאגודל על  

האוקסיפוטבסיס 



סחיטה של הצוואר14.

5786

הרפייה מעט של גוף  , באותו מנח

משיכה  , ובעת נשיפה, המטופל קדימה

אחורנית עם  ( מצח)של יד האם 

צביטה עדינה של העורף+סחיטה

-בושי לאורך צוואר15.

ש"משני צידי ע

,  מצח רפוי על גבי יד אם, באותו המנח5787

וסחיטה עדינה של , השענות קדימה

-הפעם. הצוואר אחורנית בנשיפה

אצבעות כף יד 4-ו,  האגודל נשען פנימה

משמשות גם כיד אם

יד בת תומכת  , יד אם אוחזת בכתף5791רוטציה לכתף16.

.  כך שיד המטופל רפויה לגמרי, באמה

-רוטציה לפתיחת בית החזה והכתף

להתחיל מתנועה קטנה ובעדינות  

.להרחיב את התנועה



מתיחות  17.

ידיים ישרות

מאחורי  /יד אם מונחת על הכתף, באותו המנח

יד הבת מיישרת את האמה בקו ישר עם  , הכתף

:זויות3-הזרוע למתיחות ב

ישר מעלה. א

לטרלית-הצידה. ב

אל הצד הגדי–מדיאלית. ג

מתיחת יד  18.

כפופה

יד האם עוברת את הכתף הנגדית  , האמה כפופה5792

יד הבת אוחזת  . ליצירת התנגדות עדינה לתנועה

.במרפק

(מתיחה של זרוע אחורית)כיפוף מעל הראש . א

(מתיחה של השכמה)כיפוף מעבר לכתף הנגדית . ב

פיתול  19.

המותן

.  כף יד המטופל נשענת על הכף הנגדית5793

יד הבת תומכת את כף היד  , יד האם תומכת בכתף

.  על גבי הכתף הנגדית

כף הרגל של  המטפל נשענת על גבי הירך  /ברך

הטורסולפיתוולמתיחה . ליצירת קיבוע



מתיחת הטורסו  110.

לטרלית

.יד המטופל כפופה מעל ראשו5795

יד הבת תומכת  , יד האם תומכת במותן

.האוזןלכיוןבזרוע ומקבעת 

תמיכה  וקיבוע של ירך המטופל  

.כף הרגל של המטפל/באמצעות  הברך

מתיחה הצידה לכיוון המזרון

השענות לאורך  11

:הגפה העליונה

נניח את כף יד המטופל על גבי הברך 5797

יד  . ונתמוך בעזרת יד האם מעל, שלנו

הבת עובדת בטכניקה של סחיטה לאורך 

נבצע סחיטה  -בעזרת האמה שלנו/ היד

לכל אורך היד עד לאצבעות



השענות מסביב  112.

לשכמה

מטפל יושב סיזה נמוכה מאחורי  5798

יד אם תומכת בקדמת  , המטופל

אמה נשענת סביב השכמה  , הכתף

תוך התנגדות של יד האם

השענות לאורך  113.

זוקפי  , BL-מרידיאן ה

:הגב

הליכת פיל. א

פרפרים. ב

,.כאשר המטופל כפוף מעט קדימה5800

לאחר יישום הטכניקה יש להרים את  

-המטופל חזרה לישיבה זקופה

חוליה אחר חוליה תוך תמיכה בגב 

תחתון ובקדמת כתף

6-13חזרה על סעיפים , מעבר אל הצד השני



:סקרום ישבן114.

יד מונחת  -סיבובים. א

על יד

sij-מניפה לרוחב ה. ב

בושי לאורך גבולות  . ג

הסקרום

,  כאשר המטופל רוכן מעט קדימה5801

פרפרים  /לאחר הליכת פיל, רפוי

נעבוד על איזור  , ש"לאורך ע

.הסקרום ישבן

מתיחות מסכמות

ידי המטופל מונחות מאחורי  5805פתיחה של בית חזה115.

מרפקים פתוחים אל , האוקסיפוט

מטפל עומד מאחורי  . הצדדים

עם  . ואוחז במרפקיו, המטופל

פתיחה של  –הוצאת האוויר 

.המרפקים לצדדים ומעט אחורנית

לשים לב לא ליצור מתיחת יתר  

וכאב מיותר



פתיחה של בית  

חזה

,  ידי המטופל מונחות מאחורי האוקסיפוט5805

מטפל עומד  . מרפקים פתוחים אל הצדדים

עם הוצאת  . ואוחז במרפקיו, מאחורי המטופל

פתיחה של המרפקים לצדדים ומעט  –האוויר 

.אחורנית

לשים לב לא ליצור מתיחת יתר וכאב מיותר

מתיחת ידיים מעל  

להזהר  -הראש

ממתיחת יתר

מטופל משלב ידיים מעל ראשו5807

כך שהן  , מטפל מכניס את היד שלו בין הידיים

.נחות על מרפקו

רגל . ברכיים כפופות רפויות, עמידה גבוהה

פנימית תומכת בגב המטופל

.רגל חיצונית עומדת בפיסוק מעט רחב

יד הבן משולבת כמנוף מעל יד האם

המטפל מישר את ברכיו  -בעת הוצאת האוויר

ליצירת מנוף ומותח מעלה ואחורנית את הידיים  

.השלובות



מטפל אוחז במרפקים  5808מתיחת שכמות

ולוקח  , הרפויים של המטופל

-את הזרועות אחורנית

מקרב את  , בשאיפה, ומעלה

כך  -המפרקים אחד אל השני

,  שהשכמות מתקרבות

לחזור על  .. ובנשיפה מרפה

ובפעם  , פעמים2-3המתיחה 

האחרונה להרפות לגמרי את  

שהידיים יפלו  -האחיזה כך

לצדדים

הברשה של הגוף  

וניתוק

,  נשעין את המטופל עלינו

/  ונסיים, נתמקד בנשימה

נשעין את המטופל לאחור  

למצב שכיבה על הגב להמשך  

טיפול


