
,  אם בן 

אסדות הקי והמרחב  תרגול

+  תרגילי בסיס 

כליות שלפוחית  פרטני 

שכיבה על הבטן תמונות  קאטה 

KID/BLמרידיאנים34-44

עבודת  /נשימה נכונה: דגשים 

נשימה בתוך הטיפול  / סרעפת

ויחד עם המטופל

6שיעור 



התפקידים והשימושים של יד האם בטיפולי שיאצו•
•

. מתעוררת השאלה בדבר תפקידיה של יד האם

?מדוע משתמשים ביד האם ויד הבן האם יש לכם הסבר •

בטיפול  (בת)ישנם מספר רעיונות לשימוש ביד האם ויד הבן •

המיקום , התפקידים, לכן נסכם ונציג את ההגדרה•

.ודרכי השימוש ביד האם אצל מטפלי שיאצו•

תפקידים ושימושים–( בת)יד האם והבן 



•
?מהי יד האם

•
(אדמה. = )לחה ואדמתית, סופגת, מרגישה, בעולם הסיני המסורתי האם נותנת

(אדמה. = )היא מניבה את מזוננו וסופגת גשם ומרכיבים חיוניים כדי להעניק בחזרה•

.  רחבה ועוטפת, היא גדולה•

.  כאימא היא ערה לכל תחושה של ילדיה•

.  היא מתריעה ומכוונת, כאשר הם מרגישים אי נוחות •

.  לעתים תפקידה סטטי•

(כלומר יושבת בביתה או בסביבתו)כמו האדמה יד האם לא מרבה לזוז ממקומה •

היא רוחשת פעילות ומניבה  ( כמו אלמנטים דינאמיים יותר)גם בלי לזוז . אך זוהי סטטיות מדומה•

.הרףללא 

תפקידים ושימושים–( בת)יד האם והבן 



.על אזורים כמו הבטן הגב תחתון ואחריםלהניח את יד אםבשיאצו אנו נוהגים •

היד לכאורה סטטית •

(.עד שהיא מתחילה לזוז למקומות שונים אבל אז היא כבר לא מתפקדת כיד אם)•

,תפקידה להעניק ביטחון למטופל•

בעוד יד הבן מתנתקת וחוזרת  , עם המטופל ועם המרידיאן המטופל קשרלשמור על •

.למה שקורהלהאזין, לקלוט, ולהקשיב( כמו יחסי אם ומשפחתה בגישה המסורתית)

.  המטפלת, ליד הבן , המאזינה ,שונים אין הבדל בין יד האם במקרים 

(ידיים כאחת2= למשל בהשענות שווה . )שתיהן ממלאות את אותם תפקידים•

ואז לכאורה שתי הידיים מאזינות קולטות  ,  במקרים אילו מופעל משקל שווה על כל יד•

ו'וכ

אך גם בכל מקום בו יבחר המטפל לעבוד  , אנו רואים זאת במיוחד במצבי קיו בשיאצו •

.  כך

.אילו הם המקרים בהם כל יד משמשת כיד אם ליד הבן•

תפקידים ושימושים–( בת)יד האם והבן 



:וקליטה : הקשבה   .א •
התגובה תתבטא לעתים  , נשענת חזק מדי , יד הבן , אם היד העובדת •

יד האם אמורה לחוש זאת ולתת הוראה ליד  . שריר או כיווץ קטןבקפיצת 
.  למתן את ההשענות , יד הבן , העובדת 

:  מתן ביטחון . ב 
נוכחות יד האם משרה ביטחון ולכן מאפשרת למטופל להשתחרר ולספוג  •

לאחר ניתוק והזזת היד  )השענות חזקה יותר המגיע בהפתעה /לחץ
(.המטפלת

:נתינה . ג 
רחבה ונותנת קי במקום בו היא  , היא חמימה. יד האם לא רק נותנת ביטחון•

כל הזמן לחץ רחב )הנתינה ממוקמת ועובדת לפי הנשימות . נמצאת
אם כי )כיוון שמדובר בפעולה מחזקת (. ונרפה עם נשימות המטופלשמתחזק 

ידוע  . )תכונתה מחזקת( ממוקדת מכזו הנעשית בלחיצות ספציפיותפחות 
כך שגם בהיבט  , לחץ ממושך על שריר או עצם גורם להתחזקותםשהפעלת 

(.מתקיים חיזוקמערבי 

תפקידי יד האם



:יציבות . ד •
ומאפשרת ליד ,  יד הבן , האם נותנת יציבות ליד הניידת יד 

להית ניידת לאורך אזורים ומרחקים שונים בעוצמה הבן 
.  וברגישות

ניתן להשתמש ביד האם כדי לקבע אזור ולהניע חלקים  •
של הגב וחוליות השדרה  ,  קנביקי: למשל רוקינג . )אחרים

(.כדי קיבוע גב תחתוןתוך 

:מיקומה של יד האם

.האם מונחת במקום שניתן להרגיש תגובותיד 
וכמעט תמיד  , כמעט תמיד זה מקום פגיע כמו גב תחתון או בטן•

בהמשך המרידיאן כך שתגובה במקום אחד של המרידיאן  מדובר 
של גב עליון  BLלמשל לחיצה על נקודת עודף ב )באזור אחר שלו תתבטא 

(.של הגב התחתון או הרגלBLלהקפיץ את ה יכולה 

יד האם



:במטופל חדש. א •
זקוקים  ( ותלמידים)לכן מטופלים חדשים . יד האם מגנה ומאפשרת ביטחון•

.  ולביטחון יותר ממטופלים ותיקיםלהגנה 
במשך הזמן ניתן לקצר את משך הפעלת יד האם במקומות הלחיצה השונים  •

.יד הבן , בה כמו ביד הניידת ולהשתמש 

.:חסר ביטחון או עצבני, במטופל חלש. ב •
יד האם יכולה למזער אי נוחות של המטופל ומבקרת את היד  , כאמור•

.יד הבן , הניידת 

:במתיחות או לחיצות שאמורות לכאוב . ג 
או לבצע לחיצות  , אם אנו רוצים להגדיל טווח תנועה על ידי מתיחה חזקה•

.יד האם מאפשרת וויסות הלחץ או המתיחה, במיוחדעמוקות 

:כשאנו חשים צורך . ד 
חוסר , חששות, עד כה דברנו על צרכי המטופל אבל גם למטפל יש צרכים•

.או רצון להעניק בצורה סטטיתביטחון 

מתי נשתמש ביד האם



?מתי ניתן לנייד את יד האם •
.בכל עת

כאשר נראה שיד האם מלאה את תפקידה ניתן להעביר אותה  •
למשל להסית אותה למרחק מסוים  )אחר ולהשתמש בה שם למקום 

פני אותו מרידיאן כדי לוודא רגישות באזור קרוב או רחוק יותר  על 
(. יד הבן , הלוחצת מהיד 

לא )לרוב הניוד קטן יחסית ויד האם זזה כאילו לשפר את מיקומה •
, יד הבן , בהכרח בשיפור כיוון שעם הפעלת היד הניידת מדובר 

(.המטופל משתנים ולכן גם מיקום היד הסטטיתצרכי 

כאשר עברנו לעבוד על מרידיאן או אזור אחר יד האם משנה את  •
.מיקומה

כאשר יד האם מלאה את תפקידה ואינה נחוצה יותר היא הופכת  •
יד הבן, יד ניידת ומטפלת כמו אחותה להיות 

יד האם



זן  זא

"השלכת פסולת"מדיטציה 

ששת תרגילי  

זוגות המרידיאנים

תרגילים פרטניים  

תרגיל ראות  

תרגיל מעי גס 

תרגיל קיבה

תרגיל טחול

תרגיל לב

תרגיל מעי דק

מעשי  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94


:שלפוחית שתן 

תפיסת כפות הרגליים עם , רגליים ישרות לפנים  , בישיבה •
.קיפול הרגליים לכוון העכוז וחזרה , כפות הידיים 

:כליה 

עד , היפוך לאחור על הגב , רגליים ישרות לפנים , בישיבה •
.כאשר רגליים ישרות בהיפוך , צוואר 

תרגילי בסיס

כליותש.שפרטניתרגיל



תרגיל האסדות  –תרגיל פעימת הקי •

, במרכז הגוף , במקום מסוים עם יד אחת להישען•

....נשימה קטנה , סביב היד הנשענת קטן עיגול קי  "  לצייר בדמיון"בראש , בכוונה •

עד למטר ...עד לקצוות הגוף.... הנשימהתוך כדי הגדלת ... את העיגול הקי  להגדיל•
...מסביב לגוף

עובדים  " בכוונה"כאשר אנחנו מרגישים את הקי בקצוות אנו יודעים שאנו •

בנשימה גדולה ונכונה  , במרחב הקי המלא ומטפלים 

....  עד שנרגיש .... נתרגל •

?מה הבנתי ? , בסיום מהי משמעות התרגיל •

תרגיל 



הכתפיים  , במקום הקטן הראש מרוכז , בעיגול הקטן , בהתחלה •
" ....הנשימה קטנה", מכונסות 

הנשימה  ", הראש עולה , ככול שהעיגול גדל המודעות גודלת •
ההתבוננות היא מרחבית  ," מתרחבת

"  הנשימה מתרחבת עד הסוף", פעימת הקי גודלת •

גם למטפל וגם למטופל  •

וראיית מרחב הקי, זה תרגיל לשימוש נכון בנשימה •

?מה משמעות התרגיל 



נשימה סרעפתית  , נשימה נכונה •

עבודת סרעפת  •

,  נשימה בתוך הטיפול •

,  נשימה ביחד עם המטופל •

בשאיפה  הרפיה השענות בנשיפה •

דגשים לתרגול 



תמונהפירוטשלב

מטופל שוכב על הבטן  –קאטה גב

דגשים

ישיבת סיזה לצד מטופלחיבור11.

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

.  שלנו נוגעת בצד הגוף שלו האגן שלנו בקו האגן שלו הירך 

נושמים כמה נשימות עמוקות מתעוררים למצב כפי  ,את עיננו עוצמים 

.  שהוא ומשלימים עימו  

מקשיבים  , את יד ימין בגב התחתון ואת יד שמאל בין השכמות מניחים 

.מלטפים מעט , לתגובת הגוף , לנשימה 

אל מטפל על הברכיים רוקינג12.

,  מול המטופל

נענוע מתוך עבודת  יצירת 

הארה

:במתיחה שני שלבים ...מתיחות לגב תמונות בהמשך :מתיחות13.

זו מזו  הרחקת הידיים .  א

על פני השטח עד מצב 

של העורגמישות ביטול  

כניסה עם הגוף בין  . ב

.  הידיים 



אורכיות-מתיחות14.

מתיחות לאורך שרירי  

עמוד השדרה משני צדדיו

:בשני אופנים

מרחק קצר  : מתיחה קצרה

ג קו  "יד אם ע, בין ידיי מטופל

,הסקרום

הגדלת : מתיחה ארוכה

המרחק בין הידיים

:מתיחות אלכסוניות15.

אלכסוניות בין  מתיחות 

קצה השכמה לעצם האגן  

הנגדית 

,  ידיים באלכסון

גב  /ג קו המותן"אחת עיד 

,  תחתון

ג השכמה  "באלכסון עיד שנייה 

הנגדית

-מתיחה אלכסונית  ארוכה16.

עד לקרסול

עם  ) מתיחה בין הקרסול 

הנגדית ולאגן  לשכמה( הרגל 

לבצע בשני צדדי  , באותו צד 

הגוף



BLמסלול 17.

הגב עבודה על זוקפי 18.

מסלול מרידיאן -

כף יד – BL-ה

מלאה

(ש"צון מע1.5כ )

:צד רחוק:  צד קרוב

יד בן נשענת  , הסאקרוםג "יד אם ע

לאורך הזוקף הרחוק

:צד קרוב

הבן  יד , יד אם מונחת באותו האופן

אצבעות פונות אל  )מונחת הפוכה 

ונשענת על הזוקף הקרוב  (המטפל

אלינו

, בושי , עבודת אגודלים תוספת

צד רחוק וצד קרוב 

אפשר מעל הראש או בסיזה גבוהה  

מצד המטופל  

ג צד  "השענות אמה ע19.

רחוק

(:ש"צון מע3-כ)

כאשר יד  להישען ניתן 

,כף יד= האם גבוהה

מרפק  = יד האם נמוכה

אחורי

ג שכמה  "יד אם מונחת ע

נשענת בעזרת  הבן יד ,רחוקה

של  הלאטרלי האמה על החלק 

הזוקף הרחוק



על  השענות אמה 110.

הקרובהצד  

לצידי  , מטפל יושב עם רגל גבוהה

ג  "יד אם מונחת ע, מטופל

נשענת על צידי  יד בן , השכמה

את יד הבן יש להניח כאשר  -הגב

היא כפופה ופונה לכיוון המטפל

קו  -ש"השענות לאורך ע111.

מרכזי

(GV)

,  ג הסקרום"יד אם נשענת ע

,מלמעלה למטהנשענת בן יד 

יד האם נשענת  –כ החלפה "אח

יד הבן יורדת לאורך  , בין השכמות

ש"מרכז ע

השענות פרפר לאורך 112.

ש"ע

עד כאן 

,  עמידה גבוהה לצידי המטופל

בצורת  "כפות ידיים נשענות 

לאורך הזוקפים, "פרפר



על  " צלב"השענות 113.

גבי קו מרכזי

כאשר יד בן מונחת בצלב על גבי  

ש  "השענות על מרכז ע, יד האם

ולאורך הגב

מטפל מתמקם מעל ראשו של  מעבר אל  גב עליון114.

חולצה מוקפדת בתוך  , סיזה, המטופל

המכנס

מעבר בהליכת סמוראי  

הליכת פיל לאורך  115.

ידיים/גב עליון 

השענות כף יד  , ממרכז גב עליון

עד לקצות  " הליכת פיל", מלאה

האצבעות של הידיים

השענות אמה  116.

לאורך גב עליון

יד בן  , ג שמכה נגדית"יד אם ע

ג זוקפים"נשענת עם אמה ע



הורדה של הידיים לצידי  117.

הגוף

השענות אמה  לאורך  118.

+ לשכמה מסביב , זוקפים

גיהוץ

רק שהפעם ידי  , אותה הטכניקה

.המטופל לצידי הגוף

ג  "יד אם ע, השענות עם האמה

שכמה נגדית

-"הליכת פיל"חזרה על 119.

לאורך הגב  והידיים

ש           "עהחלקה לאורך 120.

נענוע+ 

ידיי מטפל  , בישיבת סיזה נמוכה

עד  , נמתחות לאורך הגב

למתיחה של חוליות הגב 

נענועואז , התחתון

סוף



,  כתפיים121.

שכמה וגפה 

עליונה

רוטציה של  122.

הכתף

ושנייה  אחת מעליה )ידיים חובקות את הכתף 

בעזרת תנועה של כל הגוף נניע את  , (תחתיה

הכתף בסיבוב

טלטול היד  123.

והרמה שלה  

על הגב

.מטפל עובר לשבת לצידי המטופל

באזור יד אם אוחזת מתחת כתף יד בת אוחזת 

היד עד שנרגיש כי היא  מטלטלים את , האמה

ואז נרים את היד כפופה על גבי  , רפויה לגמרי

כך שהיא חושפת את גבולות השכמה-הגב

רוטציות  124.

של  

השכמה

,מטפל ישוב סיזה עם רגל חיצונית עומדת

.הרגל הפנימית תומכת צמוד לגוף המטופל

יד אם אוחזת מתחת לכתף ודואגת שהיא  

.רפויה

בעזרת תנועה של  . יד בת חובקת את השכמה

-ניצור רוטציה לפתיחה של הכתף -כל הגוף

.שכמה



מתיחות של  125.

השכמה

יד , יד אם מתחת לכתף-אותה ישיבהמתיחה אורכית 

והשענות  , בת מתחת לקו השכמה

תוך  -אחורנית של המטפל לכדי מתיחה

כדי נשיפה

כניסת אצבעות  126.

אל מתחת  

לשכמה

תוך כדי סיבוב של  , באותה הישיבה

אצבעות לתוך  4כניסה של , השכמה 

."טכניקת משיכה דחיפה"-השכמה

חזרה על רוטציות127.

כל המהלך לכתף שנייה  



:סגנון שני-עבודה על השכמה128.

חלק ב של השיעור

ניתן לשלב בין שתי הטכניקות  

או לבחור את המנח הנכון יותר  

עבור המטופל

מעבר  129.

לישיבה אל  

מול השכמה

ג  "כתף המטופל מונחת ע

המטפל , ברכי המטפל

השכמה  זווית פונה אל מול 

של המטופל



השענות אמה  130.

סביב השכמה

יד אם סביב החלק העליון של  

יד הבן עוטפת את  , השכמה

,  החלק התחתון בעזרת האמה

וחזרה על  , החלפה בין הידיים

הטכניקה בחלק העליון של  

השכמה

מרפקים לתוך  131.

השכמה

כניסת מרפק ,נמוכהסיזה מטפל 

אחורי לתוך השכמה והרמה עדינה  

.  של השכמה

הרמת השכמה  132.

עם אצבעות

אוחז בעדינות  , נמוכהסיזה מטפל 

בשולי השכמה ומרימם תוך כדי  

מתיחה עדינה אחורנית

אל  מעבר 133.

השנייההשכמה 

....חזרה על אותם שלבים



מטפל יושב סיזה אל מול הגב  גב תחתון134.

התחתון של המטופל

לרוחב  " גל"תנועת 135.

ש מותני"ע

,  הידיים מונחות זו על גבי זו

ש מותני"תנועת גל לרוחב ע

3ג "עבודת אמה ע136.

קווים מותניים  

רוחביים  

השענות  , ג הסקרום"יד אם ע:רחוקצד 

ואז  , ג הצד הרחוק תחילה"ע

על הצד הקרוב

ג  "השענות ע137.

יד על יד  הסקרום

וסיבוב, בצלב 

מעבר לעמידה גבוהה לצידי  

ידיים מונחות בצלב  , המטופל

+  השענות , ג הסקרום"ע

סיבוב של הסקרום עם כיוון  

השעון



-השענות  אגודלים על138.

הישבן בשלוש קויםגבי 

השענות  , בעמידה גבוהה

:קווים אורכיים3אגודלים לצידי 

ג הסקרום"ע1.

לצידי גבול הסקרום2.

במרכז הישבן3.

השענות אמה על גבי 139.

צד רחוק-הישבן

ישיבת סיזה  -על גבי הצד הרחוק

,  אמה-יד אם, אל מול המטופל

יד בן נשענת  , מונחת על הסקרום

עם האמה לאורך קווים צידיים

השענות אמה על גבי 140.

צד קרוב-הישבן

מטפל יושב לצידי : צד קרוב

יד  , רגל חיצונית עומדת, המטופל

נשענת  , בן–אמה , ג הישבן"אם ע

לצידי קווים אורכיים בישבן

–השענות כללית 141.

רחוקרגל צד 

השענות  , מטפל אל מול המטופל

-ירך-ג רגל רחוקה"כף יד מלאה ע

התאמת המרחק מול גוף  )שוק 

(המטופל



צד  -רגל השענות כללית 142.

קרוב

אפשר אגודלים במסלול  

BL קרוב  / רחוק

ל"כנ

כאשר הברך  –הרגל טלטול 143.

כפופה  

הקרסול וכיפוף  באזור אחיזה 

. יד אם תומכת מעל הברך. הברך

כך  , טלטול של הרגל בגבהים שונים

שנראה שכל הרגל שותפה לתנועה

מתיחה של עקב לישבן  144.

זויות3-ב

תוך תמיכה בסאקרום

רגל חיצונית   , "גיבור"בעמידת 

,  בסאקרוםיד אם תומכת , עומדת

ומקרבת  , יד הבת אוחזת בקרסול

:  זוויות3-עקב אל הישבן ב

מדיאלית/ לאטרלית/ מרכזית

המשך השענות לאורך  145.

BL= מסלול ה

ג ירך  "ברך עהשענות 

אחורי

רגל האם היא הרגל הקרובה אל 

יד אם תומכת  , כפות הרגליים

יד בן מחזיק את השוק  , בסקרום

.המורם


