
קאטה חזרה צוואר פנים  

חזרה למבחן מסכם עבודה על  

קאטות

אבחון שלושת המחממים  

18שיעור  



,  גבונחזיר את המטופל לשכב על , צד קאטהבסיום 

, ובדגש על איזור בית החזה, הקאטהאת רצף ונשלים

.  הצוואר הפנים והראש

כאשר  סייזהבישיבת התמקמות מעל לראש המטופל 

החולצה בתוך המכנסיים ואנו מוודאים  שאנו לא 

.קרובים מדי עם האגן אל ראשו של המטופל 

.יש להצטייד במגבת על הצוואר אם מזיעים בקיץ 

בטן המשך  –מנח קדמי 



דגשיםתמונהפירוט

בית חזה

:מתיחות כתפיים1

לכיוון המזרון. א

הרחקה מהאוזניים  . ב

(לכיוון הרגליים)

על גבי  שפשפוףתנועת 12.

הסטרנום

ידיים משפשפות אחת אל  5725

.  ללא לחץ אל החזה , השנייה 

פעמיים עד  . פתיחה אל הידיים 

שלוש פעמים

נשיפה תוך דחיסת בית 13.

החזה

מטופל מסנן אויר בין השנים ומטפל  

מרעיד את החזה בעזרת לחיצה עליו  

בשתי ידיים והרעדת שרירי הזרועות  

והאמות



כניסה עם כפות  14.

:ידיים מתחת לגב

יד שמאל מרימה את כתף ימין ויד ימין  

נכנסת מתחת לגב עמוק ככל הניתן  

כפות הידיים עולות  , אחריה יד שמאל 

בחזרה אל הגב העליון בעזרת הרמת  

פעמיים עד  . האצבעות וטלטול הגב 

.שלוש 

"  מניפה"השענות 15.

על בית חזה

,  כפות הידיים מונחות אחת על השנייה5726

-ועד שקע הכתףהסטרנוםוממרכז 

.הידיים נפתחות בצורת מניפה

השענות  משקע  16.

הכתף ועד לצידי  

כלוב הצלעות  

השענות כף יד מלאה לצידי בית החזה  

וכלוב הצלעות

השענות בושי  17.

לאורך הסטרנום



3השענות בושי לרוחב 18.

:קשתות

צ שני"רב

צ שלישי"רב

צ רביעי"רב

5727a   ממרכז הסטרנום ועד לקצה

בית החזה

תיפוף על גבי בית החזה  19.

ממרכז הסטרנום ועד לשקע  

הכתף

:חזרה על מתיחות הכתפיים110.

אל המזרון. א

הרחק מהצוואר. ב



צוואר

השענות  , כף יד בתוך כף יד5728מתיחה עדינה לאחור111.

מטפל לאחור

:מתיחות אלכסוניות112.

אוזן לכתף

סנטר לכתף

ידי המטפל מונחות באלכסון5729

תמיכה  /הראש מונח על המזרון

של המטפל

,  מבלי להרים את הראש מהמזרוןשמיניות לראש  113.

ישיבת סיזה  , מטפל אוחז בראש

.עם רגל גבוה



השענות בושי על קווי  14

:  אורך

ש"צמוד ע

מדאלית לטרפז

לטרלית לטרפז

/  יד אם מונחת על איזור הרכה5731

יד בת , לאוספיקוטמתחת 

–נשענת בושי לאורך הקווים 

מלמעלה למטה

זויות3-מתיחה גבוהה ב115.

מרכז

ימינה

שמאלה

/  יד אם מונחת על הסטרנום5732

שקע הכתף הנגדי לכיוון  

,המתיחה

המטפל  , בעת הוצאת אוויר

מתרומם לכיוון המתיחה בעודו  

יד אם  . תומך בראש המטופל

.את המתיחה" מעגנת"

השענות על קו האוקסיפוט116.



פנים

-מצח117.

קווים אורכיים

קווים רוחביים

בושי נשען בשני צידי הראש על  5733

קווי רוחב מהמצח ועד קו הרכות

סירוק שלהן  , סחיטה של הגבות עיניים/גבות 118.

והשענות מתחתיהן  ,כלפי חוץ 

בעדינות למספר שניות  

)  עבודה מתחת לארובות העין 

8אפשר בעזרת (איזור הסינוסים 

אצבעות או בעזרת אגודלים  

ההולכים ומתרחקים מהאזור  

שמתחת לאף אל הרקות



המשך עבודה על קווי  119.

מעל ומתחת לעצם  -הרוחב

מתחת , הזיגומטית

ושרירי הלסת, למנדיבולה

5734

/  כיסוי עיניים-"שקט"120.

אוזניים

הנחת כפות הידיים על  

גבי  העיניים והאוזניים



–TW–שלושת המחממים הפונקציה הנקראת •

,  בגוף שאינו משויך לאיבר אורגני ספציפיהיא תפקוד •

מקושר בתפיסה של הרפואה מהמזרח לתפקודים חשובים  אך 

:כגוןרבים 

בין מחמם למחמםומעבר הנוזלים אחריות על הקשר •

בכל מחמםתהליכים מטבוליים יצירה ותמיכה של •

קי ונוזלים, סירקולציה של דםהגנה של הגוף ושמירה על •

וסינון רעלים מהגוףהמערכת הלימפטית בעל קשר חשוב אל •

.של האדם בחברהולהסתגלותוקשור להשתייכות •

אבחון שלושת המחממים



לשלושה אזורים תלת  שלושת המחממים בגוף היא חלוקה •
,  הכוללים איברים בתוכםמימדים 

:שאותם ניתן לאבחן ובהם ניתן לטפל כאזורי השפעה ושליטה•

מהסרעפת כלפי מעלה  –מחמם עליון •

(גב עליון ושכמות , פנים, צוואר, ראש, בית חזה, ידיים) •

בין הסרעפת לטבור  –מחמם אמצעי •

(צלעות ומרכז הגב , כבד, קיבה, מערכת העיכול) •

מהטבור כלפי מטה –מחמם תחתון •

(רגליים , מערכת הרבייה, גב תחתון, אגן) •

אבחון שלושת המחממים



גם על מנת לאבחן את איכות  , נוכל להיעזר בחלוקה זו•
הקי ותנועתו  

,בנפרדבכל מחמם •

,  למחממים אחריםוביחס•

,  במחממים השוניםלטפלוגם נוכל •

עם כלי העבודה שיש ברשותנו  •

'תרגילי תנועה וכו/מרידיאניםמסלולי / קאטה-כגון•

אבחון שלושת המחממים



:השימוש בשלושת המחממים ככלי אבחוני. א•

,  (קי)QIיש , בכל מקום בו קיימת נשימה"•

"יש נשימה( קי)QIמקום אליו מגיע ובכל •

ניתן להבין כי אם נעזר בטכניקות כגון  , מתוך המשפט הזה•
נוכל לבחון את איכות ותנועתיות הקי  " נשימה מכוונת"

,  במחמם

.  ואת המעברים שבין המחממים•

נוכל להיעזר בנשימה גם על מנת להרמן את תנועת הקי  •
,  במחמם

.ולהרמן את מערכת היחסים בין המחממים השונים•

אבחון שלושת המחממים  



:טיפולי השימוש בשלושת המחממים ככלי . ב•

אם מטופל מגיע לקליניקה עם תלונה מסוימת שאותה  •
,  באופן מדויק באחד משלושת המחממיםלמקםניתן 

ובדגש על אותו  נוכל להיעזר בכלי העבודה של השיאצו •
.  בכדי להקל על התסמינים ולהביא לשם ריפויהמחמם 

, דוגמאות לכך יכולות להיות תלונה של כתף קפואה•
.'וכודלקת באישיאס , צוואר נוקשה

אבחון שלושת המחממים



טיפול/ ככלי אבחון" נשימה מכוונת"•

, כאבחון והן כטיפולהן טכניקה זו יעילה •

לאזורים שונים ללא מאמץ  ומתוך  ונשימה מודעת , הקשבההיא מבוססת על •

.של הגוף והתודעההרפייה

:  יחד טכניקה זו היא כלי המשרת את המטפל ואת המטופל •

העומד בפני עצמו או משתלב בטיפול שיאצו  מאזןהיא משמשת למטפל כלי -•
.ומעצים אותו

.ותנועת הקי בולמטופל העוזר לו להגיע לתובנות לגבי גופו כלי תודעתי חזק -•

הוא , לאחר שמודעות המטופל עולה–כלי לשימושו של המטופל מחוץ לקליניקה -•

.יוכל לעשות שימוש באיזון    המחממים בעצמו בכל זמן שירגיש צורך

נשימה מכוונת 



:דגשים והנחיות מרכזיות •

בכל מנח מתאים לו מטופל שוכב •

(.  נוכל לגעת בו בכל מנח . המחמם הוא תלת מימדי)•

.לצידוסיזהמטפל יושב •

תנועת הקי של המטופל תוך הבנה היכן היא קיימת ולאן היא / התבוננות בנשימה •
מגיעה בקלות 

.  והתנועה נראות בו פחותלעומת האזור שהנשימה •

לעצמו את איכות  " מדרג"ו, המטפל בוחן את איכות הנשימה בכל מחמם•

והנשימה /הקי

.  מהאזור בו התנועה קיימת אל זה שכמעט ולא–•

נשימה מכוונת 



:  הנחת היד על גבי המחממים •

:  על המחממים על פי הדירוג שקבע סדר הנחת היד על המטפל לבחור את •

.  מגיעה אליושהתנועה כמעט ואינה והנושם ביותר אל המחמם מהמחמם התנועתי •

.ביניהם יעבור המחמם הנוסף שהמגע בו הניב תוצאות לא קיצוניות•

להפנות אל היד את ומנחה את המטופל , המטפל מניח את ידו על גבי מחמם•
ללא מאמץ-הנשימה שלו

.  לנשום אל היד עד לתחושה של שינוי בגוף–הנשימה פשוטה הנחיית –

.יכול להתבטא בכל צורה ובכל אזורהשינוי –

נשימה מכוונת 



,  מופיע השינויכאשר •

.עוברים אל המחמם הבא•

,  כאשר איזנו כל מחמם בנפרד •

–נוכל להניח שתי ידיים •

ולבקש את המטופל להכווין את  אחת בכל מחמם •
.במקבילהאזורים הנשימה לשני 

נשימה מכוונת 



אבחון שלושת המחממים•

קביעה ודרוג מהתנועתי עד לחסר התנועה  •

נשימה מכוונת עד לשינוי בכול מחמם  •

הנחת שתי ידיים בו זמנית ונשימה מכוונת לשתי  •

הידיים  

תרגול 


