
 המכללה לרפואה טבעית אינטגרטיבית



בן שימול גבריאל: כתב וערך   



1 .האזהרות בעיסוי 

 

2 .עצמות הידיים 

 

שרירי הידיים וכף היד 

 

עיסוי ידיים וכף יד 



 במצבים הבאים  -יש להימנע מעיסוי בכלל: 
 
 (חום מדיד )כאשר יש חום למטופל 
  כאשר יש למטופל מחלות זיהומיות שהוא מצהיר עליהן 
מטופל עם מחלות לב 
מטופל עם קרישי דם 
מטופל עם בצקת קשה מקומית או כללית 
מטופל עם דלקות 
 בלוטות לימפה  , לוקמיה , עור : במחלות סרטן 
  כאשר למטופל יש פריצות דיסק או דלקת בעצב

 האישיאס  
כאשר המטופל מגיע לאחר תאונה ופגיעה בחוליות  



כאשר יש פטריות רגליים 

כאשר המטופל סכרתי 

כאשר רואים ורידים בולטים 

כשמזהים חבורות כחולות שחורות 

כשמזהים דלקת מקומית עם אודם 

כאשר המטופל עבר ניתוחי בטן 

כאשר מזהים חתכים ושלפוחיות 

כאשר למטופל יש גידולי עור 



כאשר יש למטפל לחץ דם גבוה. 

יש להימנע מעיסוי בטן בלחץ דם גבוה. 

 מ לפני ואחרי"ס 12 –כאשר מזהים פצעים. 

 הטיפול עדין ומניע –כשמזהים ריכוזי נוזלים. 

 עדשות מגע -עניים. 

   ת ו פ ס קכל תנועה הגורמת לכאב בלתי נסבל. 

 נטפל רק לאחר הכשרה מתאימה –בנשים בהריון. 

 

   אין ספק –בספק : הכלל



שורש כף היד –כרפליות עצמות  8  

מטא כרפליותעצמות  5  

אצבעות - פלנגיס 14  

http://www.bartleby.com/107/54.html


 הומרוס

http://www.bartleby.com/107/51.html


הגומד -אולנה      
החישור - רדיוס  

http://www.bartleby.com/107/52.html


 מבט אחורי מבט קדמי

http://www.bartleby.com/107/50.html
http://www.bartleby.com/107/50.html


פוליסיסאופננס   
 נוגד האגודל

 מקרב האגודל לזרת

פוליסיס  אבדוקטור 
 ברויס

 מרחיק האגודל הקצר
 הרחקת האגודל

פוליסיס  פלקסור 
 ברויס

 כופף האגודל הקצר
 כפיפת האגודל

דיגיטי מינימי אבדוקטור  
 מרחיק הזרת

 הרחקת הזרת

דיגיטי מינימי פלקסור  
 כופף הזרת הקצר

 כפיפה בזרת

דיגיטי   אופוננס
 מינימי

 נוגד הזרת
 מקרב זרת לאגודל

http://www.bartleby.com/107/126.html


פוליסיס לונגוסאבדוקטור   
 מרחיק האגודל הארוך

הרחקת האגודל –אבדוקציה   

פוליסיס ברויסאקסטנסור   
 פושט האגודל הקצר

 פשיטה לאגודל

פוליסיס לונגוסאקסטנסור   
 פושט האגודל הארוך

 פשיטה לאגודל

ראדיאליסברכיו   
 כופף המרפק 

כרפי ראדיאליס לונגוסאקסטנסור   
 פושט פרק היד הראדיאלי הארוך

הרחקה -פשיטת פרק היד ואבדוקציה   

כרפי ראדיאליס ברויסאקסטנסור   
 פושט פרק היד הרדיאלי הקצר
 פשיטת פרק היד לכוון האמצע

דיגיטוריוםאקסטנסור   
 פושט האצבעות

אצבעות 4פושט   
כרפי אולנריסאקסטנסור   

 פושט פרק היד האולנרי
קרוב -פשיטה של פרק היד ואדוקציה   

http://www.bartleby.com/107/125.html


כרפי אולנריספלקסור   
 כופף פרק היד האולנרי

 -כפיפת פרק היד ואדוקציה 
 קרוב

דיגיטוריום   פלקסור 
 פרפאונדס

 כופף האצבעות העמוק
אצבעות 4כפיפה של   

פוליסיס  אדוקטור 
 לונגוס

 מקרב האגודל
קרוב   –אדוקציה 

 האגודל

פוליסיס ברויסאקסטנסור   
 פושט האגודל הקצר

 פשיטה לאגודל

פוליסיס לונגוסאקסטנסור   
 פושט האגודל הארוך

 פשיטה לאגודל

אינדיקיסאקסטנסור   
 פושט האצבע המורה

 פשיטת אצבע מורה

http://www.bartleby.com/107/125.html


דיגיטורים פרפאונדספלקסור   
 כופף האצבעות העמוק

אצבעות 4כפיפה   

פוליסיס לונגוספלקסור   
 כופף האגודל הארוך

האגודלכפיפת   

דיגיטי מינימיאופנאוס   
 נגד הזרת

הזרתמקרב   

פוליסיסאדוקטור   
האגודלמקרב   

פוליסיס ברויספלקסור   
 כופף האגודל הקצר

לאגודלכפיפה   



ראדיאליסברכיו   
כפיפת מרפק  

 אמצעי

כרפי ראדיאליספלקסור   
 כופף פרק היד הראדיאלי

 –כפיפה פרק היד ואדוקציה 
 קרוב

לונגוספאלמריס   
 כופף כף היד הארוך

 מסייע בכיפוף כף היד

 

כרפי אולנריספלקסור   
 כופף פרק היד האולנרי

קרוב –כפיפה פרק היד ואדוקציה   

טראספרונטור   
סיבוב   –פרונציה לאמה 

 פנימי

דיגיטוריום סופרפישלפלקסור   
 כופף האצבעות השיטחי

אצבעותכפיפה ארבע   



 דלתואיד
(הקדמי)הדלתאשריר   

 קלויקולה

 סטרנום
 עצם החזה

ור'מיג פקטורליס  
 החזה הגדול

ברכיביאצפס   
 דו ראשי זרועי

 –כפיפה מרפק וסופינציה 
פנימהסיבוב   

 ברכיאליס
 כופף המרפק

יותרחזק  –כופף המרפק   

ראדיאליסברכיו   
 כופף המרפק הרדיאלי

האמצעיכפיפת מרפק   



ברכיטראיצפס   
 תלת ראשי זרועי

ולמרפקפשיטה לזרוע   

ור'טארס מג  

 טארס מינור

 אינפראספינטוס

 סופראספינטוס



 דלתואיד
 ביאצפס ברכי

 אדוקטור פוליסיס 
 אקסטנסור פוליסיס

 פלקסור כרפי אולנריס

 אנקונאוס

 טריאצפס ברכי

ולאטראלים מדיאליםכופפים   



ראדיאליסכרפי  פלקסור  

 פלמריס לונגוס

 פלקסור כרפי אולנריס

פוליסיס אקסטנסור/  אדוקטור  

 ברכיאליס

 ביאצפב ברכי

פושטים - אקסטנסורים  

 טראיצפס



1 .המקצועיות בעיסוי 

2 .יחסי מטפל מטופל 

3 .מערכת הצלעות 

4 .שרירי החזה 

5 .שרירי הבטן 

6 . עיסוי בטן: מעשי 



נשמור על הופעה ולבוש הולם 

נסביר למטופל  על העיסוי ושיטת העבודה 

נשתמש באופן מקצועי ונכון בכיסוי הגוף 

נתשאל לגבי מצבו הבריאותי 

נשתמש בכמות שמן מתאימה 

 הציפורניים קצוצות, הנשימה רעננה 

לגעת רק בידיים מחוממות 

 (מטופל ומטפל)לא ניגע בחלקי לבוש 

לא נשמן את שיער המטופל  בניגוד לרצונו 

 (ו "חום וכ,קור ,רעש)נשים לב לצרכי המטופל 



 מניבריום

 בודי

 קסיפואיד

http://www.bartleby.com/107/27.html


 מבט קדמי מבט אחורי 

http://www.bartleby.com/107/26.html
http://www.bartleby.com/107/27.html


 דלתואיד
 שריר הדלתא

הרחקה –אבדוקציה   

 דלתא אמצעית

 דלתא קדמית

 קלויקולה

 סטרנום

ור'פקטורליס מיג  
 החזה הגדול

קרוב הכתף–אדוקציה   
פנימי של  –סיבוב מדיאלי 

 הזרוע

 ביאצפס
 דו ראשי זרועי



אלבא לינא  
הביטניקו האמצע   

 טבור

ור'מיגפקטורליס   
 החזה הגדול

קרוב וסיבוב  
 הזרוע

אבדומיןרקוטס   
 שריר הבטן הישר

"הריבועים"  
 כיפוף עמוד השדרה קדימה 

אקסטרנוםאובליקוס  לחץ תוך ביטני  
 שריר הבטן האלכסוני החיצוני

 כפיפה דו צידית עמוד שדרה
מתחתיו טרנורס אבדומין )  

(הבטן האופקי   

צלעייםשרירים בין   
אנטריור סרטוס  

דורסי לטיסימוס  
 רחב גבי

 רכס האליום העליון



ור'פקטורליס מיג  

 לינא אלבא

 לינא אלבא רקטוס אבדומין

 טבור
אובליקוס  
 אקסטרנום



 טרפזיוס

 לטיסימוס דורסי

ור'פקטורליס מיג  

 אובליקוס אקסטרנום

 רקטוס אבדומין



 מתיחה לכף יד    

עיסוי לאצבעות 

  פנינג פנימי לכף היד 

פעמים 6' אפלורג - יד 

 אמה -ניקוז  –דרינינג 

פנינג אמה פנימי וחיצוני 

פנינג עדין למרפק 

מתיחת היד לאחור 

זרוע' פטריסאג 

 פעמים לכל היד   3אפלורג 

הברשה 

י לחיצת כתפיים"איזון ע 



 כיסוי בהתאמה   –הכנה 

 כפות ידיים על הבטן   –מרכוז 

 במעגלים' אפלורג - שתי ידיים 

    פולינג בצד אחד 

  פטריסאג מצד לצד 

מעבר לצד שני 

בצד שני   –' פטריסאג, פולינג ' , אפלורג 

 הלוך ושוב –רינגינג 

קדמי –' אפלורג 

 חדירה לגב וניתוק מגע   –תנועת סיום 



 פעמים 6 –' מריחת שמן ואפלורג  

 ניקוז  –דרינינגV 

 פנינג טיביה–  

 פטלה -סימון הברך 

פנינג ארבע ראשי 

רינגינג 

 שתי ידיים –דרינינג יד אחת 

לישה –' פטריסאג 

פעמים 3 –' אפלורג 

מתיחה 

הברשה 

 שלום כף רגל•
 הגדרת קרסוליים•
 (משיכה ) פולינג •
 הזרמת לימפה( ניקוז ) –דרינינג •
 אגודלים –פנינג •
,  גלגול , חיכוך  –אצבעות •

 משיכה, רוטציה
 פולינג•
 חיכוך עקב וגלגולים•

 מתיחה כף יד•

 עיסוי אצבעות•

 פנינג פנימי•

 פעמים 6' אפלורג•

 דרינינג אמה•

 פנינג אמה פנימי וחיצוני•

 פנינג עדין מרפק•

 מתיחה לאחור•

 זרוע' פטריסאג•

 פעמים 3אפלורג •

 הברשה•

 איזון כתפיים•

 כיסוי   –הכנה 

מירכוז 

במעגלים' אפלורג 

פולינג 

פטריסאג 

מעבר לצד שני 

פטריסאג, פולינג ' , אפלורג' 

 הלוך ושוב –רינגינג 

קדמי –' אפלורג 

 חדירה לגב וניתוק מגע   –תנועת סיום 


