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 השאלון הינו אישי וישמש את המטפל בלבד השאלון נועד לקדם את
 .בריאות המטופל

ידיעה לגבי בעיות המטופל יעזרו לנו בטיפול. 

 

 : השאלון כולל

 

  פרטים אישיים 

איזה?  האם לוקח תרופות? 

בחודש?  האם בהריון? 

ממה סובל? 

פרוט מחלות קיימות... 

חתימה ואישור השאלון 



 (דוגמא)שאלון למטופל 

 כתובת .........  גיל .....................טלפון....................  שם   .......................... 

 מצב בריאותי: 

 כן   לא    :                   כן  לא           בצקות   :         מחלות לב 

 כן   לא:  כן  לא           פטריות מחלות עור   : מחלות זיהומיות 

 כן   לא:     כן  לא            פרקים ומפרקים   :     פריצות דיסק 

 כן   לא:                כן  לא            אלרגיות   :               סכרת 

 כן   לא:              כן  לא            כאב כרוני   :        ניתוחי בטן 

 כן   לא:                 כן  לא            מיגרנה   :            לחץ דם 

כן   לא:                    כן  לא            הריון   :          רישי דם ק 

 כן   לא:                    כן  לא            עישון   :   ורידים בולטים 

 כן   לא:           כן  לא            עדשות מגע   :             גידולים 

 כן   לא:      כן  לא            שרירים תפוסים   :   דלקות ופצעים 

 כן    לא:       האם זה העיסוי הראשון שלך 

 מה הציפיות שלך מהעיסוי...................................................................: 

 איך הגעת אליי..................................................................................: 

כן     לא:       ראש / ת בעיסוי קרקפת /מעוניין 

 

ת שכל הפרטים שמסרתי נכונים ואני מוותר על זכותי לתבוע בעתיד את המטפל בהקשר  /הנני מאשר
 לטיפול זה 

 חתימת המטופל :.........................                           תאריך........................: 



   מרכוז שתי ידיים 

פעמים  4' אפלורג 

( יש לשים לב לשוני בין מטופל למטופלת) 

קלויקולה –י האצבעות "הגדרת בריחים ע 

  גיהוץ אגרופים כלפי חוץ 

 שרירים בין צלעיים מהצד הנגדי    –פנינג 

פעמים 3' אפלורג 

תנועת סיום ומעבר לכתפיים 



צוואר כתפייםעיסוי . 1  
 

מלא קדמיחזרה עיסוי . 2  



 עם אגודלים פתוחים –גיהוץ שרירי טרפז 

 י האצבעות משני  "ע –עיסוי טרפז ושכמה
 צידי עמוד השדרה

הנחת גלגלת על קצות האצבעות והרפיה 

צוואר כאשר הראש   –' ופטריסאג' אפלורג
 ואחר כך צד שני, מונח על צד אחד 

  החלקות לצוואר יד אחרי יד 



  כף רגל:   

שלום כף רגל 

הגדרת קרסוליים 

 (משיכה ) פולינג 

 הזרמת לימפה( ניקוז ) –דרינינג 

 אגודלים –פנינג 

 גלגול , חיכוך  –אצבעות  ,
 משיכה, רוטציה 

פולינג 

חיכוך עקב וגלגולים 

 :רגל קדמית 

 פעמים 6 –' מריחת שמן ואפלורג

 Vניקוז  –דרינינג 
 לאטארלי ומדיאלי –פנינג טיביה 

 פטלה -סימון הברך 

 פנינג ארבע ראשי

 רינגינג

 שתי ידיים –דרינינג יד אחת 

 לישה –' פטריסאג

 פעמים 3 –' אפלורג

 מתיחה

 הברשה

 

 יד: 

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 

 איזון כתפיים,   הברשה 

 בטן: 

 כיסוי   –הכנה 

מירכוז 

במעגלים' אפלורג 

פולינג 

פטריסאג 

מעבר לצד שני 

פטריסאג, פולינג ' , אפלורג' 

 הלוך ושוב –רינגינג 

קדמי –' אפלורג 

 חדירה לגב  –תנועת סיום 

חזה   : 

מרכוז 

פעמים 6 – 4' אפלורג 

 קלויקולה –הגדרת בריחים 

גיהוץ אגרופים 

 שרירים בין צלעיים   –פנינג 

פעמים 3' אפלורג 

תנועת סיום ומעבר לכתפיים 

 צוואר•

אגודלים   –גיהוץ שרירי טרפז •

 פתוחים

אצבעות   –עיסוי טרפז ושכמה •

 משני צידי עמוד השדרה

הנחת גלגלת על קצות  •

 האצבעות והרפיה

צוואר על   –' ופטריסאג' אפלורג•

 ושני, צד אחד 

 החלקות לצוואר  •



פנים עיסוי . 1  
 

למבחן אמצע חזרה . 2  
עיסוי מלא קדמי       



דחיסה על המצח יד על יד 
ידיים צמודות כתפילה: עיסוי מצח 
עיסוי לאזור העין שלישית 
 - החלקות אגודלים על המצח 
עיסוי אזור האף 
עיסוי עצמות לחיים 
עיסוי שרירי הלעיסה 
עיסוי שפה עליונה ותחתונה 
סחיטת הסנטר 
החלקת לסתות 
עיסוי אוזניים ורוטציות 
הנחת ידיים על האוזניים לרגע של שקט 
 והקרנת חום לעניים -ידיים על העניים 
עיסוי ארובות העין 
עיסוי קרקפת ומשיכת שיער 
 הנחת הידיים על המצח והפנים: תנועת פרפר 
 תנועת הברשה מאחדת לכל הגוף -לסיום 




