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הנחות בהרשמה מוקדמת עד ה – 1.3.2020
הנכם מוזמנים להעמיק ידיעותיכם בשיטת ה © Fascial Manipulationשפותחה ע"י .)PT( Luigi Stecco
הקורס מועבר בארץ בפעם השלישית! מתמקד בקישור בין ליקויים בתפקוד של איברים פנימיים
לדנסיפיקציות בפאסיה השטחית ,העמוקה ,הפאסיה של הבלוטות ,כלי הדם ,הויסרה ולימוד
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בליקויים
האסטרטגיות לטיפול
קורס שפותח בפניך עולם חדש של אפשרויות טיפול וסיוע למגוון גדול יותר של מטופלים!

מספר המקומות מוגבל – כל הקודם זוכה!

©Fascial Manipulation
for Internal Dysfunction Level 3
תיאור הקורס :מטרת הקורס היא לקשר בין ליקויים בתפקוד של איברים פנימיים
לדנסיפיקציות בפאסיה השטחית ,העמוקה ,הפאסיה של הבלוטות ,כלי הדם ,הויסרה
ולימוד האסטרטגיות לטיפול בליקויים אלה .הטיפול מכיל את הנקודות ששימשו לטיפול
בפאסיה העמוקה אבל הטכניקה המנואלית והקומבינציה של הנקודות שונה.
שיטת הפאסיאל מניפוליישן לליקויים פנימיים ( )FMIDמיועדת לחדש את התפקוד התקין
של מערכת העצבים האוטונומית .על מנת לטפל בדיספונקציה של אחד ממרכיביה של
המערכת המוסקולוסקלטלית (מפרקים ,שרירים ,רצועות וכו') כללה האסטרטגיה
הטיפולית ברמה הראשונה והשנייה איזון של יחידה מיופאסיאלית ,רצף מיופאסיאלי או
ספירלה מיופאסיאלית .ב FMIDקיים מודל ביומכאני חדש המכונה ה TENSILE
STRUCTUREאשר מכיל יחידה פונקציונאלית חדשה O-F ( ORGAN-FASCIAL UNIT -
 )UNITאשר מקבילה ליחידה המיופאסיאלית במערכת המוסקלוסקלטאלית.
לאחר הבנת האנטומיה של הפאסיה של האיברים הפנימיים ותפקידה בפיזיולוגיה
ובפתופיזיולוגיה שלהם ,ילמדו הקשר וההשפעה בין המערכת המוסקולוסקלטאלית לאיברים הפנימיים ויופנה הזרקור
לעבר המיכל (הטראנק) של האיבר הפנימי .ילמדו אסטרטגיות לאיזון מחודש של ה TENSILE STRUCTURE -המכילות את ה
 O-F UNITולשחזור ההחלקה בין הקוואדרנטים בפאסיה השטחית .בדומה לרמה הראשונה והשנייה גם ברמה השלישית
הטיפול לא מיועד לרמת השריר הבודד או האיבר ,אלא לאדם כולו .ויודגש ,קורס  FMIDלא מוגבל לטיפול בבעיות
ויסראליות בלבד .מדובר על טיפול באיברים פנימיים כמו גם בכלי דם ( ,)vesselsבלוטות ( )glandsומערכות שלמות
( .)systemsלכן אנו עושים שימוש במונח "  " internal dysfunctionsולא "( " visceral dysfunctionsהמוגבל יותר).
הקורס מיועד לבעלי הסמכה בשיטת  FMרמה  1ורמה  2בלבד.

לסרטון הסבר
אודות הקורס
אנא לחצו כאן:

http://bit.ly/2jlhjdt

לתיאור כתוב ומפורט אודות הקורס
אנא לחצו כאןhttp://goo.gl/jnO6gK :
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 ימים – וישלב לימוד תיאורטי ותרגול מעשי3 ' ימים וחלק ב4 ' הקורס מורכב משני מודולים – חלק א:מבנה הקורס
 הפסקות קפה במהלך הבוקר ובמהלך2 +  כולל הפסקת צהריים בת שעה,08:30-18:00  שעות כל יום.)(סילבוס להלן
 משתתפי הקורס יתאמנו אחד על השני ויתכן שתגרם אי נוחות בשל תרגול פיזי לאור אופי הטכניקה הטיפולית.אחה"צ
.שהינה מנואלית
. הבינ"לFMA בסיום הקורס יתקיים מבחן הסמכה והעוברים בהצלחה יקבלו תעודת הסמכה בינ"ל מטעם ארגון ה
 את הקורס יוביל ו שניים מבכירי המומחים בעולם בתחום אשר הוסמכו בידי לואיג'י סטקו בכבודו:צוות המורים
 מבכירי המומחים לפאשיה בעולם בליווי הפיזיותרפיסטDr Antonio Stecco, MD –  בראש יוביל בנו של לואיג'י.ובעצמו
. אחד המנחים היחידים בעולם שהוסמכו ללמד קורס זה,Andrea Pasini, PT
Antonio Stecco MD
Dr. Stecco is a graduate in Medicine and Surgery, and specialized in Physics Medicine and
Rehabilitation at the University of Padua, Italy. His areas of prevalent scientific and clinical
interest are anatomy of the fascia corporis via dissections and histological studies, including
immunohistochemical and molecular biology; study and clinical application of hyaluronic acid;
and myofascial syndrome. Since 2008, Dr. Stecco has been on the Scientific Committee of the
Fascial Manipulation Association, which brings together researchers interested in studying diseases of the
fascia and myofascial origin. He is the author of more then twelve articles published in international journals
and co-author of three books.
Andrea Pasini, PT
Andrea earned a degree in Physical Therapy in 2003 from the University of Bologna "Alma
Mater Studiorum". He works at a private rehabilitation clinic and their private practice since
2003 as a manual therapist. He organized (as secretary) and took part in the first Fascial
Manipulation ® course in 2003, attending the course again in 2005, 2006, 2007, 2008.
Between 2005 and 2008 he attended the course of RPG (Global Postural Rehabilitation, Philippe method E.
Souchard) and training in Reequilibration fonctionnelle ® (normalization and visceral energy, R. Solere
method). In 2008 he attended the first course of MFDI (3rd level of Fascial Manipulation), and he attended
again in 2010, 2011, 2012. He held several classes and master classes and study groups in Fascial
Manipulation ®. He is a repeat speaker at the national conference of Fascial Manipulation. Andrea has been
teaching Fascial Manipulation ® since 2012, and in 2013 he was assistant / teacher at the MFDI courses (3rd
level). He is one of few in the world certified by Luigi Stecco to teach MFDI.

 נשים במכנס קצר וחזיית ספורט) שכן, יש להצטייד בביגוד נוח לתרגול (גברים במכנס קצר וטי – שירט:ציוד נדרש
.חלק מהותי מן הקורס מוקדש לתרגול מעשי

:הרשמה ותשלום
.הרשמה במשלוח טופס רישום כמפורט בעמוד הבא
.ניתן לבצע כל תשלום בתחילת כל מודול ולבחור בפריסת תשלומים נוחה ללא ריבית והצמדה

1.3.2020  עד- הרשמה מוקדמת במחיר מוזל
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: ספרים3  לפני הקורס מומלץ לקרוא:)המלצת קריאה (לא חובה
Fascial Manipulation for Musculoskeletal Pain )1(
Fascial Manipulation – practical part )2(
Fascial Manipulation for Internal Dysfunction )3(

 אנא לחצו כאןFascial Manipulation for Internal Dysfunction - לקריאה אודות הספר

:)תכנית הקורס (תכנית עקרונית

Module 1: Four days

Module 2: Three days

Organ-fascial units and tensile structures

Systems and quadrants of the superficial fascia

Basic principles of the internal fasciae
- anatomy of the organ-fascial unit (o-f-u)
- evolution of the o-f unit

Anatomy of the systems
- evolution of the systems
- the superficial fascia quadrants

Physiology of the organ-fascial unit
- intra and extramural autonomic system
- fasciae of tensile structures: insertional
fascia and restraining fasciae

Physiology of the systems
- prevertebral and paravertebral autonomic ganglia

Treatment of tensile structure points
- modality of palpatory verification
- variability of the different treatments
- association of the nodal points

Treatment of the systems:
- lymphatic-immune
- adipose-metabolic
- cutaneous-thermoregulatory
- nervous and psychogenic.

Apparatus-fascial sequences and catenaries
Anatomy of the apparatus-fascial sequences
- evolution of the apparatus-fascial sequences
- distal reflex pain
- the three circuits in acupuncture
Physiology of the apparatus-fascial sequences
- the orthosympathetic, parasympathetic and
adenosympathetic system
Treatment:
- of the visceral sequence
- of the vascular sequence
- of the glandular sequence
Hierarchical processes involved in sequence
dysfunctions
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טופס הרשמה :קורס פאשיאל מניפוליישן – רמה 3
חלק א' 1-4 :בנובמבר ( 2020ימים ראשון עד רביעי)
חלק ב' 7-9 :בפברואר ( 2021ימים ראשון עד שלישי) * שעות  * 0830-1800אסף הרופא
שם מלא ________________________ :שם בלועזית (לתעודה)____________________________________ :
דוא"ל [באותיות גדולות בבקשה]___________________________@______________________________ :
טל' סלולארי ____________________ :ת"ז ______________________ :מקום עבודה____________________ :
מחירים :נא לסמן אם לא תסמנ/י את המחיר הרלוונטי  -הינך מאשר/ת שנגבה ממך את המחיר הנקוב ל"קהל הרחב"

הרשמה מוקדמת  -בוגר "אקטיביקס" עד 5.9.18

הרשמה רגילה  -בוגר "אקטיביקס" החל מ5.9.18-

חלק  4 :1ימים + ₪ 2790 :מע"מ ( ₪ 3264כולל מע"מ)
חלק  3 :2ימים + ₪ 1980 :מע"מ ( ₪ 2317כולל מע"מ)

 + ₪ 2988מע"מ ( ₪ 3496כולל מע"מ)
 + ₪ 2200מע"מ ( ₪ 2574כולל מע"מ)

ספר רמה  3מעשי (חובה) ₪ 440 :כולל מע"מ
סט מהודר  3פוסטרים רמה  - 3מתנה!
ההרשמה לשני החלקים מראש ,תשלום אפשרי בסמוך לכל
מודול .המחיר לא כולל מע"מ ,כלומר יש להוסיף מע"מ כחוק.
מחיר הקורס כולל סך של  ₪ 490דמי רישום.

ספר רמה  3מעשי (חובה) ₪ 440 :כולל מע"מ
סט מהודר  3פוסטרים רמה  - 3מתנה!
ההרשמה לשני החלקים מראש ,תשלום אפשרי בסמוך לכל
מודול .המחיר לא כולל מע"מ ,כלומר יש להוסיף מע"מ כחוק.
מחיר הקורס כולל סך של  ₪ 490דמי רישום.

** המחיר כולל 2 :מנחים בכירים מאיטליה (ד"ר אנטוניו סטקו ומר אנריאה פאציני) ,ספר מעשי בכריכה קשה ,סט פוסטרים מהודר,
חוברת קורס מודפסת (כולל כל שקפי הקורס) ,כיבוד קל (כריכים ,סלטים ,פירות ,שתיה קלה וחמה וכד') ,תעודה בינ"ל.
רישום :שימו לב ,תשלום אפשרי בסמוך לכל מודול אך ההרשמה לשני החלקים מראש .דמי הרשמה וביטול ביטול בסך  ₪ 490לא
יוחזרו בכל מקרה של ביטול או שינוי הרשמה .קבלות יימסרו ביום תחילת הקורס או יישלחו במייל .ההרשמה מותנית בתשלום
מראש ,ניתן לפרוס את התשלום עד  8תשלומים ללא ריבית והצמדה.
מדיניות ביטולים ועוד :עד  90יום לפני מועד תחילת הקורס תשלום המקדמה יוחזר באמצעות צ'ק מטעם אקטיביקס שיישלח לנרשם
(הצ'ק יישלח תוך  14יום לאחר הודעת הביטול) ,פחות  ₪ 490בגין דמי טיפול .במקרה של ביטול לאחר מכן ועד  65יום לפני יום תחילת
הקורס ,במקרה של ביטול יחול חיוב של  35%ממחיר הקורס .במקרה של ביטול פחות מ  65יום לפני תחילת הקורס ועד חודש לפני
הקורס יחול חיוב של  .65%במקרה של ביטול פחות מחודש לפני תחילת הקורס יחול חיוב מלא בגין הקורס ,אלא אם המבטל ימצא
מחליף .אנו מתחייבים כלפי המרצים והתלמידים מספר חודשים מראש ולכן נקבעה מדיניות זו.
פרטי כרטיס אשראי לתשלום:
אמריקן אקספרס
אני הח"מ ,מאשר לכם לחייב את כרטיס האשראי שלי שפרטיו :ויזה ישראכרט /מסטרכארד
מס' כרטיס * __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ :תוקף__ __ / __ __ :
 3ספרות בגב __ __ __ * שם בעל הכרטיס * ________________________ :ת.ז__ __ __ __ __ __ __ __ __ :
מס' תשלומים_____ :
בחתימתי להלן אני מאשר את כל התנאים המופיעים בטופס ההרשמה ,כולל מדיניות הביטולים ,ומאשר לחייב את כרטיס האשראי
שפרטיו צוינו לעיל .אני מסכים לכך כי קבלת טופס זה אצל החברה בכל מדיה (כולל פקס ,מייל ,תמונה וכו') ישמש כראיה
להסכמתי לכל התנאים המופיעים בו ואישור חיוב כרטיס האשראי.

חתימה__________________________ :

תאריך___________ :

הערה :לאור ההכנות הלוגיסטיות של ארגון הקורס ייתכנו קשיים ואף ביטול .איננו אחראים לנזקים ישירים או עקיפים שעלולים
להיגרם לנרשמים ,לרבות בגין ימי חופשה ,נסיעות ועוד .כאיש/ת מקצוע מוסמך הנך האחראי/ת הבלעדי על יישום הטכניקות
הנלמדות בקורס הן בתרגול בקורס והן מחוצה לו .כמו כן מובהר כי קולגות ו/או המנחה ידגימו ו/או יתרגלו עליך טכניקות בקורס.
הינך מוותר על כל תביעה כנגד אקטיביקס ו/או המנחה ו/או קולגות על נזקים שייגרמו לך ו/או למטופלים שלך עקב תרגול
בקורס ו/או יישום החומר הנלמד בקליניקה .אם הנך סובל/ת ממצב רפואי ,מחלה מדבקת ,כאב או אם הינך בהריון ,יש ליידע את
מארגני הקורס טרם תחילתו (דיסקרטיות מובטחת) .מובהר כי התכנים המועברים בקורס כפופים לזכויות יוצרים ואין לשכפל או
לעשות בהם שימוש אחר פרט ללימוד עצמי .חל איסור מוחלט לצלם או להקליט את תכני הקורס .החומר הנלמד כפוף לזכויות יוצרים
והינו לשימוש אישי בלבד  -אין לעשות בו שימוש להעברת סדנאות ,הרצאות או קורסים אחרים ללא אישור מראש ובכתב
מאקטיביקס .אין כפל הנחות .פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים .ט.ל.ח.

אנא מלאו חתמו ושלחו לפקס  072-2447332או כתמונה לinfo@activix.co.il 050-3939840 :
אקטיביקס * טל * 072-2501440 :פקסwww.activix.co.il* info@activix.co.il ,072-2447332 :

