קורס  FMרמה  – 2ינואר !2022

Fascial Manipulation© Technique - LEVEL 2

Centers of
Fusion
Myofascial
Spirals

בהנחיית :גב ' נטלי ברטלר PT ,מנחה בינ"ל מוסמכת
 6מפגשים "היברידי" ( 4פרונטאלי ועוד  2מקוון עצמאי)

יום ה'  ,27.1.22 -יום ב'  ,31.1.22 -יום ג'  ,1.2.22 -יום ו' 11.2.22 -
( 0830-1800בימי חול ,סיום בשישי עד )14:30

מקום :בית הספר החדש לפיזיותרפיה – במרכז הרפואי "שמיר" (אסף הרופא)

מספר המקומות מוגבל – כל הקודם זוכה!
הנכם מוזמנים להעמיק ידיעותיכם בשיטת ה © Fascial Manipulationשפותחה ע"י .)PT( Luigi Stecco
הקורס מתמקד בהכרה ובהבנת התפקיד של נקודות ה  Centers of Fusionכחלק מהמודל הביומכאני של השיטה
ומהיווצרותם של רצפים מיופאציאליים .בנוסף ,נלמד על ספיראלות מיופאציאליות ( )Myofascial Spiralsכך שנקבל
הבנה מלאה יותר של תבניות תנועה מורכבות והמנגנונים המעורבים .אם חשבתם שהקורס הבסיסי היה מעניין – הקורס
הזה פשוט חובה .זהו קורס דרגה  2מתוך  3דרגות (דרגה  3מתמקדת בטיפול בבעיות ויסראליות באמצעות הפאציה).
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Fascial Manipulation© Technique - Level 2
תיאור הקורס :הקורס מתמקד בהכרה ובהבנת התפקיד של נקודות ה  Centers of Fusionכחלק מהמודל הביומכאני של השיטה
ומהיווצרותם של רצפים מיופאציאליים .במהלך הקורס יוצגו מחקרים חדשים שיסייעו לאבחן תהליכי פיצוי ()adaptive compensation
בתוך המערכת הפציאלית ועוד .במסגרת זו תוצג המעורבות של הפאציה בשליטה המוטורית ובהתאם גם נעדכן את תהליך האבחון
שיכלול מעתה מרכיבים חדשים.
בנוסף ,נלמד על ספיראלות מיופאציאליות ( )Myofascial Spiralsכך שנקבל הבנה מלאה יותר של תבניות תנועה מורכבות והמנגנונים
המעורבים .במהלך הקורס ישולבו הדגמות טיפולים ותרגול רב אשר יסייעו באבחון השוואתי בין  Centers of Coordinationלבין
 Fusionויסייעו בגיבוש חשיבה קלינית נכונה ( ,)clinical reasoningבשיפור המיומנויות המנואליות ובחירת אסטרטגיות הטיפול הראויות.

Centers of

זהו קורס דרגה  2מתוך  3דרגות (דרגה  3מתמקדת בטיפול בבעיות ויסראליות באמצעות הפאציה) .קורס חובה למי שרוצה לשדרג את
יכולותיו בשיטת ה  Fascial Manipulationוגם מהווה תנאי ללימוד קורס רמה  – 3טיפול באיברים פנימיים.
הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים בלבד.

בוגרי קורס רמה  2מעידים כי:
 הקורס היווה חזרה מצוינת על עקרונות השיטה שנלמדו ברמה 1
 הקורס שידרג מאוד את החשיבה הקלינית שלהם ביישום השיטה
 הקורס נתן להם כלים פרקטיים חדשים ליישום – הן באבחון והן בטיפול

"ללמוד את רמה  1בלי רמה  ,2זה קצת כמו ללמוד את הא'-ב' באופן חלקי.
רק עם רמה  2תתגלה השיטה במלוא עוצמתה!"

לצפייה בעדויות בוגרי קורס רמה  2לחצו כאןgoo.gl/YKaClo :
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פורמט הקורס ומועדים:
 .1חלק עיוני :באנגלית  -צפייה מקוונת בזמן שנוח לך!
 20שיעורים בוידאו (כ  10שעות תוכן נטו) לפי נושא – .Diagonals Basic Science, Diagonals Clinical Science, Spirals
בסיום כל נושא יש בוחן בסגנון "אמריקאי".
חובה לעבור כל בוחן כדי להשתתף בחלק המעשי ולקבל תעודה.
יש  3ניסיונות לכל בוחן ויש לסיים כל בוחן תוך  15דקות .הציון הגבוה מ  3הניסיונות הוא הקובע.
ההרצאות באנגלית ומועברות על ידי ד"ר אנטוניו סטקו וד"ר קארלה סטקו – מומחים בעלי שם עולמי ,ממפתחי השיטה.
החלק הנ"ל זמין לשימוש עד חודש לאחר סיום המפגשים במעשיים בכיתה.
יש לסיים צפייה  +בוחן לפני המפגש הראשון בכיתה!

 .2חלק עיוני :בעברית – ב"לייב"!
שני מפגשים ב"זום" ,בעברית ,עם המנחה לעבור על הנושאים החשובים ולתת מענה לשאלות.
יום שלישי 12.1.22
יום שלישי 19.1.22
שעות  .20:30-21:30נא לשריין עד  22:00למקרה הצורך!

 .3חלק מעשי :בעברית  -בכיתה!

חמישי 27.1.22
שני 31.1.22
שלישי 1.2.22
שישי 11.2.22

שעות  0830-1800כל יום (עד  1300ביום שישי) .בימי חול נא לשריין עד  18:30כל יום למקרה הצורך!
מקום :ביה"ס לפיזיותרפיה אסף הרופא (לאחרונה שם המרכז הרפואי אסף הרופא שונה ל"מרכז רפואי שמיר").
סילבוס הקורס :תכנית לימוד מלאה – נא ראו קובץ סילבוס ניפרד.
מבנה הקורס :קורס רמה בפורמט החדש נמשך  6ימים ונחלק לשלושה חלקים  /מודולים ,הראשון בלמידה מקוונת עצמית,
השני בלמידה מקוונת ב"לייב" והשלישי באופן פרונטלי.
ציוד נדרש:
יש להצטייד בביגוד נוח לתרגול (גברים במכנס קצר וטי – שירט ,נשים במכנס קצר וחזיית ספורט) שכן חלק מהותי מן הקורס
מוקדש לתרגול מעשי.

שימו לב! הקורס מוצע בישראל במחיר הזול בעולם! למשל ,מחיר הקורס בארה"ב הוא ( 1650$מעל 6000
 )₪ובמדינות אירופה עד כ  1200אירו ( ,)₪ 5000לא כולל הוצאות ,טיסות ,אירוח ועוד.
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חדש  -ספר ואפליקציה דיגיטאלית תלת ממדית!

חדש! עכשיו יוצאים מהקורס עם
אפליקציית תלת ממד חדשה שבה כל
הנקודות שלמדת – שיהיה לך קל ליישם את
הטיפול בצורה נוחה מהטלפון הנייד שלך /
טאבלט!

התשלום עבור האפליקציה הינו מול חו"ל ישירות.
____________________________________________________________________
אודות המנחה:
גב' נטלי ברטלר - BPT ,בוגרת תואר ראשון בפיזיותרפיה ,אוניברסיטת חיפה .BPT
 -Fascial Manipulation teacherהמרצה המוסמכת הראשונה בשיטה בישראל מטעם ארגון ה  FMAהעולמי .מלמדת את
השיטה ברחבי העולם וזוכה לשבחים רבים על אופן הוראתה .בעבר פיזיותרפיסטית בקופת חולים "כללית" תל אביב" ,מכבי"
כפר סבא ,מכון "דקל" לפיזיותרפיה .מטפלת בבעיות אורתופדיות ,נוירולוגיות ובעיות באיברים פנימיים .בעברה מתעמלת
תחרותית בהתעמלות אומנותית בעלת הישגים רבים ביניהם חברת נבחרת ישראל ואלופת ישראל.
נטלי מטפלת כיום בקליניקה פרטית בבעלותה ,בהרצליה ,ומלווה את נבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית במסגרת הכנותיה
לאולימפיאדת טוקיו.
מרצה ישראלי נוסף (לא ילמד בקורס הקרוב) הוא מר קובי וייס – BPT ,בוגר תואר ראשון בפיזיותרפיה אוניברסיטת ת"א,
מדריך קליני מוסמך .ממקימי העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל -Fascial Manipulation teacher .מוסמך בשיטה
בישראל מטעם ארגון ה AMFהעולמי .לקובי ניסיון קליני וניהולי עשיר ,כולל כסגן מנהל מחלקת הפיזיותרפיה ב"איכילוב".
קובי הינו הבעלים של הקליניקה לפיזיותרפיה "וייס-רזניק" ומלמד את השיטה ברחבי העולם.
קובי עתיד ללמד את הקורס הבא ,ככל שיתירו זאת הנחיות משרד הבריאות.

שימו לב! טופס הרישום בעמוד הבא .הקורס מוצע בישראל במחיר המוזל בעולם!

למשל ,מחיר כל רמה בארה"ב הוא ( 1650$מעל  )₪ 6000ובמדינות אירופה עד כ  1200אירו (.)₪ 5000
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טופס הרשמה :קורס © - Fascial Manipulationרמה ( 2מקוון )11.2.22 ,1.2.22 ,31.1.22 ,27.1.22 +
שם מלא בעברית ________________________________ :ת.ז______________________ :
דוא"ל (באותיות גדולות!)________________________@_________________ :
טל' נייד ______________________ :עיר מגורים__________________ :שם מלא לועזית  +תואר:
_____________________________
מקצוע _____________________ :מקום עבודה ותפקיד______________________ :
שכר לימוד:
הרשמה מוקדמת עד  + 2469 :27.11.21מע"מ ( ₪ 2890כולל מע"מ)  ₪ 390 +דמי רישום .סה"כ  ₪ 3,280כולל מע"מ (במקום .)₪ 4016
הרשמה אחרי ה  +2782 :27.11.21מע"מ ( ₪ 3254כולל מע"מ)  ₪ 390 +דמי רישום .סה"כ  ₪ 3,645כולל מע"מ (במקום .)₪ 4462
בנוסף למחיר הקורס ,אשר כולל חוברת מודפסת מלאה ,על כל תלמיד לרכוש ישירות מחו"ל את האפליקציה וספר הקורס של רמה ( 2כ 35
אירו) .האפליקציה כוללת את כל נקודות הטיפול בצורה נגישה ,תלת ממדית ונוחה לשילוב בעבודה היומיומית.
כתלמיד בקורס אני מסכים לשמש כמודל עבור חבריי לקורס במהלך התרגול המעשי.
במקרה של דחיה בשל הקורונה אני מאשר מראש את הרשמתי למועד חלופי ככל שייקבע במהלך  12החודשים הבאים.
ידוע לי שעלי ללמוד את החומר העיוני עצמאית ולעבור בוחן/ים ואני מתחייב לסיים זאת עד המפגש הראשון.
רישום :ההרשמה מותנית בתשלום מראש ,ניתן לפרוס את התשלום עד  6תשלומים ללא ריבית והצמדה .המחיר כולל :גישה לפורטל
לימודים באנגלית כולל כ  30הרצאות  /סרטונים ,חוברת קורס ,תעודה בינ"ל לעוברים בהצלחה .דגשים בשל מגפת הקורונה :אם הנחיות
משרד הבריאות יימנעו קיום הקורס במועד שתוכנן ,אזי הקורס יידחה למועד המוקדם ביותר המתאפשר .אנו נעשה מאמץ לתת התראה
של לפחות חודש מראש .מי שלא יוכל במועד הבא  ,יוכל לממש את זכותו לקורס בכל אחד מהמועדים הבאים למשך  12חודשים .בשל
המצב ועל מנת לשמור על היגיינה מרבית – המשתתפים יתבקשו לחתום על הצהרת בריאות ,להביא ולהשתמש במסכות אישיות ,כפפות
ואלכוג'ל .בהתאם להנחיות ,לצערנו לא יוגש כיבוד  -נא להצטייד בשתייה ומזון מהבית (יש במקום מקרר ,מיחם (קר-חם) ,מיקרוגל
ומטבחון) .כמו כן ,בשל מגבלות הקורונה על כמות אנשים בכיתה ,ייתכן והקורס יתנהל ב"קפסולות" .במקרה כזה ,התלמידים יצפו
בהרצאות  /הדגמות בשידור חי על מסך ענק והתרגול ייעשה ב"קפסולה" .מדיניות ביטולים :לא ניתן לבטל השתתפות בקורס זה ,היות
ומדובר בקורס המצריך היערכות מיוחדת בתקופה זו .במקרה של ביטול יחול חיוב מלא בגין הקורס ,אלא אם המבטל ימצא מחליף שאז
יחולו דמי טיפול בסך  190שח בלבד .במקרה של ביטול עקב מצב רפואי הנתמך באישור רפואי תשמר לתלמיד הזכות לממש את כספו
בקורס הבא או קורסים אחרים מבית "אקטיביקס" שעלותם דומה על בסיס מקום פנוי.
פרטי כרטיס אשראי לתשלום :אני הח"מ ,מאשר לכם לחייב את כרטיס האשראי שלי שפרטיו:
אמריקן אקספרס
ויזה ישראכרט /מסטרכארד
מס' כרטיס * __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ :תוקף__ __ / __ __ :
 3ספרות בגב __ __ __ * שם בעל הכרטיס * ____________________ :ת.ז__ __ __ __ __ __ __ __ :
מס' תשלומים _____(עד )6
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 ל 050-2227253 :או ל info@activix.co.il
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