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  יאליתשים במסגרת תרפיה מיופקורס

 לשחרור קרניאליקורס 
 
 טיפולים של חב' אדוונסמדלהקורס יתקיים במרכז להוראה ו

 , קריית מטלון, פתח תקווה 6המגשימים רח' 
 

  31.35, 16.30, 25.30, 21.30 שלישי  הקורס יתקיים בימי
 0:03-21:03בין השעות 

         
 בלבד!!! ם: לפיזיותרפיסטיהקורס מיועד

יאליות עמוקות ובשחרור התנועה הנסתרת באזור הגולגולת, שלשחרור קרניאלי עוסק בשחרור רקמות פקורס ה

 מפרקי חוליות ועמוד השידרה בכלל כולל מפרקי האגן.ובשחרור 

 למשתתף כלים שימושיים לטיפול בבעיות כרוניות ובבעיות לאחר חבלות וטראומה. הקורס יקנה

להגיע עמוק יותר לתוך הגוף של  ןאשר מעוניי פיזיותרפיסטקורס זה הינו תוספת חיונית לארגז הכלים של כל 

 הגופני והנפשי של המטופל. והמטופל על מנת לשפר את מצב

ין, שאיטו הנחשבים למפתחי השיטה הות כגון גישתם של סתארלנד, אפלדג'ר, גבקורס נציג מגוון של גישות טיפולי

 .בעשורים האחרוניםומוביליה 

 

 שעות אקדמאיות(    03) שעות כל אחד 6מפגשים בני  ארבעהשעות המחולקות על פני  42: אורך הקורס

 הקורס בחלקו הגדול מעשי. 

 !שרירים לפני תחילת הקורסהעל אנטומית  לכל משתתפי הקורס אנו ממליצים לעבור –חשוב מאוד 

 המרצה :
ניהל את המכון לפעילות משקמת במרכז הקים ו פיזיותרפיסט מומחה,  PGPT, CKTI, BCIA-C –יצחק פרידמן 

טיפול של חברת אדוונסמד בע"מ ומיישם להשיקום, ביה"ח שיבא בתל השומר, מטפל בכיר במרכז להוראה ו
 אופן שוטף.את הטכניקות הללו בבטיפוליו 
 תעודה:

טיפול בכאב של בי"ח רמב"ם בשילוב לבסיום הקורס יקבל כל משתתף תעודה מטעם בית הספר להדרכה ו
 האקדמיה לכאב מטעם אדוונסמד.

 עלות הקורס 
 ₪ 033 דמי הרשמה :

 עדעל ביטול מראש במקרה של הודעה אך ורק והם יוחזרו  דמי הרשמה הינם חלק ממחירו הכולל של הקורס)
 בעה ימים מיום תחילת הקורס(ש
 

 מע"מ₪ +  4,423   - מחיר הקורס
 תשלומים ללא ריבית( 6 -את הסכום ליתן לחלק )נ

 לפיזיותרפיסטים הרשומים בעמותה !!!תינתן הנחה  %23
 

 2שלוחה  30-5251913ניתן לפנות לטלפון  –לפרטים והרשמה 
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 לשחרור קרניאליקורס טופס הרשמה ל

 5251902-30יש למלא את הטופס ולשלוח לפקס 

  ter.net.iladvancmd.info@inאו למייל:

 

אנו שמחים שהחלטת להירשם ללימודים ומאחלים לך קורס פורה ומהנה. על מנת ליצור ערוצי קשר באופן שוטף 

 :ויעיל, נודה לך אם תמלא/י את הפרטים הבאים
 

 _____________________________שם פרטי: _______________________שם משפחה:

 _______________________שם פרטי אנגלית: __________________שם משפחה אנגלית:

   ____________________מס תעודת זהות:

 ___________________________טלפון בבית: ________________________טלפון נייד:

 __________________________@________________________________דואר אלקטרוני:

 ______________מיקוד: ____________________________________________כתובת:

 _________________________תחום התמחות: _________________________מקצוע: 

     פרטי כרטיס האשראי לחיוב:

 ₪        033דמי הרשמה מוקדמת )חובה(              

 ₪         4,423עלות הקורס                                     

 !!! הנחה תינתן לפיזיותרפיסטים הרשומים בעמותה %23

 ללא ריבית(  תשלומים 6)עד   מס ' תשלומים:_____

 ויזה/ישראכרט/אמקס   סוג כרטיס האשראי )הקף/י בעיגול(:

 מספר כרטיס אשראי: __________________________________________

 שלוש הספרות שבגב הכרטיס: _______ תוקף כרטיס:  ___/ ___   

   _____________שם בעל/ת הכרטיס:_______________

 ת.ז של בעל הכרטיס:____________________________

 __________ חתימה:    __________________ שם פרטי ומשפחה:   תאריך: ___________    
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