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יר המרגיש כקשר סבוך טריגר פוינט, אחד ממאפייני תסמונת כאב ממקור מיופסציאלי, הינו אזור בשר
 פקוד השריר. בכאב מקומי ומושלך, ובירידה בתואשר נמצא כמעורב 

מחקרים, לשחרור "טריגר פוינט" בשריר, הורדת כאב  עילה, מבוססתדיקור יבש הינה שיטת טיפול י
 , וזאת כחלק ממערך טיפולי רחב. ושיפור תפקוד השריר והמערכת המיופסציאלית

 needling.html-therapy/dry-point-http://www.dgs.eu.com/en/trigger  למידע נוסף
 http://www.dgs.eu.com/en/research.htmlלגישה למחקרים בנושא דיקור יבש:  

 
בהכשרת קלינאים בדיקור יבש, בעולם  ) הינה מהמובילותSimons Academy( האקדמיה ע"ש סיימונס

קורסים בשנה ברחבי העולם. מאיה עבאדי וצביקה גרינבאום הינם מדריכים  100ומציעה יותר מ 
 מוסמכים מטעם האקדמיה ונציגיהם הבלעדיים בישראל. 

 mlhttp://www.dgs.eu.com/en/home.htעוד על האקדמיה: 
 
 

 מועד הרשמה פיזיו צעיר* חבר עמותה אינו חבר עמותה
 1.1.17ה הרשמה מוקדמת עד  שח1250 שח1440 שח1600
 )1.1.17-ה(לאחר הרשמה רגילה  שח1400 שח1600 שח1800

 2014 יוני* פיזיו צעיר: סיים לימודיו החל מ
 
 

 הנחיות להרשמה:
 academy.israel@gmail.comנא לשלוח את הפרטים הבאים למייל: 

 (חובה באנגלית בשביל התעודה) ובאנגליתשם מלא + תואר בעברית  .1
 כתובת מדוייקת וטלפון להתקשרות .2
 + מתקדם 30/ מתקדם רביע עליון/ טופ 30טופנא לציין את הקורס המבוקש:  .3
 כן/ לאנא לציין האם בוגר מתקדם רביע תחתון  .4
 פיזיו צעיר/ חבר עמותה/ אינו חבר עמותהנא לציין את סוג ההרשמה:  .5

 
 דגשים :
 בלבד. 1.1.2017ה מוקדמת הינה עד הרשמה הה •
(מקדמה  עם ההרשמהלנרשמים בהרשמה מוקדמת ניתן לשלם בשני תשלומים: תשלום ראשון  •

 1.1.2017תשלום שני עד ה להבטחת הרשמה), 
 עם ההרשמה. מלאלנרשמים בהרשמה רגילה (לאחר התאריך הנ"ל): התשלום הינו  •
 דרכי תשלום: •

הפקדת צ'ק לפקודת "מאיה עבאדי וצביקה גרניבאום" לפרטי בנק שיימסרו עם שליחת  .1
 .פרטי ההרשמה

 העברה בנקאית לפרטי בנק שיימסרו עם שליחת פרטי ההרשמה. .2

  בעקבות הביקוש הרב
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	מיקום: בית הספר לפיזיותרפיה, אסף הרופא
The present book is a textbook and thus an integral component of the Top 30 
Course of the David G Simons Academy™. It is not for sale in book trade.

The depicted techniques of dry needling  describe the superficial application of dry 
needling. The regions of the body on which intramuscular dry needling can be used 
will be taught in the practical part of the David G Simons Academy™ course. 
The techniques in this textbook may be executed only by trained professionals. 
Improper application can lead to disability or to death. The authors of this 
textbook decline any liability arising from the use of this textbook.

Authors: Fernando Colla, MD; Christian Gröbli, PT; Ricky Weissmann, PT.
Illustrations: All anatomy figures and referred pain patterns are from David G. 
Simons, MD, Janet G. Travell, MD & Lois Statham Simons «Myofascial Pain & 
Dysfunction – The Trigger Point Manual», Volume 1, Copyright 1999, and  
Janet G. Travell, MD & David G. Simons «Myofascial Pain & Dysfunction –  
The Trigger Point Manual», Volume 2, Copyright 1992, with permission of the 
publisher Lippincott Williams & Wilkins.
All other illustrations are produced by the authors.
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Please send correspondence to: David G. Simons Academy ™, 
Merkurstrasse 12, 8400 Winterthur, Switzerland, www.dgs.eu.com

 



תנת להחזרה. יתרת הסכום תוחזר במקרה של ביטול מקדמת הרישום אינה ני :מדיניות ביטולים •
 . לאחר תאריך זה לא ניתן לקבל החזר.7.2011.1עד ה 

 משתתפים. 24ומוגבל ל  לפיזיותרפיסטיםהקורס מיועד  •
 מצפים לראותכם, בהצלחה.  •
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. בוגרת תואר שני בפיזיותרפיה 2004אביב בהצטיינות שנת -רסיטת תלפזיותרפיסטית בוגרת אוניב

 Simons. מטפלת מוסמכת מטעם 2005מנואלית וספורט מאוניברסיטת דרום אוסטרליה שנת 
academy.  

 מרצה במכללת וינגייט.אביב, ו-יזיותרפיה של אוניברסיטת תלעוזרת הוראה בחוג לפ
 בנושא כאבי גב ושיקום פונקציונלי.  מעבירה קורסים פרטיים לפיזיותרפיסטים

 (אוסטרליה) בנושא מעורבות מפרק ירך בכאבי גב.  Newcastleדוקטורנטית באוניברסיטת 
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. בוגר תואר שני בפיזיותרפיה מנואלית וספורט 2004ה שנת פיזיותרפיסט בוגר אוניברסיטת חיפ

 .2006מאוניברסיטת דרום אוסטרליה שנת 
 Simons Academyמטפל מוסמך מטעם 

 אביב.-עוזר הוראה בחוג לפיזיותרפיה של אוניברסיטת תל
מעביר קורסים פרטיים לפיזיותרפיסטים בנושא שיקום עמוד שדרה צווארי וטיפול בהפרעות 

 יבולריות.טמפומנ
 וכאבי ראש.  TMDדוקטורנט באוניברסיטת ת"א בנושא מעורבות צווארית בהפרעות 

 .2013משנת  simons academyמדריך מוסמך לדיקור יבש מבית 
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The present book is a textbook and thus an integral component of the Top 30 
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