
סדנא זו מיועדת לכל העוסקים בתחומי התנועה והטיפול, אשר רוצים להעמיק את הבנתם ולקבל כלים 

מעשיים ופרקטיים לאבחון, התמודדות ומניעה של כאבים וקשיים תפקודיים- מוטוריים שמקורם בגירוי 

העצב הסיאטי )Sciatic nerve(. עקב מורכבות הנושא והשכיחות הגבוהה של מורים ומדריכים שנתקלים 

במקרים כאלה בעבודתם, בחרנו להקדיש יום שלם על מנת לתת לכם את הכלים המקצועיים, האחראיים 

והיעילים להתמודדות עם מקרים אלה. 

לסדנא כמה חלקים:  

הרצאה מקיפה

סקירה ראשונית של תפקוד מערכת העצבים בגוף האדם

האנטומיה של העצב הסיאטי ומקומו בתוך המכלול של מערכת העצבים הפריפרית

הגורמים השכיחים שעלולים לפגוע בתפקודו התקין של העצב הסיאטי

מתיחות עצביות ומוביליות עצבית בהדרכה ובטיפול תנועתי

התמודדות עם מצבי כאב סיאטי: אינדיקציות וקונטראינדיקציות בהדרכת תנועה

שיעור תנועה מלא 

בדגש על שחרור מיופאסייתי בהתאמה למסלול האנטומי של העצב הסיאטי: 

התנסות ותרגול מנחי עמוד השדרה, האגן, מפרקי הירכיים, הברכיים, הקרסוליים וכפות הרגליים- 

ואופן השפעתם על העצב הסיאטי. 

טכניקות ותרגילים ספציפיים למניעה וטיפול

טכניקות ותרגילים להורדת עומסים מעמוד השדרה

 )Gliding techniques( טכניקות למוביליות עצבית

)Tensioning techniques( טכניקות למתיחה עצבית

עקרונות מנחים למניעה, אבחון והתמודדות עם מצבים של סיאטיקה

יצירת תשתית תנועתית בהתחייחסות לתפקוד העצב הסיאטי

אבחון ראשוני וניהול אחראי של מצבי כאב

גיבוש רציונאל טיפולי וניהול מעקב התקדמות

הסדנא תתקיים ביום שני, 26.9.16, בין השעות 9:00-15:00 

ד"ר גיל זולברג: משנת 1985 מורה לתנועה, ומומחה לאבחון ולטיפול באמצעות תנועה שיקומית.  מרצה 

במכללת וינגייט ובסמינר הקיבוצים.  מנהל קליניקה פרטית לאבחון ולטיפול בליקויי יציבה ובמגבלות 

במערכת התנועה.   מציג את עבודותיו בכנסים מקצועיים רבים ברחבי העולם. מפתח עם חברת מולטיפיט 

www.functionalanatomy.net    .תוכנות ללימוד האנטומיה והקינזיולוגיה של גוף האדם

ספרו  "יציבה ותנועה: ליקויי יציבה ומגבלות במערכת התנועה: אבחון מניעה וטיפול" יצא לאור גם בחו"ל 

במהדורות מתורגמות לסינית, קוריאנית ואנגלית

 אוהד אינטרטור: פיזיותרפיסט מוסמך, מורה ומדריך לקבוצות וליחידים בתחומי התנועה , המגע והטיפול. 

בעל רקע עשיר באמנויות לחימה, יוגה ושיטות תנועה נוספות. 

מלמד קורסים למורים ולמדריכים, וחוקר את עולם התנועה על מנת לאפשר לאנשים לתרגל בצורה בטוחה, 

אפקטיבית, מקצועית ומקדמת. 

עלות הסדנא: 

350 ש"ח כולל מע"מ. 

לבוגרי קורס היציבה השנתי ולנרשמים למחזור אוקטובר 2016:

 250 ש"ח כולל מע"מ. 

הסדנא תתקיים במתנ"ס אלי כהן ברמת השרון, 

רחוב עזרא 20 )חניה בחינם ובשפע(. 

הרשמה בתשלום מראש בלבד, אצל אוהד אינטרטור :

ohadinte@gmail.com  במייל 

 או בטלפון 054-2475247

 :(The sciatic nerve) העצב הסיאטי
דרכי טיפול ומניעה לבעיות תפקודיות ממקור עצבי

ד״ר גיל זולברג, אוהד אינטרטור


