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 הקדמה 

 אינטגרטיבי? קרניוסקראלמהו  

 זוהי שיטה חדשנית לטיפול בגוף, המיועדת להניע את תהליכי הריפוי של הגוף.

 חודי בשיטה?ימה י

ICS מהלך ההכשרה, לצד משלבת טיפול קרניוסקראלי עם טיפול בכל שאר חלקי הגוף. ב

הטכניקות הקרניוסקראליות, נלמד טכניקות מכניות, טכניקות פציאליות וטכניקות לטיפול 

 באברים הפנימיים. 

 מדוע חיוני לשלב טיפול קרניוסקראלי עם אלמנטים אחרים?

 ומושפעים ממנה. על המערכת הקרניוסקראלית  כל חלקי הגוף וכל מערכות הגוף משפיעות

בעיה פיזית אחת ולתמיד, אנחנו צריכים למצוא את המקור שלה. המקור שלה על מנת לפתור 

תסמינים במערכות אחרות של הגוף, והמקור ל הגורמת יכול להיות המערכת הקרניוסקראלית,

 .יכול להיות בגוף, ולהתבטא במערכת הקרניוסקראלית

 האינטגרטיבית לקרניוסקראל? הגישהמהם מאפייני  

ויליאם סאתרלנד ואנדרו טיילור , כפי שנוסחו על ידי האוסטאופתיהעקרונות נעבוד על פי  •

 . סטיל

של הגוף ויילמדו  למערכות האחרות של המערכת הקרניוסקראלית הקשרש על יושם דג •

 . ןוטיפולים בה ם למערכות השונותיאבחונים רלוונטי

לכל וטכניקות אבחון המותאמות  במערכת הקרניאלית איכויות שונות של מגע 5נלמד  •

 . סוג מגע

ולאפשר ת של הגוף הרקמות החסומואת  לשחררמצא את מקור הבעיה על מנת נ •

 .תהליכי ריפוי

את  נועדה לבחוןשבדיקה, טיפול, ובדיקה חוזרת  – Test-Retestשיטת נעשה שימוש ב •

 האפקטיביות של הטיפול שלנו. 

כולל  -ת סטאופתיות והפרקטיקות הקרניוסקראליוהתיאוריות האוניצור גשר בין  •

 אבחונים וטיפולים חדשים שפותחו על ידי אורן דותן.

מגישות טיפול קרניאליות מסוג ביומכאני או ביודינאמי. הם  ICSים את שיטת כל אלה מבדיל

וליסטית, גישה יעילה ושימושית המסייעת בתהליכי הריפוי של הומלאה הופכים את השיטה ל

 אנשים.
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 ול בקרניוסקראלאופתיה: הבסיס לטיפונות האוסטעקר 

 קרניוסקראלטיפול בשל  מקורה 

ר על ידי הרופא ויליאם סאתרלנד פותחה במקו אליתיקרנאוסטאופתיה 

D.O (1873–1954 ,) אנדרו טיילור סטיל, בבית ד"ר אופתיה, האוסטמייסד שהיה תלמידו של

. בעודו מתבונן בגולגולת 1900–1898הספר האמריקאי הראשון לאוסטאופתיה, בשנים 

יטלית הינן יהבין לפתע שהסוטורות בין העצם הטמפורלית והפרסאתרלנד פורקת, מ

 ".מפרקית במערכת הקרניוסקראלית, כמו זימים של דג, ומעידות על תנועתיות משופעות"

ותה לתפיסות של אנטומיסטים באהרעיון שהעצמות של הגולגולת יכולות לנוע היה מנוגד 

ו עם יגילויסאתרלנד החל ללמד ולשתף את , 20-של המאה ה 30-משנות התקופה. 

 המשיך לעשות זאת ללא לאות עד מותו.אוסטאופתים אחרים, והוא 

 חמשת העקרונות של טיפול אוסטאופתי 

, חשוב להבין את הפילוסופיה טיפול קרניוסקראלי די להביןכ

לתמוך  יוכלו שלהן אוסטאופתיםהעקרונות ה חמשתהאוסטאופתית. 

                                                         סיבות בהן תיתקלו.בכם כמטפלים בכל הנ

אינו  חלקגוף האדם הוא יחידה; אורגניזם משולב שבו שום  – קרון ראשוןיע

 פועל באופן עצמאי.

משפיעים בחלק אחד של הגוף תפקודים לא תקינים מבנים חריגים או 

 .לרעה על חלקים אחרים, ולכן על הגוף כולו

המבנה והתפקוד קשורים זה לזה באופן הדדי. המבנה  –עיקרון שני 

 "שולט" בתפקוד. 

כל שינוי במבנה של חלק בגוף משפיע על התפקוד של אותו חלק. לדוגמה, מבנה לקוי של 

 העצם הטמפורלית יכול להשפיע על תפקוד האוזן.

 

 אנדרו טיילור סטיל
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 עליונות העורקחוק  – ילישקרון שיע

: חילוף אופטימלי של נוזלים בגוף האדם כך בכך שיהיהיוני תיאר את הצורך הח סטילד"ר 

ללא הפרעות. הרקמות יכולות לבצע את תפקידן  "כאשר הדם ונוזלים אחרים זורמים בחופשיות,

כאשר פציעה או מחלה מתרחשת, התוצאה יכולה להיות פיתול או דחיסה של כל הרקמה, כולל 

ים שונים של הגוף עלולים להיפגע ולא לקבל זרימת הדם והנוזלים נחסמת, וחלק מערכת הדם.

 ".להיות גורם משמעותי בגרימת מחלות חסימה כזו יכולה. מספיק הזנה

 חייםתנועה היא  – רביעיקרון יע

בתנועה קצבית נמצא ללא הפסקה ו ר אל העצם הגדולה ביותר, הגוף כולו חימהתא הקטן ביות

, החזה מתרחב דופק. הלב פועם השדרה נוזל עמודומתנקזת,  ההדם זורם, הלימפ. ודינמית

יש  בגוף . לכל מבנהכל איבר נע בעדינות בעודו מבצע את תפקידוומתכווץ עם כל נשימה. 

תנועה זו . כשהיא האנטומיה החיה שאוסטאופתים חשים בידיהםמה פעילות קצבית משלו. 

לה עלולה מחפגעת, הרקמות אינן פועלות כפי שהן אמורות לפעול, תסמינים מתפתחים ונ

ת אבנורמליות אנטומימחלה היא תוצאה של סטיל תיאר את התהליך כך: ". ד"ר להתפתח

 פיזיולוגית."המובילה לבעיה 

 ויסות וריפוי עצמילגוף יש מנגנוני  - קרון חמישייע

י לשמר תפקוד מאוזן. ד"ר סטיל הצהיר: "כל הרפואות הדרושות הגוף האנושי תמיד עובד כד

ועוצמה מלאת  בגוף האדם". הוא הבין שברקמות יש חוכמה פנימיתימות קי על מנת להבריא,

 .המאפשרת את שימור הגוף אינטליגנציהידע המאפשר שיקום, שיש בכל תא 

 PRM – Primary Respiratory -מנגנון נשימתי ראשוני  

Mechanism 

ד טען מתייחס לחשיבות העליונה, אפילו מעל הנשימה הריאתית. ד"ר סאתרלנ –" ראשוני"

מסדירים את שהמרכזים הפיזיולוגיים של הגוף ממוקמים ברצפת החדר הרביעי במוח, והם 

הפעילות של הנשימה הריאתית, עיכול, הוצאת פסולת ועוד. פעילויות אלה תלויות בפעילות 

 של מערכת העצבים המרכזית, ומכאן החשיבות העליונה שלה בשמירה על החיים. 

 , חילוף חומרים והובלת חומרים הדרושים לתאי הגוף השונים.גזיםקשור לחילופי  –" נשימתי"

 יש חמישה מרכיבים שונים שפועלים יחד כדי ליצור את מנגנון אחד משולב. –" מנגנון"

  PRM-ה ם שלמאפייניה שתחמ 

 מאפיינים: 5יש  הנשימה הראשוניתלפי סאתרלנד, למערכת 

 חוט השדרהשל המוח ו )עצמונית( אינהרנטית קצבית. תנועה 1

 )נוזל המוח והשדרה( . תנודתיות של הנוזל הצרברוספינאלי2

 השדרה עמודבתוך הגולגולת ובתוך תנועתיות של הקרומים . 3
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 מפרקי עצמות הגולגולתל תנועתיות ש. 4

 האגן  עצמותהסאקרום בין  של תנועתיות בלתי רצונית. 5

 של המוח וחוט השדרה קצביתתנועה  

דמוית )מערכת העצבים המרכזית( היא תנועה עדינה, איטית,  CNS-ה התנועה המובנית של

-. המית(ת, שעשוי לחזור על עצמו בצורה קצובה )רי. היא מתוארת כבעלת מחזור דו שלביקדופ

CNS מתארך ונעשה צר בשלב השניו, הראשוןשלב הלך קצר ומתעבה במהתכולו מ. 

 הנוזל השדרתי -  תנודתיות של הנוזל הצרברוספינאלי 

 choroid ה )הנוזל השדרתי( נוצר על ידי CSF-ה

plexuses  דרך החדרים, מעל ומסביב על פני השטח ונע

ם ינואידיכאר-סאבחללים , דרך של המוח וחוט השדרה

. arachnoid granulationsב  נספג מחדשוהוא 

בתוך ומחוץ למערכת העצבים המרכזית. הוא  CSF-וכך, ה

 אותו.  ליו ומזין, מגן עCNS-שוטף את ה

-בחלל טבעי או מלאכותי של הגוף. ההיא תנועה דמוית גל של נוזל  (fluctuation) יותתנודת

CNS שלבי, החדרים של המוח משנים מעט את צורתם והנוזל נע -מתקצר ומתארך במקצב דו

 מתבטא בתור CSF-בין התנודתיות של הו CNS-ה של התנועשילוב בין היתר על כן, ה בהתאם.

-ה משולבת שלהפעילות במילים פשוטות, הבכל הגוף.  אלקטרית-וביו דרודינמיתפעילות הי

CNS הו-CSF גנרטור.והן בתור משאבה  מתפקדת הן בתור 

 

 השדרהעמוד תנועתיות של הקרומים בתוך הגולגולת ובתוך  

ולתנודתיות  CNS-של עמוד השדרה ושל הגולגולת מגיבה לתנועתיות האינהרנטית של הדורה ה

, המשפיעה על העצמות של הגולגולת ושל הסקרום. סאתרלנד קרא ליחידה -CSFשל ה

בתוך תעלת עמוד השדרה מאטר שבתוך הגולגולת ו-אנטומית זו, הכוללת את הדורה-תפקודית

. יחידה זו נקראה )ממברנה של מתח הדדי( RTM - Reciprocal Tension Membraneבשם 

יר כוחות ביומכאניים דרך הקשר בין הקרניום " בשל הפוטנציאל שלה להעבCore Linkגם ה"

 סקרום.ל

 

. האלמנט הזה הוא כמו "נשימת החיים" "בתוך הנוזל השדרתי יש אלמנט בלתי נראה שאני מכנה

. האם שדרתי-היכולת להניע את הנוזל התוךוזל, משהו שלא מתערבב, משהו שיש בו בתוך ננוזל 

 ?"גורם לנוזל לנוע זה באמת הכרחי לדעת מה

W.G. Sutherland, Teachings in the Science of Osteopathy 

הכי "הנוזל השדרתי הוא האלמנט 

ואם בגוף האדם, גבוה המוכר 

לא מזין את הנוזל הזה מוח ה

לא יתאפשר ריפוי של  שפע,ב

  "גוףה
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  של עצמות הגולגולת מפרקיםב תנועתיות 

במה  (. הן נפגשותשל האוזן השמע מיעצמיו הלוהמנדיבעצם גולגולת )לא כולל עצמות ב 22יש 

 . תפרים( –)מילולית  (sutures) שקרוי סוטורות

רקמות חיבור תכונות של תר ליו ותעצמות דומה תכונותמים.  60%-ה מורכבת מכעצם חי

יותר.  נוקשהבהן העצם ש ,מנתיחות לאחר המוותבשונה ממה שעשוי לעלות אחרות 

של העצם למקור חשוב יחסית  המתאפשרת על ידי הסוטורות הופכת את הגמישות תהתנועתיו

ת מות גולגולמאפשר מספר סוגים של תנועה בין עצ סוטורותלתנועה עבור הגולגולת. מבנה ה

 הצמודות זו לזו.

 שדרתי.-המוטיליות של רקמת המוח ומזרימת הנוזל התוךתנועת הגולגולת מושפעת מ

 הם המנוע של המערכת הקרניוסקראלית. אלהשני 

 של הסקרום בין עצמות האגן רצוניתתנועתיות בלתי  

בין הסקרום לא רצונית של , ויוצר תנועת נדנוד S2הסאקרום נע על ציר רוחבי בגובה חוליה 

האגן. תנועה זו נפרדת מהתנועה הנשימתית והמכאנית שמתרחשת באגן בעקבות עצמות 

 תנועה או פעילות נשימתית.

 מדוע איזון המערכת הקרניוסקראלית מרפא 

החזרת התנועתיות והתפקוד לשני קצות עמוד השדרה מחזיר תפקודיות ותנועתיות  •

 .לעמוד השדרה כולו

מפתטית, ובכך לאפשר את המערכת הפרסיחרור עמוד השדרה מסייע לשחרר ש •

 שהגוף במצב רגיעה.כתהליכי ריפוי, המתרחשים בדרך כלל 

יחוד לעצם האוקסיפיטלית, יוב, המערכת הפציאלית מחוברת למערכת הקרניוסקראלית •

הקרניוסקראלית משחרר מתח  מערכתהשחרור הספנואיד. לעצם הטמפורלית ולעצם 

 יאלי.פצ

 ת המוחר  בלוטת יות   א בגולגולת.נלית נמצחלק ניכר מהמערכת ההורמו •

(pituitary gland = hypophysis )הורמונים חשובים המשפיעים על כל ת על הפרשת אחראי

 הגוף.

 

 

 

 

 

William Sutherland, 1948 
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 יסודות 

 אמנות המישוש 

אנחנו נלמד את האצבעות להרגיש, לחשוב, לראות, ולדעת. נחוש דרך האצבעות הנוגעות 

 באמצעות דימויים חזותיים מתחת לאצבעות הנוגעות,נראה את המבנים בעדינות במטופל. 

נרכש על המבוססים על ידע של אנטומיה; נחשוב מה נורמלי או לא נורמלי; ונדע בביטחון, ש

 ומדויק. אמתיהוא  יםמרגישאנו מה ש, שידי תרגול

 המלצות למישוש  

 סלק מראשך ציפיות לגבי מה שאתה חושב שתחוש  (1

 ביר את הרגישותרוקן את המחשבות שלך כדי להג (2

 הרפה את הגוף והנשימה על מנת למנוע מתח בשרירים שמפריע לחישה (3

 גע באדם בו אתה מטפל עם כוונה של אהבה וטיפול (4

 עצום את העיניים (5

. קבע את ידך )למשל את המרפק על השולחן( כאשר אתה ממשש השתמש בנקודת ציר (6

 באמצעות כף היד או האצבעות.

דינות ובכוונה. זה נפוץ שבמהלך הניסיונות הראשונים תלמידים את הזמן הדרוש, נוע בע הקצה

, דחיפות, או עירור של poking-מפעילים לחץ רב מדי כדי להרגיש את הרקמה. הימנע מ

 הרקמה. פעולות אלה יכולות לגרום לגירוי הרקמה.

 

 -פק מידע סנסורי שהמוח מפרש כהמישוש באצבעות ובידיים מס

 טמפרטורה •

 מרקם •

 לחות  •

 , אלסטיותשותגמי •

 ברקמותמתח  •

 עובי •

 צורה •

 רגישות, איריטביליות •

 תנועה •

 שלבים: 3אומנות המישוש מורכבת מתהליך של 

 ללא שיפוט מנטלי כלשהו. ,רגישגע ברקמה ופשוט ת - שלב ראשון

בתחושה יגביר '(. ריכוז תן שם לתחושה שאתה מרגיש )למשל חם/קר, קשה/רך וכו - שלב שני

 .אותה באופן משמעותי
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 .נתח את הממצא שלך - שלב שלישי

 המרכזיות עצמות הגולגולת תזכורת: 

 הפרונטלית העצם 

 ממוקמת בחלק הקדמי של הגולגולת. 

חלק אנכי: ה"סקוואמה פרונטאליס"  •

(Squama Frontalis )–  החלק

 שבאזור המצח.

חלק אופקי: ה"פארס אורביטאלס"  •

(Pars Orbitals )–  החלק שיוצר את גג

 אף.וחלל ה העין

 

 יטאליותיהעצמות הפר 

 

 

 אלה שתי עצמות

הממוקמות בחלק הצדי 

 הגולגולת.עליון של 

 

 

 

 

 טמפורליותהעצמות ה 

שתי עצמות אלה ממוקמות משני צדי הבסיס של 

 הגולגולת.

 ארבעה חלקים: לכל אחת מהן

● Squamous portion : יוצר את החלק הקדמי

 של העצם

● Mastoid Process האחורי של : יוצר את החלק

 בליטה שמחוברים אליה שרירים.  העצם.
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● Petrous portion:  זה חלק ב הגולגולת.ממוקמת בחלק הפנימי של צורה פירמידלית אשר

 .הפנימיים השמיעה איברינמצאים 

 ●Tympanic part :השמע תעלת את המקיף הרקה עצם של החלק, התוף עצם 

 עצם האוקסיפיטליתה 

 של הגולגולת. אחוריוה בחלק התחתון ממוקמת

 foramen -בעצם זו נמצא ה .צורתה טרפזית

magnum שדרכו עובר חוט השדרה. החלק ,

הבאזילרי של האוקסיפוט, מתחבר בחלק הקדמי 

של האוקסיפוט  condyle-עם עצם הספנואיד. ה

ממוקם בחלק האינפריורי של העצם, חלק זה 

 (.C1מהווה את המשטח המפרקי עם האטלס )

 

 

 פנואידהסעצם  

עצם זו ממוקדמת בקו האמצע והיא אחת 

העצמות המרכיבות את "רצפת הגולגולת". 

ניתן לדמות את עצם זו לפרפר או לעטלף עם 

כנפיים פרוסות לצדדים. בעצם זו יש מספר 

 חלקים חשובים:

שמתמפרק עם עצם  – גוף .1

 האוקסיפוט

שנמצאות  – קטנהכנף כנף גדולה ו .2

 בחלק הלטרלי של העצם

3. pterygoid Plates –  .ממוקם בחלק התחתון של הספנואיד 

 עצם האטמואיד 

עצם האטמואיד נמצאת בחלק העליון של 

חלל האף, בין שתי ארובות העיניים 

ומהווה גם חלק מהן. מפרידה בין חלל 

האף למוח. לעצם מראה ספוגי שהקנה 

 לה את שמה. 
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 הסוטורות הגולגולתיות 

 .sutures)תפרים=) "סוטורות" יםנקראלגולת עצמות הגוהקווים שלאורכם נפגשות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסוטורות 

 (Coronal Suture) הסוטורה הקורונלית .2.3.1.1

סוטורה זו מחברת את עצם הפרונטאל לעצם 

 הפריאטל 

משש ממרכז המצח לכיוון פוסטריורי . 1 – מישוש

 .2נקודת הברגמה )לרוב מורגש כשקע(.  עד

עד שתגיע  משש מנקודת הברגמה לכיוון לטרלי

לשקע שמהווה את המפרק עם עצם הספנואיד 

 .(Pterion אזור המכונה)
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צומת בין הסוטורה הסאגיטלית  –ברגמה 

 קורונלית.ל

משש מעצם הפרונטל באמצע, לכיוון 

פוסטריורי, עד הגעת שקע )ובמקרים 

-מסוימים בליטה(. הנקודה נמצאת כשתיים

 שלוש אצבעות מקו השערות.

 

 

 (Sagittal) סגיטליתהסוטורה ה .2.3.1.2

  .טליות הפרימסוטורה זו מחברת בין שתי עצ

מנקודת הברגמה משש לאורך קו  –מישוש 

 האמצע עד לנקודת הלמבדה 

 

 

 

 

 דלמבדואיה תסוטור .2.3.1.3

 , היאסוטורה זו  נמצאת בחלק האחורי של הגולגולת

 –מישוש  יטל.יבין עצם האוקסיפוט לעצם הפר מחברת

 אנטריורי ולטרלי משש לכיוון מנקודת הלמבדה

עד נקודת מקו מאוזן( מעלות  30בערך ) ואינפריורי

 האסטריון.
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צומת בין הסוטורה  – מבדהל

 הסאגיטלית לסוטורה הלמבדואידית.

משש מהסוטורה הסאגיטלית לכיוון 

 פוסטריורי, עד הגעת שקע

 

 

 

 

 

עצמות: אוקסיפוט, פרייטל  3צומת של  – אסטריון

 וטמפורל. 

פוסטריורית וס"מ סופריורי מחור האוזן  אצבעות 2משש 

(external acoustic meatus.עד הרגשת שקע ) 

 

 

 

-טהאוקסיפו סוטורת .2.3.1.4

 מסטואיד 

סוטורה זו מחברת בין עצם האוקסיפוט לחלק 

 י של עצם הטמפורל.המסטואיד

עד מגע  ימשש מתנוך האוזן לכיוון אינפריור

ון ועם החלק המסטואידי ואז משש לכי

עד הרגשה של  ומעט פוסטריוריאינפריורי 

 זוהי הסוטורה. שקע.
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טלית יפרי-הסוטורה הסקוואמו .2.3.1.5

(Squamoparietal suture) 

סוטורה זו מחברת בין הסקוואמוס של עצם 

 טלית.ייהטמפורל ובין העצם הפר

אצבעות  4-מקם את אצבעותיך כ –מישוש 

משש לכיוון אינפריורי עד שתחוש מעל האוזן, 

ה פוסטריורית עד האסטריון, נוע לאורכ שקע.

 טמפורלי.-או אנטריורית עד המפרק הספנו

 

 

-סוטורת הספנו .2.3.1.6

 Sphenofrontalפרונטל )

Suture)  

סוטורה בין העצם הפרונטלית לעצם 

 הספנואיד. 

משש מקצה הגבה לכיוון אינפריורי,  –מישוש 

 עד הרגשת שקע.

 

 

 ספנואיד-סוטורת הטמפורל .2.3.1.7

 

הטמפורל עם עצם סוטורה זו מחברת את עצם 

 הספנואיד. 

-משש לאורך הסוטורה הסקוואמו –מישוש 

לכיוון  טלית, בחלק האנטריורי שלה,יפרי

 עד הגעה לשקע. אנטריורי,
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עצמות: טמפורל,  4צומת של  –פטריון 

 ספנואיד, פרייטל, פרונטל. 

-משש לכיוון אנטריורי מסוטורת הסקוואמו

עם עצמות  פרייטל, עד הגעה לצומת

 הספנואיד והפרייטל.

 

 

 

 

 External Occipital Protuberance – איניון

 בליטה גדולה בקו האמצע של עצם האוקסיפוט.

 משש אינפריורית מהלמבדה עד הרגשת בליטה.
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 Fascia  &Tensegrity -פציה וטנסגריטי  

 פציה 

הפציה היא מערכת מיוחדת של רקמה ארוגה  

כל  )ולעתים גם חודרת( סהבצפיפות גבוהה, המכ

שריר, עצם, עצב, עורק ּווריד, וכן את כל האיברים 

הפנימיים כולל הלב, הריאות, המוח וחוט השדרה. 

המבנה שלה דמוי קורי עכביש. היא אינה מערכת של 

כיסויים נפרדים, אלא היא מבנה מתמשך אחד ורציף 

 מכף רגל ועד ראש. 

 

 

 תפקידי הפציה 

 מידור  .3.1.1.1

חלקים הקשורים פונקציונלית זה לזה. במקביל, המדורים שונים של הגוף, שבהם  הפציה יוצרת

 הפציה גם יוצרת את הקשר בין התאים הבודדים.
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 הזנה .3.1.1.2

 .. יש לה תפקיד במטבוליזם התאיהפציה עוטפת ומזינה כל שריר, וריד, עצב ואיבר בגוף

 תקינות היציבה .3.1.1.3

 מסייעים לשמירה הדינמית על יציבה נכונה.בתוך הפציה יש קולטנים של פרופריוספציה, אשר 

 העברה, רגולציה ותיאום של מתח .3.1.1.4

מבני הפציה מאפשרים איזון הדדי של מתח בין מבנים מקומיים ובין המבנה לגוף כולו, לפי 

השריר לא נכנס לעצם עם הגיד, אלא לתוך מ 40%-נמצא ש)ראו להלן(.  tensegrity-עקרונות ה

 הפציה.

 בלמי זעזועים  .3.1.1.5

ה היא קו ההגנה הראשון מפני שינויים משמעותיים במתח, וסופגת זעזועים כדי להגן על הפצי

שלמות המבנים שהיא עוטפת. היא מתפקדת כבלם זעזועים בזכות יכולת הכיווץ שלה 

והאלסטיות שלה, הפציה סופגת את הכוחות שהגוף חשוף אליהם ומפזרת את האנרגיה שלהם 

 עוטפת. כדי למנוע נזק לאיבר שאותו היא

 איברי חישה .3.1.1.6

 Ruffini and Paccini) מכנורצפטורים ופרופריורצפטורים – רכיבים חישתיים בפציה

corpuscles and  Golgi organs) לפציה יש השפעה  . בזכות זאת,רכיבים בעלי יכולת כיווץכן ו

על יש תפקיד חשוב באיסוף מידע  הפציאליים  חישההאיברי לישירה על היציבה ועל התנועה. 

 מיופיברילות, בפציה קיימות גם מיקום הגוף והתנועה, ומסירתו למערכת העצבים המרכזית. 

משיכה של שרירים למאפשר לה יכולת להגיב למתח או מה שרכיבים בעלי יכולת כיווץ, שהן 

 פיזורו לאורך קווי הפציה השונים.על ידי על ידי דיכוי המתח או 

 תלייה .3.1.1.7

 (visceraאיברים )אופטימלי של מביאה לתפקוד ובכך  הרשת הפציאלית משמשת כמתלה,

 ות או רקמת צלקת( שלידבקוי)המגבלות פציאליות  בטן והאגן.ההחזה,  בחלליהנמצאים 

לליקויים באופן ישיר תורמים  – לאחר ניתוח, טראומה, או דלקתהמערכת הוויסראלית, שנפוצות 

שהגוף השונים לכוחות לצורך תגובה רק  לאחיונית האיברים הפנימיים תנועה. ניידות ביציבה וב

תפקוד שמאפשרת ניידות  –הגוף עצמו של ניידות לגם חשובה אלא , באופן קבועסופג האנושי 

 .שבוהרבים  פיזיולוגייםהתהליכים ה אתמלא של הגוף ו

 עוד .3.1.1.8

היא מובילה תאי דם לבנים. יש לה תפקיד בניקוז הלימפטי,  –לפסיה תפקיד במערכת החיסון 

 בפעילות הרקמות.  ונה גילו שיש לה מטען אלקטרוסטטי. משערים שיש לו תפקידולאחר
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 הפציה היא חלק מהמערכת הקרניוסקראלית 

 כי הדורה היא לב ליבה של המערכת הקרניוסקראלית. .1

 כי הפציה מחוברת לגולגולת. .2

 בזילארית לגולגולת.-בתמונה אפשר לראות את הקו של החיבור של הפציה הפרינגו

 

 Tensegrity 

 

Tensegrity מילה המשלבת מתח ,(Tension )

, הוא קונספט שהומצא על ידי (Integrity) תושלמּו

, באקמינסטר פולר, ארכיטקט אמריקאי וממציא

 גאודזית.ההכיפה דגם יצוב שהתפרסם בעקבות ע
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סולידיים ורכיבים , רכיבים tensegrityבמבני 

ממדי. -לתליצירת פאזל מרחבי תמתחברים אלסטיים 

הזה, הפאזל על פועלים כאשר כוחות החיצוניים 

המערכת כולה מגיבה בחלוקה מתאימה של מתח. 

ם לאורך כל המערכת, פוזריכוחות חיצוניים אלה מ

ומשנים את דפוסי המתח הקיימים מראש בתוך 

 המערכת.

 

 

 

גוף שלנו מדובר בבמקרה ) מבנהההיציבות של 

, מתח ודחיסהפני בעמידים )עצמות(, אשר סולידיים ן מבנים על איזון הרמוני בימבוססת  (האדם

הגברת הדחיסה או המתח מבלי יכולים לעמוד בפני שאינם )רקמה, נוזל( מבנים גמישים לבין 

 עוות.התל

מתח מוגבר לאורך מבנה, זה יגרום י הרכיבמכתוצאה מכך, כאשר קיימת עלייה במתח באחד 

יבת יצירת תמיכה בכמה מקומות מרכזיים, הסופגים הכללי מחי. עלייה זו במתח כל המערכת

 את המתח החדש.

דגם כולה כהמערכת הפציאלית אנו יכולים להסתכל על  בגוף רציפה,כל רקמת החיבור מכיוון ש

איזון צורך קבלת זה על זה לנעזרים ורקמות החיבור . כל הסיבים tensegrityאדריכלי של 

כוחות  בירהמג, שלאורך כל המערכתמועבר יסה דחכוחות ההרמוני. כל גידול במתח או ב

 באזורים מסוימים. יםדחיסה מקומי

אילו , ו, השלד: העצמות הן המבנהtensegrityפועלת כמבנה  יתלאסקרקרניוהבגוף, המערכת 

ממבנים אחרים של הגוף, המחוברים אליו, המערכת מושפעת גם המיתרים.  הדורה מאטר היא

 .אחד tensegrityמה שהופך את כל הגוף למבנה 

 

מערכת עשוי בכל חלק שינוי ב ,של הגוף האזוריםנוזלים וההגומלין בין כל המבנים, יחסי בשל * 

הדחיסה כוחות ולהגדיל את המערכת כולה, כוחות עודפים ברחבי לגרום להפעלתם של 

 .אזוריםכמה וכמה המקומית ב
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 ICS-ב אבחון 

 עמידהבאבחון  

כמה צעדים קדימה ואחורה, ואז בקש לצעוד בקש ממנו  להסיר נעליים. בקש מהמטופל

 ובאופן טבעי. זקוףלעמוד 

האוזן. זה נותן  תנוכישתי אצבעות מתחת להנחת על ידי , באותו גובההאוזניים אם בדוק  ●

 .C1חוליה של למנח אינדיקציה 

כל  עם ץלח, והידיים מתחת לאוזנייםהנח את שתי  .את המתח בשרירי העורףבדוק  ●

עמוק כמה  ה, והשוואוקסיפיטליים-השרירים הסאבעמוק ככל האפשר אל אגודל 

לעקוף את שריר כדי  מקו האמצע,וודא שאתה בא מהצד ולא  האגודלים יכולים להיכנס.

 אופציונלי. יש אנשים שקשה לבצע את הטסט הזה עליהם, אז הואהטרפז. 

י לפפעילו מעט כוח כוהעל הכתפיים בעדינות הניחו את הידיים  .טרפזהבדוק את שריר  ●

  , והשוו בין ההתנגדויות.יד אחת בכל פעםמטה, 

אגודל בבסיס כשה. שים את הידיים על כל שכמה, השכמהשל המיקום בדוק את  ●

 levator-שהיש סיכוי טוב . בצד הגבוה יותר אם צד אחד גבוה יותרבדוק . השכמה 

scapula צד הזה מכווצים ומתוחים. ב ןוהטרפז העליו 

שהמותניים של המטופל יהיו , כך התכופף או כרע ברך. iliac crest-גובה הת בדוק א ●

שים את הידיים, האצבעות קדימה, על הנקודה הגבוהה ביותר של בגובה העיניים שלך. 

 ., והשווה בין הגבהים, אגודלים לכיוון עמוד השדרהעצם האיליום

על הסקרום. האיליום ל את התנועה ש לבדוק שנועד. זהו מבחן )החסידה( storkמבחן  ●

שים כרגע ברך.  או קיר. כיסאלמשל כמו לאחוז בנקודת משען כלשהי, בקש מהמטופל 

ולכופף את הירך. אם יש חופש להרים רגל אחת . בקש מהמטופל PSIS-האת היד על 

לא תהיה תנועה תהיה תנועה קטנה או הגבלה, יש אם ירד למטה.  PSIS-התנועה, 

 .השווה לצד השני. בכלל

 הצד של הידיים תחת כל ישבן.הנחת על ידי  gluteal fold-גובה הבדוק את  ●

 המבחניםתוצאות  פירוש 

אנחנו מוצאים את שוכב  המטופל אם מבחן סטורק היה חיובי בצד אחד, אבל כאשר ●

איזון יכול להיגרם כתוצאה מכוח ה, חוסר ( מוגבל בצד השניSIJמפרק הסקרואיליום )

 שיכולות לגרום לחוסר איזון זה הן: מספר אפשרויות . הכבידה

לא לעבור דרך הגוף בצורה  לכוח הכבידה מתגורדיספונקציה כזו  .דיספונקציה בכף הרגל. 1

 רלוונטי. שווה. בקש מהמטופל מידע
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בקש  שמחוברים לאגן מושכים אותו.האיברים הפנימיים במקרה כזה . דיספונקציה ויסראלית. 2

 רלוונטי. מהמטופל מידע

3 .TMJ (temporo-mandibular joint) . שאלו את החולה אם יש לו מתח בלסתות או שהוא

דרך היציבה משפיע על  TMJ. סובל מחריקת שיניים )אם לא יודעים, שישאלו את בני הזוג(

 . המכנורצפטורים

 ביציבה לא מאוזנת TMJ-ה מבחן למעורבות 

 פרקדן מנח המטופל: 

 לעיסהה( ובשריר Rectus Capitis Posterior Minor) RCPMבדוק את המתח ב – 1שלב 

(Masseter). 

. המקוםמרווח את לנשוך את העיפרון. זה  ממנובקש והמטופל שים עיפרון בין שיני  – 2שלב 

יש לשלב בטיפול גם  –מוקל. אם כן  masseter-וב RCPM-מתח בתוצאה חיובית תהיה אם ה

 .TMJ-טיפול ל
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 גפייםשל ה פציאליאבחון  

להבחין בין שלוש  מאתנודורש פציה חון אב

, שטחיתפציה הוה שרירים, עורשכבות שונות: 

 .העור לשריריםבין  תשנמצא

 

 מרגישים את שלוש השכבות:

 את העור משש

את התחושה קבל קצת יותר עמוק כדי ל לחץ

 של השריר.

שחרר קצת , וקפיצית בפעולה זעירה אך זריזה

. את הפציה ( כדי להרגישאל תאבד מגע!לחץ )

 ניםנותומידת הקפיציות חזרה האיכות 

 .יש מגבלה בפציהאינדיקציה אם 

 

 ?יםפציאליה הטסטיםהיכן לבצע את  

כיווץ בשרירים, ומגבלה באזורים הבאים, ונחפש שם נבצע פציאליים -השרירייםבחנים מאת ה

 בפציה. 

 רגליים .4.2.1.1

 Tibialis Anteriorבשוק: על גבי השריר  :קדמת הרגל

 .אמצע הירך(, על quadriceps) ארבע ראשיהריר השבירך: 

 (gastrocnemius) התאומיםשרירי בשוק:  : אחורי הרגל

 (Hamstringsהמסטרינגס )אמצע הירך. שרירי הבירך: 

 ייםיד .4.2.1.2

 השרירים המכופפים )פלקסורים( של האמה :היד קדמת

 (bicepsראשי )-שריר הדו

 (extensorsמה )השרירים המיישרים )פושטים( של הא :אחורי היד

 (Tricepsראשי )-השריר התלת  
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 לסיכום האבחוןדף עזר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום גפיים עליונות

 

 

 

 

 

 

 
 

 צד שמאל –זרועות  צד ימין –זרועות 

 Flexors armANTERIOR Fore 

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

Extensorsarm POSTERIOR Fore 

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

Flexorsarm ANTERIOR Fore 

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

Extensorsarm POSTERIOR Fore 

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

ANTERIOR Bicep 

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

ANTERIOR Bicep 

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

POSTERIOR Tricep 

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

POSTERIOR Tricep 

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

FOREARM 

 (flexor & extensors) 

 
UPPER ARM  

(bicep & triceps) 
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 סיכום גפיים תחתונות 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTERIOR Tibia 

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

POSTERIOR Calf muscle  

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

ANTERIOR Tibia 

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

POSTERIOR Calf muscle  

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

ANTERIOR Quad 

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

ANTERIOR Quad 

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

Hamstring POSTERIOR  

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

POSTERIOR Hamstring  

Fascia  OK STUCK 

Muscle OK STUCK 

 

 צד שמאל –רגליים  צד ימין –רגליים 

TIBIA & CALF 

 

QUAD & HAMSTRING 
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 יפציאלהאבחון פירוש הממצאים של ה 

 ם של דיספונקציותדפוסי 

דיספונקציות על  מצביעיםדיספונקציות בשרירים ובפציה של הגפיים של דפוסים מסוימים 

אם אינהיביציה )"עיכוב" ניתן לבדוק כדי לאשש את השערתנו,  .בחלקי הגוף השונים מסוימות

ר כדאי להיעזבמגע( על חלקי הגוף השונים מביאה לשחרור הרקמה שבה מצאנו הגבלה. 

 בתבניות הבאות:

 רגליים .4.3.1.1

 1תבנית 

קשורה  הסיבה קרוב לוודאי, הן בחלק העליון והן בתחתון מוגבלתהרגל בקדמת  הפציהרק אם 

 כדי לבדוק.על הפסואס ועל הכליה באותו צד. בצע אינהיביציה  ולכליה (Psoasפסואס )שריר הל

 2תבנית 

בדוק את  ,בצד שמאל ריר בריאאבל הש מוגבלתשל הרגל  העליון הקדמיחלק ב הפציהרק אם 

 . ימני ומעי בדוק שחלות –י. אם בצד ימין סיגמואידהוהמעי  השחלות

 3תבנית 

בחלק העליון של  , אבלמוגבלת הפציהמכווץ וגם  השרירגם הרגל של  הקדמיהתחתון בחלק אם 

 plantarבכיפוף הקרסול )השתמש  .הברך שלשל הקרסול ו אינהיביציהבדוק  ,רגל לאה

flexion ).מאוד עדין כמבחן משני 

 4תבנית 

אינהיביציה , לעשות בשריררק התכווצות יש ונורמלי,  בקדמת הרגל פציאליהכאשר המתח 

 במפרקים ולבדוק:

לכוון בעדינות את ראש עצם הירך  :הירךמפרק לעכב את  – שרירי הירך מכווציםאם  •

 .האצטבולוםלתוך 

 הקרסול. עלברך וציה על הלעשות אינהיבי – הטיביאליס מכווץ שריראם  •

 5תבנית 

)העליון והתחתון או רק  1בחלק האחורי של הרגלשריר באו התכווצות  פציאליכאשר יש מתח 

גלוטאוס  –העכוז שרירי ואת  (sacroiliacמפרק הסקרואיליאק )לבדוק את יש  – ברגל העליונה(

 מקסימוס.

                                                

ת למגבלה שרירית בחלק כאשר המטופל שוכב על הגב, קשה להבחין בין מגבלה פציאלי 1

 האחורי של הרגל. מה שאנו מחפשים באחורי הרגל זה התכווצות או מתח כללי.
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 6תבנית 

, כווץ ומתוחהחלק האחורי מ אחרתברגל ה ילו, ואמכווץ ומתוחהקדמי החלק  אחת רגלבכאשר 

 .SBS-במפרק הבאגן ו( torsion)פיתול לנבוע מזה יכול 

 7תבנית 

כולה או ) חלק הקדמיבגם ( וכולה או חלקה) הקדמי של הרגלבחלק אם יש מתח והתכווצות 

שרשרת אלכסונית שיש כדי לאמת  10-ו 7צלעות יש למשש את , בצד השניזרוע של ה (חלקה

 י בעיות שונות.ולא שת

 

 ידיים .4.3.1.2

 8תבנית 

הזיז השדרתי  בצע אינהיביציה על: , בדוק את הצווארבזרוע הקדמיתאם יש מתח והתכווצות 

(spinous process ) הריאות.על וחוליות הצוואר, של 

 9תבנית 

 . מה, בדקו את השכבזרוע האחוריתאם יש מתח והתכווצות 

 10תבנית 

 אין התכווצות בשריר, בדוק את הריאות.אבל  בידיים פציאלימתח כאשר יש 

** 

 11תבנית 

 , זה בדרך כלל בגלל בעיות בתפקוד הנוזלים בגולגולת.בזיגזגהממצאים כאשר כל 

 הערה חשובה

תבניות במקביל. למשל, השחלה משפיעה על תבנית בירך, ונקע בקרסול לעתים נמצא שתי 

 .משפיע על השוק
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עליון
ה

ף 
אלי לג

צי
פ
חון 

ב
א

השריר תקוע

הפציה תקינה

בדיקת מרפק וכתףבייספס

האמה
בדיקת שורש כף היד 

והמרפק

השריר תקין

הפציה תקועה  
תירואיד, בדיקת ריאותבייספס

גם הפציה וגם השריר 
תקועים

קדמת האמה והבייספס

,  C7-C1בדיקת חוליות 
אחת אחת

בדיקת הריאות

אחורי האמה והשריר  
התלת ראשי

בדיקת סקפולה
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תון
ח

ת
ה

ף 
אלי  לג

צי
פ
חון 

ב
א

הפציה תקועה, השריר תקין

בצד ימין
בדיקת הסקום והשחלה  

הימנית

בצד שמאל
בדיקת המעי הסיגמואידי  

והשחלה השמאלית

לבדוק ברך ואת מפרק הירךלבדוק מפרקים רלוונטייםהשריר תקוע, הפציה תקינה

גם הפציה וגם השריר תקועים

חלק אנטריורי עליון

אנטריורי תחתוןבצירוףייתכן

לבדוק את הפסואס ואת  
הכליה באותו צד

שרירי  )חלק פוסטריורי 
(ההמסטרינגס והתאומים

לבדוק את המפרק  
הסקרואיליאקי

גם אנטריורי וגם פוסטריורי  
באותה רגל

אפשר  )L5-S1לבדוק חוליות 
(לבדוק טנדר פוינט על הפוביס

פוסטריורי ברגל אחת  
ואנטריורי ברגל האחרת

.  SBS-ן באגן או ב'לבדוק טורז
לבדוק פיריפורמיס ברגל עם 

המעורבות הפוסטריורית

פוסטריורי ואנטריורי בשתי  
הרגליים

L5-S1-לבדוק דחיסה ב
קוקסיקס-ובמפרק סקרום
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 דפוסים יוצאי דופן .4.3.1.3

האבחון תמצא תבנית יוצאת דופן, למשל אם כל הדיספונקציות מלבד אחת הן באותו אם במהלך 

צד, יהיה נבון להתחיל עם הדיספונקציה היוצאת דופן ולראות אם טיפול בו פותר את כל הבעיות 

 בצד השני. 

 האינהיביצימישוש נקודות  

 מרווח גרינפלט –של הכליה  ישוש מ .4.3.2.1

חלק הפציאלי במתח חל שינוי באם  קלבדוכדי  Grynfeltt חמרוועכב את הכליה ביכול להמטפל 

 הקדמי של הרגל.

 המשולש המותני העליון

Grynfeltt-משולש )

Lesshaft )  חום מדיאלית ת

  על ידי השריר

quadratus lumborum ,

על ידי השריר  לטרלית

ני הפנימי האלכסוני הבט

(internal oblique) ,

-על ידי הצלע ה מלמעלהו

12. 

א יה של המשולש ההרצפ

transversalis fascia 

הוא שריר הבטן  ווהגג של

 החיצוניהאלכסוני 

(external oblique). 

 



 
 

 
-31- 

 קברני נקודת מ – (cecumהעיוור ) מעיהישוש מ .4.3.2.2

שליש המרחק ב נמצאתהנקודה 

 Anterior Superior Iliacמהנקודה 

Spine (ASIS) .אל הטבור 

למיקום מעל בערך נמצאת נקודה זו 

ץ ביותר של בסיס התוספתן, שם הנפו

 רבה הערה: רגישות  הוא מחובר למעי.

לדלקת  מעלה חשד קברנימבנקודת 

 .התוספתן

 

 ישוש של השחלהמ .4.3.2.3

 

 AIIS (Anterior Inferiorהחפשו את  .1

Iliac Spine) 

אתה מתקשה למצוא את הנקודה,  אם .2

ת לכופף את הירך. במצב בקש מהמטופל

-זה מרגישים את התחל של שריר ה

rectus femorisוכך מזהים את ה ,-AIIS. 

 Pubic symphysis-המצא את  .3

 צייר קו דמיוני בין שתי הנקודות. .4

 באמצע הקו.השחלה חפש את  .5

מישוש של הפסואס  .4.3.2.4

(Psoas.) 

 Iliac-ס"מ מדיאלית, ולחץ על ה 2-, לך כASIS-המ

Fossa. 
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4.3.2.5. Tender point  עבור חוליהL5 

 .ביס סימפיזיספומשני עברי הנמצאת 

 

 

 

 

 

4.3.2.6. PSIS – Posterior superior Iliac Spine 

 (Sacroiliac joint) וםהסקרואילימדיאלית לפסיס ניתן למשש כדי לבדוק את מצב המפרק 
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 שריר הפיריפורמיס .4.3.2.7

מתחיל בקדמת הסקרום ומגיע אל 

( Greater trochanterהטרוכנטר הגדול )

 את השריראפשר למצוא  של עצם הירך.

זמן ותו בלמשש אלפי מיקומו, ואפשר 

בצע מהמטופל שינסה לפעולתו: מבקשים 

 lateral) של הירך רוטציה לטרלית

rotation, external rotation נגד )

התנגדות, וזהו אחד השרירים המרכזיים 

 שנרגיש שעובדים בתנועה זו.

 

 

 

 

עצם ההיואיד  .4.3.2.8

(hyoid bone) 
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4.3.2.9. Spine of scapula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )אנמנזה( מקרה סיפור 

היכן להתחיל לחפש את הגורם נותן לנו רעיון . זה וןאבחתהליך הא חלק מכריע בוהמקרה היפור ס

להכיר זו דרך טובה , בדיספונקציהלא ובאדם  יםמטפל שאנחנוהבסיסי של הבעיה. בנוסף, מכיוון 

להתבטא למשל, אל מהנדס ואל מטפל רייקי כדאי  ., כדי לדעת לדבר אליו בשפה שלוהמטופלאת 

 שונה מאוד. בצורה

את המידע הטוב ביותר לקבל מנות לשאול את השאלות הנכונות כדי ואההיא אנמנזה טובה לקיחת 

 דקות(.  7-בזמן קצר מאוד )כ האפשרי

כי מהות הטיפול היא קרניוסקראל המטפל לעשות היכרות, ולהסביר על במקרים מסוימים  ●

לגוף נועות קטנות בגוף כדי לעזור תהפציאלית ויכלול  מערכתוהטיפול הוא על ה, אינטגרטיבי

 .ול המטופל לשקם את עצמש

זה יעזור הסבר כאב. אם נגרם לו לדווח צריך המטופל כי כאב, ולא אמור לגרום הסבר כי הטיפול  ●

 .להירגעלמטופל 

הסבר כי הטיפול הוא הגיוני כי הוא מבוסס על אנטומיה ופיזיולוגיה, והמטופל חופשי לשאול  ●

 לדעת מה קורה. זה בונה אמון.  ההוא רוצשאלות אם 



 
 

 
-35- 

 שהתשובות מספקות. הרמזיםהמטפל צריך לשאול כל מטופל את השאלות הבאות ולרשום את 

 ך.צג את עצמהו ,ראשית קבל את המטופל ●

הוא נראה ואם  ןמקריהוא , מה הואשל המטופל וקבל את התחושה של מי  מראה הכלליהבט ב ●

 .בריא

 השםשאל את  ●

 גיל  ●

ישיבה, או הרבה או עבודה עם מחשב הם אינדיקציות לבדוק את המותניים )עבודה ב מקצוע ●

 .10-1עבודתם בסולם  שהם חשים במסגרתוהצוואר(. בקש מהם לדרג את הלחץ 

 , לציין כיצד המטופל פעיל ובריא, גם לתת כיוון לתפקוד לקוי, למשל גולף.תחביבים ●

, יכול לחסום את )הוואגוס( תועהה אשר, דרך העצב קוי בכבדיל גורמתשתייה  עישון? שתייה? ●

-הרצועה הקוי בריאה, אשר, דרך יעישון יכול ליצור למסטואידית. -סוטורה האוקסיפיטוה

suspensory בבצוואר וחסימה , יכול ליצור-T4-T1  .דרך מערכת העצבים הסימפתטית 

 בקש מהם לתאר את הכאב, חוסר התחושה או הלחץ, ?? מה מטריד אותםכואב להםאיפה  ●

אם הכאב הוא מקומי או מפוזר. כאב שטחי מקומי לגלות הם לגעת במיקום הבעיה, כדי ובקש מ

כאב או  מוקרן שלד. אם הוא מפוזר ועמוק, הוא יכול להיות כאב-שרירנובע בדרך כלל מבעיה ב

 אברים הפנימיים.שמקורו ב

פשוט יום או ש ,י()מכוון יותר לטיפול מקומ אותושגרם ? היה אירוע מסוים ההתחילאיך הבעיה  ●

 ?)וכנראה זהו פיצוי מאזור אחר( אחד הבחינו בקיומו

 ?בעברהייתה להם בעיה כזאת האם  ●

 (כרוני או אקוטי?הוא האם ) ?יש להם הכאב הזה כמה זמן ●

זה עוזר למטפל לגלות איזה מנגנון של הרקמה ? את המצב משפרמה  את הכאב?  מחמירמה  ●

 אם הטיפול הצליח. כדאי לראות בסוף הטיפול כדי לבצע פעולה זו  , וגםכאבגורם ל

 בלילה? זה דגל אדוםמשינה האם הכאב מעיר  ●

, או לבעיה במערכת ההובלה )ניקוז ורידי, יכאב בבוקר יכול להיות סימן לתהליך של דלקת ●

בעיה מעייפות רקמה או לנבוע מכאב בערב או אחרי עבודה או פעילות, יכול  .לימפטי, פציאלי(

 מבנית.
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 וריה רפואיתהיסט 

למקום שבו אינדיקציה כל אלה נותנים  –צליפת שוט , תאונת דרכים, נפילהפיזית,  הכל טראומ ●

 להתחיל את הטיפול.  אפשר

איפשהו בגוף? צלקת בכל מקום בגוף עלולה להשפיע על  צלקתהאם יש  ?ם עבר ניתוחאה ●

 ובגולגולת. הבעיות בדור

 ?עכשיו או בעברכרוניות במשפחה?  ? מחלותמחלות כרוניות ?יש מחלות קשותהאם  ●

 ...כאבי ראש, מיגרנה, מה, אולקוסתאס למשל

 מאושפז מתישהו? זה מזכיר תאונות, חבלות ומחלות שלא זכר. ההאם הי ●

 .ישפיעו על הכבד ןרוב ?תרופות כלשהן נוטלם אה ●

 

 מערכות הגוף 

 .חסימה נשימתיתבעיות נשימה, שיעול,  עלשאל  ●

אלה נותנים אינדיקציות לטיפול בצוואר  ?נה, עכשיו או בעברהאם יש כאבי ראש או מיגר ●

 .ובגולגולת

טיפול אינדיקציה לבריאה. הגוף אינו יכול להיות בריא אם מערכת העיכול אינה  ?איך העיכול ●

 עצב הוואגוסבגלל  מסטואיד-בסוטורה אוקסיפיטו

דיר? האם . האם מחזור סתוהאם יש בעיות גינקולוגישאל אישה,  מדובר במטופלתאם  ●

 התחל לעבוד על האגן. יש אינדיקציה, אם  לוקחת גלולות? האם היא במעקב גינקולוגי?

 

 )קונטראינדיקציות(לטיפול אוסטאופתי נגד  תוויותה 

  –תטפל בפציינט אם אל 

מהירות גבוהה; תאונה באופניים או תאונת , בימים האחרוניםקשה לו תאונת דרכים  ההיית ●

רק לטפל  לכן,צילומי הרנטגן. בפשר לראות מה קורה, אפילו שאעד לוקח שלושה ימים 

 ואעדיין סובל מסחרחורת, ההמטופל אם תקינים, אם צילומי הרנטגן גם אחרי היום הרביעי. 

 להיבדק שוב ולעשות צילום נוסף.ללכת  ךצרי
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)בדרך  בשינוי טמפרטורהמתבטא זה . בדרך כלל )מנינגיטיס( המוח דלקת קרוםלמטופל יש  ●

אותו  לכופףוחוסר יכולת וקשות חזקה מאוד בצוואר נ ;שינוי מצב מנטלי ;חום גבוה( כלל

וכאב ראש כללי, השונה בדרך כלל מכאבי ראש אחרים  ;קדימה )לגעת עם הסנטר בחזה(

לעתים כאב הראש יתגבר עם ניסיון להניע את הצוואר. אם יש חשד . שחווה המטופל

 .ישירות לרופא המטופל ח אתושליש לכלשהו, אל תיקח סיכון. 

 

אפשרות לגבי לברר אפשרית דרך  !, אם יש ספקות, לא לטפלהדרך כמטפלבתחילת  ●

לברר עם המטופלים מה תלונתם כבר כשהם מתקשרים לקבוע תור היא לקונטראינדיקציה 

 . לטיפול

 

 ייעוץ למטופלים בסוף הטיפול 

הגוף  מחדש ויגיב לשינויים.תארגן , כדי שהגוף ישעות לאחר הטיפול 24מומלצת מנוחה של  ●

 הרפיה ית פעילה.טתמרפא את עצמו ביעילות רבה יותר כאשר מערכת העצבים הפרסימפ

שעות,  24-בצריך לדחות כל מה שהוא יכול המטופל נפשית, פיזית ורגשית.  צריכה להיות

החלמה אופטימלית. זהו חלק חשוב בטיפול. מפריעה למערכת למידע אחר הכנסת כי 

 .יודע את זה שהמטופלדא ווחשוב ל

תגובה לטיפול. שהן מוכנים לתגובות פיזיות ורגשיות, כדאי להיות  ,שלאחר הטיפולביומיים  ●

  ימים. 3-2אחר , והן נעלמות להגוף מארגן את עצמושל זה חלק מהתהליך 
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 בסיסית ירואנטומיהונ 

 המוח 

מוח , (cerebellum) וןחהמו, (brain stem) גזע המוחהמוח מורכב מארבעה חלקים עיקריים: 

, חוט השדרההמשכו של גזע המוח הוא  .(cerebrum) הגדול והמוח, (diencephalon) הביניים

אחורי נמצא מ הצרבלום. midbrain-ו medulla oblongata ,Pons והוא מורכב משלושה חלקים:

 ותלמוס, ההיפמוסתלאפימה שמורכב מה נמצא מוח הבינייםגזע המוח סופריורית לגזע המוח. 

  .נמצא המוח הגדולוגזע המוח מעל מוח הביניים . והתלמוס

 Diencephalon )מוח הביניים( 

. מבנים אלה הם רבות יש ארבעה מבנים חשובים המבצעים פונקציות חיוניות diencephalon-ב

 . הם יוצרים(ההיפופיזההמוח )רת ובלוטת יות  ( pineal gland)ההיפותלמוס, בלוטת האצטרובל 

-השל בין החצאים שנוצר קף החדר השלישי, שהוא החלל יהאת ליבה של המוח והאת 

diencephalon. 

 היפותלמוס .5.1.1.1

, טמפרטורת הגוף, הגוף, כגון ל פונקציות אוטומטיות רגילות שתפקידו לשלוט בההיפותלמוס 

הורמונליות. ההיפותלמוס עושה והפרשות רעב וצמא, פעילות מינית תחושת  ערות,-מחזורי שינה
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כדי לווסת את וכדי להפעיל איברים מסוימים למערכת הדם, על ידי הפרשת הורמונים כל אלה את 

 .שעליהם הוא אחראימצבי הגוף 

 תלמוס .5.1.1.2

, שמגיע מהגוף א פועל כתחנת ממסר לכל מידע חושיו. הביצההוא מבנה גדול בצורת התלמוס 

מאברי החוש שלהם והמגע מועברות הטעם החזותיות, השמיעה, חישה מלבד חוש הריח. ה

ח מידע חושי שולסנן מידע לא חשוב וממידע זה, מארגן את ה תלמוס)עיניים, אוזניים, לשון ועור(. ה

חשוב לאזורים הרלוונטיים במוח לעיבוד נוסף. הדבר מאפשר למוח להיפטר ממידע שאינו נחוץ 

 ולסנכרן מידע מהחושים השונים.

 בלוטת האצטרובל .5.1.1.3

היא החשובות הפונקציות  תדר על ידי הורמונים מן ההיפותלמוס. אחבלוטת האצטרובל מוסתפקוד 

(. בלוטת האצטרובל יםלהגדיר את המקצבים היומיומיים הקשורים באור ובחושך )מקצבים ביולוגי

 הורמונים לתוך זרם הדם. תהורמונים מן ההיפותלמוס, ואז שולח תמקבל

המוח בלוטת יותרת  .5.1.1.4

 pituitary, ההיפופיזה)

gland) 

היא בלוטה בגודל אפונה  המוחוטת יותרת בל

מתחת רכז הגולגולת, מב מתהממוק

בלוטת אחורי גשר האף. מהיפותלמוס ול

היפותלמוס על ידי ל תמחובר המוח יותרת 

זעיר של רקמת העצבים המכונה  צינור

infundibulum קשר יוצרת  הבלוטה .)משפך( ומעביר אליה הורמונים המיוצרים בהיפותלמוס

הורמונים רבים המשפיעים על  תהאנדוקרינית, ומשחררמערכת העצבים למערכת ן חשוב בי

 , התפתחות מינית, חילוף חומרים ורבייה. גדילה
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 גזע המוח 

 מוחמחבר את הההוא האזור  המוח גזע

, רייןב  מיד  מ א מורכבו. החוט השדרה עם

נוירונים . פונסו מדולה אובלונגטה

 דרך גזעעוברים  יםחושיו ייםמוטור

ממסר של אותות בין  יםמאפשרו, המוח

 המוח המוח לבין חוט השדרה. גזע

מוטוריים שנשלחו  האותות בקרמתאם 

ע המוח שולט גם גז .מהמוח לגוף

בפונקציות האוטונומיות המאפשרות 

 נשימה, פעימות לב ולחץ דם.כגון חיים 

 רוב העצבים הקרניאליים יוצאים מגזע המוח.

 רייןב  ד  מי .5.1.2.1

 כתחנת ממסר, הוא אזור קטן של המוח המשמש mesencephalon, המכונה גם הmidbrain-ה

ממוקם בין המידבריין ורית. מוטמהמערכת השמיעה וה, ממערכת הראייהלקבלת מידע 

. המחלות אף לנכות. כל הפרעה לאזור זה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ופונסלדיאנצפלון ה

 הנפוצות ביותר באזור זה של המוח הן שבץ, סכיזופרניה ומחלת פרקינסון.

 

 (Pons) הפונס .5.1.2.2

בחלק הקדמי  קם. הוא ממו)ה"גשרון"( הפונסנמצא , בריין ומעל המדולה אובלונגטה-מתחת למיד

. הפונס יוצר את החלק העליון של (posterior cranial fossaהמשטח הגולגולתי האחורי )של 

 .של המוח חדר הרביעיה

 (Medulla oblongata, מוארךההלשד מדולה אובלונגטה ) .5.1.2.3

המדולה אובלונגטה היא  , ולמעשה של המוח כולו.המוחגזע ביותר של החלק הקאודלי )דיסטלי( 

את החלק העליון של  ת, ויוצרבמשטח הגולגולת האחוריחוט השדרה. היא שוכנת יר של המשך יש

 של המוח.  החדר הרביעי

http://biology.about.com/od/anatomy/p/cerebrum.htm
http://biology.about.com/od/Nervous-System/ss/spinal-cord.htm
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 (cerebrum)צרברום,  הגדול מוחה 

חלק הגדול והמפותח ביותר של המוח הגדול הוא 

ונמצא המוח מסת כשני שליש ממהווה א והאדם. ה

. החלק האחרים מבני המוחרוב מעל ומסביב ל

מכוסה על ידי שכבה דקה הגדול ני של המוח החיצו

קליפת  תנקראה מ"מ( 1.55בעובי )של רקמה אפורה 

רים )המיספרות( לשני חצידּוהמוח מחולק  .המוח

 . קורפוס קלוסום-ה אשר מחוברים על ידי

ארבע אונות למוחית מחולק  חצידּור )המיספרה(כל 

, האונה אונה פרייטלית, מצחית(האונה הפרונטלית )אותם:  שנקראות על שם העצם שמכסה

 .אונה אוקסיפיטלית )עורפית(וטמפורלית )צדעית, רקתית( 

 ון )צרבלום(מוח 

הגזע, היכן מאחורי ממוקם בבסיס המוח, בדיוק ון המוח

הוא עשוי משתי אונות.  .שחוט השדרה פוגש את המוח

חוט השדרה ממקבל מידע ממערכות החישה,  וןהמוח

מווסת את תנועות ולפיו הוא  ,חלקים אחרים של המוחמו

כגון יציבה, איזון, רצוניות פעולות  ון מתאם. המוחהגוף

קואורדינציה ודיבור, והתוצאה היא פעילות שרירית חלקה 

בתהליך הלימוד של התנהגויות חשוב המוחון ומאוזנת. 

של  10%-. זהו חלק קטן יחסית של המוח, כמוטוריות

 הנוירונים של המוח. מהמשקל הכולל, אבל הוא מכיל חצי 
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 החדרים של המוח 

הראשון : החדרים הלטרלייםהחדרים 

ביותר של  יםחללים הגדולההם  והשני

שטח גדול ותופסים , םחדריהמערכת 

 יםלטרליהנוזל מהחדרים ההמוח. מחלל 

 interventricular foramenדרך עוברים 

 לתוך החדר השלישי.

 יבין החצשכלוא : הוא חלל החדר השלישי

יש לו . מידברייןשל הלחצי השמאלי הימני 

אינפריורי אל החדר הרביעי, -חיבור פוסטרו

-נקראת השעוברת במידבריין ודרך תעלה 

Aqueduct of Sylvius . 

, central canal-המשך ישיר של ה. הוא נמצא מאחורי הפונס והמדולה אובלונגטה: החדר הרביעי

 המשטח הפנימי של חוט השדרה. ( לשטוף אתCSF) תימה שמאפשר לנוזל השדר

 

 median aperture (foramen of-נקז מן החדר הרביעי דרך התשדרתי מ-המוחיהנוזל 

Magendie ) ,רוחביים וג פתחים דרך עוד זואל חוט השדרה(foramen of Lushka ) אל החלל

 .עכבישי-תתה
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 (Cerebro-Spinal Fluidהנוזל המוחי השדרתי ) 

 

 

 choroid)דמית המקלעת על ידי הובחדר השלישי  הלטרלייםבחדרים  הנוזל השדרתי מופק

plexus .) השלישי הוא עובר דרך מן החדרcerebral aqueduct נקז תלחדר הרביעי, שממנו הוא מ

-ה עכבישי דרך-ואת החלל תת Magendieשל  foramenלשני אתרים: חוט השדרה דרך 

foramen  שלLushka ה דרךאזור הסוטורה הסגיטלית, בעיקר ב. הנוזל נספג במוח- Arachnoid 

granulations . סיבי הפציהבחוט השדרה הוא נספג על ידי הקולגן של . 

 שדרתי-המוחיד הנוזל יפקת .5.1.6.1

 שמש כאמצעי לספיגת זעזועים, הגנה על המוח ועל חוט השדרה.ל •

 את המוחלהזין  •

 לקרומי הפיה והארכנואידלספק מנגנון ניקוז למוח,  •

 (.לימפוגניתי פסולת מן המוח )פונקציה ר מוצרילהעב •

 ומהחלק הנוירולוגי של בלוטת יותרת המוח. היפותלמוסחומרים מהלהעביר  •

 חיידקים ווירוסים. נטוללתרום למערכת החיסונית של הגוף על ידי שמירה על המוח  •
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 קרומי הגולגולת 

ים המרכזית: את מערכת העצבהעוטפים  מיםקרו המערכת של שלוש םה (meningesם )הקרומי

והנוזל  םהתפקיד העיקרי של הקרומי .למוחצמוד ש ופיה מאטר, ,ארכנואיד מאטר, דורה מאטר

 ( הוא להגן על מערכת העצבים המרכזית.CSFהשדרתי )

 מאטר הדור 

תעלת וורידים הגדולה, יוצרת בין שכבותיה  הדורה

, הנושאים דם מהמוח בחזרה דוראלייםהסינוסים ה

שתי שכבות: השכבה ללב. היא מורכבת מ

שכבת ( ועצם)הקרובה ביותר ל הפריאוסטית

 .(inner meningeal) הקרום הפנימית

 ארכנואיד מאטר 

הקרוי על שם מראה שקוף ודק, האמצעי,  םהקרו

א מספק אפקט ריפוד למערכת ו. הושל העכביש

 העצבים המרכזית.

 פיה מאטר  

מאטר הוא הרובד הפנימי ביותר של הקרומי, פיה 

של המוח. הפיה  פני השטחישירות את כל העוטף 

למוח ולחוט המובילים מאטר מנוקב על ידי כלי הדם 

והנימים שלו מזינים את המוח עצמו. הפיה  ,השדרה

דרך רצועה בחוט השדרה מאטר לדורה מחוברת 

 .denticular ligament-שנקראת ה
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 יתלאקרניוסקרה הדוראלית דיספונקציהה 

ממברנה המתח חריג במערכת  היא קרניוסקראלית ונקציהדיספהסיבה השכיחה ביותר ל

 . הדוראלית

 ממברנה דוראלית 

מוצמד למשטח הפנימי של ביניהן קרום החיצוני דבוקות זו לזו. המורכב משתי שכבות הדורה קרום 

 הסינוסים. יםהגולגולת. בין שתי השכבות נוצרות עצמ

סיבים הפרקי זמן ארוכים, במשך מסוים נמצאת תחת מתח חריג בכיוון הדוראלית כאשר הממברנה 

 כיוון המתח. במחדש מתארגנים 

של הסולידיים  בתור החלקים, נתייחס לעצמות הגולגולת חן את מצב הדורה ולטפל בהלאבכדי 

 . לחוש את המתחים שבדורה ולשחרר אותםכמנוף שדרכו נוכל . העצמות ישמשו לנו הקרום
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 Reciprocal Tension Membrane – מתח הדדי ממברנה של 

 

 Falx Cerebri 

 חוצץ בין שתי ההמיספרות של המוח.

(. לאחר מכן הוא מלווה האטמואיד)של עצם  קריסטה גאליהזיז מתחבר בקצה התחתון הקדמי אל 

מתחת ממשיך , סגיטליסינוס הלו bregma-, יורד מתחת לבקו האמצע metopic suture-את ה

 .   l occipital tubercleinterna-דה ומתחבר אל הבלמנקודת הל
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 Falx Cerebelli 

 חוצץ בין האונות של הצרבלום )המוחון(.

 foramen-היורד לעבר , ו(straight sinus) הסינוס הישרבאזור , האוקסיפוטמתחיל באמצע 

magnum.  

 .    C3-C2וליות הח יולגופ -foramen magnumליש לו חיבור חזק 

 

 Tentorium Cerebelli 

; של עצם הספנואיד anterior clinoid process-לשמתחבר  ,טב קדמיוון מחולק לקחלקו התחת

 . לאחר מכן הוא, גם הוא בעצם הספנואידposterior clinoid process-ולקוטב אחורי שמתחבר ל

בחלקו האחורי הוא . הפטרוסאלייצירת הסינוס ל, הטמפורלשל עצם  petrous part-נאחז ב

רכס הרוחבי של לובסופו של דבר הפרייטלית עצם ל, הטמפורלל עצם ש חלק המסטואידימתחבר ל

 . occiput-ה

 (RTMהקטבים של ממברנת המתח ההדדי ) תחמש 

 (.האטמואיד)עצם גאלי : קריסטה מלפנים

 .Internal Occipital Protuberance: מאחור

 (.הספנואיד)עצם  Clinoid-ה יזיז: במרכז

 (.הטמפורלפטרוס )עצם ה: רכס לרוחב

  Foramen Magnum: מלמטה

נקודות מפתח שבהן הדורה נאחזת  .5.4.4.1

 בעצם

 היקף הפורמן מגנום ●

 C2-וו C1החוליות גוף  ●

 S2 הסקרום בגובה חלק הקדמי שלה ●

 הקוקסיקסגוף  ●
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  יותטיפולהגישות ה ארבע 

אנחנו לא דיאלוג עם הרקמה. או הזמנה לרקמה, מעין  הטכניקות שאנו מבצעים הן

ואנו חייבים  לנוע, אנו נותנים לרקמה "הזדמנויות" אלא ,הרקמה לכיוון מסויםאת  ץאלמעוניינים ל

 .שהיא נענית לנו ובין שלא, בין הלכבד את תגובת

הטבעית של העצמית היא לסייע לפעילות מטרתן ; ליצורמנסה שהמטפל תנועות הטכניקות אינן 

 תשומת לב.מיקוד , סנכרון והדהודבאמצעות הרקמה 

 הערה:

 ולא לפי המגבלה. לפי המנחבמפרק מסוים דיספונקציה לנו אנחנו נתאר במינוח ש 

לדוגמה: אם יש הגבלה ביישור המרפק, כלומר, המטופל לא מצליח ליישר, אנחנו מכנים 

 .פלקשן )יתר(במנח של . כלומר, המרפק נמצא ז'ן של כיפוףי, כלומר לז'ן פלקשןיאת זה כל

 

 (Direct techniques) ותישיר ותטכניק 

שבו התנועה מוגבלת. אנו טכניקות ישירות הן כל הטכניקות שבהן אנו מנחים את הרקמה לכיוון 

יגיבו לנו בהתנגדות מעורבים המתחת לסף שבו המבנים ונשארים קל מאוד, מפעילים כוח 

קצה להגיע אל בעדינות רבה, מבלי של הרקמה המתח אנו משחררים את . גם במקרה זה, משלהם

 התנועה. גבול

 (Indirect techniques) ותעקיפ ותניקטכ 

המטפל מלווה את התנועה של העצם או הרקמה בכיוון טכניקות עקיפות הן כל הטכניקות שבהן 

מבלי  להזיזה ויש טווח תנועה רחב יותר. גם כאן, עושים זאתקל שגבלה, כלומר, בכיוון ממההפוך 

 רקמה.ח שבהמתמשחררים את תנועה. בעדינות רבה קצה גבול הלהתעמת עם 

כאשר ולשחרור הרקמה,  יש להמתין .ברקמהשיווי משקל חדש של מתח ייווצר בסופו של דבר, 

אנו חשים שבה הבאה נקודה על פי ה נמשיך להנחות אותהנרגיש שגדלה התנועתיות של הרקמה, 

 במחסום פיזיולוגי.

 רגיש עוד מתחים שמשוחררים. נחזור על הליך זה עד שלא נ

, ופציעות 6: ילדים מתחת לגיל עבור טכניקות עקיפות ד )קונטראינדיקציה(נג-ייתלהלן התוו

 במקרים אלה לרוב לא ניקח את הרקמה לכיוון שבו יש תנועה רבה יותר. .טראומתיות חמורות
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 (Balanced Membranous Tension) מאוזן מתח ממברנה 

ולמשוך להחזיק קצה אחד יש . בשני קצותיומשיכה שריר על ידי במתח משווים בטכניקה זו אנו 

לאחר מכן למשוך אותו דבר בקצה השני. מתח, ואז לעשות  נוצרעד שאחר את הקצה הבעדינות 

מצביעה לנו איפה המשיכה הדרושה בכל קצה מידת . ר עד שמגיעים לנקודת שיווי משקלכל שרי

בדוק כדי ל. לתחושת השחרורעד  מתחק את היהחזיש ל .הפולקרוםנקודת  בערך תנמצא

. טכניקות זההבהן אם המשיכה  בשני הקצוות כדי לבדוקשהטכניקה הייתה יעילה, נמשוך שוב 

דרושה רגישות מאוד גבוהה. ייתכן שייקח זמן , שריר וכו'. פציה, הלשימוש בדורמתאימות  אלה

 .בהצלחהבצע אותה לומדים ל)אפילו שנים( עד ש

 (listening and unwinding) הקשבה ופרימה 

לשריר או לכל מה  דרך האצבעותמקשיבים שני הצדדים של השריר וכו'. ולאחר מכן  את מחזיקים

 30-כבמשך התנועות שלה, מלווים את הרקמה,  יאחרעוקבים . בעדינות שעובר מתחת לאצבעות

התנועות הן בשלושה ממדים, לא רק בשני . שמגיעים לנקודה שקטהדקות, עד  2-שניות עד כ

ח רגישות ותיפשם . גישה זו דורשת תרגול, לבין הידייםלגל מתגשכדור מישורים. דומה ל

 ואינטואיציה. 

 

 (Still pointנקודת השקט )מושג חשוב:  .6.4.1.1

 Craniosacral) הפעימה הקרניוסקראליתו ממשי ומדיד שב פיזיולוגי צבהיא מדת השקט נקו

Rhythmic Impulse) לאקרניוסקרהנוזל ה. במצב זה, הייצור של לרגע יתמושה( יCSF) זמפסיק, וא 

נקודה . גם הוא יתר הגוף, מפסיקלהמערכת של הכוח הקרניוסקראליות, שדרכן מועבר ימות הפע

כאשר ועמוקה, פנימית המקום שבו מתרחשת החלמה. המטפל ירגיש את זה כדממה זו היא 

 פתיחה והתרחבות., המטפל מקבל תחושה של משתחררהמתח 
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 ילאקרניוסקרהמנגנון הגוף לטיפול ב תהכנ 

 (The Occipital Triadהאוקסיפיטלי )שילוש ה 

 

קצה העליון של השילוש האוקסיפיטלי הוא ה

בין האוקסיפוט  (Core linkליבה )קישור ה

( C1האוקסיפוט, האטלס )וכולל את לסקרום, 

. שלוש העצמות מחוברות על (C2והאקסיס )

ידי מערכת של רצועות ושרירים משותפים, 

אחת פרעה בכל כיחידה אחת. ה ותועובד

שפיע ישירות על בסיס תהרקמות האלה מ

נאחזים שרירים רבים משום שהגולגולת, 

 .(hypertonicityהיומיומיים בטונוס מוגבר )לחצים מגיבים לאלה השרירים מה. כמה באוקסיפוט

 האוקסיפיטלישילוש ההחשיבות של   

נקודת אחיזה  היאהאוקסיפוט ; הדורהיש השפעה רבה על לתנועתיות של האוקסיפוט  .1

 Falx-ו Tentorium Cerebelli, Falx Cerebriממברנות: לחלקים האחוריים של ה

cerebelli , שהם נתיבי ניקוז ורידי במוחמפגש הסינוסיםהחופש שלה משפיע על ולכן ,. 

, האוקסיפוט מהתפקוד של תמושפעהיא תהיה מגנום, לפורמן היטב  תמחובר כיוון שהדורה .2

הצינור כל של והתנועתיות יכולת ההסתגלות רירים, וזה ישפיע על בדרך כלל עקב מתח ש

 (.Spinal dural Tubeהדוראלי השדרתי )

 C2, וחוסר איזון בחוליה C3-ו C2הדורה מחוברת לחלק הפוסטריורי של גוף החוליה של  .3

 C2בהכרח ישפיע על המתח הדורלי בגולגולת. לפיכך לא ייתכן טיפול קרניאלי מוצלח, אם 

 מאוזן.אינו 

פרופריוספציה  כוללים את המספר הגדול ביותר של חיישני אוקסיפיטליים-השרירים הסאב .4

 הגוף.היציבה של בגוף, המשפיעים על 

, אשר משפיע (superior cervical ganglionהשילוש משפיע על הגנגליון הצווארי העליון ) .5

 הבאים:על כל 

 (pineal glandבלוטת האצטרובל ) •

 (thyroid glandבלוטת התריס ) •

 בלוטות הרוק •



 
 

 
-51- 

 הדמעות בלוטת •

 (choroid plexusהמקלעת הדמית ) •

 כיווץ כלי דם •

 המשקלמערכת שיווי  •

 של סיבוב הצוואר. הראשונות מעלותה 45-ל ותאחראי C2-ו C1חוליות  .6

 .דוראלי-מיו: גשר והדורה Rectus Capitis Posterior Minor-שרירי היש קשר ישיר בין  .7

 

ם מתח בשריריל .8

סאבאוקסיפיטליים יש השפעה ה

 Greater Occipitalעל העצב 

Nerveשעובר דרכם ,. 

 

 

 

יכול להשפיע השילוש של התפקוד  .9

במקרה של הוורטברלי על העורק 

 לאוקסיפוט. C1ין דחיסה ב
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 אוקסיפיטליים-השרירים הסאב 

 

 פעולה אחז תחל שם

Rectus capitis 

posterior major 

( SPספיינוס פרוסס )

 C2של 
Nuchal line 

צדדית -התכווצות חד

מכופפת את הצוואר 

 ;לאותו צד

צדדית -התכווצות דו

 עושה אקסטנציה של

 הצוואר.

Rectus capitis 

posterior minor 

הקשת האחורית 

(posterior arch )

 (C1של האטלס )

Nuchal line –   

 החלק המדיאלי

Obliquus capitis 

superior 

של   המסה הלטרלית

C1 

-ש לטרלי של השלי

nuchal line 

Obliquus capitis 

inferior 

( SPספיינוס פרוסס )

 C2של 

( TPטרנסוורס פרוסס )

 (C1של האטלס )

 

Rectus Capitis Posterior Major 

Obliquus Capitis Superior 

Rectus Capitis Posterior Minor 

Obliquus Capitis Inferior 

../סרטונים לקורס/Suboccipital muscles.mp4
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 של הצוואר העליון רצועות ה   

7.1.3.1. Alar Ligament 

 בצדי הקונדילים של האוקסיפוט.שלטוברקלים ( C2)של  Dens-האת  תמחבר

 פנים את הראש.הרצועה מגבילה תנועה מצד לצד כאשר מ

7.1.3.2. Apical Ligament 

 מגנום.פורמן לשוליים הקדמיים של  Odontoid process-האת  תמחבר
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 (cruciate ligament) צולבתהרצועה ה .7.1.3.3

 :מ תמורכב  צולבת מסייעת לאגד את שלוש העצמות ליחידה פונקציונלית אחת.הרצועה ה

שעוברת בקשת לרוחב  עבה וחזקה, רצועה (transverse ligament)רצועה רוחבית  •

 אל האטלס; odontoid process-האטלס ומהדקת את ה

 אוקסיפוט;-שנאחזת בבאזי( superior longitudinal)עליונה רצועה  •

 .C2שנאחזת בגבול האחורי של חוליה (. inferior longitudinal)תחתונה ורצועה  •

 

 הוורטברלייםהעורקים  

 subclavian-העורקים יוצאים מהעורק ה

חורים  צד של הגוף ועוברים בתוך  בכל

 transverseבזיזים הרוחביים )

processes.של החוליות הצוואריות )  

 transverse-ה מהלאחר היציא

foramen  שלC1,  על עוברים העורקים

לפני , C1של  תפני הקשת האחורי

, מגנום foramenהכניסה לגולגולת דרך 

שם הם מתאחדים לעורק המכונה העורק 

 .ריהבזילא
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 Superior cervical ganglion -הגנגליון הצווארי העליון  

של עורק הקרוטיד  (sheathלמעטפת )ממוקם מול החוליה השנייה והשלישית בצוואר. הוא שוכן עמוק  SCG-ה

, והווריד הג'וגולרי הפנימי הפנימי

 Longusונמצא אנטריורית לשריר 

Capitis. 

מכיל נוירונים המספקים  SCG-ה

איברים למספר צבוב סימפתטי ע

כולל בלוטת , בתוך הראש

שרירי של האצטרובל, כלי הדם 

מקלעת ההמוח, של הגולגולת ו

העיניים,   (,choroid plexus) דמיתה

, carotid body-ה, הדמעבלוטות 

 .בלוטות הרוק, ובלוטת התריס

 

 

 טיפול בצוואר 

 החלק העליון של הצוואראבחון כללי של  

 היא לקבוע את הצד שבו התפקוד הלקוי.  בדיקה זומטרת 

 המטופל: פרקדן.מנח  ●

 הסקוואמוס של האוקסיפוט.מיקום הידיים: שים את האצבעות אנכית בבסיס  ●

, באמצעות משקל הגוף שלך, להרגיש כל התנגדות סופריוריבכיוון בעדינות משוך פעולה:  ●

בשני הצדדים,  , משש את השרירים הסאבאוקסיפיטלייםלרקמה. כדי לאמת את הממצא

 והשווה.

 

 C2של טווח התנועה בדיקת  – C2-ספציפי ל וןאבח 

 המטופל: פרקדן. מנח ●

)האצבע  האמהאת  .בסיס הגולגולת ן אתתיאחוז אקער את הידיים וידיים: מנח ה ●

של יד  המורהאצבע ה, ואת C2 ( שלSPשים על הספיינוס פרוסס ) יד ימיןשל  האמצעית(

 .C3וסס של שים על הספיינוס פרימין 
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התנועה של שני הספיינוס פרוססים את לבדוק , כדי שמאלהפעולה: סובב את הראש  ●

-לאחר מכן, החלף אחיזה בין הידיים )כלומר, אצבעות שמאל יהיו על ה שאותם אתה בודק.

SP  השווה בין טווחי התנועה בין שני הצדדים. .ימינהשל החוליות( ואז סובב את הראש 

הוא אם של רוטציה. מעלות  45 עבר כבר שהראש לאחרלנוע חיל אמורה להת C3חוליה 

 .יקוילזה מצביע על מעלות,  45-החל לזוז לפני שהראש הסתובב ב

 פירוש הממצאים:

בשל תהיה מוגבלת לצד השני בדרך כלל נצפה למצוא שאם השרירים מכווצים בצד אחד, הרוטציה 

 חוליות הצוואר.באזור , ואז זו אינדיקציה לטפל משיכת השרירים המכווצים

כלומר, אם השרירים מכווצים בצד אחד, אבל בין ממצאי שתי המבחנים,  אם קיימת סתירה, אבל

דורה לטפל ב)נלמד  בדורההוא שהגורם הבסיסי סבירות גבוהה קיימת הרוטציה מוגבלת לאותו צד, 

 . (level 2קורס ב

בצע . (Levator Scapula) ולההלוואטור סקפשריר  :מקרה של סתירהב נדירה יותראפשרות 

הסאבאוקסיפיטליים  יםבדוק אם הרגישות בשרירו )על ידי לחיצה עליו( על השריראינהיביציה 

 .או שהרוטציה יותר טובה ההופחת

 

 צוואר העליוןהטיפול באזור  

 Rectus Capitisהשריר טכניקת בדיקה וטיפול עבור : 1טכניקה  .7.2.3.1

Posterior Minor 

על האחרת שים את היד לקבע החוליה, ודי כ C2של  SP-על האחת יד אצבעות השתמש ב

 .הסקוואמוסעם האצבעות עמוק לתוך האוקסיפוט, 

מקו האמצע. ס"מ לטרלית  1-כאוחזת באוקסיפוט ששל היד אצבע את ה הנחלטיפול וההערכה, 

היד  ( ומשוך אתלכיוון אנטריורי אצבע לאגודל, או פשוט לחץ עם אצבע אחתה)בין  C2קבע את 

 . (עשה זאת בצד השני)אם יש ספק,  .להעריך את המתחלאוקסיפוט בכיוון סופריורי, כדי תחת שמ

 הטיפול הוא בטכניקה ישירה: מתיחה.

 

 Rectus Capitisהשריר טכניקת בדיקה וטיפול עבור : 2טכניקה  .7.2.3.2

Posterior Major 

 .עמקו האמצרלית לטס"מ  2.5–2-כעל האוקסיפוט שים את האצבעות שלך 
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 סופריורית. מעלות 45-בכיוון אלכסוני של כאת האוקסיפוט שוב ומשוך  C2קבע את 

אצבעות עמוק מתחת צריך )בעדינות( לחדור עם השרירי העורף מאוד עמוקים ולכן  הערה:

 לאוקסיפוט.

 שיטת סאת'רלנד: 3טכניקה  .7.2.3.3

טכניקה כללית לטיפול 

-המפרק האטלנטושל  ברצועות

 .apical ligament-, בעיקר האוקסיפיטלי

המטפל: ליד הראש של מנח  ●

 המטופל.

הידיים: מניחים את קצה מנח  ●

 tubercleהאצבע האמצעית על 

האחורי של האטלס. הנח את היד 

, האצבעות האוקסיפוטהשנייה על 

 .לכיוון סופריורימצביעות 

 פעולה: ●

o  ,וריתפוסטרילמנוע ממנו לנוע לכיוון אנטריורי, כדי אטלס ע את הקב  עם האצבע. 

o סנטר פנימה  – בעדינות אחוז באוקסיפוט וכופף קדימה את ראשו של המטופל

כיפוף זה מרחיק את הקונדילים . ולא כיפוף של הצוואר( head flexion)הכיפוף הוא 

 .ויוצר מתיחה ברצועות של האוקסיפוט ממושבם באטלס

o ברגע שאתה מרגיש שהמתח של התנועה של הראש הגיע ל-C1,  עד  –עצור

 .תרככות הרקמהה

o  פעמים. 5-ל 3חזור על הפעולה בין 

אופציה אחרת, למתקדמים: לאחר שמכופפים את הראש קדימה ומגיעים למתח  **

 ממדים.  3-ברצועות, מתחילים לעשות אינדוקציה ולעקוב אחרי המתח ב

ייתכן  C1-אם בבדיקה אנו חשים התנגדות מאוד גדולה לרווח בין האוקסיפוט ל ***

 ה בין האוקסיפוט לאטלס.שיש דחיס
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הקונדילים של של קומפרסיה( -)דההדחיסה הפחתת  :4טכניקה  .7.2.3.4

 )עבודה על הרצועות( האוקסיפוט

 . קונדיליםה לכיוון 45°-ב מיקום הידיים: ●

על ידי משיכת )לטרלית( כלפי חוץ הימני , והזז את הקונדיל השמאליאת : קבע פעולה ●

  הקונדיל הימני, והזז את השמאלי.קבע את לאחר מכן: . לכיוון מדיאלישלך  המרפק

ומשוך את הצד המוגבל, בדרך כלל באמצעות  ,את הצד השניקבע אם צד אחד מוגבל,  ●

 טכניקה ישירה.

איזון מתח ) BMTבאמצעות טכניקת זמנית -בוהצדדים מוגבלים, שחרר את שניהם  שניאם  ●

 ם של האוקסיפוט.הקונדילי 2על הרקמות בין היא  העבודבטכניקה זו הממברנה(. 

 

-האטלנטושל המפרק קומפרסיה( -)דההפחתת לחץ : 5טכניקה  .7.2.3.5

 עצמו יאוקסיפיטל

 המטופל: פרקדן. מנח ●

 המטופללמראשות תנוחת מטפל:  ●

של המטופל, כשכפות הידיים  לאוקסיפוטידיים: מניחים את שתי הידיים מתחת ה מנח ●

 הידיים. פותוח בכשל המטופל צריך לנ , האוקסיפוט. בתחילהאנטריוריתפונות 

o  יצביעו ישירות באופן  ן, כך שהמעלות 90של כופף את האצבעות כלפי מעלה בזווית

 התחתון של האוקסיפוט.האצבעות ייגעו בגבול כריות . אנטריורי

את בעדינות האצבעות משמשות כמנוף, שחרר כאשר לבד, במשקל הגולגולת עם פעולה:  ●

 .אוקסיפיטליים-הסאבהשרירים 

o האת קשת האטלס במקום החזק  ,ור השריריםלאחר שחר(-arch )אצבע  באמצעות

  5-4באמצעות אצבעות  סופריוריבעדינות בכיוון האוקסיפוט משוך את )האמה( ו 3

 )קמיצה וזרת(.

 )טכניקה של פרימה( ר השכמה ולשחר תפציאלי הטכניק: 6טכניקה  .7.2.3.6

  –כי  מהלאזן את השכחשוב 

 . C2של האיזון עה עצומה על יש השפ levator scapula-הלשריר  .1

טרפז, אשר משפיע על השריר בחוסר איזון ככל הנראה ליגרום  מהחוסר איזון של השכ .2

 האוקסיפוט ועל המתח הדוראלי.המיקום של 
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 הטכניקה

 : פרקדן.המטופלמנח  •

היד . השלכה על השכמהב pectoralis majorעל האזור של עליונה : יד מנח הידיים ●

 מלמטה.ה בשכמהתחתונה תומכת 

הרקמה נמצאת בין , עד שתחוש שכל (stacking) זו לקראת זוהידיים דחס את : פעולה ●

 או אינדוקציה.הקשבה עם טכניקת אז אפשר להתחיל לאזן את הרקמה הידיים. 

 :פירוש הממצאים

 זה ככל הנראה נובע מבעיה בלטיסימוס דורסי. –אם הכתף מוגבלת בתנועה סופריורית 

 זה ככל הנראה נובע מבעיה ברומבואידים. –בתנועה לטרלית אם הכתף מוגבלת 

 .פרספינטוסאינזה ככל הנראה נובע מבעיה ב –ר מאחור קדימה לא עוב stacking-אם המתח ב

זה ככל הנראה נובע מבעיה בפקטורליס מייג'ור  –לא עובר מלפנים אחורה  stacking-אם המתח ב

 או פקטורליס מיינור.

 .T4-זה ככל הנראה נובע מבעיה ב –לא עובר לשום כיוון  stacking-אם המתח ב

 

 Levator Scapulaהשריר שחרור : 7טכניקה  .7.2.3.7

 .C2של  התפקודעל רבה שריר זה מאוד חשוב כי יש לו השפעה 

 : פרקדן.המטופל מנח ●

יד ה. והאצבעעם האגודל  C2( של SPבספיינוס פרוסס )עליונה אוחזת : יד מיקום ידיים ●

)השוליים  בשכמה levator scapula-על התחל של שריר הדל עם האגוהתחתונה 

 .המדיאליים העליונים של הסקפולה(

בכיוון  45°בזווית  C2ודחף את , קבע את האגודל האינפריורי. (BMT)או  מתיחה: פעולה ●

 הערך את מידת המתח.. levator scapula-שריר ההסיבים של 

 )הקשבה, אינדוקציה(. : טכניקה עקיפהטכניקה ●
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 (Hyoid boneההיואיד )עצם  

, בבסיס הלסת התירואידסחוס לממוקמת בין הסנטר  (הלשוןההיואיד )נקראת גם עצם עצם 

 התחתונה.

עצם זו מספקת 

עבור  נקודת אחיזה

שרירים רבים 

 תהקשורים לרצפ

גרון )תיבת להפה, 

לוע )גרון(, לקול(, ה

שהוא אפיגלוטיס )לו

רקמה קפל של 

ממוקם סחוסית ש

עליון של בחלק ה

 הגרון(.

 

 

גם משמשת היא 

מה לחלק הקדמי של הצוואר, ומקושרת לעצמות חשובות כגון הלסת התחתונה, הרקה, השכ כפלס

בין הצד הקדמי לבין הצד  לאזן את המתח יםהצוואר חייב אזן אתעל מנת לומשום שהחזה. לכן, ו

 , חשוב לעבוד על העצם הזו.האחורי

-בשרירי ה :בשני הרלוונטיים ביותרלעת עתה , נתמקד היואידההשרירים הרבים של עצם  בין

omohyoid  )בתמונה הימנית(ה יובשריר-thyrohyoid )בתמונה השמאלית( 
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 , לחלק חשוב מהמערכת הקרניוסקראלית מהסיבות הבאות:ICSההיואיד נחשב, בגישת 

שר לאזן את יש קשר של שרירים ורצועות בין ההיואיד לבין הלסת ועצם הטמפורל. אי אפ (1

 המערכת הקרניוסקראלית בלי לאזן את המתח שמועבר מההיואיד לגולגולת.

 ההיואיד מעבירה כוחות מהגולגולת לכתף ולגועצם  (2

 לשתי פציות צוואריותנקודת עגינה  תמשמשעצם ההיואיד  (3

של בלוטת התריס. חלק מהטיפול לציר הורמונלי התפקוד העל  המשפיעעצם ההיואיד  (4

 ל איזון של ההיואיד.ההורמונלי יכלו

עצם ההיואיד נותנת אינדיקציה לגבי המתח של השרירים הקדמיים של הצוואר. זה חשוב  (5

 רור השרירים האחוריים של הצוואר, שנאחזים בגולגולת.לשם שח

, levator scapula-משפיע על שריר ה על ידי הרמה של הסקפולה, שריר האומוהיואיד (6

  נות.שמחובר לחוליות הצוואריות העליו

 unwinding)לשחרור ההיואיד )פרימה,  תפציאלי הטכניק .7.3.1.1

 את מחזיקהתחתונה בין האגודל והאצבע. יד בהיואיד אוחזת עליונה : יד הידייםמנח  ●

C2 סופריוריעליו עם אצבע אחת בכיוון  צתבין אצבע לאגודל, או פשוט לוח . 

דחף ולאחר מכן  ,את המתח , והערךC2על ההיואיד לכיוון פוסטריורי, לכיוון : לחץ פעולה ●

 בין החוליות. שמור על המתח. פוסטריורית לכיוון ההיואיד, והערך את המתח C2את 

או  הקשבהטכניקת שומרים על המתח שנוצר מקירוב שתי העצמות, ומבצעים : טכניקה ●

 ., בשלושה ממדיםטכניקת אינדוקציה

 הערות: ●

o  ל מההיואידעובר אם המתח לא-C2 ,על  ניקות נוספות לעבודהטכצריך זה אומר ש

 . (level 3 -)נלמד ב ההיואיד

o  מעובר אם המתח לא-C2  נובע מדיספונקציה מכנית של , זה בדרך כלל ההיואידאל

C2. 

o  ייתכן שאין בעיה, וכדאי לעשות , לשני הכיוונים עוברים בהצלחהאם שני הכוחות

בעיה כלשהי, אינדוקציה בשלושה ממדים כדי לוודא שאין בעיה בכלל. אם מזהים 

 היא ברוב המקרים קשורה לפציות של הצוואר.
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השערתנו לאשש את : כדי רפלקס צ'פמן

של חוסר איזון ההיואיד  ההשפעהבדבר 

לחץ על נקודת , על בלוטת התריס

הטיפול  לפניצ'פמן. בדוק את זה של רפלקס ה

 להצלחת הטכניקה.כדי שתהיה אינדיקציה , ואחריו

ד הלטרלי של הסטרנום, נקודת הרפלקס נמצאת בצ

 צלעי השני(.-)במרווח הבין 3לצלע  2בין צלע 

  



 
 

 
-63- 

 הלומבריאזור ההאגן ו 

 קרניוסקראלימדוע חשוב אזור האגן לטיפול ה 

חוסר איזון גדול ומשמעותי יגרום למתח בדורה וישפיע  .S2הדורה מתחברת לסקרום בגובה  .1

 לשחרר את המתח הדוראלי.על הגולגולת. מסיבה זו חייבים לשחרר את אזור האגן כדי 

 .באמצעות רצועות ושריריםגם הוא מחובר לגולגולת  .2

הסקרום הוא מעין יתד היושב בין שני האיליומים. המפרק האיליוסקרלי מעביר דרכו את כל  .3

 כוחות הכובד של הגו.

הסקרום הוא נקודת אחיזה לשרירים רבים. דיספונקציה בסקרום תגרום לדיספונקציה  .4

 רירים אלה יש השפעה ישירה על מפרק הירך ועל הברך.דרך ש בשרירים.

 .pelvic splanchnic nerve-ה – חלק ממערכת העצבים הפרסימפתטית נמצאת בסקרום .5

 .ועל מערכת העיכול רבייהלסקרום יש השפעה גדולה על מערכת ה .6

ייצוב האגן חשוב לתנועה של הגף העליון. בפיזיותרפיה, כאשר יש פציעה בכתף עובדים על  .7

 שרירי הליבה והאגן.

 הסקרוםעם מבנים המחברים את הגולגולת  

 דורה מאטר •

 חוט השדרה •

• Posterior longitudinal ligament 

• Prevertebral fascia :הסוטורה ה מן-occipitomastoid, של הקדמי האלמנט דרך 

vertebral fascia הסקרום אל. 

• Ligamentum flava -  כל הדרך מ , לאורךות סמוכותחולי בין הלמינות של כל שתימחבר-

C2  הראשון של הסקרום.ועד לסגמנט 
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ה( הסקרוםעצם האנטומיה של   צ   )עצם הע 

עמוד בבסיס של  מתסקרום ממוקהעצם 

כיתד בין שתי עצמות  ה, תקועהשדרה

 5הסקרום היא איחוד של עצם  יליום.הא

 .S1-S5חמישה עצבים:  החוליות, ויוצאים ממנ

חשוב הן לאיכות התנועה איזון בעצמות האגן 

 של הגו, הן לאיכות התנועה של הגף העליון.

 נקודות ציון חשובות:

1. Spinous tubercle 

2. Sacral hiatus 

3. Dorsal Sacral foramina 

 :שלושת מפרקי הסקרום .4

 L5עם חולייה  .1

 עם עצם הזנב .2

 ועם עצמות האיליום. .3

כדי לוודא שהסקרום משוחרר, צריך לבדוק את שלושת המפרקים 

 ללו.ה

 

 

   הסקרואיליוםמפרק  

  (SIJ – Sacroiliac Joint) 

 

 

. תפקידו Lשני מפרקים, אחד בכל צד, בצורת האות 

האיליום. למשל, של וקדימה לאפשר תנועה אחורה 

 בהליכה.  או בהרמת הרגל

 Nutation andיש בו תנועה מינימלית )

counternutation.) 
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ת מעבר של כוחות ונקודת פיצוי על דיספונקציות במקומות הוא מקור נפוץ לבעיות בגלל היותו נקוד

 אחרים 

 .מפרק זה מחוזק בעיקר על ידי רצועות, בגלל שהמשטח המפרקי לא מותאם

 כניקות רבות לאיזון האגן עובדות על הרצועות.ט

 

 הרצועות של האגן 

וברצפת רך, , במפרק היLumbosacral, במפרק Sacroiliac-תפקידן לייצר את היציבות במפרק ה

 הרצועות העיקריות הן: האגן.

• Anterior Sacroiliac ligament 

• Posterior Sacroiliac ligament 

• Sacrospinous ligament 

• Sacrotuberous ligament 

• Interosseous ligament. 
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 סקרוםהגורמים לדיספונקציה ב 

 או הקוקסיקסעל הסקרום נפילה  •

 התעללות מינית •

 בזמן הלידה.לאם טראומה  •

 טראומה בראש )גולגולת(.  •

 והגפיים התחתונות.עמוד השדרה תפקוד לקוי של  •

 בעיות באברי האגן, בעיקר במערכת הגינקולוגית. •

 הרמה של משאות כבדים •

 

 (SIJאבחון למפרק הסקרואיליום ) 

 טסט למפרק הסקרואיליום. .8.3.3.1

  : פרקדן.המטופל מנח  ●

 (L5-S1לצד המותן ): ליד המטופל, מטפלמיקום ה ●

 סקרוםמתחת ל. מניחים את היד השנייה PSIS-מדיאלית ל: מקום יד אחת מיקום הידיים ●

 .ולחפון אותו

 :בדיקה ●

o  לכיוון לטרלי ולהעריך את המתח שקיים.להפעיל מתיחה 

o .לעבור לצד השני ולעשות זאת. להעריך מי יותר מוגבל  

 מתיחה. – )אפשר להמשיך גם לטיפול בטכניקה ישירה

 .(Posterior sacroiliac ligament-היא על ה העבודה כאן

 

 (SIJ) וםהסקרואיליטכניקות טיפול למפרק  

הערה כללית: בכל טכניקה ובדיקה שבהן יש יד מקבעת, אנו משתמשים ביד המקבעת לפיקוח על 

 הטכניקה, ולתחושה של איכות ומידת התנועה.

 ום:  מוביליזציה של מפרק הסקרואילי1טכניקה  .8.3.4.1

 פרקדן. :המטופל מנח ●
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 המטופל. צדליושב : מטפלמיקום ה ●

מעלות,  90-כופף את הברך של המטופל. כופף את הירך של המטופל ל: מיקום הידיים ●

 ועטוף את הירך עם הזרוע שלך.

 .וםהיד השנייה צריכה להיות על מפרק הסקרואילי

עה היכן התנווהערך , במפרק הירך circumductionהולכת וגדלה של : בצע תנועה פעולה ●

 קטנות. circumductionעושים תנועות  שבהם התנועה לא חלקהאינה חלקה. באזורים 

לוחצים מעט יותר על המפרק כדי ליצור נקודת עוגן, שמסביבה עושים את  עם היד השנייה

 התנועות הקטנות.

הסקרואיליאק בגישה צדית )מתאים מפרק :  פתיחת ה2טכניקה  .8.3.4.2

 לאנשים גדולים יותר(

 .שוכב על הצד: המטופל מנח ●

 .מלפניו: מטפלמיקום  ●

על המפרק כדי לחוש אותו, ואת כף היד האחרת  הדיסטלית: מניחים את היד מיקום הידיים ●

 .iliac crest-מניחים על האגן, על ה

: מצמידים את כף היד לאגן, ומסובבים אותה כדי ליצור באגן נטייה קדימה ואחורה פעולה ●

(anterior & posterior pelvic tiltעם היד השנייה אנחנו מרגישים את מפרק ה .)-SIJ 

ומחפשים מה הפעולה שנותנת לנו יותר מרווח במפרק. כשמגיעים לנקודה כזו, נותנים 

 לרקמות להתרכך, ומנסים להגדיל את התנועה.

 

 עבודה על הרצועות –הסקרואיליאקי מפרק :  פתיחת ה3טכניקה  .8.3.4.3

 .שוכב על הגב: המטופל מנח ●

 )לשמאליים כדאי לשבת משמאלו(. .ושב לימינו של המטופל, עם הפנים אליוי: מטפלמיקום  ●

מבקשים מהמטופל להרים את האגן ומניחים את היד מתחת לסקרום : מיקום הידיים ●

כשהוא חוזר. קצות האצבעות נמצאות בגובה בסיס הסקרום, ואילו הקוקסיקס יהיה מעל 

 החלק הפרוקסימלי יותר של כף היד.
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 thenar-השמאלי, וה PSIS-ניחים כך: קצות האצבעות מחזיקות את האת יד שמאל מ

eminence מתחת ל-PSIS .הימני 

ים זה PSIS-: דחס את שני הפעולה ●

לכיוון זה באמצעות יד שמאל. 

באמצעות היד הימנית, דחף מעט 

אנטריורית את הסקרום כדי לנתק 

אינדוקציה והקשבה לכל אותו, ואז 

רוטיישן,  אקסטנשן,-הכיוונים: פלקשן

sidebendingאינפריור-, סופריור .

עד שאתה חש  המשך בהקשבה

בשחרור: הכוחות המתנגדים לך 

מתרככים, והסקרום מרגיש חופשי 

 יותר.

 

 

 

 L5-S1מפרק  

מחוברת לסקרום באמצעות מפרק  L5חוליה 

ורצועות. לא ניתן לאזן את האגן מבלי לאזן את 

 המפרק הזה.
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-ו interspinous-ההרצועות  •

supraspinous – את  ותברחמ

 לסקרום. L5של הספיינוס פרוסס 

 

 

 

 

 

 

רצועה  – Iliolumbar-הרצועה ה •

של  TP-של ה חזקה העוברת בין קצה

L4 וL5- חלק האחורי של בין הל

 . iliac crestהשפה הפנימית של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interspinous ligament 

supraspinous ligament 
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, שהוא עצב pelvic splanchnic nerve-יוצאים העצבים שיוצרים את ה S4עד  S2-מ •

 המעי הגס היורד ועד הרקטום, שלפוחית השתן, אברי הרבייה. –פרסימפתטי לאיברי האגן 
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 L5-S1  –במפרק הלומבוסקרלי בדיקה וטיפול  

 ? 5Lשל חולייה  SP-איך מאתרים את ה

 iliac-מוצאים את החלק הכי גבוה של ה

crestה .-SP  של חולייהL4 נמצא בדיוק בין 

. משם יורדים חולייה iliac crest-שני ה

 .L5אחת ומוצאים את 

ים. PSIS-אופציה נוספת: מוצאים את שני ה

. S2של  SP-בקו המחבר בין שניהם נמצא ה

 SP-למעלה ומוצאים את ה SPעולים שני 

 .L5של 

 

 

 L5-S1  –מפרק הלומבוסקרלי קומפרסיה של ה-:   בדיקה ודה1טכניקה  .8.5.1.1

 : פרקדןהמטופל מנח ●

 .L5-S1לצד : ליד המטופל, מטפל מיקום ●

 :מיקום הידיים ●

o  לבקש ממנו להרים את תחת הסקרום של המטופלהדיסטלית מניחים את היד :

 ספאלית.; יש לכוון את קצות האצבעות האגן ולהוריד על היד שלנו

o  תחת חוליה מותניתהאחרת מניחים את היד L5  ומקבעים אתL4-L5  .עם האצבעות 

 ulnarשעל הסקרום מושכים כלפי מטה, תוך כדי הנעת היד לשני הצדדים: עם היד : פעולה ●

deviation ו-radial deviation מנסים להעריך באיזה צד יש קושי יותר גדול להזיז את .

 הסקרום.

 : טיפול ישיר. מתיחה.טיפול ●

 : אפשר לעשות את הטיפול הזה כשהמטופל שוכב על הצד.** אופציה נוספת
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 Lumbosacral L5-S1מפרק של  קומפרסיה-ה:  ד2טכניקה  .8.5.1.2

 על הבטן: מנח המטופל ●

 .L5-S1לצד : ליד המטופל, מטפלמיקום  ●

להצליב ידיים. יד דיסטלית על עמוד : ידייםמיקום  ●

 (. יד ספאלית על הסקרום.L5השדרה המותני )

ולהיות מעל גוף המטופל, כך : להישען קדימה פעולה ●

יחה עדינה לבצע מת ,אנכית מעל סקרוםשהידיים 

 בהצלבת הידיים.

 

 

 

 

 המטופל שוכב על הצד – L5-S1:  מוביליזציה של מפרק 3טכניקה  .8.5.1.3

 פות.ירכיים וברכיים מכופשוכב על הצד, : המטופלמנח  ●

 .L5-S1לצד : לפני המטופל, מטפלמיקום  ●

: מניחים את היד העליונה מיקום הידיים ●

מעל עמוד השדרה המותני של המטופל 

היד  סקרום.המעל ה התחתונואת היד 

מקובעת  L5-העליונה מוודאת כל העת ש

 .L5ושהתנועה לא מזיזה את 

את ברכיו של המטופל על גבי  הנח ●

  .ךהירכיים של

ומזיזים את  L5מקבעים את : פעולה ●

אפשר להגביר את  .הסקרום לפלקשן

 הפלקשן עם תנועה של הירכיים שלך. 

: אפשר להשתמש באותה טכניקה הערה ●

אפשר להשתמש בטכניקה גם , וL5-L4-ל

 למתיחה.
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 (coccyx) בעצם הזנבוטיפול  בדיקה 

עם בסיס  תמתחת לסגמנט הסקראלי החמישי. מתמפרקהסקרום תחתית ב מתממוקעצם הזנב 

  ום.הסאקר

 דיספונקציות בעצם הזנב יכולות לגרום ל: .8.6.1.1

 בעיות בגב התחתון בירך ובברך דרך שריר הגלוטאוס מקסימוס.  •

 ות ואורולוגיותבעיות גינקולוגי •

 בעיות עיכול •

 סיבות לדיספונקציה בעצם הזנב: .8.6.1.2

 נפילה על עצם הזנב )העצם רגישה מאוד לטראומות ויש לה "זיכרון" ארוך( •

 ישיבה ממושכת בזווית קהה בין הירך לגו. •

 בעיות גינקולוגיות ואורולוגיות  •

 אינדיקציות לטיפול בעצם הזנב: .8.6.1.3

 כאב חזק ממוקם באזור הקוקסיקס •

 אית לעין באזור הקוקסיקסחבלה נר •

כאב בהתיישבות או בישיבה, או כאשר  •

 מופעל לחץ ישיר על הקוקסיקס

 כאב בקימה מישיבה לעמידה •

 כאב במהלך התרוקנות המעיים •

 כאב בזמן משגל •

 

מישוש ומציאת המפרק  .8.6.1.4

 קוקסיגאוס-הסקרו

מצא את הספיינוס פרוססים של הסקרום, ועבור 

 sacral-עליהם אחד אחד, עד שתמצא את ה

hiatusואפשר . ממש בסופו נמצא המפרק ,

 להרגיש בו תנועה.
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 עצם הזנב.ב ותאפשרי ותמכניארבע דיספונקציות  

 )דחיסה( ליז'ן קומפרסיה .1

 ליז'ן אנטריורי .2

 ליז'ן פוסטריורי .3

 ליז'ן לטרלי .4

 (compression lesion) דחיסהליז'ן  .8.6.1.1

  :בדיקה

 : על הבטן.מנח המטופל ●

 אגן של המטופל. ליד ה, : ליד השולחןהמטפלמיקום  ●

)החלק הדיסטלי של הסקרום.  S5: האגודלים מוצלבים. האגודל העליון ממוקם על תנוחת יד ●

 . עצם הזנב, האגודל התחתון ממוקם על (sacral hiatus-מצא אותו לפי ה

כדי להעריך את אינפריורי סקרום והפעל לחץ בכיוון האת האגודל העליון על קבע : פעולה ●

 המפרק.התנועה של 

אינדיקציה נוספת: אם יש רגישות  : אם אין תנועה במפרק, יש להמשיך לטיפול.הערכה ●

 במשטח המפרקי.

 : גישה ישירהטיפול

 אגן של המטופל. לצד ה: ליד השולחן, של המטפלמיקומו  ●

 . הקוקסיקסהאגודל התחתון על ו, S5: אגודלים מצטלבים, עם האגודל העליון על תנוחת יד ●

את המתח שאתה חש עם האגודל התחתון על הקוקסיקס )עד כוח אינפריורי  הפעל: פעולה ●

הפעל  ה שהרקמות מתרככות.עד להרגשהמתח ל הסקרום(. החזק את עאגודל העליון שב

 מספר פעמים ולאחר מכן בדוק שוב את המקום.הפעולה חזור על אינפריורי. לחץ בכיוון 

 .SBS-בו ,occiput-C1 -, בL5-S1-יסה במלווה בדחקוקסיקס ברוב המקרים, דחיסה ב הערה:

 אנטריור ליז'ן .8.6.1.2

 בדיקה

 אגן של המטופל. לצד ה: ליד השולחן, ו של המטפלמיקומ ●

 . הקוקסיקס, והאגודל התחתון על S5: אגודלים מצטלבים, עם האגודל העליון על תנוחת יד ●
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מה של והשתמש בנשי ,הקוקסיקסלחץ בכיוון קדמי עם האגודל התחתון על הפעל : פעולה ●

( והערך את התנועה recoil)במהירות את האגודל שחרר , השאיפהבתחילת המטופל: 

 בבסיס הקוקסיקס.

 טיפול: גישה ישירה

 אגן של המטופל. ה לצד: ליד השולחן, של המטפל מיקומו ●

 , והאגודל התחתון על הקוקסיקס. S5: אגודלים מצטלבים, האגודל העליון על ידמנח ה ●

ת בכיוון קדמי עם האגודל התחתון על הקוקסיקס, ובתחילת שאיפ: להפעיל לחץ פעולה ●

. חזור על תהליך זה כמה פעמים (recoil) במהירות את האגודללשחרר המטופל, האוויר של 

 ובדוק שוב.

  פוסטריור ליז'ן .8.6.1.3

כמו בליז'ן קדמי, רק שהממצאים הם שהקוקסיקס אינו זז קדימה. אינדיקציה  – טסט

  .coccygeal-ה נוספת: רגישות ברצועה

 טיפול

 אגן של המטופל. לצד ה: ליד השולחן, של המטפל מיקומו ●

 , והאגודל התחתון על הקוקסיקס. S5: אגודלים מצטלבים, עם האגודל העליון על תנוחת יד ●

, הפעל לחץ )מוציא אוויר( ףנושכאשר החולה  השתמש בנשימה של המטופל:: פעולה ●

התנועה. עצור וחכה שהרקמה תרגיש את , עד שעם האגודל התחתוןאנטריורי בכיוון 

 חזור על הפעולה ולאחר מכן בצע בדיקה חוזרת. .תשתחרר

 לטרל ליז'ן .8.6.1.4

, lateral coccygeal ligament-אחת האינדיקציות לכך שקיים ליז'ן לטרלי זה רגישות באזור ה

 בחלק הלטרלי של עצם הזנב.

 טסט

 מטופל. אגן של הלצד ה: ליד השולחן, של המטפל מיקומו ●

ואת האגודל התחתון בזווית הצדדית  אמצע: מניחים את האגודל העליון על קו התנוחת יד ●

(lateral angle ).של הקוקסיקס 

 .בקו המפרקערך את התנועה הו ,לחץ בכיוון מדיאלי עם האגודל התחתוןהפעל : פעולה ●

 כעת עשה זאת מהצד השני.
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 גישה ישירהללטרל ליז'ן בב'  טיפול .8.6.1.5

ונקציות הלטרליות בקוקסיקס נובעות מכיווץ של שריר הגלוטאוס מקסימוס. לכן, ראשית רוב הדיספ

יש לבדוק שריר זה ולטפל בו כדי לשחרר את הקוקסיקס. אם יש בעיה בגלוטאוס מקסימוס, דלג 

בעיה בשריר, נבצע את הטיפול  שאין(. אם אנו מוצאים טיפול לגלוטאוס – ב'4לטכניקה הבאה )

 :עצמו, על המפרק הבא

 : ליד השולחן, במפלס עם אגן הירכיים של המטופל. של המטפלמיקומו  ●

ואת האגודל התחתון בזווית הצדדית  קו האמצע: מניחים את האגודל העליון על תנוחת יד ●

 של הקוקסיקס.

לחץ בכיוון מדיאלי עם  הפעל: פעולה ●

תנועה להרגשה של האגודל התחתון עד 

יכוך . חכה עד שתרגיש רבאגודל העליון

 פעמים. 5עד  3חזור על התהליך  .רקמות

 .בדוק שוב

8.6.1.1. Gluteus maximus 

שלושת שרירי בין הגדול והשטחי ביותר 

. הוא קובע חלק גדול של הצורה -gluteusה

 והמראה של הישבן.
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 gluteal-נאחז בהוא  .הקוקסיקסצד של בחלק האחורי של הסקרום והתחל שלו באיליום, ב

tuberosity  הירך ובשל-Ilio-tibial band. 

 .)אקסטנשן( הירךיישור הפעולה העיקרית: 

 מקסימוסגלוטאוס  לשחרור הטכניק :לליז'ן לטרליב'  טיפול .8.6.1.2

 אם מצאנו שהשריר מכווץ, הטכניקה הישירה על הקוקסיקס לא תהיה יעילה. יש לטפל בשריר:

 : על הבטן.המטופל ●

  של המטופל.לצד האגן : ליד השולחן, של המטפלמיקומו  ●

יד אחת מונחת על הסקרום בצורה ורטיקלית כאשר האצבעות פונות לכיוון עמוד : ידמנח ה ●

מעלות, לכיוון  45השדרה. יד שנייה מונחת על הגלוטאוס מקסימוס בכיוון הסיבים שלו )

 עמוד השדרה(.

עבודה ישירה. מתח את היד שעל הגלוטאוס עד שתרגיש את המתח בסקרום. חכה : פעולה ●

 פעמים. 5-3קמה. חזור על פעולה זו להתרככות הר

 :שלב שני

עת בדוק אם המתח בין כ

תקין.  TFL-הגלוטאוס ל

השאר את היד על הגלוטאוס 

-והעבר את היד מהסקרום ל

TFLעם היד שעל ה .-TFL  מתח

כלפי מטה, ובדוק אם עובר 

המתח לגלוטאוס באופן תקין. 

בצע טכניקה ישירה או  –אם לא 

 עקיפה.

 .בגלוטאוסהמתח  בדוק מחדש את ●
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 הצוואר לאגןבין קשר ה 

התיאוריה של תרפיית הקרניוסקרל עולה בקנה אחד 

על הקשר בין חוליות שונות  Lovettעם התיאוריה של 

יש קשר  . לפי שתי התיאוריות האלהבעמוד השדרה

–  

 בין הקוקסיקס לספנואיד •

 בין האוקסיפוט לסקרום •

 5L-ל C 1בין •

 4L-ל 2Cבין  •

נוצר בגלל הרצועה באגן  L4-L5-S1השילוש בסקרום 

iliolumbar ligament תנועה באחד מרכיבי .

 השילוש תגרום בהכרח תנועה בשניים האחרים.
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 דיספונקציות בגב התחתון שמשפיעה על הצוואר 

 ממתח בגב התחתון, או להיפך.אם המתח בצוואר העליון נגרם לבדוק אנחנו צריכים 

  –זה חשוב כדי 

 היכן להתחיל את הטיפול לדעת .א

 לא לעבוד לשווא על אזור, כאשר אפשר לשחררו בעבודה על אזור אחר .ב

 לדעת אילו תרגילים לתת למטופל הביתה .ג

 

 השפעה של הגב התחתון על חוליות הצווארבדיקת  .8.7.1.1

 : שוכב על הגבמטופל

 למראשות המטופל.:  מטפל

 מתח בשרירים הסאבאוקסיפיטליים., ואת הC3על  C2טווח התנועה של בדוק את : מטפל: פעולה

 .מעלות 100-הברך עד הסוף, ואת הירך למכופף את  המטופל

, ואת המתח בשרירים C3על  C2בודק שוב את טווח התנועה של  המטפל

 הסאבאוקסיפיטליים.

הטסט חיובי,  ,באותו צד קטןם הסאב אוקסיפיטליים המתח בשריריאילו ו ,גדלהתנועה אם טווח 

 ולא על הצוואר. ,L4-5L ,S1-L5המטפל צריך לעבוד על בעיה בגב התחתון, וכלומר, מקור ה

 

 הסקרואיליום על חוליות הצוואר מפרקהשפעה של בדיקת  .8.7.1.2

 : שוכב על הגבמטופל

  למראשות המטופל.: מטפל

 , ואת המתח בשרירים הסאבאוקסיפיטליים.C3על  C2טווח התנועה של : בדוק את פעולה

 איליום.-את מפרק הסקרוכדי לפתוח לרוטציה פנימית הירך של המטופל קח את 

 ואת המתח בשרירים הסאבאוקסיפיטליים., C3על  C2שוב את טווח התנועה של בדוק 

הטסט חיובי,  ,באותו צדאוקסיפיטליים קטן -ם הסאבהמתח בשריריאילו ו ,גדלהתנועה אם טווח 

 , ולא על הצוואר.איליום-הסקרו מפרקהמטפל צריך לעבוד על כלומר מקור הבעיה בגב התחתון, ו
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 דיספונקציות בצוואר שמשפיעות על הגב התחתון 

 .צוואר העליוןמדיספונקציה באם המתח בגב התחתון נגרם כתוצאה לבדוק  רוציםאנחנו 

ה האם דיספונקציה צווארית משפיעה על תפקוד החוליה בדיק .8.7.2.1

 התחתונה והסקרום

 : שוכב על גבומטופל

 .PSIS-ובודק רגישות באזור ה לאזור מפרק הסקרואיליוםמבצע את הטסט : מטפל

הזזת העין שמאלה  זיז את עיניו שמאלה.לההמטופל לבקש מ, ימיןכאב בצד הדיספונקציה או האם 

 .C2יוצרת רוטציה שמאלית בחוליה 

 .L5-הרגישות במפרק הסקרואיליום ובהמטפל בודק את 

הטסט חיובי, ומקור הבעיה הוא בצוואר. , להעווהתנועתיות  יורדתעקב הזזת העין הרגישות אם 

  באותו הצד.חוליות הצוואר העליונות המטפל צריך לעבוד על 
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 הקרניאליתמערכת השכבת השרירים של  

 (:פנימהשכבות של המערכת )מבחוץ  5אנחנו עובדים על  ICS-כזכור, ב

 שריר .1

 עצם .2

 דורה .3

 נוזלים .4

 מוח .5

שכבה נתחיל לדבר על הראשון הבשלב 

 .שרירשכבת ה, היא ית ביותרהחיצונ

משני השרירית מורכבת  השכבה

 .עמוקחלק שטחי וחלק : חלקים

 השטחי החלק 

 מורכב מ:

 גלאה אפונירוטיקה (1

(epicranial aponeurosis) 

 שריר הפרונטליס (2

 שריר האוקסיפיטליס (3

 שריר האוריקולריס (4

 שרירי ההבעה של הפנים (5

 גלאה אפונירוטיקה

רקמה אפונירוטית שמשמשת  •

 דת אחיזה לשרירים.כנקו

מחברת את שריר האוקסיפיטליס  •

 ואת שריר הפרונטליס ליריעה אחת.

מחוברת לפאציה הטמפוראלית  •

 השטחית
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 הקשרים קליניים של השכבה השטחית 

 חשיבות הפציה של הראש והצוואר 

לפציה של הראש והצוואר יש תפקיד חשוב בפרופריוצפסיה והן מעורבות הרבה פעמים בכאב ראש 

(tension-type headacheבכאבים ב ,)-TMJ כרוניים ואקוטיים, כאבים  –, בכאבי כתפיים וצוואר

 בלעיסה או בבליעה, טיניטוס, סינוסים, ורטיגו וראייה.

 גלאה אפונירוטיקהשל  חיבורים 

 עם: השטחיתהשכבה בחלקה הקדמי, מחוברת 

  Platysma-שריר ה (1

  Pectoralis Major-ה שריר (2

  Deltoid-ה שריר (3

 

 

 

השכבה בחלקה האחורי, מחוברת 

 Ligamentum-השטחית עם ה

Nuchaeהיא משפיעה על  , וכך

 .הטרפזיוס

 

 אוריקולריס
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 אורביטלי-העצב הסופרה 

סעיף של עצב הפרונטל, שהוא חלק  •

 . trigeminal-ה ,V-מהעצב הקרניאלי ה

מעצבב את הפרונטליס ואת הגלאה  •

 אפונוירוטיקה

הוא גם אינדיקטור להצלחה של  •

 הטכניקה

 שפיע על כאבי ראש.מ •

מעצבב את הרירית של הסינוס  •

 קשור לסינוסיטיס. –הפרונטלי 

 מעצבב את לחמית העין. •

 

 

 

 

 

 

 

 

השרשרת הפציאלית האחורית )של  

 מאיירס(

הגלאה אפונירוטיקה היא הסיום של כל השרשרת 

 האחורית השטחית:

-משרירי כף הרגל, דרך אחורי השוק, הרצועה ה

sacrotuberousפי הגב., וזוק 
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 (Emissary veinsורידים אמיסריים ) 

 .מנקזים את הוורידים של הקרקפת לתוך הסינוסים הדוראליים

 .קרניאלית עם המערכת הוורידית  הקרניאלית-מחברים את המערכת הוורידית החוץ

 הוורידים חודרים את הדורה.

 לת.מתח בגלאה אפונירוטיקה יוצר עליהם מתח, שיכול לעבור לפנים הגולגו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galea aponeurotica-ה בדיקת 

  שלבים:

 Supra-Orbital-: הGalea aponeurotica-מצבה של הל (level 1) אינדיקטורהבדיקת  .1

Nerve. 

 Frontalis-הבדיקת שריר  .2

 אוקסיפיטליסבדיקת שריר ה .3

  Galea aponeurotica-טיפול ב .4

 Frontalisטיפול ב .5

 לעצם. רלחדו ולא בשריר רק לגעת חשובהערה: 

מרגישים קצת המכווצים . השרירים בדיספונקציה יש תחושה שונה מתחושה של עצם שרירל

 רך ואיטי יותר.התחושה הוא נפוחים, וסוף 
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 פרונטליסי הבדיקת שריר 

 .לכיוון הגבות ות, אצבעות פונfrontalis: מניחים את הידיים על המיקום הידיים

 (ולא בעצם שרירבלגעת רק בבדיקה זו וד לחץ כדי להעריך את המתח בשריר )חשוב מא

 הצדדים.ההתנגדות של שני השווה בין  כלפי מעלה.משוך כל גבה בעדינות רבה כעת 

ביטלי ראו-העצב הסופרהכאב ביציאה של  –גלאה אפונירוטיקה באינדיקטור לבעיה בשריר ו ●

 .(supra-orbital foramen-מן הגולגולת )ב

 האוקסיפיטליס יבדיקת שריר 

מעל אחד, שריר אוקסיפיטליס אחת על כל  –שתי כפות הידיים פרושות : ום הידייםמיק

 .nuchal line-ה

 באיזה צד יש מתח גדול יותר. יים, יש לחוש עם הידראשית

 שווה את ההתנגדות בין צד ימין לצד שמאל.המשיכה אינפריורית וצור לאחר מכן, 

 + טיפול בדיקת הגלאה אפונירוטיקה 

על היד השנייה . nuchal line-אוקסיפוט מעל האת החופנת : יד אחת מיקום הידיים ●

 עם האצבעות לכיוון הגבות.עצם הפרונטל 

 :בדיקה ●

o  בתחילה קבע את הפרונטליס, משוך את האוקסיפיטליס כלפי מטה ובדוק איך

 פרונטליס. המתח מגיע ל

o .כעת עשה ההיפך: בדוק איך המתח עובר מהאוקסיפיטליס אל הפרונטליס 

, הבעיה יכולה להיות בסוטורה (מהפרונטליס לאוקסיפיטליס) אחורההמתח לא עבר  אם •

. וודא באמצעות אינהיביציה הפרונטלות האחרות של עצם רהקורונלית )הכי נפוץ( או בסוטו

 לסוטורה.

 ור ובשריר הדלטואיד 'גיבדוק את הפציה ורגישות בשריר הפקטורליס מי •

טורה וליס אל הפרונטליס(, הבעיה יכולה להיות בסטי)מהאוקסיפ קדימהאם המתח לא עבר  •

 .בגלל החיבור הפציאלי בדוק את המתח בשריר הטרפזיוס .C1-הלמבדואידית, או ב

המשך   .אפונירוטיקהבגלאה אחורה, הבעיה היא  ולאקדימה עובר  לאאם המתח  •

  :לטיפול
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שהוא חש בקש מהמטופל להרים ישרה את הרגל בצד של הדיספונקציה, עד הנקודה  •

 באחורי הרגל. זכרו שניכם את הנקודה הזו, כדי להשוות למצב שלאחר הטיפול. מתיחה

 .supra-orbital foramen-בדוק גם את הרגישות ב

כווץ את שני הקצוות . Balanced Membrane Tension (BMT): לגלאה אפונירוטיקה טיפול ●

הישאר בנקודה זו עד  הידיים. תישל האפונירוטיקה זה לכיוון זה, עד שתחוש בכוח זהה בש

 שתחוש שחרור.

גובה הרמת בדיקת ת האחורית השטחית של מאיירס על ידי רשרשהמתח בבדוק שוב את   ●

 .supra-orbital foramen-רגישות בהבדיקת הרגל ו

 הפרונטליס שרירל הטכניק 

  מיקום הידיים: מניחים את האגודל על קו השיער. ●

הפעל התנגדות לכיוון שהוא עושה זאת,  ובזמןגבותיו, פעולה: בקש מהמטופל להרים את  ●

 . אינפריורי

 .בצע שוב את הטסט לפרונטליסמספר פעמים ולאחר מכן כך חזור על  ●
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 של שכבת השריר העמוקהחלק  

 מורכב מ:

 והפציה שלו שריר הטמפורליס (1

 והפציה שלו (masseter) שריר המסטר (2

 

 

 (epicranial fasciaהאפיקרניאלית )הפציה  (3

 

 

 

 

 הפציה הטמפורלית 

 epicranial fascia-המשכית ל

 auriculotemporalבתוך הפציה נמצא העצב   

תפקידו:  עצבוב תחושתי לעור התוף, לעור בחלק 

 הטמפורלי ולמפרק הלסת.
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נמצא בה גם העורק הטמפורלי 

יכול להשפיע על שהשטחי 

 מיגרנות.

היא מחוברת לבלוטת הפרוטיד. 

יד מתפצל העצב בתוך הפרוט

( facial nerve-)ה 7-הקרניאלי ה

 לחמישה ענפים.

 

 

 

השכבות השונות בין העור לעצם 

 יתהטמפורל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Superficial artery and vein 

Parotid Gland 
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 לסיכום 

 המבנים החשובים שמושפעים מהחלק העמוק של השכבה השרירית:

 שרירי הלעיסה .א

 (TMJמנדיבולר )-מפרק הטמפורו .ב

 auriculotemporalהעצב  .ג

 העורק הטמפורלי השטחי .ד

 בלוטת הפרוטיד .ה

 מסטואיד-קליידו-והסטרנו שריר הטרפזיוס )דרך הפציה העמוקה( .ו
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 בדיקות וטיפולים לחלק העמוק של השכבה השרירית 

 שריר הטמפורליסשל  הבדיק .9.5.1.1

 , מעל האוזן.הסקוואמוס של עצם הטמפורל: שים את הידיים על ידיים •

 שרירבחשוב מאוד לגעת רק : לחץ בכיוון מדיאלי כדי להעריך את המתח בשריר )פעולה •

 יותר בצד אחד. מתנגד האם השריר לבדוק (, וולא להגיע עמוק עד לעצם

 המסטר מכווץ באותו צד של הטמפורליס המכווץ. :ציה נוספתאינדיק •

 של הפציה בגולגולת כלליתבדיקה  .9.5.1.2

 .(vertex-)על ה על החלק העליון של הגולגולת 4-3-2: קצות האצבעות מיקום ידיים •

 : הזז את הפציה )כמו בחפיפת ראש( לכל הכיוונים. השווה בין הצדדים. פעולה •

 האם הבעיה מגיעה מהטמפורליס או מהמסטר? .9.5.1.3

המטפל בודק את המתח בשריר הטמפורליס ואז מבקש מהמטופל לפתוח את הפה. אם 

וצריך לעבוד על המסטר. אם המתח  ,המתח בטמפורליס יורד, סימן שהוא מגיע מהמסטר

 לא ירד, אז יש לטפל בטמפורליס. בטמפורליס

 (positional releaseגישה טיפולית: ) ר המסטרריטיפול לש .9.5.1.4

  מנח המטופל: פרקדן.

בשריר המסטר,  tender point-המטפל: יושב למראשות המטופל, אצבע אחת מנטרת את ה

 .zygomatic process-מתחת ל

, בידו החופשית, מזיז את הלסת פעולה: מבקשים מהמטופל להרפות את הלסת שלו, ואז המטפל

שניות כדי לחזור למצב הניטראלי  90לכיוון הצד המכווץ, עד שהנקודה כבר לא כואבת. מחזיקים 

 ולבדוק שוב את המתח בשריר.

 fascia temporalisבאמצעות  -temporalisטכניקות עבור שריר ה .9.5.1.5

אוחזת בעצם  ליתקאוד. יד fascia temporalis-ה עלסופריורית : יד מיקום הידיים •

 אצבע המורה. האגודל והזיגומה באמצעות ה

. אם לזיגומהכדי להרגיש איך המתח מגיע סופריורי בכיוון הפציה : למשוך את פעולה •

  לזיגומה, נבצע טכניקה עקיפה.הוא אינו מגיע 

קרב את הפציה לכיוון הזיגומה עד לתחושת המתח. הישאר בנקודה  : עקיפה.טכניקה •

 השחרור. זו עד לתחושת 

 הטמפורליס והמסטר.: המתח בשריר אינדיקטורים •
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 סקראליתומערכת הקרניבהגרמית  השכבהבדיקת  

 תברמ . דיספונקציההמתח אתכדי להעריך  פני הגולגולת, בעומק של העצםשים את הידיים על 

 .גמישות, של חוסר מרקם קשה מאוד. התחושה הסופית מאוד פתאומיתיוצרת תחושה של העצם 

 להלן.ש ותהאינדוקצי בצע את, באופן הנ"ל הגרמי להעריך את המתח)כרגע( נך יכול אם אי

 הפרונטלשל עצם  הבדיק 

 : מניחים את הידיים על העצם הקדמית, אצבעות פונות לכיוון הגבות.יד מנח

 .end feel-עד עומק העצם, כדי להרגיש את הפוסטריורי האצבעות בכיוון  ם: לחץ עפעולה

 הטמפורל של עצם הבדיק 

, לוחצים, יד אחת בכל פעם,  Squamous part-ה : מניחים את האצבעות עליד מנח

 בכיוון מדיאלי. 

 הפרייטלשל עצם  הבדיק 

 .vertex-ה ידיים עלה יתשל שהקמיצה ואת אצבע האמה : מניחים את מנח יד

 .הרקמתי תחכדי להעריך את המאינפריורי בכיוון  vertex-על הקצות האצבעות  ם: לחץ עפעולה

 אוקסיפוטשל ה הבדיק 

 הסקוואמוס של האוקסיפוט.: על מנח הידיים

 עצם.בכדי להעריך את המתח אנטריורי : לחץ בכיוון פעולה

 

 יש שלוש אפשרויות: :ממצאיםניתוח ה

זה . (osseousaintr) גרמית-תוךעיה במצביע על זה  ,בדיספונקציה עצם אחתאם מוצאים  .1

 מטראומה בלידה. נובע בדרך כלל מחבלה, או

עיה פציאלית ב בנוסף . במצב כזה יששביניהןבסוטורה ה יעל בע המצביע שתי עצמותבעיה ב .2

כדאי לבדוק אם הבעיה שעליה התלונן המטופל מושפעת )למשל, חל שיפור בטווח ו, במקום

 במקום התלונה(.התנועה או בכאב 

ציה בחוליות יביבצע אינה .בכתף או בעיה מכנית בחוליות הצווארהיא  עצמות 4-או ב 3-בעיה ב .3

 כדי לוודא.הצוואר 
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 (Bevels) ועיםפהשי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בדיקת הסוטורות 

 הסוטורה את לבדוקשתי עצמות סמוכות אינן מתפקדות, המטפל צריך בבדיקה מצאנו שאם כזכור, 

 קורונלית.ה הסוטור, התייחסו לבדיספונקציה הפרונטל ועצם הפרייטלאם עצם  למשל .ןביניהש

Internal bevel – מעל  

External bevel – מתחת 
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 בדיקה + טכניקה לסוטורות 

. הרגש את כל ( בדיספונקציהbevelאיזה שיפוע )כדי לגלות הסוטורה בדקו לאורך 

 באמצעות הפעולה למטה.הסוטורה הדרך לאורך 

 .סוטורה, משני צדדיה: שים את האצבעות ואת האגודל קרוב מאוד למנח הידיים ●

האם הסוטורה נפתחת ד השנייה מרגישה הי הפנימי.וע פעל השיעם האצבע : לחץ פעולה ●

 רווח, נדרש טיפול.מנוצר לא . אם )האם נוצר מרווח(

לחץ על העצם עם השיפוע הפנימי, עד שאתה מרגיש את . : טכניקה ישירהטכניקה ●

פעמים, הוסף תנועת  5-3ההשפעה על העצם האחרת, המתן עד להתרככות. אחרי 

traction .לפתיחת המפרק  
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 Spheno-Basilar symphysis (SBS)-ה 

המפרק בין החלק הבזילרי של האוקסיפוט לבין גוף הספנואיד. זה מפרק סחוסי מסוג סימפיזיס 

לערך, המפרק מתחיל להתגרם, אך עדיין מתאפשרת  25מאפשר תנועתיות רבה. לאחר גיל ה

  תנועתיות מסוימת.

פרק זה משפיע על כל כל המטרה של הטיפול הקרניוסקראלי היא לאזן את המפרק הזה! מ

 האלמנטים של המערכת הקרניוסקראלית. 
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 SBS-מנחי ידיים לבדיקה וטיפול ב 

 (vault approachהאחיזה של סאתרלנד ) 

 הניחו את הידיים בכל צד של ראשו של המטופל.  ●

השוליים , מאחורי של הספנואיד ותגדולהעל הכנפיים  המורותמניחים את האצבעות  ●

 . יטההלטרליים של האורב

 אוזני המטופל. ל הטמפורל אנטריוריתהצב את אצבעותיך האמצעיות על עצמות  ●

 מאחורי אוזני המטופל.הטמפורל על עצמות הקמיצות הצב את  ●

  הזרתות בצדי האוקסיפוט.הצב את  ●

שישמשו בחלק העליון של ראש המטופל, כדי זה עם זה אפשר, מקם את האגודל במגע אם  ●

 כנקודה קבועה חיצונית.
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 האחיזה של רולין בקר 

 .הכנפיים הגדולות של הספנואידאת האגודל בכל צד של הניחו  ●

 , מאחורי אוזני המטופל. mastoid process-העל המורות אצבעות ההניחו את  ●

 , מאחורי אוזני המטופל.הטמפורלשל עצם  mastoid-את האצבעות האמצעיות על ההניחו  ●

 .occipitomastoid-ההסוטורה , מאחורי טהקמיצות על האוקסיפוהניחו את  ●

 הסקוואמוס של האוקסיפוט.את האצבעות הקטנות על הניחו  ●
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 אוקסיפיטל-אחיזה פרונטו 

 .כאשר האצבעות בצורה רוחביתשל המטופל,  את האוקסיפוטהיד התחתונה  חפון עם ●

 נטל(אוחזת את הכנפיים הגדולות של הספנואיד )בלי לאחוז את הפרוהיד העליונה  ●
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   וטיפול SBS-ישוש של המ 

 !טיפול כל בסוף לבצע יש זו פעולה

 

 אחוז במפרק באחת מהאחיזות הנוחות לך. •

 היד שעל הספנואיד היא היד המקבעת, היד המרגישה. •

מעלות(, עד שאתה מרגיש את המתח  30לוחצים על האוקסיפוט בכיוון גשר האף )בערך  •

 יד.מגיע לכיוון הספנוא

 .point of ease-טיפול: או בהקשבה או באינדוקציה ו •

 

נשלםלא תם ו  
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 אודות אורן דותן
 

. מרצה במכון הישראלי 2007, אוסטאופת מוסמך משנת 2001, מטפל בגוף משנת D.O, אורן דותן

ללימודי אוסטאופתיה בישראל. למד עם אוסטאופתים מרחבי העולם. חקר ספרות אוסטאופתית 

מחקר של התחום הקרניוסקראלי הן בספרות כתובה והן בקליניקה שלו, פיתח את  רחבה. לאחר

, גישה ייחודית לאבחון וטיפול שמשלבת טכניקות אוסטאופתיות מסורתיות עם ICS-גישת ה

 סקראליות. וטכניקות עדינות קרני

 

בנה  מצליחה משלו בישראל ובאירופה. בשנים האחרונות הוא תאוסטאופתיקליניקה מנהל  אורן

 .וארה"ב נורבגיהבישראל, תאילנד, טורקיה,  ICS-רבות בגישת הולימד קורסים וסדנאות 

 

 

 

 ,גל קליעל ידי ו, (defne erdurדפנה ארדור )על ידי ועוצב  ולשונית מקצועיתנערך ספר הדרכה זה 

D.O אסיסטנטים בקורסי ,ICS. 


