
תאופרל תילארשיה  הרבחה  ןועדימ 
דלש  - רירש

רבמצד 2018
דלש - רירש תאופרל  תילארשיה  הרבחה 
םלוכל האירבו  הבוט  תיחרזא  הנש  תלחאמ 

! דלשל אלו  רירשל  היהנש 

באכב 2019" תעגל  "
הרבחה לש  יתנשה , יעדמה  סנכה 

דלש - רירש תאופרל 
20.02.2019

הייבכמה רפכ 
.ןאכ  , וצחל המשרהו  םיטרפל 

http://ismm.org.il/%d7%9c%d7%92%d7%a2%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%90%d7%91-2019-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%aa/


  
ילעב םיצרמ  השולש  תללוכה  תנווגמו  הרישע  תיעדמ  תינכת 

.ל  " וחמ ימלוע  םש 
.להקה ףותישב  םינוידו  תוירוקמ  רקחמ  תואצרה 

.דלש - רירש תאופרב   HANDS ON תוישעמ תואנדס  שש 
ןיירשלו םשריהל  ומידקה  לבגומ , תואנדסבו  סנכב  תומוקמה  רפסמ 

   ! םכתריחבל הנדסב  םכמוקמ 

םכלש רקחמה  תעצה  תא  ושיגה 
תילארשיה הרבחה 

 , דלש - רירש תאופרל 
רקחמ דדועל  תניינועמ 
תו / םירקוחב ךומתלו 

דלש , - רירש תאופרב 
הנשה וקנעוי  ןכ  לע 

ללוכ  םוכסב  תוגלמ 
לש 10,000₪. 

רקחמ תגלמל  השקב  תשגהל 
: תבותכל וחלשו  הזה  ספוטה  תא  ואלמ  תנשל 2019 ,

ismm.pain@gmail.com

ראורבפב ,  1 ךיראתל : דע  ולבקתי  רקחמל  השקב  יספט  השגה 
2019

! ןאכ וצחל   , םיפסונ םיטרפל 

The Myofascial Week

םג םייקתי  דלש , רירש  תאופרל  הרבחה  לש  יתנשה  סנכה  עובשב 
.Myofascial Week-ה

: םיאבה םירושיקב  םיטרפה  ואר 

http://ismm.org.il/%25d7%259c%25d7%2592%25d7%25a2%25d7%25aa-%25d7%2591%25d7%259b%25d7%2590%25d7%2591-2019-%25d7%2594%25d7%259b%25d7%25a0%25d7%25a1-%25d7%2594%25d7%25a9%25d7%25a0%25d7%25aa%25d7%2599-%25d7%25a9%25d7%259c-%25d7%2594%25d7%2597%25d7%2591%25d7%25a8%25d7%2594-%25d7%259c%25d7%25a8%25d7%25a4%25d7%2595%25d7%2590%25d7%25aa/
http://ismm.org.il/%d7%9c%d7%92%d7%a2%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%90%d7%91-2019-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%aa/
http://ismm.org.il/category/research/
http://ismm.org.il/wp-content/uploads/2018/11/????-????-????-????-??????-????-???-2019.docx
mailto:ismm.pain@gmail.com
http://ismm.org.il/category/research/


םיבשומ תואנדס  .היגולויזיפוריונו  היגולוריונ  סנכ   :2019 ראורבפב ,  18,19
.יתנשה היגולוריונה  סנכב  ילאיצספוימ , באכב  םיידועי 

.דלש - רירש תאופרל  תילארשיה  הרבחה  סנכ  : 2019 ראורבפב ,  20
הפגה לש   Fascia לש ה - היצקסיד   - Activix ןויע םוי   :2019 ראורבפב ,  21

.וקטס וינוטנא  רד ' הנוילעה ,

ןאכל ! רטסאמה  תא  םכל  םיאיבמ 
הר ' צוק לקיימ  פורפ '

Master יסרוק ינש 
! ץראב ןאכ   Class

2019 ץרמ ,
 ! המשרהה הלחה 

! ןאכ ופצ  םכתא , ןימזמ  הר  ' צוק

ןמזוה הר  ' צוק לקיימ  פורפ '
תילארשיה הרבחה  ע"י 

ידכ דלש , - רירש תאופרל 
האופרב םיסרוק  ינש  ריבעהל 

.תילאונמ

יתשב ודקמתי  םיסרוקה 
: תוילאונמ תוקינכט 

SCS - Strain Counterstrain
MET - Muscle Energy Technique

ןוילע 27-29/3 ףוג  גלפ   : ןושאר סרוק 
ןותחת 31/3-2/4 ףוג  גלפ   : ינש סרוק 

! לבגומ תומוקמה  רפסמ  *

! ןאכ   - ץוחלל יאדכ  המשרהו , םיפסונ  םיטרפל 

שבי רוקיד  יסרוק 
2019 ביבא , ידעומ 

יסיסב  שבי  רוקיד  יסרוק 
 : אפורה ףסא  . 1

01,08,15 : םישגפמ השולש 
. 2019 ץרמב ,

https://neurology-2019.isas.co.il/scientific-program/
http://ismm.org.il/%d7%9c%d7%92%d7%a2%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%90%d7%91-2019-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%aa/
https://activix.ravpage.co.il/Dissection2019
https://www.youtube.com/watch?v=kGKSPu6wdqU
https://www.youtube.com/watch?v=kGKSPu6wdqU
http://ismm.org.il/%25d7%25a4%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%25a4-%25d7%259e%25d7%2599%25d7%2599%25d7%25a7%25d7%259c-%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%25a6%25d7%25a8%25d7%2594-%25d7%2598%25d7%259b%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%259e%25d7%25a0%25d7%2595%25d7%2590%25d7%259c%25d7%2599%25d7%2595%25d7%25aa/
http://ismm.org.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a4-%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%94-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa/
http://ismm.org.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a4-%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%94-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa/


"ם: במר . 2
13,14 : םישגפמ העברא 
.2019 ינויב , ינויב 27,28 

, םדקתמ שבי  רוקיד  סרוק 
ןוכמ ןותחת , ףוג  גלפ 
"ם: במר - באכה

16,17 : םישגפמ העברא 
2019 יאמב , יאמב 30,31 

, םיסרוקל המשרהו  םיטרפל 
.ןאכ ץוחלל  יאדכ 

רוקיד סרוק  ךותמ : הנומתה 
"ם 2018 . במר יסיסב , שבי 

, ידעלג םתוי  תובידאב :
.יאופר רייאמו  תפואטסוא 

 : עיתפמה ןוטרסב  ופצ 
" שבי רוקיד  לע  םירבדמ  םידפותרוא  "

שדוחה רמאמ 
םיילמשח תותוא  תטלקה 

תרשרשה  " ךרואל
" תירוחאה תילאיצאפוימה 

םייחטש םינשייח  תרזעב 
, םיאירב םירכז  םיבדנתמב 

תיביסאפו תיביטקא  הלעפהב 
ךשמהל ...םירירשה  לש 

! ןאכ וצחל  רמאמה , תאירק 

הקיטקרפוריכל  תילארשיה  הדוגאה 
יתנש יצחה  סנכה 
30.01.2019

http://ismm.org.il/wp-content/uploads/2016/09/giladi_basicIMS.jpeg
http://ismm.org.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%a1%d7%99-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d/
http://ismm.org.il/category/ismm-courses/
http://ismm.org.il/category/ismm-courses/
https://www.youtube.com/watch?v=OrYM_c8WEDk&t=29s
http://ismm.org.il/%25d7%2594%25d7%25a7%25d7%259c%25d7%2598%25d7%25aa-%25d7%2590%25d7%2595%25d7%25aa%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%2597%25d7%25a9%25d7%259e%25d7%259c%25d7%2599%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%259c%25d7%2590%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%259a-%25d7%2594%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%25aa-%25d7%2594%25d7%259e%25d7%2599%25d7%2595/
http://ismm.org.il/%d7%94%d7%a7%d7%9c%d7%98%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%95/


.םיירהצ תחוראו  דוביכ  ללוכ  .דבלב   300₪ ףתתשמל : תולע 
.היינכתה  ואר  "ל -  וחמ הצרמ  עיגמ 

israchiro@gmail.com ליימל : העגה  רשאל  שי 

םכתוארל ! םיפצמ 
.רוטקרפוריכ ןהכ , יחצ  רד '

. הקיטקרפוריכל תילארשיה  הדוגאה  אישנ 

! דלש רירש  תאופרל  הרבחה  ירבחכ  ונילא  ופרטצה 
ןאכ  : וצחל ףסונ  עדימל 
ןאכ וצחל : תופרטצהל 

...רשקב ויהת 

www.ismm.org.il הרבחה : רתא 
.ןאכ  : שבי רוקידמ  יאוול  תועפות  לע  חוויד 

.ןאכ קובסייפב , ץועיי  םורופ 
officeismm@gmail.com :ל" אוד

0525908098 ןופלט :

: ונירחא ובקע 

http://ismm.org.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95_%D7%A6%D7%97%D7%99_2018-12.jpg
mailto:israchiro@gmail.com
http://ismm.org.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%93/
http://ismm.org.il/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-2/
http://www.ismm.org.il/
http://www.ismm.org.il/
http://ismm.co.il/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%93%D7%A2-%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A7/
https://www.facebook.com/groups/2116716285272782/about/
mailto:officeismm@gmail.com
tel:+972-52-5908098
https://www.facebook.com/touchingthepain/


 

- ימוסרפ רודמ  -

https://www.facebook.com/touchingthepain/
http://www.touch-il.biz/IMS.html
http://www.apostherapy.co.il/
http://ismm.co.il/

	מידעון החברה הישראלית לרפואת שריר-שלד  דצמבר 2018
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