
 
 תוינכת יפל – רישכמה תוינכתב שומיש תוצלמה

 
1,4,5,6,7 – slow twitch  - יטיא/ךורא ץוויכ  

 העיגר ,)תינפוג תוליעפ /ןומיא רחאל( תוששואתה :ירקיע שומיש
 .םיילגר ,ןגא ,ראווצ ,תומכש/םייפתכ ,ןותחת בג :םיצלמומ םימוקימ
 

2,3 – fast twitch – רצק/ריהמ ץוויכ 
  .ררחתשהלו עגריהל בייח רירשה הנממ תושישת תדוקנל רירשה תא ץווכמ :ירקיע שומיש
 ישאר עבראו םימואת ,)םיידי( ישאר תלתו ישאר וד – םילודג םירירש :םיצלמומ םימוקימ
 .)םיילגר(
 

8,9 – combination – fast&slow twitch – ריהמל ךוראו יטיא ץוויכ ןיב בוליש    
  .רצקו

 ידכ ךות ףידע( רירשל העונת חווט תלדגה ,שלח/ןוונמ רירש ,תוקלדב לופיט :ירקיע שומיש
 .)תוליעפ
 .לפטל םיצור ובש םוקמב :םיצלמומ םימוקימ
 

               ,)םיילגרה תופכב השוחת רסוח/לולמנ( היתפוריונ – םיילגר תופכ – 10
 .סיטישפ רטנלפ ,)היגולוסקלפרה  תונורקע לע דבוע( שאר יבאכ ,תרכס

 
 

  – TMJ ,רוזחמ יבאכ ,תונרגימ ,שאר יבאכל – םיינזאל םיספילק – 11
  .םייניש תקירח
 

 – םימודר/םינוונמ םירירשל יביספ שומישל ליעי – תוינכתה לכ ןיב רבוע – 12
  .תוינש המכ לכ םישדח םייוריג תרזעב אירבו ליעפ רירשה תא רמוש

 
 :ךרוצ יפל שומישל תוצלמה
 

 תצאה( EMS ןיבל )באכ תעינמל( Tens רדת ןיב תובלשמ הלא תוינכת – 2,8 – באכ/תקלד
 .תוקלדב לופיטב עויסלו באכ םע תודדומתהל רתויב הליעיה הרוצב )םד תמירז
-micro רדתב םילג הלא – באכ/תקלדב לופיטב עייסל הלוכי 11 רפסמ תינכת ,ףסונב  

current  תוקלדב םילפטמכ םיעודיש.  
 

 היינב ירמוחו ירט ןצמח תמרזה ,)תיטקל( בלח תצמוח רוזיפל דאמ ליעי – 3,9 – תוששואתה
 יוארכ תונביהל ידכ ךירצש המ קוידב רירשל ןתונ – ןומיא/תינפוג תוליעפ רחאל דימ רירשל
  .םיסופת םירירשו תועיצפמ ענמיהלו
 

 .סופת בג/ראווצ רורחשל דאמ תוצלמומ 4-6 תוינכת – 1,4,5,6,7 – םיסופת םירירש/יוסיע
 היהי ונממש בצמל רירשה תא איבהל תנמ לע רתוי יטיאו ךורא טעמ יוריג תוקפסמ 1,7 תוינכת
  .תופרהל בייח
 

 רירשל הנתשמ/ךורא יוריג תרזעב – ןומיאב תואצות רפשל הצורש ימל ליעי – 1,7,12 – ןומיא
 ךרוא לכל ירט ןצמח לבקמ רירשה ףסונב ,ןומיאה דקמתמ ןהב רירש תודיחי רתוי ולצוני

 תפנה :המגודל( רתוי הלודג תודגנתה וא/ו רתוי הלודג תורזח תומכ רשפאמה רבד – ןומיאה
  )רתוי דבכ לקשמ
 


