
 -ICCM  הקונגרס הבינלאומי הרביעי 
 לרפואה סינית בישראל

 

אלעד שלו בהנחיית  
 

 מטפל ברפואה סינית משולבת 
טאן' מתמחה בשיטת האיזון של דר  
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רפואת ספורט על פי שיטת 
 טאן' האיזון של דר
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 .ארד טאן'ריצ' דרי "שיטת האיזון פותחה ע
 . שיטה הגיונית המאפשרת מגוון רחב של אפשרויות ליישום בעבודה

 
 

 יתרונות
 
 .השיטה מאפשרת הקלה מיידית -מהירות פעולה•
 .יתרון בבעיות כאב וברפואת ספורט -שימוש בנקודות דיסטאליות•
  

 ?מהי שיטת האיזון
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טאן' דר- 

י  'מאסטר בצ, ארד טאן הינו מומחה בעל שם עולמי לאקופונקטורה'ריצ' דר   
שם קיבל את , הוא נולד למשפחה של רופאים סינים. פנג שוואי ומהנדס, קונג

טאן עזר לו ליצור שיטה ' הרקע ההנדסי של דר. הידע המשפחתי מגיל צעיר
 .יעילה ונגישה עם כללים ברורים ויופי מתמטי

 

 

אילן מגדלי 

 ,ב"ישראלי שחי בארה, אילן מגדלי   

 טאן ' תלמידו וממשיך דרכו של דר   

 .לישראלאת השיטה הביא    

 

 :כותב הספר   

   "the perfect season "על האיזון העונתי 

 .אילן מיגדלי, טאן וממשיך דרכו' דר



 ?מה מיוחד בשיטת האיזון

 הפחתת כאב מידית –תוצאות מידיות 

 

איזון מרידיאן אחד על ידי מרידיאן אחר 

 

 (בעיקר בגפיים)דיקור דיסטאלי 

 

 לשעה' דק 40נשארים עם המחטים בין 

 

יש הגיון לטיפול 

 

יצירתיות במציאת נקודות דיקור חדשות וטיפולים חדשים בהתאמה אישית 
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 למה כדאי להשתמש בשיטת האיזון
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 הוכחה מהירה ביעילות הטיפול. 
 
 סומכים עלי ועל הדיקור -מטופלים אופטימיים יותר. 

 
 יוצרות אפקט פלצבו חיובי -תוצאות מיידיות וברורות. 
 
 המעודדת קביעת סדרות של טיפולים מראש -יכולת מדידת אפקטיביות. 
 
 מטופל שליו יותר בגלל שקיבל הוכחה . 

 
 



 ההבדל בין דיקור סיני רגיל 
 לשיטת האיזון
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 שיטות האיזון השונות

איזון לפי הדמייה ושיקוף 

 

ינג'איזון לפי האי צ 

 

 12 הנקודות הקסומות 

 

 איזון עונתי 

 

איזון לפי חמשת האלמנטים 
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 הדמיה ושיקוף

 

מאקרו -מיקרו 

 

 שיקוף: 

 :עקרון השיקוף בין הגפיים    

 רגל משקפת יד, יד משקפת רגל    

 .חצי שיקוף, שיקוף הפוף, שיקוף מלא    
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 הדמיה ושיקוף

 

 

 :הדמייה

 

פנים, יד ורגל מדמות גוף 

 

עצמות   עמוד שדרה ועוד, אצבעות מדמות גפים 

 

חצי הדמייה, הדמייה הפוכה, הדמייה מלאה 
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 עקרונות הדיקור 

 

י'השגת צ 

 

בשבוע 2-3 -טיפולים תכופים 

 

 עם מחטים' דק 40שהייה של מעל 

 

שמירה על איזון יין ויאנג בגפיים 

 

גיד בגיד, עצם בעצם, שריר מטפל בשריר 

 

אחרת לא יעבוד -הטבה מיידית מחוייבת!! 
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 עיקרון המרידיאן המאזן

 

 .לבחירת מרידיאן מאזן, שיטות איזון 7קיימות 

 

 :לדוגמא

 1' שיטה מס

 איזון בתוך השכבה

tai yang - Bl - Si 

Shao yang - Gb - Tw 

Yang ming - St - Co 

Tai yin - Sp - Lu 

Shao yin - Kid - Ht 

Jue yin - Liv- Pc 

 11 050-9095005קליניקה לרפואה סינית משולבת , אלעד שלו



 אורטופדית ספורט

 

 

 :שני סוגים עיקריים

 

פציעות אקוטיות. 

 

פציעות כרוניות. 
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 אורטופדית ספורט

 פציעות אקוטיות

 

 מתרחשות בפתאומיות 

 

בדרך כלל עקב תאונה או חבלה 

 

וכו" תפיסת שריר", מתיחת גיד, נקע, שבר' 

 

לשלוח לבדיקות רפואיות אם יש צורך 

 

אם המקום חם ונפוח לקרר עם קרח 

 

יתרון ברור לדיקור דיסטאלי. 

 13 050-9095005קליניקה לרפואה סינית משולבת , אלעד שלו



 050-9095005קליניקה לרפואה סינית משולבת , אלעד שלו
 14 

?למה חשוב לשים קסדה  



 אורטופדית ספורט

 פציעות כרוניות

 

 מתרחשות בהדרגה 

 

ציוד לא מתאים, עודף פעילות, בדרך כלל עקב פעילות בצורה לא נכונה 

 

דורש מעט ידע   -אחרת הפציעה לא תחלים, מאוד חשוב לנטרל סיבה
 .בספורט ושכל יישר

 

חימום לפני ומתיחות אחרי 

 

שיקום מפציעה אקוטית, שחיקה, כאב, מתיחה 
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 טניס אלבו

דלקת בגיד או בשריר 

     extensor carpi radialis    

 

מנוחה חשובה לתנועה בפרק כף היד. 

 

 חבק שיכול לעזור להוריד לחץ מהשריר –יש סד. 

 

להפחית לחץ מהיד על ידי שינוי אופי הפעילות. 
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 טניס אלבו

      

 Tw - Coמיקום מרידיאני       

 

 :טיפול     

 

  מרידיאניםGb – St 

 

אזור הברך 

 

ניתן לדקור גם בין מרידינאים 
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 :נקודות    

 

Gb – 33- 34  

 

St – 34- 35- 36 

 

חשוב מאוד לדקור נקודות אשי ונקודות על פי הדמיית הכאב- 

 .כאשר הוא זז" לרדוף אחרי הכאב"    
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 טניס אלבו



 

או סחוס רצועות, גידים, תיתכנה פתולוגיות רבות המערבות שרירים 

 

לעיתים מגיע עם אבחנה מרופא 

 

לתת למטופל לעלות על -בדיקת מיקום הכאב 

 מדרגה אם זה מה שיוצר את הכאב    

 

חשוב לאבחן היכן נמצא הכאב מרידיאנית במדויק 
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 כאבי בירכיים



 :כאב בפטלה    

מרידיאנים פגועים :sp st 

מרידינאים שיטפלו בהם :co lu 

 

 :  נקודות    

Co11 -10 

Lu 5 5d 

ביניהם לשים עוד כמה מחטים. 

לבדוק שיפור בכאב. 

הנקודות הללו מאוזנות את כל מרידיאני הברך חוץ מGB- 
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 כאבי בירכיים



 :כאב לטראלי     

מרידיאנים פגועים :gb st 

מרידינאים שיטפלו בהם :co tw 

 

 :  נקודות    

Co11 -10 

Tw- 10 – 9     

ביניהם  ולמעלה ולמטה לשים עוד כמה מחטים לפי השיקוף. 

לבדוק שיפור בכאב. 
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 כאבי בירכיים



 :כאב מדיאלי    

מרידיאנים פגועים :sp liv kid 

מרידינאים שיטפלו בהם :pc lu / co 

 

 :  נקודות    

Pc 3, 3d 

Lu 5 , 5d     

 

 :נקודת אקסטרא מאסטר טונג    

33.12 – Xin men 1.5 ל ' צון דיסטSi8 .לברך מדיאלית. 

 .מתאימה גם לבעיות לב    
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 כאבי בירכיים



 :Blכאב אחורי     

מרידיאנים פגועים : Bl Gb Kid 

מרידינאים שיטפלו בהם :Pc   אפשר להוסיףLu 

 

 :  נקודות    

Pc 3, 3d 

Lu – 5 , 5d     
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 כאבי בירכיים



 :טיפול ברך קצר וקולע    

Lu 5 Co 11 Pc3 

נקודות מתחת ומעל לפי הצורך 

מכסה את כל כאבי הברכיים 

 

 :תוספות    

 דיקור שמקפיץ את הרגל , לחפש טריגר פוינטס בירך –ירך. 

כמו , ניתן תמיד לדקור נקודות דיסטאליות לכאב על אותו מרידיאן ברגל
 .נקודות פלג או מקור
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 כאבי בירכיים



 :טיפול ברך כללי מאוזן יין ויאנג    

צד אחד  :Co 11 Tw 10 – Liv8 Sp9 

צד שני:  Lu 5 Pc3 -  St36 Gb34  

 

 

 

הטיפול הזה גם מרגיע וגם מאזן את העיכול. 

 

ניתן להחליף צד כל טיפול 

 

ניתן להוסיף נקודות למעלה ולמטה לפי הצורך 
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 כאבי בירכיים



נקע הוא מתיחה של הרצועות במפרק 

בדרך כלל מלווה בנפיחות וכאב 

בהתחלה לקרר עם קרח 

בדרך כלל פוגע במרידיאן כיס המרה .GB 40 

 

 

 :טיפול    

 יד נגדית :tw4 /ht 7 

לגעת בגיד עם המחטים. 

צריכה להיות הקלה מיידית. 
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 נקע בקרסול



 :נקודות אקסטרא    

11.27-  5   הנמרים- wu hu 

5 הפלאגיאלעל , של האגודל פלמאריעל הצד הרדיאלי , נקודות 
 .הפרוקסימלי

2 הנקודות הפרוקסימליות: 

 

11-27-4  של הרגל הדורסאליכאב של הקרסול והחלק. 

11.27-5 כאב של העקב. 

עם מגע בעצם, דיקור במקביל לעצם. 

 
 

 

 ונה מהאתר קצה המחטהתמ                                                                                                                              
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 נקע בקרסול



עומס או קור, עקב תנועה לא נכונה, כאב גב פתאומי 

 

בדרך כלל יש ספאזם הגנתי 

 

 גם אם אין פריצת דיסק –הרבה פעמים יש קשר לחוליות הגב 

 

 מחשש לפגוע ביאנג הכליות" דלקת"לא כדאי לקרר אפילו אם יש 

 

למצוא את מקום הכאב 
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 כאבי גב אקוטי



 מקום הכאב    

זוקפי גב- bl 

אזור :טיפולlu 5 

 

ליד החוליות- kid 

Ling ku- da bai- zhong bai 

 

 איליאקסקרו –bl    

Kid 27- 25 
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 כאבי גב תחתון אקוטי



-Ling ku  1-2מפגש מטאטארסל 

Da bai-  חצי צון פרוקסימלית לCO3 

Zhong bai- פרוקסימאלית ל- tw3  

 4-5-במפגש המטאטארסאל ה    

 

5 hand yao: 

חמש נקודות על הקו בין- si4  

 . במפגש המטאטארסל ling ku –עד    

לטיפול בגב תחתון 
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 כאבי גב תחתון אקוטי



 :טיפול כללי לכאב גב    

 

  :צד נגדי    

 Ling ku- da bai- zhong bai 

Kid 3 liv3 

 

 :  צד הכאב    

Lu 5x3 

Bl40 

 

 

הכאב חייב לרדת בצורה משמעותית לאחר החדרת המחטים. 
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 כאבי גב תחתון אקוטי



 .ורץ למרחקים ארוכים, קצין קרבי בקבע

 .כאב ברך ימין

 .iliotibial tract -ולאורך ה, במגע התגלתה רגישות ברצועה הלטראלית

 .התגלו עוד נקודות אשי בירך

 

 עם מגע בגיד ומטה לאורך המרידיאן tw 10 -מספר מחטים מ: טיפול

 co 11 12 10דיקור באזור 

 .הוריד רגישות מיידית בברך

 .דיקור טריגר פוינט בירך של הברך הכואבת

 .טיפולים 3-4היה שיפור משמעותי בטיפול בא ל 

הומלץ לו לעשות  , אחרי מס שבועות שלא הגיע הכאב עבר לברך שניה
 .ומתיחות מתאימות, מדרסים
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מקרה תאורי  



 .עם מעט כאב, היה מגיע כל כמה שבועות תחזוקה

 :הטיפול התנהל באותה מתכונת עם תוספת

 עם מגע בגיד ומטה לאורך המרידיאן tw 10 -מספר מחטים מ: נגדית לברך

 co 11 12 10דיקור באזור 

 sp9 liv8: באותו צד

 pc3 lu5 -נקודות סביב: יד שניה

 st36 gb 34: רגל כואבת

 .טריגר פוינטס בירך

 .כל טיפול לפי מיקום הכאב המדויק השתנו מעט מקומות הדיקור

המטופל ניסה להחליף כל פעם למדקרים אחרים כי גר בערך שעה וחצי  
 .נסיעה אבל תמיד חזר ואמר שרק השיטה הזו עזרה לו
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מקרה תאורי  



 .עם טניס אלבו ופרוסטיטיסחותר בקיאקים 

סוחב פציעה של טניס אלבו בשתי הידיים יותר בימין כבר , חותר בקיאקים
 .לא יכול להפסיק, קצת נח וחוזר לפעילות כל פעם, מספר חודשים

 .tw10 co11אזור 

 .מלבד זאת יש פרוסטיטיס שמתבטאת בצריבה בזמן שתן ותכיפות

 .התבקש גם להחליף משוט בקיאק ולנוח מעט

 . ואחכ פעם בשבוע. הגיע לטיפולים פעמיים בשבוע שבועיים הראשונים

 .התלונות הבריאו 2טיפולים  8-10אחרי 
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מקרה תאורי  



  – הטיפול

 gb 33 x3   gb 34 x3   st 36x3: רגל נגדית

 lu5 pc3  :יד נגדית

 

 (טיפול ביד הפחות כואבת) sp9 liv 8 kid 10: רגל באותו צד

 :יד באותו צד

 .נקודות על אצבע שניה לטיפול בפרוסטטה ובאיבר מין

Tw 3 

 

 . שולב עם טיפול בתטא הילינג לגבי אמונות של מין וזוגיות
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מקרה תאורי  



 36 050-9095005קליניקה לרפואה סינית משולבת , אלעד שלו

מקרה תאורי  



 שאלות
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 "קצה המחט"פורום שיטת האיזון באתר 

147http://www.connective.org/forum/ 

 

 מייל

info.shalevlcinic@gmail.com 

 

 אתר

www.shalevclinic.com 

 

 טלפון

 050-9095005 
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 למידע נוסף 
 ודרכי יצירת קשר

http://www.connective.org/forum/147
http://www.connective.org/forum/147
mailto:info.shalevlcinic@gmail.com
http://www.shalevclinic.com/
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