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  2020  אוגוסט

  

  התו הסגול   -קורס דיקור יבש 
  

  חברים  וחברות יקרים 

כעת כשהמשק כולו חוזר בזהירות לשגרה,  , 2020שהתקיים ביולי  ,הראשון מסוגוהקפסולות קורס לאחר הצלחתו של 
  נחיות התו הסגול. ם להקור יבש שני, בהתאדיעל קורס אנו שמחים לבשר 

  . עם זאת  על פי הנחיות משרד הבריאות,  אנו נקפיד מאוד על כל כללי "התו הסגול"

 " תלמידים +  מדריך בחללי לימוד נפרדים  6-7"  של בקפסולותהלימודים יתקיימו. 

 כולל אפשרות לשאול שאלות  ,ב"זום" בשידור חי תועברנה ההרצאות. 

 מאתר בסרטון איכותי ומוכן מראש ( ,תועבר ע"י פרופ' רוברט גרווין הדגמת הדיקורTrP3D ( 

  צמוד לכל קבוצה. עם מדריך ,יתבצע בקבוצה קטנה במסגרת הקפסולההתרגול   

  :שלד,  כל תלמידי הקורס יקבלו למשך  -כתלמידי החברה לרפאות שרירגישה בלעדית לסרטוני הדרכה

ובה כל   TrP3Dבאתר ובאפליקציית  בלעדית לתלמידי הקורס הרשאת שימושחודשיים (מתחילת הקורס),   

סרטוני ההדרכה באתר מבוצעים . סרטוני ההדרכה הנדרשים לדיקור יבש של כל השרירים הנלמדים בקורס

 המרצים בתחום בעולם.מבכירי   - ע"י פרופ' רוברט גרווין 

 תת יתלמידים. אנו כמובן נעשה כל מאמץ כי כ  7-6כתת הלימוד תלוי ריכוז תלמידים בקבוצות של  מיקום

 .ה קרובה ככל הניתן למקום מגוריכם הלימוד שלכם תהי

  לנשים ו/או לגברים בלבד לימוד באם תהיה דרישה לכך, נקיים קפסולות   - פרדה מגדריתה  .  

 .המגדרית  תת הלימוד יכריחוק יחסי של יתכן והמשמעות תהיה 

 גבוהות מעלויות הינן עלויות תפעול קורס דיקור יבש תוך הקפדה  על הנחיות "התו הסגול", – עלויות הקורס

לא  בשלב זה אנו ,  של רבים גם מכם י בארץ וקורס "רגיל".  עם זאת בהתחשב במשבר הכלכלי והתעסוקת 

 שינוי !!ללא  משארים את מדיניות ההנחות ואף  מעלים את מחירי קורסי הדיקור

  

  

  20/11, 06/11, /1105 –מפגשים  3:  תאריכי הקורס הקרוב

  אחה"צ, יום ו' שעות הבוקר. : יום ה' שעות הלימוד

  .ועוד.  מיקום סופי ייקבע לפי מס' הנרשמים ומקום מגוריהם ירושלים ב"ש,   השרון,  ת"א, : חיפה,מיקום
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  בהקדם !אנא  שלחו  הודעה  ליעל אור  –מנת להבטיח את השתתפותכם בקורס דיקור  יבש הקרוב על 

  5/6/2020מימוש הנחת רישום מוקדם עד 

  

  , דר' נגב בר להתראות בזום
  שלד-יו"ר החברה לרפואת שריר


