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קורס דיקור יבש  -התו הסגול
חברים וחברות יקרים
להלן מידע לגביי קורס  IMSאשר מתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות " -התו הסגול".
 הלימודים יתקיימו "בקפסולות" של  7-8תלמידים  +מדריך בחללי לימוד נפרדים ,בהדרכה של מדריכ/ה צמוד/ה.
 ההרצאות :תועברנה ב"זום" בשידור חי ,כולל אפשרות לשאול שאלות.
 הדגמת הדיקור :תועבר ע"י פרופ' רוברט גרווין בסרטון איכותי ומוכן מראש )מאתר  (TrP3Dאו על-ידי המדריך בקפסולה.
 התרגול :יתבצע בקבוצה קטנה במסגרת הקפסולה ,עם המדריכ/ה.
 גישה בלעדית לסרטוני הדרכה :כל תלמידי הקורס יקבלו למשך חודש מיום תחילת הקורס ,הרשאת שימוש באתר
ובאפליקציית  TrP3Dובה כל סרטוני ההדרכה הנדרשים לדיקור יבש של כל השרירים הנלמדים בקורס .סרטוני ההדרכה
באתר מבוצעים ע"י פרופ' רוברט גרווין  -מבכירי המרצים בתחום בעולם.
 מיקום :כתת הלימוד תלוי ריכוז תלמידים בקבוצות של עד  8תלמידים .אנו כמובן נעשה כל מאמץ כי כתת הלימוד
שלכם תהיה קרובה ככל הניתן למקום מגוריכם.
 הפרדה מגדרית :באם תהיה דרישה לכך ,נוכל לקיים קפסולות לימוד לנשים ו/או לגברים בלבד ,במכון הכאב רמב"ם.
 כיבוד :יסופקו שתייה חמה וכיבוד קל.
 עלויות הקורס  :עלויות תפעול קורס דיקור יבש תוך הקפדה על הנחיות "התו הסגול" ,הינן גבוהות מעלויות קורס
"רגיל" .עם זאת בהתחשב במשבר הכלכלי והתעסוקתי בארץ ושל רבים גם מכם ,בשלב זה אנו לא מעלים את מחירי
קורסי הדיקור ואף משארים את מדיניות ההנחות ללא שינוי !!
תאריכי הקורס המתקדם הקרוב  3מפגשים 19 ,5 ,4 :במרץ 2021
מועדי הקורס הבסיסי הקרוב 3 -מפגשים 20+21 :במאי וכן  4ביוני2021 ,
שעות הלימוד :יום ה'  16:00-21:00יום ו' 08:00-14:00
מיקום :חיפה ,ת"א ,השרון ,ב"ש ,ירושלים ועוד .מיקום סופי ייקבע לפי מס' הנרשמים ומקום מגוריהם.

על מנת להבטיח את השתתפותכם בקורס דיקור יבש הקרוב – אנא שלחו הודעה ליעל אור בהקדם !
מימוש הנחת רישום מוקדם לקורס המתקדם עד 01/02/2021
הנחת רישום מוקדם לקורס הבסיסי עד 01/04/2021
להתראות בזום ,דר' נגב בר
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