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 מזרן תוכנית הלימודים להכשרת מדריכי פילאטיס
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 דנה רחלין -התחום שרא

 d.rachlin@gmail.comמייל  054-6500239טלפון 

 דלית דרורי, סאני עזיקרי כרמל, מרים גראס, מיכל הובר רוטשילד,  רכזות:
 וחגית סבג קרשנר , גלית רזיאל קיסוסמיכל בן עמי ,טל רדנאי

 
 שעות. 28עות + קורס עזרה ראשונה ש 202 משך הקורס 

 

 כללי.  1
 

מדריכים במקצועות הספורט השונים, לרקדנים, להקורס מיועד למדריכים מהמקצועות השונים, 

ללמוד המעוניינים  באופן קבוע משלימה ולאנשים המתרגלים פילאטיסאה ומטפלים ברפל

 ולהתמחות בהדרכת פילאטיס.

 

 דרישות קדם.  2
 

בעלי ניסיון בריקוד יכולת תנועתית טובה. בעלי פילאטיס והתרגול טכניקת ברקע בעלי עדיפות ל
 וגה יתקבלו גם כן. ובי
 
 מטרות הקורס.  3
 

  עקרונות השיטה.להקנות ידע על שיטת פילאטיס ועל 

  .להקנות ידע על פילוסופיית הפילאטיס ועל קורות חייו של פילאטיס ומשנתו 

 יאופורוזיס, ליקויי ריון, אוסטילהקנות ידע על צרכים ספציפיים של אוכלוסיות מיוחדות )ה
 צרכים אלו. לפתולוגיות( והתאמת הרפרטואר יציבה,  

 לצרכים אינדיבידואליים וקבוצתיים. המותאמיםעורים מדורגים יעקרונות לתכנון ש 

  תלמיד, אתיקה מקצועית.-יחסי מורה 
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 מפגשים, יום בשבוע 29שעות סה"כ,   183  בת תוכנית הלימודים.  4
 

 שעות 72עיוני 
 

 את הנושאים הבאים : כולל החלק המדעי 
 שע' 20  -. אנטומיה של גוף האדם 1
 שע' 20 -. פיזיולוגיה של האדם במנוחה ובמאמץ 2
 שע'  10  -. היבטים תזונתיים 3
 שע' 10  -  אורתופדיותפגיעות   .4
 

   שעות 12  לפילאטיס(ענף )קניזיולוגיה בהתאמה ייחודית תורת ה
 

 :שעות 91 - מעשי
תרגול וסדנאות מרמת מתחילים עד למתקדמים בליווי חוברת עבודה מקצועית אישית לכל 

 משתתפת שכוללת את כל התרגילים.
  

 תרגול מעשי
 סדנאות 

 תרגול מדריך
                         מבחנים )מעשי ועיוני(

 
 שעות 53 - יוני ענפיע

                                                                       

  שעות                             4קורות חיים והפילוסופיה של השיטה                              -פילאטיס 

  שעות 2                                                            שיטת פילאטיסעקרונות 

 שעות 4         ריון                                                    יפילאטיס לנשים בה 

           שעות 4                               פילאטיס לגיל הזהב ולאוסטיאופורוזיס 

                                                             שעות 4   פילאטיס ורצפת האגן 

 שעות 4           שדרההעמוד  לוגיותופתלוליקויי יציבה התאמת הרפרטואר ל 

 שעות 3                             חימום בשיעור                                 הבנה מ 

                                                                 שעות 3   בניית מערך שיעור 

  קור(core)                                                                 שעות  7  פילאטיס 
 

 שעות 28  - עזרה ראשונה+  שעות 183 סה"כ 
 
 

 חובות התלמיד.  5
 

 (20%עדרות י)מקסימום ה עורים העיוניים והמעשיים.יהשתתפות פעילה בכל הש 

  ותזונה פיזיולוגיהבו תפגיעות אורתופדיומבחנים באנטומיה 

 מעשי ועיוני - מבחנים ענפיים 

 תעודת עזרה ראשונה 

 הגשת מערך שיעור 

 15 שעות תרגול מעשי מחוץ לשעות הקורס 

 5 ה )מחוץ לשעות הקורס(יידוחות צפ 3ה בשיעורי פילאטיס + הגשת ישעות צפי 

 12 ית נוספת(טשעות סטאז' )פנימי שנעשה בעבודת צוות עם סטודנ 



 3 

 

 דרכי הוראה.  6
 

 פרונטליות הרצאות 

 מהות של תרגול הפילאטיסההבנת ל התנסות מעשית 

 תצפיות ושיחות 

 אימון המדריך 
 

 הסמכה:.  7
 פילאטיס מזרןמדריך מוסמך ב תעודתומדים בדרישות הקורס יהיו זכאים להע


