
 

 

 מכשירים פונקציונלי לאחר שיקוםפילאטיס מדריכי סילבוס קורס 

 

בסטודיו לפילאטיס במועדון הכושר הולמס  10:30-15:00הקורס יתקיים בימי רביעי בין השעות 

 תחנת הרכבת השלום(. בסמוך לפלייס עזריאלי בת"א )

 BPTריטה מרגוזוב רכזת הקורס: 

, BPT MSc.PT  גביש שני קורן,  BPTמרגוזוב , ריטה M. Edמיטל שמש גבעון  צוות הקורס:

 , שמרית וינשטיין וצאלה  טמיר. BPT, מיכל גליק BPTאדווה טרם 

 מטרות הקורס

 / ית תדע לזהות בעיות וצרכים מיוחדים בהקשר תנועה על רקע אורתופדי/הסטודנט .1

 בריאות אישה / נוירולוגי / גיל שלישי.

 יפית.התאמת מטרות האימון לפי פתולוגיה ספצ .2

ית תקבל הרחבת ידע בתחומי האנטומיה והפתופיזיולוגיה של מערכת התנועה /הסטודנט .3

  באוכלוסיות בהן נעסוק.

 ית תדע לבצע מגוון רחב של תרגילים מותאמים לפי פתולוגיות./הסטודנט .4

ית תדע לעשות אינטגרציה עם הידע התאורטי והמעשי בתיאור מקרה שינתן לה /הסטודנט .5

 .תשאול, הסתכלות והתאמת תרגיליםבמסגרת הקורס: 

 

  שעות אקדמאיות 70 היקף הקורס:

 חובות הקורס: 

  במפגשים פרונטליים. 80%חובת נוכחות של  

  4.עבודות מעשיות להגשה 

  בזוםהמפגשים העיוניים יתקיימו . 

  בהולמס פלייס  10:30-15:00בין השעות  רביעיהמפגשים המעשיים יתקיימו בימי

 עזריאלי.

 משוב שלנו  ,שיעורים לדוגמא, רעיונות לתרגילים -מעשי הוא לב ליבו של הקורס התוכן ה

 על סרטונים שלכם, הדגמות של בדיקות, סרטוני תרגול, תיאורי מקרה .

  נדרשת השתתפות  פעילה בשיעורים )כולל תרגול פעיל( המשתתפים יקבלו קישור לאתר

 .קורס מלא בחומרים, מאמרים, מצגות וסרטוני תרגול



 

 

 

 

 
 ירולוגיהנו

הכרת המטופל הנוירולוגי, הרצאה  5.7.23 4
בנושא מערכת העצבים המרכזית, 

מהן ההשלכות בעת פגיעה 
 במערכת זו.

תיאור מקרה דרכו נלמד איך 
 לאבחן את המטופל, בניית תוכנית

 זום שיקום, והתאמת תרגילים.

 מיטל שמש

שיעור  -(MSטרשת נפוצה) 12.7.23 5
 . MSפילאטיס המיועד לחולי 

הכרת המטופל הלוקה בטרשת 
נפוצה והביטויים הקליניים של 

 מחלה זו.
מהי מחלה אוטואימונית וכיצד זה 

. נלמד מהן MSמתבטא אצל חולי 
 הסיבות

והתסמינים למחלה ונכיר עובדות 
 ת על המחלה. תיאור מקרה.חשובו
 מעשי

 מיטל שמש

6 19.7.23 
 

שיעור פילאטיס מזרן –פרקינסון 
מעשי המיועד לחולי פרקינסון. 

נבנה מטרות שיקום, נאפיין את 
הקווים המנחים לעבודה ונבין, את 

היתרונות שיש לפילאטיס בכדי 
 לסייע לחולי פרקינסון.

 חולה פרקינסון. -תיאור מקרה

 מיטל שמש

 מרצה נושא המפגש תאריך מפגש
 תכנית המפגשים 

 
 בריאות האישה

פעילות גופנית ופילאטיס בהיריון  14.6.23 1
ולאחר הלידה: הנחיות רשמיות, 

 זום. דגשים ומודיפיקציות

 מיכל גליק

תרגול עם דיאסטזיס רקטי  21.6.23 2
 ובקעים. 

תרגול וכאבי אגן בתקופת ההיריון 
 מעשי ולאחר הלידה.

+ מיכל גליק
 שמרית וינשטיין

 מעשי גיל המעבר הנשי  28.6.23 3
 

 + מיכל גליק
 שמרית וינשטיין



 

 

נדון במחלה עצמה: מהי, 
 הגורמים, הסימנים והסיפטומים.

נכיר את העובדות על המחלה 
ונלמד על הדרכים לסייע לה 

באמצעות תרופות, ניתוחים אך 
 מעשי יותר מכל באמצעות תנועה.

 גיל שלישי
זקנה, שינויים במערכת התנועה  26.7.23 7

בזקנה, מרכיבי האימון הגופני 
 הגיל השלישי:לאוכלוסיית 

שיעור פילאטיס מזרן מותאם 
לאוכלוסיית הגיל השלישי )תוך   

 שימוש בכסא(.
הגדרה של זקנה, דרגות תפקוד, 

מאפייני האדם הזקן. שינויים 
פיזיולוגיים, עצביים וקוגנטיביים 

בזיקנה והשלכתם על מערכת 
 התנועה.

מרכיבי האימון הגופני בגיל 
 (.ACSM-השלישי )לפי המלצות ה

 םזו

 ריטה מרגוזוב

הערכת המתאמן/ת בגיל השלישי,  2.8.23 8
התאמת תרגול פילאטיס מזרן 
למתאמן המבוגר ובניית שיעור 

 :פילאטיס פרטני
כלי הערכה ומבדקים גופניים בגיל 

 סדנה מעשית -השלישי
מרכיבים ודגשים בתכנון ובניית 

מערך שיעור קבוצתי ואימון 
 פילאטיס פרטני לגיל השלישי.

מערך שיעור ואימון  תכנון
 -פילאטיס פרטני למתאמן המבוגר

בהתאם למאפייני אוכלוסייה 
דרך  -והשינויים הנצפים בזקנה

תרגול תיאורי מקרה ועבודה 
 מעשיבקבוצות. 

 ריטה מרגוזוב



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

סוגיות נבחרות בפילאטיס לגיל  9.8.23 9
השלישי: אוסטיאופורוזיס ושיווי 

 משקל ומניעת נפילות:
מעשי מותאם  שיעור פילאטיס

לאוכלוסייה המאובחנת עם 
אוסטיאופורוזיס וירידה בשיווי 

 משקל.
הגדרה, מאפייני  -אוסטיאופורוזיס

הפתולוגיה, דגשים והתאמות 
בתרגול פילאטיס מזרן, בהתאם 

להנחיות ארגוני הבריאות 
 וההמלצות מחזית המחקר. 

הגדרה, שיווי משקל  -שיווי משקל
 סטטי ודינאמי והדרכים לאמנם,

דגשים לתרגול שיווי משקל בשיעור 
פילאטיס מזרן, בהתאם להמלצות 

 מעשיוההנחיות העדכניות. 

 ריטה מרגוזוב
 

מהי עקמת, יסודות להבנת  16.8.23 10
המתאמן עם עקמת, על מה חשוב 
להסתכל ומה מתווה את התרגול, 

מתי עלינו להפנות מתאמן עם 
 עקמת לטיפול נוסף.

וצאלה  אדוה טרם
 טמיר

  פגרת קיץ –אין לימודים  23.823. 
  פגרת קיץ –אין לימודים  30.8.23 

 אורתופדיה
 פתולוגיות עמוד שדרה גבי וצווארי 6.9.23 11

לימוד ביצוע בדיקה והסקת 
 מסקנות לגבי התאמה לתרגול.

 הנחיה לבניית מערך שיעור.
שיעור לדוגמא לסובלים מכאבי גב 

 ואר.תחתון וצו
 עיוני הצגת תיאורי מקרה.

 שני קורן

פתולוגיות גפה תחתונה: ירך, ברך,  13.9.23 12
 קרסול.

לימוד ביצוע בדיקה והסקת 
מסקנות לגבי התאמה לתרגול. 

שיעור לדוגמא לסובלים 
 מפתולוגיות בגפה תחתונה.

 מעשי הצגת תיאורי מקרה.

 שני קורן

פתולוגיות גפה עליונה: כתף,  20.9.23 13
 רפק, שורש כף יד.מ

לימוד ביצוע בדיקה והסקת 

 שני קורן



 

 

 מסקנות לגבי התאמה לתרגול.
שיעור לדוגמא לסובלים 

 מפתולוגיות בגפה עליונה.
 מעשי הצגת תיאורי מקרה.



 

 

 
 
 


