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 קורס מדעים

קורס מדעים הינו קורס הסמכה בסיסי שמטרתו להקנות ידע והבנה מעמיקה של המערכת 

האנטומית והפיזיולוגית של הגוף. היסודות שמקנה קורס זה הינם הכרחיים להבנת התרגול, 

 מערכת השלד, השרירים הפועלים ומערכת התנועה. 

 הקורס כולל: 

 שעות אקדמיות. 45 –אנטומיה  .1

 ות אקדמיות.שע 15 –פיזיולוגיה  .2

 שעות אקדמיות 15 –פתולוגיות נפוצות וגישות הטיפול  .3

 

 שעות אקדמיות. 75סה"כ: 

 

 דרישות הקורס

 במהלך הקורס יתקיימו מבחנים פנימיים בסיום כל שלב. 

 בסיום הקורס יערך מבחן מסכם

 מן המפגשים לפחות. 85נוכחות של % 

 

 תעודה

 למסיימים בהצלחה תוענק תעודת "בוגר מדעים" מטעם "סטודיו בכפר".  

 בוגרי הקורס יוכלו להמשיך להכשרות מתקדמות.  , עם תעודה זו 
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 הקורס הבא

 27/10/19 –תאריך תחילת הקורס 

 מפגשים חד שבועיים 12

 קרראשון בבוהקורס יתקיים בימי 

  13:30 – 9:30 בין השעות 

 

 מחיר

 ₪ 2300 –קורס מדעים 

 ניתן לשלם במזומן, צ'קים או אשראי בתשלומים.

 *כולל חוברת קורס
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 קורס פילאטיס מזרן

 תנאי קבלה

 סיום קורס מדעים בהצלחה ) אנטומיה , פיזיולוגיה, פתולוגיות נפוצות( •

יש אפשרות לקבל פטור מלימודי המדעים  –למועמדים בעלי תעודה קודמת ממוסד אחר 

 )כל מקרה יבחן לגופו(.

 )מזרן או מכשירים( לפחות. שעורי פילאטיס 20השתתפות פעילה ב  •

 

 טרת הקורסמ

מטרת הקורס הינה להכשיר מדריכים ללמד בשיטת פילאטיס על פי הפילוסופיה, העקרונות 

 והרפרטואר של השיטה.

תלמידי הקורס ילמדו שפה חדשה , מיומנויות הנחייה חדשות, ירכשו ידע מעמיק הן תיאורטי והן 

מעשי אשר יאפשר להם ללמד פילאטיס באופן פרטני וקבוצתי, עם מגוון אוכלוסיות, תוך הבנה 

  של המבנה האנטומי והמערכת הפיזיולוגית .

, מנחבניית מערך שיעור מאוזן זורם ,  מתוך הבנה של הכוחות הפועלים על הגוף בכל להקניית ידע 

 תרגיל, התאמה והתמודדות עם פתולוגיות נפוצות.של המדויק ניתוח תנועתי 

 

 דרישות הקורס

 לפחות מכלל המפגשים בקורס. 90%נוכחות של 

 במהלך הקורס יתקיימו מבחנים פנימיים מעשיים ועיוניים.

 קורס יערך מבחן מסכם מעשי ועיוני.בסיום ה

 שעות צפייה בשיעורי מזרן והגשת דוחות צפייה. 10

 "אסיסט"שיעורי  10

 שיעורי מבחן לקהל הרחב. 2העברת 
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 הנושאים שיילמדו בקורס

 פילוסופיה ועקרונות השיטה

  השפעתםודפוסי נשימה שונים  –הנשימה 

 (N.p  P.p.t  A.p.tמונחים בסיסיים בהתייחסות לשלד )

 רפרטואר תרגילי פילאטיס מזרן.

 ניתוח תנועתי וביומכני של התרגילים.

 שילוב מגוון מכשירים קטנים במערך השיעור )משקולות, חישוק, גומיה, גליל ועוד(

 תוך מתן מודיפיקציות. בניית מערכי שיעור המתאימים לאוכלוסיות שונות ומגוונות

 הנחייה ברורה ונכונה

 בניית מערך שיעור זורם רציף ומאוזן.

 בשיעוראבחון והתייחסות  –ליקויי יציבה 

 והטיפול בהן. פתולוגיות נפוצות בקרב מתרגלי פילאטיס

 

 )לא כולל קורס מדעים(  שעות אקדמיות 145סה"כ: 

 שעות אקדמיות כולל קורס מדעים(. 220)

 

 סדנאות פיזיותרפיסט בנושאים: 4כולל -

 אוסטיאופורוזיס

 פתולוגיות עמ"ש נפוצות

 רצפת אגן  , הריון ולאחר לידה

 אבחון והתייחסות –ליקויי יציבה 
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 תעודה

 למסיימים בהצלחה תוענק תעודת "מדריך פילאטיס מזרן" מטעם "סטודיו בכפר".

         שעות אקדמיות,  28בהיקף של  –* קבלת התעודה מותנית בהשלמת קורס מגישי עזרה ראשונה 

 ניתן להשלים את התעודה באופן עצמאי או במרוכז דרך הסטודיו.

 * קורס מדריכי פילאטיס אינו קורס של מנהל הספורט.

 

 הקורס הבא

 19/1/20  –תאריך תחילת הקורס 

 שבועייםמפגשים חד  24

  בימי ראשון בבוקרהקורס יתקיים 

  13:30 – 9:30השעות  בין 

 

 מחיר

 כולל חוברת קורס₪  4300 -קורס פילאטיס מזרן  

 התשלום במזומן, צ'קים או אשראי, ניתן לחלק לתשלומים.
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 בקורסי ההכשרה המוריםצוות 

 – קרן פורת 

 שנה בהוראת תנועה ופילאטיס,  20בעלת "סטודיו בכפר" , ניסיון של למעלה מ 

 וינגייט,  וןבפיזיולוגיה של המאמץ ממכ (M.pe)בעלת תואר שני 

למטרת עבדה עם אוכלוסיות מגוונות החל ממסגרות תנועה שיקומיות ועד ספורטאים תחרותיים 
 . שיפור הישגים

 -למדה פילאטיס אצל טובי המורים בעולם

Alan Herdman , Marie-Jose Blom , Elizabeth Larkam , Nora St.John 

יונתן הופמן,  העולמית ,כמו כן למדה אצל  Balanced Bodyמורה לקוראליין מטעם 
 אשר נמנה על צוות המרצים בסטודיו. פיזיותרפיסט וממציא השיטה , 

 " מבית ג'ון מאיירס.Anatomy Trains" בימים אלה ממשיכה ללמוד טיפול פאשיאלי בשיטת

 

 פיזיותרפיסטית המתמחה בשיקום רצפת אגן ושיקום נוירולוגי  –BPT רותם סול 

 פיזיותרפיסט המתמחה בשיקום אורטופדי וופציעות ספורט – BPTאלון זיו 

 פיזיותרפיסטית מומחית לשיקום אורטופדי , מוסקולו סקלטלי  -BPT עדי עמית דויד

 ו"טעימות" מעולמות משלימים.מן השורה הראשונה שיעבירו שיעורי מזרן מורים אורחים 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:StudioBakfar@gmail.com


 

                             StudioBakfar@gmail.com                                            פילאטיס מכשירים וקוראליין - "סטודיו בכפר"

 

 

 

 

 

  

 

 

   

mailto:StudioBakfar@gmail.com

