
 

 

  סילבוס קורס פילאטיס מזרן פונקציונאלי לאחר שיקום

  ת"א. 6במועדון הכושר הולמס פלייס פרו, רחוב שטרית  10:00-14:30הקורס יתקיים בימי חמישי בין השעות 

, BPT , אדווה טרםBPT MSc.PT,  ליהיא קפלן BPT, ריטה מרגוזוב M. Edמיטל שמש גבעון  צוות הקורס:

  .BPT מיכל גליק

  מטרות הקורס

בריאות אישה /  / בהקשר תנועה על רקע אורתופדילזהות בעיות וצרכים מיוחדים  תדע יתהסטודנט .1

  .נוירולוגי / גיל שלישי

 .התאמת מטרות האימון לפי פתולוגיה ספציפית .2

קבל הרחבת ידע בתחומי האנטומיה והפתופיזיולוגיה של מערכת התנועה באוכלוסיות בהן ת יתהסטודנט .3

   .קנעסו

  .גיותדע לבצע מגוון רחב של תרגילים מותאמים לפי פתולות יתהסטודנט .4

במסגרת הקורס:  הורטי והמעשי בתיאור מקרה שינתן לדע לעשות אינטגרציה עם הידע התאת יתהסטודנט .5

 .תשאול, הסתכלות והתאמת תרגילים

   שעות אקדמאיות 70 :היקף הקורס

  רס: חובות הקו

  .יםבמפגשים פרונטלי 80%של חובת נוכחות  •

  .עבודות מעשיות להגשה4  •

  

  לוז וחלוקה למפגשים:

   10:00-14:30המפגשים המעשיים יתקיימו בימי חמישי בין השעות  •

משוב שלנו על סרטונים  ,שיעורים לדוגמא, רעיונות לתרגילים -התוכן המעשי הוא לב ליבו של הקורס  •

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

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

  .ים, מאמרים, מצגות וסרטוני תרגולבחומר

  מרצה  נושא המפגש  תאריך  מפגש

  אורתופדיה

  עמוד שדרה גבי וצווארי פתולוגיות  27/10/2022  1
לימוד ביצוע בדיקה והסקת מסקנות לגבי 

  התאמה לתרגול.
  מערך שיעור.הנחיה לבניית 

שיעור לדוגמא לסובלים מכאבי גב תחתון 
  וצוואר.

  הצגת תיאורי מקרה.

  ליהיא קפלן

  גפה תחתונה: ירך, ברך, קרסול. פתולוגיות  3/11/2022  2
לימוד ביצוע בדיקה והסקת מסקנות לגבי 

שיעור לדוגמא לסובלים  התאמה לתרגול.
  בגפה תחתונה. מפתולוגיות

  הצגת תיאורי מקרה.

  קפלןליהיא 
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גפה עליונה: כתף, מרפק, שורש כף  פתולוגיות  10/11/2022  3
  יד.

לימוד ביצוע בדיקה והסקת מסקנות לגבי 
  התאמה לתרגול.

בגפה  מפתולוגיותשיעור לדוגמא לסובלים 
  עליונה.

  הצגת תיאורי מקרה.

  ליהיא קפלן

יסודות להבנת המתאמן עם עקמת, מהי עקמת,   17/11/2022  4
, ומה מתווה את התרגול על מה חשוב להסתכל

מתי עלינו להפנות מתאמן עם עקמת לטיפול 
  נוסף.

  אדוה טרם

  נוירולוגיה

בדיקה נוירולוגית, הבסיס להבנת מערכת   24/11/2022  5
 . העצבים המרכזית והפריפרית, מושגי בסיס

 ,פתולוגיות נפוצות: אירוע מוחי, טרשת נפוצה
  תיאורי מקרה ותרגול מעשי .פרקינסון

  שמש מיטל

6+7  1/12/2022  
8/12/2022  

תרגול לפי פתולוגיה ובניית מערך שיעור, 
שימוש באביזרים מעולם המכשירים לביצוע 

  התאמות לחולים נוירולוגים

  מיטל שמש

  גיל שלישי

8  15/12/2022  
  

זקנה, שינויים במערכת התנועה בזקנה, מרכיבי 
  האימון הגופני לאוכלוסיית הגיל השלישי:

שיעור פילאטיס מזרן מותאם לאוכלוסיית הגיל 
  שימוש בכסא).  השלישי (תוך 

הגדרה של זקנה, דרגות תפקוד, מאפייני האדם 
הזקן. שינויים פיזיולוגיים, עצביים וקוגנטיביים 

  בזיקנה והשלכתם על מערכת התנועה.
מרכיבי האימון הגופני בגיל השלישי (לפי 

  ).ACSM-המלצות ה

  ריטה מרגוזוב

הערכת המתאמן/ת בגיל השלישי, התאמת תרגול   22/12/2022  9
פילאטיס מזרן למתאמן המבוגר ובניית שיעור 

  :פילאטיס פרטני
 -כלי הערכה ומבדקים גופניים בגיל השלישי

  סדנה מעשית
מרכיבים ודגשים בתכנון ובניית מערך שיעור 
  קבוצתי ואימון פילאטיס פרטני לגיל השלישי.

תכנון מערך שיעור ואימון פילאטיס פרטני 
בהתאם למאפייני אוכלוסייה  -למתאמן המבוגר

דרך תרגול תיאורי  -והשינויים הנצפים בזקנה
  מקרה ועבודה בקבוצות. 

  ריטה מרגוזוב

סוגיות נבחרות בפילאטיס לגיל השלישי:   29/12/2022  10
  אוסטיאופורוזיס ושיווי משקל ומניעת נפילות:

אטיס מעשי מותאם לאוכלוסייה שיעור פיל
המאובחנת עם אוסטיאופורוזיס וירידה בשיווי 

  משקל.
הגדרה, מאפייני הפתולוגיה,  -אוסטיאופורוזיס

דגשים והתאמות בתרגול פילאטיס מזרן, בהתאם 
להנחיות ארגוני הבריאות וההמלצות מחזית 

  המחקר. 

  ריטה מרגוזוב
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הגדרה, שיווי משקל סטטי ודינאמי  -שיווי משקל
מנם, דגשים לתרגול שיווי משקל והדרכים לא

בשיעור פילאטיס מזרן, בהתאם להמלצות 
  וההנחיות העדכניות. 

  

  בריאות האישה

הלידה:  לאחרטיס בהיריון ואפעילות גופנית ופיל  5/1/2023  11
  הנחיות רשמיות, דגשים ומודיפיקציות 

  מיכל גליק

  .ובקעיםתרגול עם דיאסטזיס רקטי   12/1/2023  12
לאחר תרגול וכאבי אגן בתקופת ההיריון ו

  .הלידה

  מיכל גליק

 גיל המעבר הנשי   19/1/2022  13
  

  מיכל גליק
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