
 

 

  סילבוס קורס להכשרת מדריכות לנשים בהיריון ואחרי לידה
  טיסאבהנחייתה וריכוזה של מיכל גליק, פיזיותרפיסטית ומדריכת פיל

  
. בתאריך זה 4.5  - , למעט ה10:00-14:30הקורס יתקיים בימי חמישי בשעות 

  .09:00-13:30השעות הן: 
  

  .לא יתקיימו שיעורים 27.4וב  6.4ב 
  

  .מטלה להגשה בשיעור שאחריו תינתןבסיום כל מפגש 
  

  14:30-10:00בהנחיית מיכל גליק  זוםמפגש ראשון:   9.3.23
  מהלך ההיריון 

  תופעות לוואי בהיריון
  ACOG -הנחיות ה

  
  14:30-10:00בהנחיית מיכל גליק  תל אביב -הדר יוסףמפגש שני:  16.3.23

  ביתהצגת משימת 
  שונים בהתאם לשבוע ההיריון ולמצבה הגופני של האישה מודיפיקציות לתרגילים

  שיעור פילטיס בדגש רצפת אגן ונשימה
  

  14:30-10:00בהנחיית מיכל גליק  זום :מפגש שלישי 2323.3.
  רצפת האגן והבטן בהיריון

  כאבי גב ואגן בהיריון 
  

  14:30-10:00 בהנחיית מיכל גליק ,תל אביב -הדר יוסף: מפגש רביעי 30.3.23
  צגת משימת בית ה

  מודיפיקציות לתרגילי בטן
  שיעור בדגש מעברים

  רצף תרגול לנשים עם כאבי אגן 
  

  חופשת פסח - אין מפגש 6.4.23
  

  14:30-10:00 זום(יום המימונה) מפגש חמישי:  13.4.23
   .תזונאית קלינית סנסלסקי,תזונה בהיריון ואחרי לידה בהנחיית יעל  -
  .בהנחיית חגית חפץ פיזיותרפיסטית התפתחותיתחודשים  0-6התפתחות הילד גילאי  -
   .חזרה לפעילות גופנית אחרי לידה נרתיקית וקיסרית -
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, מאמנת כושר ל, בהנחיית ליאור רינגתל אביב -הדר יוסף: מפגש שישי 20.4.23
  14:30-10:00 ומיכל גליקבכירה ובעלת סטודיו, 

  אימון לקבוצה הטרוגנית
  אימון לטרימסטר ראשון ושני

  תרגול לטרימסטר שלישירצף 
  אימון כהכנה ללידה 

  אימון לנשים עם דיאסטזיס רקטי 
  

  גשר יום העצמאות -אין מפגש 27.4.23
   

  , מיילדת בכירה ומאמנת כושרבהנחיית לאה מלמד זוםמפגש שביעי:  4.5.23
13:30-09:00  

  שלבי הלידה
  הכנה ללידה

  פעילות גופנית כהכנה ללידה 
  

  ומיכל גליק , בהנחיית ליאור רינגלתל אביב -הדר יוסףי: שמינמפגש  5.2311.
  הצגת משימת בית 

  תרגול למשכב לידה
  נוקות יתרגול עם ת

  חזרה למבחן עיוני ומעשי
  

  14:30-10:00תל אביב  -הדר יוסףמבחן עיוני ומעשי  18.5.23
  תנאי הגשה למבחן: 
  משעות הקורס,  80%נוכחות של מינימום 

(נא לבדוק תקינות  מצלמה פתוחה, מסך עם שם מלא ומקרופון תקין -בשיעורי הזום
  , הציוד מבעוד מועד)

   יממה לפני השיעור הבא). -(הגשה עד יום רביעי במהלך הקורסהגשת מטלה שבועית 
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