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מדריכים יקרים,

כמדי שנה אנו שמחים להזמינכם אל כנס הפילאטיס השנתי של ביה«ס. 
והפעם, כנס בניחוח בינלאומי....אנו מתרגשים ושמחים לארח שני מורים מובילים מחו«ל:

 Anula Maiberg מניו יורק ו - Jean-Claude Nelson ממינכן, בסדנאות פילאטיס מזרן ומכשירים.

 Reformer ביום שישי, 1.2.2019, יתקיים כנס פילאטיס מכשירים אשר יכלול סדנאות
ו-Wunda Chair, וביום שבת, 2.2.2019, יתקיים כנס פילאטיס מזרן.

הכנס יתקיים בבית דני, רחוב סמטת כביר 4, שכונת התקווה, תל-אביב

*חנייה חופשית בחניון בריכת השחייה בית דני
מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל!

להרשמה אונליין באישור מיידי 

זכאים להנחות ונרשמים ליומיים – לא ניתן להירשם דרך האתר!
יש למלא את הטפסים המצורפים ולשלוח צילום בווטסאפ לטלפון: 054-6858919.

לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו בטל. 03-5221242 שלוחה  1

https://www.hagymnasia.co.il/
https://ssl.agas-soft.com/BEducation/Conventions/


Anula Maiberg < ילידת ישראל, מתגוררת בניו יורק 
מאז 2001 לשם עברה כדי לפתח קריירה בתחום הצילום. 
הצילום  בתחום  ושני  ראשון  לתארים  לימודיה  במהלך 
בשנת  והפילאטיס.  התנועה  בעולם  התאהבה  והאמנות 
 Core Integration 2007 החלה את הכשרתה בתחום
ולאחר מספר שנות הוראה התקבלה לתוכנית ההכשרה 
לפילאטיס  מהמורות   Kathy Grant של  המסורתית 

הבכירות בעולם, דור שני לתלמידי ג‹וזף פילאטיס. 
חולקת  היא  בו  עולמי  במסע  נמצאת  אנולה   2017  - מ 
את אהבתה וכשרונה בארה«ב קנדה, ברחבי אירופה, ניו 

זילנד ואוסטרליה. 
 Pilates באתר  גם  נמצאים  אנולה  של  שיעוריה 
Anytime הפופולרי ושם היא הפכה מהר מאוד לאחת 
היא  שדרכה  כמי  ידועה  אנולה  ביותר.  הנצפות  המורות 
לשמר את העקרונות והתרגול של הפילאטיס המסורתי 
היום לאחת  ונחשבת  והתאמתו למתאמנים  תוך עדכונו 
של  המודרני  בזרם  והמקצועיות  היצירתיות  המורות 

הפילאטיס.

Jean-Claude
NelsonAnula

Maiberg

Jean-Claude Nelson  < נולד במינכן ובגיל 
8 החל ללמוד בלט קלאסי ומודרני ולאחר עשור 

ברחבי  נבחרות  בלהקות  מוביל  כרקדן  התברג 

העולם. אחרי קריירה אינטנסיבית ברחבי העולם 

ז‹אן קלוד נפצע בברכו ובנקודה זו נחשף לשיטת 

מהשיטה  כך  כל  הוקסם  קלוד  ז‹אן  הפילאטיס. 

כולו בהכשרה מקיפה  כל  והחליט להשקיע את 

עבר  הוא  הקלאסי.  הפילאטיס  של  שנתיים  בת 

הכשרה אצל Marjorie Oron ועבד בצמוד עם 

 Sari Meija ועם   Romana Krysanowska

Santo ואחרים. ב - 2006 קיבל את ההסמכה 

הרשמית הבינלאומית של רומאנה.

בתחום  הן  ולהפתח  ללמוד  המשיך  קלוד  ז‹אן 

הפילאטיס והן בתחום המחול ומשנת 2012 הוא 

הבעלים והמנהל של Bluebird Pilates סטודיו 
במינכן, מקום עם מוניטין המוכר בעולם כולו.

צוות
המורים



Anula Maiberg - Wunda Chair – Rotation, Extension and Lateral Flexion
מנת  על  הכיסא  ברפרטואר  הספירלית  שבתנועתיות  הנסתר  את  ונגלה  מאליו  המובן  את  נזכיר  זו  בסדנה 
להעמיק את הבנת מטרתו של המכשיר הקסום הזה. הכיסא הוא אמנם מכשיר קטן אך הקפיצים שלו הם 
מאתגר  להיות  יכול  הכיסא  על  בתרגול  וזרימה  לנוחות  להגיע  מנת  על  הנדרש  הדיוק  יחסי.  באופן  חזקים 
מאוד. נבין מדוע פעמים רבות נדחק הכיסא בסדרי העדיפות של תרגול המכשירים. נלמד איך מוצאים את 
המלל שיהפוך את הכיסא לפופולרי יותר בשימוש יומיומי באופן שיכבד את המכשיר הייחודי הזה. המפתח 

עשוי להיות בתנועה הרוטציונית של עמוד השדרה...

 Jean-Claude Nelson - Reformer - Head to Toe Reformer
סדנה זו מציעה גישה ייחודית להוראת פילאטיס בעזרת מיקוד בהנחייה מבוססת מגע. בעזרת למידה של 
שימוש יעיל ומיקום נכון של היד ניתן למקסם את ההבנה אצל המתאמנים ולהעמיק את רמת התרגול שלהם.

 Jean-Claude Nelson - Wunda Chair - Precision on the Chair
בסדנה זו נתנסה ברפרטואר עשיר של תרגילי כיסא מרמה בסיסית, בינונית ומתקדמת. נתבונן כיצד עקרונות 

של ארגון גוף, טווח תנועה, שווי משקל, צורה ותנועתיות של עמוד השדרה מתכתבים עם התרגול. 

Anula Maiberg - Reformer – Mobilize to Stabilize
מטרת הסדנה לחקור טווחי תנועה ותנועתיות של מפרקים ולהבין מדוע ניתן להשיג יותר תנועתיות בדרך 
שיכולה להביא גם ליציבות טובה יותר. נתמקד בביטוי מרבי של פוטנציאל התנועה האנושי בכל גיל ונראה 
נחווה את  כיצד מציאת היכולת האישית המרבית של המתרגל היא בעצם רק תחילת הדרך...בין השאר, 
משמעות הורדת הקפיצים לחלוטין ולמה לפעמים אנו צריכים לעשות זאת רק כי אפשר. הסדנה מותאמת 

לתרגול בכל הרמות  - הגיעו עם ראש פתוח ונכונות לעבודה קשה.
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Anula Maiberg - Mythbusting Your Pilates Practice
תנועה  קלילות  למצוא  ניתן  כיצד  ונראה  המזרן  של  ה«אקזוטי«  או  ה«מתקדם«  הרפרטואר  את  נחקור  זו  בסדנה 
וזרימה כשנדרש או נוסיף שכבות של דרגות קושי כאשר נרצה לאתגר את עצמינו או את המתאמנים שלנו. כמו כן 

נדון ונתנסה במעברים מ«תרגילי הארכיון« ונבין מדוע יש להם חלק מרכזי בתרגול המזרן.

Jean-Claude Nelson - Rhythm and Dynamics a powerful tool
סדנה זו תתמקד בשימוש במקצב ובדינמיות על מנת לאתגר את מתרגלי הפילאטיס שלנו בשיעורי המזרן. השילוב 
של מקצבים ותרגול דינמי מוסיף ריגוש ומעלה את רמות האנרגיה בשיעור. הסדנה תציג גישה משחקית שתשאיר 

את הגוף מחוזק ואת הנפש חדה.

 Jean-Claude Nelson - The Ring of Fire
 Magic Circle – בכל תנועה שתבצעו. שילוב ה )power house( בואו להרגיש את החיבור ה«בוער« לליבת הגוף

בתרגול המזרן לא רק מעלה את עצימות האימון אלא גם בונה חיבור חזק יותר של הגוף כולו.

Anula Maiberg - Where Should I Be Feeling this
כאשר קוראים את ספרו של ג‹וזף פילאטיס Return to Life Through Contrology מבינים כי מדובר בשיטת 
תרגול המוגדרת full body modality of movement at all times. תרגול המזרן אמור לבטא את הביטוי 
העמוק ביותר של התפיסה הזו. הגוף כולו אמור להיות מגויס כמעט בכל תרגיל. מדובר ברעיון מדהים אך השאלה 

בה נעסוק היא – כיצד משיגים זאת?

Anula Maiberg - Pilates Partnering
בימים בהם קבוצות תרגול הפילאטיס הולכות וגדלות נדרשת חשיבה יצירתית כדי לייצר עניין ולעיתים שיתוף 
פעולה בין המשתתפים. בסדנה זו נתנסה ברעיונות מקוריים ופשוטים המייצרים עבודה בזוגות של תמיכה / תיקון 

/ חידוד / דיוק אחד של השני.

Jean-Claude Nelson -  Pushes and Pulls 
בסדנה זו נתמקד בהשגת תוצאות אופטימליות מתרגול הפילאטיס תוך מיקוד ברפרטואר המזרן. תשומת הלב 

תהיה נתונה לביצוע איכותי ומדויק של כל תנועה, ירידה לפרטים קטנים ושימוש במגע ככלי להנחייה.

כנס פילאטיס מזרן
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כנס הפילאטיס הישראלי ה-14

שישי  1.2.2019 < כנס פילאטיס מכשירים

Wunda Chair Reformerשעה

9:00-11:15
 Anula Maiberg

Rotation, Extension and Lateral Flexion

 Jean-Claude Nelson

Head to Toe Reformer

11:15-12:00
ה פ ס ק ה

בופה כריכים מבית “ארומה” – רגישים לגלוטן נא להתקשר למשרד

12:00-14:15
 Jean-Claude Nelson

Precision on the Chair

Anula Maiberg

Mobilize to Stabilize 

שבת  2.2.2019 < כנס פילאטיס מזרן

מזרן מזרןשעה

9:00-10:30
Jean-Claude Nelson

Rhythm and Dynamics a powerful tool

Anula Maiberg

Mythbusting Your Pilates Practice

11:00-12:30
Jean-Claude Nelson

The Ring of Fire

Anula Maiberg

Where Should I Be Feeling this

12:30-13:15
ה פ ס ק ה

בופה כריכים מבית “ארומה” – רגישים לגלוטן נא להתקשר למשרד

13:15-14:45
Jean-Claude Nelson

Pushes and Pulls

Anula Maiberg

Pilates Partnering

יש לסמן את בחירת השיעורים ביום שישי, שבת או בשניהם. 

יש לבחור     עדיפות  - 1  -   ועדיפות   - 2  -   בכל שעה. 

- מס׳ המקומות בכל אולם מוגבל 
   ועל כן השיבוץ על בסיס כל הקודם זוכה.

- אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשינויים במערכת השעות
- השיעורים יועברו בשפה האנגלית.

תאריך:

שם משפחה: 

שם פרטי:

טלפון:



₪

זכאים להנחות ונרשמים ליומיים – לא ניתן להירשם דרך האתר!
יש למלא את הטפסים ולשלוח צילום בווטסאפ לטל. 054-6858919 ולוודא קבלת אישור. 

הכנס יתקיים בבית דני, סמטת כביר 4, תל אביב

לפרטים נוספים: 03-5221242 שלוחה 1

 The Israeli Pilates Convention
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טופס הרשמה

1.2.2019 יום שישי  - כנס פילאטיס מכשירים

הרשמה מוקדמת )עד 3.1.19( - 445 ₪ 

הרשמה מאוחרת )אחרי 3.1.19( - 535 ₪           

2.2.2019 יום שבת – כנס פילאטיס מזרן 

הרשמה מוקדמת )עד 3.1.19( - 445 ₪ 

הרשמה מאוחרת )אחרי 3.1.19( - 535 ₪

מחירון

פרטים אישיים

אמצעי תשלום

ת.ז:    שם פרטי:      שם משפחה:       

טל’ בבית: מיקוד:    כתובת:        

דוא”ל:     טל’ נייד:    

סיווג:  מדריך פילאטיס מזרן     מדריך פילאטיס מכשירים    אחר   

תוקף סוג כרטיס:                                       מס’ כרטיס      

שם בעל הכרטיס:            ת.ז של בעל הכרטיס

  תשלום אחד        קרדיט )3 תשלומים ומעלה(   ........ תשלומים       חתימה: 

דמי ביטול: עד ה-3.1.19 - 40 ₪  // 3.1.19 – 29.1.19 - 60 ₪ משתתף שלא יודיע על ביטול מראש 
או יודיע לאחר ה-29.1.19, לא יזכה להחזר כספי או זיכוי.

לנרשמים לשני הכנסים הנחה על הכנס השני:

399 ₪ )במקום 445 ₪ בהרשמה המוקדמת( //  485 ₪ )במקום 535 ₪ בהרשמה המאוחרת( 

הנחות לבוגרי / תלמידי הג’ימנסיה 

הרשמה לכנס פילאטיס מכשירים - 399 ₪ )עד 3.1.19(   //   485 ₪ )אחרי 3.1.19(

הרשמה לכנס פילאטיס מזרן - 399 ₪ )עד 3.1.19(  //   485 ₪ )אחרי 3.1.19(

סך הכל הסכום לתשלום:     

*אין כפל הנחות **זכאים להנחות ונרשמים ליומיים – לא ניתן להירשם דרך האתר! 
המחיר כולל ארוחת צהריים קלה: לבחירה כריכים מסוגים שונים. )רגישים לגלוטן : נא להתקשר למשרד לצורך ביצוע הזמנה פרטנית(.

להרשמה אונליין באישור מיידי 

יש למלא את הטפסים ולשלוח צילום בווטסאפ לטל. 054-6858919 ולוודא קבלת אישור.

https://www.hagymnasia.co.il/
https://ssl.agas-soft.com/BEducation/Conventions/

