
מדריכים יקרים
אנו מתרגשים להזמינכם לאירוע הפילאטיס של השנה

 השנה אירוע מיוחד במינו, פרי שיתוף פעולה בין שני בתי הספר המובילים בישראל
להכשרת מדריכי פילאטיס – קמפוס שיאים והג'ימנסיה

 האירוע יתפרש על פני 5 ימים של פעילות,  גדושים ומרתקים, אותם יובילו נבחרת של
  בכירי המורים בארץ ואיתם  שניים מהמורים הבינלאומיים החמים ביותר בעולם הפילאטיס.

 שניהם בביקור חוזרים לאור ההצלחה המסחררת בשנה שעברה

תכנית הכנס כוללת

 בימים שלישי ורביעי 25+26/2/2020 – קורס גישור לגישה הקלאסית בפילאטיס מזרן
ביום חמישי 27/2/2020  - כנס פילאטיס מכשירים

ביום שישי 28/2/2020 – סדנת עומק בפילאטיס מכשירים
ביום שבת 29/2/2020 – כנס פילאטיס מזרן

 
מצפים לראות את כולכם חוגגים אתנו את הפילאטיס

הדר שוורץ ויואב אבידר
מארגני הכנס
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  Benjamin Degenhardt  Anula Maiberg -ו.



הכנס יתקיים במרכז הספורט באוניברסיטת  ת"א, רחוב חיים לבנון  64, שער 9

חנייה חופשית בחניוני מרכז הספורט- יפורט באישור ההזמנה*

מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל
בוגרי ותלמידי קמפוס שיאים והג'ימנסיה זכאים ל- 10% הנחה עם קופון
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 להרשמה אונליין באישור מיידי

https://pilates2020.forms-wizard.co.il/users/new


צוות המורים

אנולה מייברג, ילידת ישראל, מתגוררת בניו יורק מאז 2001 לשם עברה כדי לפתח קריירה בתחום הצילום. במהלך לימודיה לתארים ראשון 

ושני בתחום הצילום והאמנות התאהבה בעולם התנועה והפילאטיס. בשנת 2007 החלה את הכשרתה בתחום Core Integration ולאחר 

מספר שנות הוראה התקבלה לתוכנית ההכשרה המסורתית של Kathy Grant מהמורות הבכירות בעולם, דור שני לתלמידי ג'וזף פילאטיס

מ - 2017 אנולה נמצאת במסע עולמי בו היא חולקת את אהבתה וכשרונה בארה"ב קנדה, ברחבי אירופה, ניו זילנד ואוסטרליה 

שיעוריה של אנולה נמצאים גם באתר Pilates Anytime הפופולרי ושם היא הפכה מהר מאוד לאחת המורות הנצפות ביותר. 

אנולה ידועה כמי שדרכה היא לשמר את העקרונות והתרגול של הפילאטיס המסורתי תוך עדכונו והתאמתו למתאמנים ונחשבת היום 

לאחת המורות היצירתיות והמקצועיות בזרם המודרני של הפילאטיס

בנג'מין דגנהארדט הוא המייסד של 360 פילאטיס, פלטפורמה המשלבת למידה מקוונת ובשידור חי על מנת לקדם ולעורר לחיים את 

שיטת פילאטיס המסורתית. בעשרים השנים האחרונות הוא מעורב בהוראת פילאטיס ותנועה ופיתח נקודת מבט ייחודית על השיטה 

תוך התחקות אחר המקורות ההיסטוריים ומורשתו של ג'וזף פילאטיס ובשילוב עם הבנה מודרנית של תנועה, בריאות וכושר גופני.

בנג'מין מלמד ומרצה במכוני פילאטיס ומוסדות הכשרה ברחבי העולם ומשתתף בכנסים עולמיים כגון IDEA, פלאטיס קלאסי ברזיל, 

.PMA והכנס השנתי של Pilates On Tour

בנוסף, בנג'מין הוא אורח קבוע באתר Pilates Anytime, והשתתף בכתבות במגזין Pilates Style ובסרט מחווה לג'וזף פילאטיס. הוא 

March MATness גם היוזם והמוביל של קמפיין המדיה השנתי

.

Anula Maiberg

Benjamin Degenhardt 
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בעלת תואר ראשון ושני בפיזיותרפיה M.Sc.Pt מטעם אונ' תל אביב, 

משנת 2002 מדריכת פילאטיס מזרן ומכשירים בעלת תעודות הסמכה 

בין-לאומיות ומתמחה בפילאטיס שיקומי ושיקום רצפת אגן. בין 

היתר, מרצה בכנסים בישראל ובחו"ל אודות החשיבות והיתרונות 

הרבים של הפילאטיס השיקומי, ומתנדבת משנת 2011 בבית הלוחם 

בתל אביב, כמדריכת פילאטיס מכשירים במטרה לסייע בתהליכי 

ההחלמה והשיקום. שותפה בפרויקט הפילאטיס השיקומי 

Heroes-in-motion המתקיים בארה"ב, דנמרק, אנגליה וישראל.

 הדר שוורץ

בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני במדעי חנ"ג MPE. מנהל 

ובעלים משותף של הג'ימנסיה מקבוצת הולמס פלייס. ממדריכי 

האירובי, הכושר והפילאטיס הבולטים בישראל מזה למעלה משני 

עשורים. בעל שם ומוניטין בינלאומיים ולימד בכנסים 

והשתלמויות למדריכים בלמעלה מ – 25 מדינות בעולם. זוכה 

פרס Best International Presenter לשנת 2012 של הארגון 

האמריקאי ECA.  חבר סגל ההוראה של המחלקה לחנ"ג בסמינר 

הקיבוצים.

יואב אבידר

בוגרת תואר ראשון מטעם האקדמיה למחול ע"ש רובין בי-ם. מורה 

לפילאטיס מזרן ומכשירים משנת 2003. מורה בכירה בקמפוס שיאים 

בבית הספר לפילאטיס משנת 2009. בוגרת התכנית להנחיית קבוצות 

מטעם המכללה האקדמית בית ברל. מנהלת מקצועית של הסטודיו 

"פילאטיס באוניברסיטה" הקימה וניהלה את "הסטודיו לפילאטיס 

חולון" 10 שנים. שותפה ומנהלת מקצועית לשעבר של הסטודיו "קרן 

ליבוביץ פילאטיס" בכפר סבא.

מיה פקמן

בעלת תואר ראשון בפיזיותרפיה, B.pt  עם התמחות בפיזיותרפיה 

של רצפת האגן ושיקום צוואר, פה ולסת. עובדת בקליניקה של 

מרכז הספורט באוניברסיטת תל-אביב ובמרפאת נשים באיכילוב. 

מדריכת פילאטיס מזרן ומכשירים. מרצה בקורס מדריכי 

פילאטיס מזרן ופילאטיס מכשירים בקמפוס שיאים. רקדנית 

לשעבר בלהקת המחול הקיבוצית הצעירה, בקבוצת נעה דר ועוד.

ענת מרון
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.Bpt, Msc ,בעלת תואר ראשון ושני בפיזיותרפיה

לאחר שנים של הדרכת ולימוד במסגרות שונות, כיום בעלת קליניקה 

אינטימית לפיזיותרפיה ופילאטיס שיקומי ברמת השרון ומטפלת 

בעיקר בתחום האורטופדי, ווסטיבולרי ושיקום רצפת האגן.

מדריכה בקורס מדריכי פילאטיס מזרן ומכשירים בקמפוס שיאים, 

ובקורסים שיקומיים נוספים במסגרת הקמפוס.

תמר ונהודה

בוגרת תואר ראשון בפיזיותרפיה (B.pt ) באוניברסיטת תל אביב 

2015 ובוגרת לימודי המשך בתחומי השיקום: אורתופדי 

ונוירולוגי. מורה מוסמכת לפילאטיס מזרן ומכשירים מטעם 

קמפוס שיאים. בעלת תעודת הסמכה כפיזיותרפיסטית במכון 

השיקום הרב מקצועי ע"ש בן יאיר (מטעם שירותי בריאות 

כללית). בנוסף מלמדת פילאטיס מזרן ומכשירים במגוון מכונים 

פרטיים וחברה בעמותה לקידום הפיזיותרפיה.

מרצה בקורסי מדריכי מזרן ופילאטיס מכשירים בקמפוס שיאים.

יעל זאבי

בעלת תואר ראשון ושני בפיזיותרפיה בהצטיינות מאוניברסיטת תל 

אביב, פיזיותרפיסטית לשיקום רצפת האגן, מטפלת בנשים בכל מעגל 

החיים, מדריכת הכנה ללידה. בעלת סטודיו אוּמא לפילאטיס 

ופיזיותרפיה לרצפת האגן ברמת השרון, חברת צוות בבית הספר 

לפיזיותרפיה באסף הרופא, מרצה בקהילה לאנשי מקצוע ונשים. 

מרכזת את תחום בריאות האישה בבית הספר לפילאטיס בקמפוס 

שיאים. 

 לי סלע

פיזיותרפיסטית מוסמכת, BPT, בוגרת אונ' ת"א. מתמחה בשיקום 

אורטופדי, מצבי כאב כרוני ועבודה עם אוכלוסיית הגיל השלישי. 

מדריכת פילאטיס מזרן ומכשירים מוסמכת מטעם הג'ימנסיה- 

ביה"ס להסמכת מדריכי כושר ותנועה. מדריכת אירובי וחיזוק, 

Fitball ומתיחות. רכזת שותפה בקורסי מתיחות, פעילות גופנית 

לגיל השלישי ופילאטיס פונקציונאלי לאחר שיקום בג'ימנסיה.

ריטה מרגוזוב
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מהמורות הבכירות לפילאטיס בישראל. בעלת תואר ראשון בחינוך גופני מטעם וינגייט (המכללה ע"ש זינמן) עם התמחות במחול ולימודי 

פילאטיס מטעם Physical Mind Institute ורייל איזקוביץ. מלמדת משנת 1996 פילאטיס מזרן ומכשירים. רכזת קורסי הסמכה למדריכי 

פילאטיס מזרן ומכשירים בג'ימנסיה – ביה"ס להסמכת מדריכי כושר ותנועה. מלמדת בהשתלמויות וכנסים רבים ברחבי הארץ. בעלת 

סטודיו לפילאטיס מכשירים בת״א ״מייכלי ואביטל פילאטיס״ בשותפות עם אביטל איזנשטט.

מייכלי רותם

מורה בכירה לפילאטיס בישראל, מלמדת משנת 2003

בעלת סטודיו לפילאטיס מכשירים בת"א - "מייכלי ואביטל פילאטיס" בשותפות עם מייכלי רותם.ֿ

רכזת קורסי הסמכה למדריכי פילאטיס מזרן ומכשירים בג'ימנסיה – ביה"ס להסמכת מדריכי כושר ותנועה.

מלמדת בהשתלמויות וכנסים רבים ברחבי הארץ וסדנאות בחו״ל.

בעלת תואר שני בלימודי תרבות.

אביטל איזנשטט
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מהמורות הבכירות לפילאטיס בישראל. למדה בארה"ב אצל Jillian Hessel בשנת 1993 ועם חזרתה לישראל הדריכה ולימדה בקורסי 

הכשרת מורים ברשת דרור רז פילאטיס. משנת 2004 רכזת קורסי פילאטיס מזרן ומכשירים בג'ימנסיה, מנחה סדנאות והשתלמויות 

ברחבי הארץ ובעלת הסטודיו גוף מכוון. 

מורה לפילאטיס ומחול, בעלת ותק של למעלה מ-10 שנים ורקדנית בעברה. בוגרת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת חיפה ועו״ד 

בהכשרתה. מדריכת פילאטיס מוסמכת PMA מטעם סטודיו דרור רז ובעלת תעודת הוראה במחול מטעם מכון וינגייט. מורה בכירה 

בהולמס פלייס גרנד קניון חיפה. מכשירה מדריכי פילאטיס מטעם בית הספר הג׳ימנסיה, מלמדת פילאטיס לרקדנים מקצועיים 

ומעבירה השתלמויות והרצאות בתחום הפילאטיס.

.

.

צאלה טמיר

ענבל עזר

מלמדת פילאטיס מזרן ומכשירים ועוסקת בשיקום מזה 20 שנה. רכזת בכירה של קורסי פילאטיס מזרן וקורסי המשך של פילאטיס פונקציונלי 

לאחר שיקום בג'ימנסיה. מרצה ומשתתפת בכנסים מובילים בתחום הפילאטיס בארץ ובעולם. בעלת תואר ראשון בשיקום וספורט נכים מטעם 

מכללת וינגייט. התמחתה בפילאטיס מכשירים שיקומי מטעם   Balance Body University בסן פרנסיסקו ולמדה אצל אליזבת לארקם במשך 3 

שנים. הוכשרה  ב Poolates - פילאטיס במים בפאלו אלטו ארה"ב והמשיכה לתוכנית להסמכת מדריכי פילאטיס במים . עבדה כ 10 שנים בבית 

איזי שפירא ברעננה בהידרותרפיה וספורט שיקומי. מיטל הינה בעלת סטודיו לפילאטיס ושיקום ביישובי גדרות.

מיטל שמש- גבעון
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Pilates 2020  תכנית אירוע
ימים שלישי ורביעי 25+26/2/2020 בשעות 

 10:00-16:00
קורס גישור לגישה הקלאסית בפילאטיס מזרן בהנחיית

Benjamin Degenhardt 

 יום חמישי 27/2/2020 בשעות 10:30-15:45
כנס פילאטיס מכשירים

The Original Mat from A-Z 

בגישות  אך  המזרן  תרגילי  רפרטואר  את  לרוב  מלמדים  בארץ  שקיימים  השונים  ההכשרה  קורסי 

יומיים זה מזמין אתכם אל מאחורי הקלעים של הגישה  ונקודות מבט שונות. קורס אינטנסיבי בן 

הקלאסית. לאחר הטעימה שהביא בשנה שעברה- הפעם נעמיק ונרחיב אל כל תרגילי הרפרטואר! 

תרגול פילאטיס מתחיל תמיד על המזרן ובסופו חוזר אליו. 

בקורס זה נלמד את ההיגיון שמאחורי רצף התרגילים הקלאסי ונחקור לפרטי פרטים את התרגילים 

של ג׳וזף פילאטיס.

בקורס נדגיש דרכי הוראה שיעזרו לכם כמורים להביא את התלמידים ליכולות הטובות ביותר שלהם 

בתוך תרגול הרפרטואר תוך התייחסות למנחים והתנועה הנדרשים.

הקורס מיועד למדריכי פילאטיס מזרן מוסמכים בשיטות שונות - הוא יחדש למי שלא מגיע מהגישה 

הקלאסית וללא ספק יחדד ויעמיק גם למי שכן מכיר.

3D Reformer” (Anula)/ Bend Over Backwards (Benjamin)  :'10:30-12:45 סדנאות סבב א

12:45-13:15 הפסקה

“Pilates Gym” (Anula) / Connecting the Dots on the Reformer (Benjamin)  :'13:15-15:30 סדנאות סבב ב

“
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Anula Maiberg פירוט סדנאות עם

Benjamin Degenhardt פירוט סדנאות עם

המשטח של הרפורמר נע בתוך מסילה והתנועה היא קדימה ואחורה. לעיתים קרובות, עבור מתאמנים מתחילים, 

תנועה קווית זו הממוקדת בעיקר במישור הסגיטלי היא דרך נהדרת להתחיל לנוע.

בסדנה זו נחקור תרגילים בעלי אופי מעגלי יותר שיכולים להיות הדרך הטבעית להתקדמות של תלמידים 

מתקדמים יותר, המוכנים לתנועה שהיא תלת מימדית ומאתגרת.

סדנה זו תעסוק בתכנון מערכי שיעור של אימונים מחזוריים (אימון תחנות) המתאימים לקהל המתאמנים המנוסה יותר.

תכנון עבודה במספר תחנות במקביל היא מאתגרת מבחינת יכולת השליטה של המורה ודורשת העברת אחריות גדולה 

יותר אל המתאמנים. האם נכון להעביר אחריות כזו? המפתח הוא תכנון כאשר שיקולי הבטיחות הם נר לרגלינו.

בסדנה נלמד למקסם את חלל הסטודיו כמו גם כיצד מעודדים תלמידים לקחת אחריות בתרגול הפילאטיס שלהם.

הרפורמר הוא המכשיר המרכזי אותו פיתח ג׳וזף פילאטיס והוא תוכנן במיוחד בכדי ל״עצב״ מחדד 

את הגוף - נשימה אחת, תנועה אחת. בסדנה זו נחקור את המבנה הייחודי של הרפורמר, התרגילים המבוצעים עליו וכיצד כל 

תרגיל ממשיך את העבודה של התרגיל שלפניו.

תרגילי הרפרטואר המקורי מלאים בהזדמנויות למנחים הפוכים ופשיטות כולל היכולת לבצע ״גשר לאחור״.

בסדנה זו נסקור ונחקור את קונספט ההיפוך והפשיטה על מגוון מכשירי הפילאטיס - רפורמר, טאואר, כיסא, קשת ועוד - ונלמד 

כיצד לבנות באופן בטוח את היכולת לבצע ״גשר לאחור״. 

3D Reformer :סדנת רפורמר

 Connecting the Dots on the Reformer :סדנת רפורמר

Bend Over Backwards :סדנת מעבדה על מגוון מכשירים

“Pilates Gym” :סדנת מעבדה על מגוון מכשירים
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Anula Maiberg סדנאות עם
Modern Mat

Benjamin Degenhardt סדנאות עם

בסדנה זו נתמקד בכפות הרגליים כבסיס לתרגול ותנועה במצבים אנכיים שכל כך נחוצים לקהל המבוגר יותר. 

רבים סבורים כי תרגול המזרן עשיר (מדי) בכפיפה לפנים במנח שכיבה. אתם מוזמנים ל - 90 דקות של 

״המדריך להרמת הפילאטיס מהמזרן״.

Foot Focus

רוטציה ואנטי רוטציה (היכולת לייצב כנגד כוח סיבובי) הן יכולות חשובות של עמוד השדרה שניתן להציג באופן מהנה במהלך 

תרגול רפרטואר המזרן. בסדנה זו תלמדו ווריאציות קלאסיות ומודרניות בהשראת ה - Saw and Corkscrew על מנת להעשיר את 

שיעורי המזרן באפשרויות רבות יותר לרוטציות.

The Twisted Mat

בסדנה החשובה הזו תלמדו כלים להעצמת יכולת ההוראה שלכם בין אם ע״י שימוש במגע ובין אם ע״י אסטרטגיות מדויקות בהנחיה 

מילולית על מנת לעזור למתאמנים שלכם להצליח, להתקדם ולהשתפר בתרגול המזרן.

Spot On Mat

בסדנה זו נלמד כיצד מפתחים באופן הדרגתי נכון ובונים כוח דרך הכתף, המרפק ושורש כף היד כדי שיוביל 

ליכולת לבצע פוש אפ עם תמיכה ושליטה טובים.

Shoulder Focus

השכיחות של שינויים מבניים והגבלת תנועה בגב התחתון היא גדולה ביותר ולעיתים הם מהווים גורם לכאב וקושי תנועתי.

בסדנה זו נעמיק באסטרטגיות לתרגול המסייע להאריך ולחזק כת הגב התחתון דרך תנועה. 

Lumbar Focus

יום שבת 29/2/2020 בשעות 9:00-15:45 
כנס פילאטיס מזרן

שילוב תרגול בעמידה בתוך שיעורי מזרן זו דרך נהדרת להעשרת היכולת התנועתית של התלמידים שלנו, להוספת ממד שונה של 

תרגילים המבוצעים בד״כ על המזרן וכמובן לסייע לתרגם את התרגול לסביבה פונקציונלית יותר.

סדנה זו כוללת תרגילים בעמידה ווריאציות בהשראת רפרטואר המזרן המקורי של ג׳וזף פילאטיס.

Up & Down on the Mat
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סדנאות תוצרת הארץ

אין כמו לפתוח את בוקר הכנס בשיעור משותף לכלל משתתפי הכנס!

רגע לפני שצוללים אל הסדנאות הדר ויואב מזמינים אתכם להתעורר בשיעור מזרן ממריץ, מקפיץ ואיכותי.

Good morning Matהדר שוורץ ויואב אבידר

כל תרגילי הגלגול, הנדנוד והסווינג בשיטה. הידעתם שברפרטואר הפילאטיס מתחבאים עוד הרבה תרגילי גלגול, נדנוד והיפוך? בשיעור 

זה נכיר ונחווה את כל התרגילים האלו, ונתרגל גלגולים ממש כמו כשהיינו ילדים...בתפריט: תרגילי מזרן ו"מכשירים על המזרן".

מיה פקמןטוויסט ורוקנ'רול פילאטיס

בהרצאה חשובה וחווייתית זו תיקח אתכן יעל למסע אל שכבות שרירי הבטן, אל הקשרים המרתקים בין הבטן, הגב, הסרעפת 

ורצפת האגן, ואל השאלות הבוערות- האם צריך לכווץ את הבטן בשיעור פילאטיס? האם יש דרך "נכונה" לנשום? באמצעות 

מכשיר האולטראסאונד תקבלו הצצה בשידור חי אל פעולה השרירים, הסינרגיות המרתקות והתגובה של שרירי הבטן ורצפת 

האגן להנחיות שונות. אל תחמיצו!

יעל זאביתחושת בטן

גיל המעבר היא תקופה טבעית אך לעיתים מתרחשים בה אירועים דרמטיים עבור האישה. למרות זאת, ישנו "קשר שתיקה" 

ונשים רבות מתביישות ונמנעות מלקבל עזרה שהייתה יכולה להיות קריטית  לאור השינויים ההורמונאליים, המנטליים והפיזיים 

המשמעותיים שהן עוברות. בהרצאה זו נתעמק במאפיינים של התקופה, נדגיש את הייחוד של אימון הפילאטיס כתומך בתהליך 

המעבר ומה הדגשים לתקשורת ופתיחות כמו גם לתרגול בשלב הזה של חיי האישה.

לי סלע"לראות מעבר"
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 רפרטואר הפילאטיס כולל דרישה מתמדת משרירי הצוואר הקדמיים. מתאמנים חווים את התחושות שמתעוררות בצוואר

 כשליליות וחוששים מפניהן וכתוצאה מכך מורים רבים נמנעים מהוראת תרגילים בהם יש עבודה מאומצת של קבוצת שרירים זו.

.בהרצאה זו נכיר את הצוואר על מרכיביו , ונלמד איך לעזור למתאמנים על ידי כלים פרקטיים לתרגול אפקטיבי

ענת מרון"שנהיה לראש....."

גאוניותה של שיטת הפילאטיס היא בין היתר, במודולריות שלה. בשיעור זה ניקח את החופש להנות מהמודולריות בעולם 

התנועה בכלל תוך שמירה על הדיוק והירידה לפרטים הקטנים המזוהים עם הפילאטיס בכלל ועם אביטל בפרט.

אביטל איזנשטטפילאטיס מודולרי

כשעקרונות הפילאטיס פוגשים את קוביות היוגה, ערוץ היצירתיות של מייכלי במיטבו! מוזמנים לשיעור שכולו חגיגה של תנועה.

מייכלי רותםפילאטיס עם קוביות יוגה

שיעור סוחף וחדשני המשלב את עולם הפילאטיס עם עולם המחול. נצא למסע עם המוסיקה אל מספר קומבינציות ריקודיות 

המורכבות ממיטב תרגילי רפרטואר הפילאטיס מזרן אשר יתחברו אחד אל השני בזרימה נעימה לגוף ולנשמה. היכונו לחוויה 

מלאה ועוצמתית שתשאיר אתכם עם טעם של עוד...

Dance Pilatesענבל ברוק-עזר

איך אפשר לקחת מהפילאטיס את כל העקרונות ולקבל מהמים את כל היתרונות?

מזמינה אתכם ללבוש בגדי ים ולהצטרף לשיעור יחיד ומיוחד שיתבצע בבריכה מחוממת!

שיעור שבו תחוו את תרגילי הפילאטיס  וההשפעה שיש לתכונות המים על חיזוק השרירים וטווחי התנועה. הפילאטיס במים 

מאתגר את הגוף והנפש כאחד ויכול להתאים לכולם: מהרקדנים והספורטאים ועד לאלו הזקוקים לשיקום.

בשיעור זה נחווה מגוון תרגילים שיקבלו תפנית אחרת בתוך המים ויהוו אתגר לא פשוט, מלא בכיף והנאה. מספר המקומות 

מוגבל מאוד- יש להצטייד בבגדי ים ומגבות. שימו לב כי טמפ' המים היא 29 מעלות- מתאימה לתרגול ושחיה.

Poolates - מיטל שמש גבעוןפילאטיס במים
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מתאמנים רבים מעל גיל 65 פוקדים את שיעורי הפילאטיס והסטודיו במסגרות השונות. אף על פי שגיל אינו צריך להוות מחסום 

לביצוע אף פעילות ותרגיל, אנחנו שואפים לדייק ולהתאים את השיעור כך שכל מתאמן ומתאמנת יפיקו ממנו את המרב. 

בשיעור זה נגדיר את המרכיבים והדגשים בתרגול פונקציונאלי לגיל השלישי, אלו תרגילים ותבניות תנועה מומלץ לכלול בו 

וכיצד לתעל את רפרטואר הפילאטיס לטובת שימור ושיפור תפקודה היומיומי של אוכלוסייה זו. 

השיעור יכלול עבודה עם כדורי Overball, כדורי משקל וכיסאות.

ריטה מרגוזוב ותמר ונהודהגולדן פילאטיס- פילאטיס פונקציונאלי לגיל השלישי

במשך כל שנותיה בהדרכת הפילאטיס חיפשה צאלה אביזר שיעזור לה לתת למתעמלים שלה את התמיכה והפידבק לתנועה 

ושיעזור לדייק את התרגול.הפולאובר עושה בדיוק את זה ועוד....לולאת בד פשוטה שעושה פלאים.

בשיעור נעבור על הרפרטואר הקלאסי של השיטה עם הפולאובר ונחווה יחד את התמיכה והדיוק שהוא נותן לגוף.

צאלה טמירפילאטיס עם פולאובר



 לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-5221242 שלוחה 1 או 074-7100300
For the English program contact pilateschool@gmail.com

הוראות הגעה ימים שלישי- שישי: 

 (Waze) מרכז הספורט באוניברסיטת תל אביב

חניה בימים אלה בחניון מרכז הספורט

Wazeהוראות הגעה שבת: אוניברסיטת תל אביב שער 8 (דן בוכנר) ב

החניה בחניון שער 8. אין להיכנס לחניון מרכז הספורט!

אולם 7אולם 8אולם ספורט

הפסקה

אולם 6אולם 3 שעות

התכנסות ורישום באולם הספורט- כניסה וחניה בשער 8 8:30

9:00- 9:45

10:00-11:30

12:00-13:30

14:15-15:45

9:45-10:00

11:30-12:00

Good morning Mat

Foot Focus
Anula Maiberg

Shoulder  Focus
Anula Maiberg

Lumbar  Focus
Anula Maiberg

Up & Down 
on the Mat
Benjamin

 Degenhardt

גולדן פילאטיס 
ריטה מרגוזוב
ותמר ונהודה

 פילאטיס
עם פולאובר
צאלה טמיר

תחושת בטן
יעל זאבי

Spot On Mat
Benjamin

 Degenhardt

Dance Pilates
ענבל ברוק-עזר

פילאטיס מודולרי
אביטל איזנשטט

"שנהיה לראש..."
ענת מרון

The Twisted Mat
Benjamin

 Degenhardt

טוויסט ורוקנ'רול
פילאטיס

מיה פקמן

 פילאטיס במים
- Poolates

מיטל שמש גבעון
!!בבריכה**

___________
 פילאטיס עם

קוביות יוגה
מייכלי רותם

"לראות מעבר"
לי סלע

הפסקה

הפסקת צהרים13:30-14:15

הדר שוורץ ויואב אבידר



מועד סיום ההרשמה המוקדמת הוא 16/1/20 בחצות.

בוגרי ותלמידי קמפוס שיאים והג'ימנסיה זכאים ל- 10% הנחה עם קופון
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מחירון

קורס גישור
Intensive Mat

כנס מכשירים
Apparatus convention

סדנת עומק רפורמר
Reformer WS

כנס מזרן
Mat convention

הרשמה מוקדמת

הרשמה מאוחרת
לאחר 16/1/20 בחצות

1640

1840

550

650

490

590

490

590


