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 פילאטיס קורס מדריכי סילבוס 

 מידע כללי 

בעלי רקע תנועתי   20מיועד לבוגרים מעל גיל שעות לימוד ה  250הינו קורס בהיקף של פילאטיס קורס מדריכי 
   להשתתף באופן הכוללים בין השאר דרישהלימודים מעשיים  ו  הקורס משלב לימודים עיוניים.  משמעותי

 . ולתרגל באופן עצמאי, להגיש דוחות צפייה פילאטיס  בשיעורים ידימלכת פעיל

פציעות ספורט, מתודיקה של הדרכה ואימון ותזונה  : אנטומיה, במדעי האימון אונליין קורסיבקורס נלמדים 
 ומעשיים בתחום הפילאטיס.  םתיאורטיילספורטאים ולימודים 

 דרישות כניסה לקורס 

   20גיל 
 בעלי רקע תנועתי ועבודה עם הגוף לפחות שנה באחד מהתחומים הבאים: 

 יוגה, ריקוד, קפואירה, גמישות ומוביליות, פארקור, סטריט וורקאאוט וכו'..  •

 השתתפות פעילה ורציפה של לפחות שנה בשיעורי פילאטיס מזרון או מכשירים  •

 בעלי תעודת מדריך ספורט ותנועה במגוון תחומים  •

 לאחר הרשמה ולפני המפגש הראשון כל המועמדים יתבקשו:

 שיעורי פילאטיס מכשירים.   3לספק אישור בכתב  על השתתפות במינימום של   •

 לתרגל באופן עצמאי לפחות חמש פעמים את תרגילי הבסיס בהתאם  לסרטון שישלח.  •

 ללמוד חומר רקע שישלח.  •

 במפגש הראשון תתקיים הערכה עיונית ומעשית על בסיס החומר הנ"ל לבחינת התאמת המועמדים לקורס. 

 ת הקורסמטרו

 היכרות עם שיטת פילאטיס רקע, פילוסופיה ועקרונות  •

 הקניית  סטנדרטים להדרכה בטיחותית.  •

 לימוד והקניית מיומנויות הוראה.  •

 לימוד ותרגול אוצר תרגילים  •

 לימוד בניית מערכי שיעור והתאמתם לאוכלוסיות מגוונות •

 העשרת הידע  •

 אופן הלימוד 

 בחלקים העיונים למידה עצמית 

הסטודנטים נדרשים להשתתף באופן  בחלק המעשי: שיעורים מעשיים בסטודיו, התנסות בהוראת עמיתים,  

פעיל בחלק הענפי ולהפגין כישורים מקצועיים, חברתיים, ויכולת למידה ויישום. לשיעורים המעשיים על  

 הולם.הסטודנטים להגיע בלבוש  
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 הסטודנטים לבצע את המטלות הבאות בנוסף לשיעורים הרגילים: מידי שבוע במהלך הלימודים יידרשו 

 .ים כתלמיד מזרן/להשתתף בשיעור פילאטיס מכשירים.  1

 ..  לצפות בשיעור פילאטיס ולהגיש דו"ח צפייה לרכז הקורס2

 .  לתרגל כל יום באופן עצמאי מטלות שיינתנו. 3

 הסמכה דרישות 
 

 ורצינית במהלך הלימודים. השתתפות פעילה והתנהלות מכבדת  .1
 .המעשייםמהשיעורים   90%   -חובת נוכחות ב .2
 .  70, ובמבחן המעשי 70ציון עובר במבחן עיוני  בחינות:  מעבר .3
 ש"ל בתוקף  28תעודת מגיש עזרה ראשונה בהיקף של   .4

 
 
 

 תעודות סיום

 למסיימים בהצלחה את הקורס ינתנו שתי תעודות: 

 פילאטיס מזרן מדריך  .1

 מדריך פילאטיס מכשירים )רפורמר(  .2

 

 מבנה הקורס 
 

 אופן הלימוד שעות לימוד נושא הלימוד 
 ליין אונ 30 אנטומיה א+ ב 

 ליין אונ 15 תזונה לספורטאים 
 ליין אונ 15 פציעות ספורט 

 ליין אונ 15 מתודיקה של הדרכה 
 פרונטאלי ועבודה עצמית  147 פילאטיס 

 חלק אונליין וחלק פרונטאלי  28 עזרה ראשונה 
  250 סה"כ
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 תורת הענף עיוני ומעשי-פילאטיס 

 טרות הקורסמ
,  פילוסופיות אימון  , בטיחות באימוניםמגוון תרגילים בשיטת פילאטיס,  הקניית ידע בנושאים הבאים: 

 . תכנון האימון, שיטות הוראה ,מיומנויות הוראה

 בקבוצה, עבודה עצמית.  שיעורים מעשיים, הוראת עמיתים, דיונים –אופן הלימוד 

   -דרישות הקורס 

 מעבר מבחנים עיוניים ומעשיים  •

 הגשת עבודות  •
 מהמפגשים המעשיים   90%נוכחות פעילה בלפחות  •

 

 מבנה הקורס
 

 שעות הוראה הנושא הנלמד 

 6 תרגילי הכנה 
 רקע פילוסופיה והסטוריה של שיטת פילאטיס 

 תרגילי יסוד בשיעורי פילאטיס  מזרן 

 פילאטיס  מזרן תרגילים מתקדמים בשיעורי 

 היכרות ותפעול  –רפורמר 

 תרגילי יסוד בשיעורי פילאטיס  מכשירים 

 תרגילים מתקדמים בשיעורי פילאטיס  מכשירים 

 בניית מערך שיעור 

 התאמת תרגילים לאוכלוסיות מגוונות 

 שיטות אימון 

72  

 57 תרגול אישי 

 12 צפייה והגשת דוחות 

 147 סה"כ
 
Litrature: 
  
Pilates for Beginners: Core Pilates Exercises and Easy Sequences to Practice at Home 
by Katherine Corp and Kimberly Corp 
 
Ellie Herman's Pilates Reformer, Third Edition 
by Ellie Herman   
 
p-i-l-a-t-e-s Instructor Manual Reformer Level 1 
by Catherine Wilks  
 
p-i-l-a-t-e-s Instructor Manual Reformer Level 2 
by Catherine Wilks 
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 אנטומיה 

 אנטומיה 
 

 שעות  30

 אונליין  –אופן הלימוד 

הקורס נחלק לשני נושאים אנטומיה א' ואנטומיה ב', כל אחד מהנושאים הקורס מורכב מחמש יחידות לימוד  
הניתנות אונליין, בסוף כל יחידת לימוד מופיע בוחן  אמריקאי, בן חמש שאלות, ניתן לגשת לכל בוחן  מספר  

 פעמים כל עוד הקורס פתוח. 

 כל נושא יורכב ממוצע ציוני הבחנים שבו. הציון הסופי של 

  מבנה הקורס
 

 שעות הוראה נושאי הלימוד  
 סקירה  –מערכות ואברים בגוף האדם  1

 תאים, רקמות )חיבור, שריר עצב(
3 

 4 מערכת הלב וכלי הדם  2
 4 מערכת הנשימה  3
 2 מערכות השתן והעיכול     4
 מערכת העצמות  5

 המפרקים תנועות ומערכת 
4 

 8 מערכת השרירים  6
 3 מערכת העצבים 7
 2 מבחן מסכם  8

 

 חובות הסטודנט

 גם באנטומיה א' וגם באנטומיה ב'  70הבחינות בציון ממוצע של לפחות מעבר 

 

 ביבליוגרפיה 

1. Atlas of Human Anatomy (Netter Basic Science) 

2. Anatomy of Movement by Blandine Calais-Germain  

3. Anatomy of Movement: Exercises 3rd Edition by Blandine Calais-Germain 

  

http://www.ics.org.il/
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 קורס אונליין  -הדרכה ואימון מתודיקה של 
 הכין וערך ד"ר גיא מור  –שעות  15

 אונליין  –אופן הלימוד 

הקורס מורכב מחמש יחידות לימוד הניתנות אונליין, בסוף כל יחידת לימוד מופיע בוחן  אמריקאי, בן חמש  
 ניתן לגשת לכל בוחן  מספר פעמים כל עוד הקורס פתוח. שאלות, 

 הציון הסופי של הקורס יורכב ממוצע הציונים בחמשת הבחנים. 
 

 מבנה הקורס
 

יחידת  
 הלימוד

 פירוט הנושאים הנלמדים ביחידת הלימוד             

 פילוסופית אימון ואתיקה   1
 

 פיתוח ומימוש של פילוסופית אימון בה הספורטאי במרכז 
  

 בטיחות ומניעת פציעות   2
 

 בטיחות, ציוד מגן, נהלים בטחון וביטוח
  דרכי הוראה ותקשורת, העברת מידע  3
 הוראה של מיומנות וטקטיקה בספורט    4

 
  שיטות והוראה של מיומנות ספורט

  המאמן/מדריך כמנהל  5
 

 חובות הסטודנט

 70מעבר הקורס בציון 

 

 ביבליוגרפיה 

1. Successful Coaching, Rainer Martens, Human Kinetics 2012. 
2. Motor Learning & Development, P S Haibach, G Reid, D H Collier, Human Kinetics 

2011. 
3. Krav-Maga Teaching With Doubt, A Moriya, G Mor, A.R Print. Israel 2016.  

  

http://www.ics.org.il/


 

 
 המכללה הישראלית למדעי האימון והספורט בע"מ 

 יפו -א"ת , 2מרכז דניאל לחתירה, רוקח 
http://www.ics.org.il   :7456740-050טלפון 

 

 
 

 קורס אונליין  -תזונת ספורט 
 הכין וערך יובל וכטרמן דיאטן קליני  –שעות  15

 אונליין  –אופן הלימוד 

ניתן  הקורס מורכב מנושאי לימוד הניתנים אונליין, בסוף כל נושא מופיע בוחן  אמריקאי, בן מספר שאלות,  
 לגשת לכל בוחן  מספר פעמים כל עוד הקורס פתוח.

 הציון הסופי של הקורס יורכב ממוצע הציונים  שהושגו בבחנים. 
 

 מבנה הקורס
 

נושאי 
 הלימוד

 פירוט הנושאים הנלמדים ביחידת הלימוד             

 תזונה וספורט  1
 חלבונים, שומנים, פחמימות  2
 תוספים              3

 שיטות מדידה 4

 תכנון תפריט  5

 מיתוסים 6

 

 חובות הסטודנט

 70מעבר הקורס בציון 

 
 ביבליוגרפיה 

1. Clinical sports nutrition 5th edition, Louise burke & Vicki Deakin 2015. 
2. Krause’s food & nutrition care process L Kathleen Mahan & Janice I Raymond. 
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 פציעות ספורט – קורס אונליין 
 15 שעות – הכין וערך אדיר שוורץ פיזיותרפיסט 

 אונליין  –אופן הלימוד 

הניתנים אונליין, בסוף כל נושא מופיע בוחן  אמריקאי, בן מספר שאלות, ניתן  הקורס מורכב מנושאי לימוד 
 לגשת לכל בוחן  מספר פעמים כל עוד הקורס פתוח.

 הציון הסופי של הקורס יורכב ממוצע הציונים  שהושגו בבחנים. 
 

 מבנה הקורס

 רפואת ספורט והמערך הרפואי  1
 אקוטי  -פציעות ספורט 2
 שימוש יתר  -ספורטפציעות  3
 פציעות ספורט נפוצות בגף העליון  4
  פציעות ספורט נפוצות עמוד שדרה 5
 פציעות ספורט נפוצות במפשעה ובירך  6
 פציעות ספורט נפוצות ברך, שוק וכף רגל  7

 

 

 מקורות עזר*:

 . פציעות ספורט (הוצאה מחודשת). הוצאת מיל.  8686מיטרני, ר. . 1

 . אנטומיה, פיסיולוגיה ופתולוגיה של גוף האדם. ישראל: ערן תמיר. 8668תמיר, ע.   . 2

3. Peterson, L. & Renstrom, P. 2005. Sports Injuries – Their prevention and treatment, 3rd edition. 
UK: Martin Dunitz Inc . 

4 .Hill-e, 3rd edition. Australia: McGrawBruckner, P. & Khan, K. 2006. Clinical Sports Medicin 
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