
 מכשירים לפילטיס (®CPT-PMA) יניב של הסטודיו
 לפיזיותרפיסטים מוסמכים מזרן פילטיס מדריכי הכשרתייעודי ל קורס
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 !ה/יקר ת/מתעניין
יפתח מזרן י לפילטיסמורים פיזיותרפיסטים כהכשרת ייעודי לקורס 

 .2.9.01..0ב 
 

 בעלי תעודה בלבד מוסמכיםהקורס מיועד לפיזיותרפיסטים 
 לפיזיותרפיה )בהצגת אישור לימודים(. ולסטודנטים שנה ד'

מטרת הקורס הינה הכשרת מדריכי פילטיס בדגש על שיקום 
 .יום-, יציבה והתנהלות ביוםפונקציונלי

 

 :תוכנית הקורס

 00 התרגילים, , רפרטואר שעות כ"א ללימוד שיטת פילטיס ..3שבועיים בני -מפגשים חד
, , חישוק, גלילגומייה)כדור גדול, כדור קטן, שימוש באביזרים בניית מערך שיעור, 

פתולוגיות ופציעות  תנועתי וכן שיקום פונקציונלי,וניתוח (, מתיחות, ידע "פיתה", בוסו
 ()סילבוס הקורס מצורף בקובץ נפרד .נפוצות והתאמת התרגול אליהן

 
  01004, 2004, 41000, 01000, 04000, 1000, 41001, 44001, 0001, 0.01 ,0101 עיתוי המפגשים:

 0 21-40:11:.0ות בשעימי רביעי 
 ורד יתואמו לימי שישי בבוקר0עם גלית  01+  1 מפגשיםשימו לב: ייתכן ש

 

 'צפייה, אסיסטנט והעברת שיעורים. – שעות סטאז 
 

     : מנחי הקורס

 ,מנהל הסטודיו, יניב מזרחי CPT-PMA® 0 

 ,גלית ורדBPT ,NDT .   מנהלת הסטודיו לפילטיס 
 0מכשירים, להבים                           

 
 )רזומה המנחים מצורף בקובץ נפרד(

  
 

 0 10104102סגירת הרשמה לקורס: שישי, 
 4402041020: שישי, (הנחהמחיר הרשמה מוקדמת )ת סגיר

 

 הדרישות.למסיימים העומדים בכל תעודת הסמכה מוכרת לעבודה בתחום בכל הארץ, תוענק  -

 , באר שבע.30ה", רחוב שז"ר הקורס ייערך בסטודיו אשר ב"בבית שקמ -

 למסיימים את הקורס.ספר מקצועי יוענק  -

 הנחה ברכישת אביזרי פילטיס דרך הסטודיו. %.0 –  הטבה לנרשמים -
 

 עלות הקורס:

 :רגיל 
 0תשלומים( 01)ניתן לחלק עד ל ₪  4211 

 חברי עמותת הפיזיותרפיה:הטבה ל / (4402002עד לתאריך ) הרשמה מוקדמת 
 תשלומים(0 01)ניתן לחלק עד ל ₪  4111 

 
בסטודיו ע"ב  שיעורי פילאטיס 01-בזכאות להשתתף , הרשמה וטיפולדמי התשלום כולל: 

מקיפה ומפורטת , קורס מעשי, שעות סטאז', חוברת קורס 01..30.0 עד לתאריךמקום פנוי 

 אין כל תשלום נוסף0עם הדגמות של כל הרפרטואר הנלמד.  DVDבכל הנושאים, 



 
 שימו לב:

 
 ** לסטודיו שמורה הזכות לשינויים.

 ** פתיחת הקורס מותנית בהרשמה בפועל של מינימום משתתפים.
 תשלומים0 01 –** ניתן לחלק את התשלום לקורס עד ל 

תוענק הנחה בגובה מכשירים בסטודיו  פילטיסלנרשמים/ות בעתיד לקורס מדריכי ** 
 ממחיר קורס המכשירים0  %01
 

  שימו לב: –נוהל ביטול   
 

 החזר כספי מלא. –הודעת ביטול עד שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס 
 מעלות הקורס. %..החזר כספי בגובה  –הודעת ביטול עד מועד המפגש השני של הקורס 

 ללא החזר כספי כלל. –הודעת ביטול לאחר מועד המפגש השני של הקורס 
 
 

 לפרטים / שאלות נוספות:
 

 .829..1-9../  1-29.9109.. –יניב מזרחי 

 .yanivpilates@gmail.comcoursim  3..1-3928.. –יונתן בנדלק 

 
 נשמח לראותכם!
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