
 

 
 

 -  לפיזיותרפיסטיםסמינר סקוואט ודדליפט 

 את הפער בין הקליניקה לעולם הכח מגשרים 

 9:00-15:00, שעות:  3, קיסריה, רחוב ידיד החולות 15.12.2019

 הסקוואט  

 סקירה טכנית אודות כל שלבי הביצוע בתרגיל.   •

 היי בר מול לואו בר מול פרונט סקוואט.   •

 האחיזה ועומק הירידה.   שיקולים שונים בבחירת רוחב הפיסוק, •

 התמודדות עם בעיות וטעויות נפוצות סקוואט עם מוט חופשי למתאמן המתחיל ולימוד דרכי התקדמות   •

 והשלבים שלמדנו.   הווריאציות נלמד ונתרגל את כל  -עשי תרגול מ  •

 

  הדדליפט

 ברגליים ישרות.  דדליפט רומני, סטיף לג דדליפט, דדליפט :  התרגיל נית אודות כל שלבי ביצוע סקירה טכ •

 דדליפט קלאסי מול סומו דדליפט. •

 דרכי התקדמות לדדליפט מהרצפה למתאמן המתחיל   •

 התמודדות עם בעיות וטעויות נפוצות  •

 והשלבים שלמדנו.   הווריאציות נלמד ונתרגל את כל  -תרגול מעשי  •

 

 בקליניקה  סקוואט ודדליפט 

 ערכת תנועה מה הסקוואט יכול ללמד אותי בקליניקה? סקוואט ככלי לה •

 דדליפט כתרגיל לכאבי גב תחתון.  •

 בסקוואט ודדליפט פציעות נפוצות •

   –דיון  •

o האם חשוב? מתי? למי?  או גב נייטרלי גב עגול , 

o   ?טכניקה, האם חשובה? למי? מתי 

 עם אמצעים הקיימים בקליניקה   תרגול סקוואט ודדליפט •

 

 : טרות הקורסמ

 יפטסקוואט והדדל השונות של ה בווריאציות המשתתף ילמד ויתנסה  •

 המשתתף ילמד דרכים יעילות ללמד את התרגילים השונים.  •

 לשם תקשורת טובה יותר עם המטופל הפעיל.  המשתתף יכיר את הטרמינולוגיה של עולם הכח •

 המשתתף ילמד לשלב את התרגילים בצורה יעילה בקליניקה וכתרגול הביתה.  •

 המשתתף ידע להבין מתי טכניקה משנה ומתי לא.  •

 

 יום עיון: ת הסגרמ

 . חלוקת שעות: באולם קרוספיט מאובזר שעות  6יום אחד של  •

o  ם ניתוח ביומכני של התרגילים השוני –חצי שעה 
o  הכרת תרגילי הסקוואט והדדליפט לעומק –שעה וחצי . 

 

 

   ₪  400מחיר ללא חבר עמותה    ₪  300בר עמותה מחיר לח

 לחץ כאן לתקנון ביטולים                    לחץ כאן להרשמה 

 

http://ipts.force.com/rscontactchecker
http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Cancellation_terms_and_conditions(1).pdf


 

 
 

 צים: על המר

  כושר החדר  מעולם  מתאמנים  ועם מכבי  חולים בקופת  עובד.  כושר  ומאמן  בפיזיותרפיה ראשון  תואר  בוגר  – מלמן  ניה'ג

 .  הלחימה  ואומנויות 

  כושר  למאמני  מקצועיים סמינרים מנחה. והיפרטרופיה  כח באימוני   בעיקר עוסק ,  בווינגייט  למאמנים  ס"ביה  בוגר   – רובין  יפים

 . בפאוורליפטינג ישראל   באליפויות מדליסט . ומאמנים
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