
 

 
 

 

 מרתה פילאטיסמרכז הכשרת מדריכים תקנון 

 

 רן  מזקורס מזרן 
 

 

 :דרישות הקורס לקבלת תעודה .1

 הפרונטליים.  מהמפגשים 90%ב  תתפות הש •

 .שעות הוראה פרטנית כולל הגשת עבודה עיונית  50מילוי חובת סטאז' של   •

 .לפחות( 80%מבחן עיוני אונליין )ציון של  •

  ם במפגש האחרון .קיישיתחת במבחן מעשי עמידה מוצל •

 

 

 :היקף הקורס .2

 .עימפגשי קורס מזרן חד שבו  14 •

 .מפגשי קורס אנטומיה יישומית 6 •

 ת אקדמאיות. שעו  50  –סטאז  •

 

 

 :   תעודת הסמכה .3

מכה מטעם  בסיום כל חובות הקורס והסטאז', לרבות המבחן המסכם, תוענק תעודת הס

ביטוח  הספורט ומוכרת לצרכי  עומדת בדרישות של חוק ה זותעוד .יסלאטמרתה פי  מרכז 

 ובעולם ומאפשרת תחילת עבודה בכל מוסד פילאטיס  מקצועי. התעודה מוכרת ומוערכת בארץ 

בוגרי קורס מזרן יוכלו לגשת למבחני ההסמכה של ארגון הפיאלטיס  פתיחת מכון עצמאי.  וא

 .רגוןהא טעםולקבל תעודת הסמכה מ PMA לאומי-הבין

 

 :  מעבר מקורס לקורס .4

עליו   מקום אחר,או ב \ר ימצא לנכון לעבור מהקורס בו הוא משתתף לקורס במועד וד אשתלמי

הולי  הצוות הנילאחר הרישום כרוך בתיאום ואישור חר  א רסלקו. מעבר מנהלת הקורסללהודיע  

הלת  עם הנות מורבמידה ואין אפשרות למעבר הנ"ל מסיבות הידועות וש כשרות. של מרכז הה

 ם לרצונו של התלמיד. יביאנו מחוי, אין המרכז 
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 :  אימון בשטחי הסטודיו .5

 

בזמן  הסטודיו.  טחימן בשלהתא להםומאפשר  התלמידים עריו בפניאת ש פותח  המרכז ההכשר •

אחד הכללים, לא  אימון בשטחי הסטודיו יש לנהוג ע"פ הכללים הבאים, תלמיד אשר יעבור על 

 :  הצוות הניהולילהמשיך בשעות ההתלמדות וההתמחות עד לשיחה  יוכל

 נקי ומסודר. כון  ולהשאיר את המ  השתמש במהלך האימון באחריות התלמיד להחזיר את הציוד בו •

, אין לאכול , לשתות, להרעיש, לשוחח  וות המרכז ללא תיאום מראש עם צן בסטודיו אין להתאמ •

 המתנהלים בסטודיו.  ד אחר המצוי בסטודיו ולהפריע בכך לשיעוריםתלמי בטלפון או עם

  שונות : .6

או \ואת הזכות לשינויים בתאריכים  ולעצמ  שומרמרכז הכשרות מדריכים מרתה פילאטיס 

 במחירים, בהתאם לקיים בשוק.

 

 :  תשלום לקורס .7

 היישומית. מיה לל בתוכו את קורס האנטוכו, מחיר זה  ₪ 6500הינה  מכשירים עלות קורס  •

לצורך   שהינם חלק מהסכום הכולל ( ) ₪  1000בסך  מקדמה עם ההרשמה לקורס יגבו דמי  •

 .  ריון מקום בקורסשי

  וניתן לחלקהעד לחודש לפני תחילת הקורס  הסדיריש ל ₪ 5500סך בלום ת התש את יתר  •

 ש לאחר סיום הקורס. יהיה לא יאוחר מחוד . תשלום אחרון לתשלומים

 את הקורס עד  להתחילאת התשלומים לא יוכל לקבל חוברות לימוד ולא   סדירא יתלמיד אשר ל •

 רעון מיידיע"י הבנק, יעמוד החוב לפילהסדר התשלומים. במקרה שתשלום כלשהו לא יכובד           

 . מרכז ההכשרותאו ריבית ודמי גבייה, כפי שייקבעו ע"י \הפרשי הצמדה ו במזומן בתוספת          

חיוב שבוצעה באמצעות כרטיס האשראי, ישלם גם   יא הוראתל מכל סיבה שהלבט  תלמיד המבקש •

 ול עסקת האשראי הכוללת. ביט ישלם בית הספר לחברת האשראי, בגין\את העמלות ששילם

 

 

 :  ביטול הרשמה .8

 בכל מקרה של ביטול, דמי המקדמה לא יוחזרו. במידה והתלמיד אינו מעוניין להשתתף בקורס 

 עד חודש מיום פתיחת הקורס למזכירות בית הספר. ביטול עד חודש לפני מועד  עליו להודיע          

   –מועד פתיחת הקורס ביטול פחות מחודש לפני  משכר הלימוד.  50% יוחזרו –ס  פתיחת הקור           

 ם מקרה. ושבוע לפני הפתיחה אין החזרי כספים בש משכר הלימוד. עבור ביטול 25%יוחזרו           

 

 

 

 

 _______________              ________________                   ______________ 

 חתימה                 שם פרטי ומשפחה                       תאריך                      
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