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Ball and Roller Workshop 
 שון פ. גאלנגרבהנחיית 

BFA, PT, CFP, CPT, MS 

 10:00-17:00בין השעות , נובמבר 18, שנייום 
 הסדנא תתקיים בסטודיו של אורלי אורן, מרכז סוזן דלל, תל אביב

 למשתתפים בסדנא תוענק תעודת השתתפות וכן חוברת רלבנטית
 

-וה myofascial-נקודות היזום י גומי כדי לשחרר ולמתוח באופן וכדור םכיצד להשתמש בגלילינלמד • 
trigger  אנושי.שלד הבמבנה הם הקיימים דפוסיבמישורים השונים, דרך התפקודיות 

 
 
רבים לות מתאימולכן  גוף עליוןפלג בגפיים ובאת הסירקולציה של הנוזלים רות פטכניקות אלה מש• 

 בריא.ונע טיפול מתעניין במכמו גם לכל מי שמהתלמידים בסטודיו, 
 
 
 
העצים את ו/ או ל לבמידת הצורך, להקשיסייעו בסטודיו, שיעור לכתוספת תרגילים ספציפיים למד ל• 

 עבודת הפילאטיס. 
שעות רבות של עלולות לנבוע מהמדריך כשלך המגבלות וחוסר האיזון בטפל לבאופן עצמאי ללמוד 

 הוראת פילאטיס.
בין מפגשי תלמידיך יכולה גם לשמור ולשפר את בריאותם ורווחתם של  צורה זו של טיפול עצמי• 

 הפילאטיס.
 
 
 .Ball and Roller באמצעותמאוזנים הנדרשים לחיים  stability/ mobility נדון ביחסי• 
 
 
 
 תעשיר את ארגז הכלים שלך כמדריך.סדנה זו • 

 לשמור על, על מנת פילאטיסהגול תרוך בתמ, להעצים וללעזורנבין כיצד להטמיע את התרגילים כדי 
 דינאמי. איזון תפקוד מיטבי על ידי ו מצב יציבהגוף ב

, ילות פיזיולוגית של מערכת השלד והשריריםבחיי היומיום בפעאיזון זה מאפשר לגוף לתפקד בקלות 
 .השונים חלקי הגוףבמספק דרך לשמור על יציבה דינאמית ולהקטין את יחסי הלחץ ו
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Ball and Roller Workshop 
By Sean P. Gallagher, BFA, PT, CFP, CPT, MS 

:0071-10:00November, , thMonday, 18 
At the Orly Oren, Pilates Studio Suzzan Dellal center, TLV, israel 

Participants will receive a certificate of participation and a relevant booklet 
 

 

 Participants will learn how to teach their clients how to use foam rollers and 
rubber balls to actively release and stretch the dysfunctional myofascial 
trigger points and fascial planes force transmissions patterns that are 
endemic in the human structure. 

 These techniques also facilitate movement of the fluids in the extremities and 
torso. This method is applicable to most Pilates client populations as well as 
for anyone seeking a healthy preventative care program. 

 To provide specific after Pilates session exercises to your clients that will help 
facilitate and enhance the Pilates work that you currently provide. To manage 
and self release your own myofascial/ fluid imbalances and restrictions that 
may result from teaching Pilates work. 

 This form of self care can also maintain and improve the health and well 
being of your clients between Pilates sessions.  

 We will discuss the stability/ mobility functional relationships that are required 
for living life that can be addressed using foam rollers and trigger point balls .  

 This workshop provides a way to incorporate the changes that can be helpful 
in supporting a pilates practice to enhance and support the body and maintain 
it in the steady state of optimum function by allowing a dynamic reciprocal 
balance. This balance permits the body to function with ease when the 
demands are made on physiological activity of the musculoskeletal system. It 
also provides way to maintain a dynamic posture and decrease stress 
relationship of all body parts.  

 


