
Yogaיוגה-לקאלהמוריםקורס Alliance Professionalsא'שנה

Yogaמטעםש"ל300מוסמך,מורהשלבינ"לתעודהמעניקהקורס Alliance Professionals

מערכי שיעור למורים ליוגה לכל רמות המתרגלים, תכני העשרה, יוגה כאורח חיים, יוגה כמקצוע.

ליווי על ידי שני הסתן למשך כל הקורס ושנה שלמה מתום הקורס לכניסה קלה ומוצלחת להוראה.

הקורס עובד בשני צירים:

המסע האישי והמשותף שלנו להעמקה כמתרגלי יוגה.1

הדרך המקצועית להפוך למורים מצוינים לקאלה יוגה בעלי ידע מקיף, שימושי ומעמיק..2

מטרות הקורס:

להכשיר מורים מצוינים ומקצועיים, אכפתיים ונעימים, בעלי ידע פרקטי ותיאורטי מקיף.●

הכשרת מורים בעלי תרגול אישי, שרואים בהתפתחות וההעמקה האישית שלהם כתנאי ללמד●

להעניק תרגול מקצועי יסודי ומקיף בכל תחומי היוגה כולל ביטוי היוגה בחיי היומיום, ולאפשר●

לכל מורה למצוא ולבסס את החיבור האישי ליוגה.

הפצת שיטת קאלה יוגה בישראל ופיתוח קשרים בין מורים ליוגה כסנגהה ובינם לבין הקהילה●

בה הם חיים. זאת מתוך התפיסה שיוגה הינה כלי לשינוי חברתי שיוצרת השפעה מייטבית על

היחיד והסביבה

תנאי קבלה:

ראיון אישי לבדיקת התאמה עם שני הסתן או עם צוות קאלה יוגה●

,IYFליוגה,הבינ"לביה"סדרישתלפימוגדריםליוגה-מורהתעודתלקבלבשבילהתלמידחובות

YAI:

בקורס.נוכחות80%לפחות●

הכתוב.במבחןלפחות75ציון●

וידאו של התלמיד מתרגל- נבדק בחו"ל.●

העברת התנסויות בקורס●

עמידה בנהלי הקורס והתקנון●



מידע טכני:

הלימודים מתחלקים לתרגול, תאוריה, שילוב שלהן יחד וחלק מהקורס כולל התנסות התלמידים.

מבנה הלימוד:

שעתיים של תרגול מעמיק הכולל אסאנות, רצפים, פראניימה, הרפייה, מדיטציה..1

בהמשך הקורס יוקדש חלק מזמן זה להתנסות התלמידים.

שעה וחצי לימוד של הבנת השיטה, פילוסופיה, אנטומיה כל הידע התאורטי שנלמד בצורה.2

שמשלבת תרגול תאוריה.

מדיטציה ומיינדפולנס.

איזו תעודה מקבלים?

ש"ל300מוסמךמורהתעודתמעניקבהצלחהסיוםשעות300כוללתא'שנה

ש"ל600בכירמורהתעודתמעניקבהצלחהסיוםשעות.300כוללתב'שנה

חישוב השעות מתבצע לפי חישוב אקדמי שנקבע לפי התוכן של כל מפגש.

נושאי הלימוד קורס מורים לקאלה יוגה שנה א', מחולקים לשעות בטבלה המצורפת:

נושאי לימוד-
כולל תרגול

ותאוריה

מספר ש"לפירוט

נמסקר יוגה- ברכות שונות לפי תנוחות שיטת ביה"סאסאנות
הבינ"ל:

ברכת השמש
sasangasana-השפןתנוחת

Adhuמטה-מביטכלב mukka svanasana
צ'אנדרה נמסקר- הברכה לירח

Kijcululukasaמa - הבטןעלשכיבה
Nakulasana- הנמייהתנוחת

Navasana- האונייהתנוחת
Anantasanaהדרקוןלתנוחתהברכה
Pipiakasanaהנמלהתנוחת
Utpithikasanaהשולחןתנוחת

Halasanaמחרשה
Asanga-לכתפייםהברכה Namaskar

Zambukasana- חילזון

שעות40



Trikonasana- משולש
Paschimuttanasanaפאשימוטנאסנה

Garabhasana- קיפוד
Mandukasana-צפרדע

Viparita Karani
Manasasana-החושב

Vatayanasana- הרוכבתנוחת
Kagasana- הברווזתנוחת

Makarasana/Chaturanga
Vasistasana

Markatasana-קוף
Parvatasanaבישיבה-ההר

Utkatasana-כסא
Ardha Chandra- ירחחצי

Kurmasana-צב
Shivaלשיווה-הברכה Namaskar

Krikasana- ציפור
Parighasana- שער

Balasana- ילד
Virabhadrasana- לוחם,גיבור

Pavanamuktasanaהדובוןתנוחת
Simhasana- האריהתנוחת

תנוחת עץ
מד זוית
דבורה
ברבור
Bidalasanaחתול
Svanasanaכלב

Alignment-שעות10תנוחותותיקוןדיוק

שעות8תנוחות הפוכות וכוח ידיים

שעות4תנוחות שיווי משקל

שעות4תנוחות כפיפות לאחור

שעות4תנוחות כפיפות לפנים



שעות4תנוחות גמישות

מודרות
Paniasanasידיים-כפותתנוחות

תנוחות זרועות ואמות
Mukhasanasפנים-תנוחות

שעות4

פוזיציות -תתי תנוחות
עמוד שדרה.1
תנוחות רגליים  ותנוחות ידיים.2

Purna Padavi Krama Yoga

שעות4

קאלה יוגה- יוגה אמנותית
איך בונים רצף נכון ובריא? על מה לא מוותרים בשיעור

יוגה?
פוזיציות וחיבורים בבניית רצפים

Purna Vinyasa Yoga- תנוחותהרכבת
Purna Krama Yoga- תנוחותרצפיהרכבת

הרכבת שיעור יוגה, מתודולוגיה בהוראת יוגה
מעבר בתוך תנוחה ובין תנוחות

עיצוב ובניית שיעור פרקטי

שעות25

שעות3הבסיס ליוגה תרפיה

איך בונים רצף?:
פיצויתנוחת.3חלופיתתנוחה.2אלטרנטיבית.תנוחה1
משלימהתנוחה.4

עקרונות בהתאמת תנוחות:
בניית וריאציה מאתגרת או הקלה

שעות10

הכרות עם מילון התנוחות- כל התנוחות ביוגה:
תנוחות:לסוגי.חלוקה1

הגיון הדחיפה והדיפהכוח-
הגיון הטריאנגולציהשיווי משקל-

איך מפתחים גמישות,מהי ההגדרה האנטומיתגמישות-
לגמישות, כיצד יש לתרגל וללמוד את הנושא וכיצד

להתייחס אליו בשיעורים שונים
תנוחותסיווגעםהכרות.2

שעות20

מה ההגדרה לתנוחה ביוגה?
מה היחס הגיאומטרי בין חלקיחותם התנוחה ופיגורה-

הגוף ובינם לקרקע

שעות3

שעות143סה"כ



9הנשימה,שליוגהSwaraיוגה-וסווראהפראנימהפראניימה
איךפראנה?בפועלמהי.PRANAYAMAנשימהסוגי

מלמדים תרגילי נשימה? למה זה חשוב?

שעות15

Swara Yoga- שעות10הנשימהשליוגהשלטכניקות

שעות25סה"כ

פילוסופיה
והיסטוריה

פטנג'לי,שלהיוגהאיברי8
הגדרה מהי יוגה ומהו עץ היוגה

שעות15

יאמאס וניאמס- איך האתיקה של היוגה מתבטאת
בשיעור פרקטי? איך היא מתבטאת ביומיום עם

המשפחה שלנו, העבודה שלנו ועם עצמנו? למה זה
חשוב?

שעות10

שעות2ההיסטוריה של היוגה

קריאה, עיון, מבנה ומשמעות בתרגולהבהבגוד גיטה-
ובלימוד יוגה

שעות15

פילוסופיה הינדית
מיתולוגיה ופילוסופיה הודית

שעות15

עיון, מבנה ומשמעות בתרגולסוטרות של פאטנג'לי-
ובלימוד יוגה

שעות10

שעות94סה"כ

ריכוז
והתבוננות

Samaהרוגע-שליוגה Yoga:
Pratiaharaהחושים-כינוס

Daharnaריכוז-

שעות20

שעות15שיטות טכניקות למדיטציה ותרגול מדיטציה

שעות35סה"כ

אנטומיה,
פיזיולוגיה
ופתולוגיה

שעות4התאמת תרגול היוגה לכאבי גב

שעות4אנטומיה ומכניקה פונקציונלית של השלד

אנטומיה ומכניקה של השרירים, שכבות, קשרים,
חיבורים, פונקציות

שעות4



מערכות פנימיות- לב ריאה, עיכול, מוח, מערכת
אינדוקטרינית, מערכת לימבית

שעות2

שעות14סהכ

יוגה כמקצוע
עם אותנטיות

ורווחיות

שעות3צפייה, התנסות בהוראה וסטאז'

איך מרוויחים כסף מיוגה? איך שומרים על יושרה
ואותנטיות כשיוגה הופכת למקצוע שלנו?

איך לפרסם את עצמנו בלי להישאב למדיה החברתית?
איך מוצאים תלמידים לשיעורים פרטיים או איך לבנות

קבוצות תרגול מתמידות ומצליחות?

שעות5

טכניקות שונות בהוראת יוגה:
איך בונים שיעור יוגה לאוכלוסיות שונות
איך מנהלים את הזמן במהלך שיעור יוגה

איך עושים התאמות בזמן אמת לפי צרכי המתאמנים
או רמתם

שעות10

שני הסתן-  מכשירת המורים בקורס ומנהלת ההסמכה.

מאמינה בכוח המרפא ובעוצמה של התנועה והנשימה היוגית.

שאם רק נסתקרן ונתמסר היוגה תתן לנו את כל כולה. על כל השפע שבה: בריאות פיזית, נפשית,

והתפתחות רוחנית. השקט שביוגה מכיל עוצמה כך שנצא לעולם ולחברה טובים, בריאים ומאושרים.

.2012משנתמלמדת,2000משנתיוגהמתרגלת

אינטגרטיבית.ליוגההבינלאומיהספרמביתשעות1,700בןמוריםקורסבוגרת

בעלת התמחויות בפאוור יוגה, יוגה תרפיה וקאלה יוגה, יוגה אמנותית.

.בוגרת התוכנית למאסטרים ביוגה ולהכשרת מורים בבית הספר הבינלאומי ליוגה אינטגרטיבית

ובוגרת התכנית להכשרת מנחי קבוצותבעלת  תואר ראשון בפסיכולוגיה ואמנות מאוניברסיטת חיפה

של מכון מגיד, האוניברסיטה העברית.

נשואה ואמא לשני בנים.


