
קורס מורים בכירים לקאלה ויניאסה יוגה

מטעםשעות600שלבכירמורהבדרגתבינלאומיתתעודהמעניקהקורס

Yoga Alliance Professionals | International Yoga Federation

מה נלמד?

אסאנות.1

איך מתאמנים על תנוחות מתקדמות בצורה בטוחה ובלי להיפצע? איך בוחרים אתגר מדויק לנו

ולתלמידים שלנו? איך משלבים תלמידים מרמות שונות באותו שיעור?

רצפים.2

איך ממשיכים לשמור על יצירתיות בבניית רצפים? איך בונים רצפים יצירתיים של תנוחות מאתגרות

או רצף זורם לאנשים עם כאבים ופתולוגיות? איך בונים רצף ממוקד בתנוחה ועדיין שומרים על

העקרונות בבניית רצף בשביל לא להיפצע או לא לפצוע? מערכי שיעור למורים ליוגה לכל רמות

המתרגלים.

ניתוח מקרים אמיתיים של אנשים אמיתיים.3

ננתח מקרים אמיתיים של בלט דיסק, פריצת דיסק, כאבי ברכיים ועוד פתולגיות על אנשים

אמיתיים בזמן אמת על מה עוזר להם בתרגול יוגה.

פתולוגיות ואנטומיה.4

הכרות עם שרירים, העמקה במבנה השלד, מערכת העצבים, מערכת הדם, מערכת

הנשימה.  הכרות והעמקה בפתולוגיות ייחודיות: סכרת, לחץ דם נמוך\ גבוה, רקע אונקולוגי

(סרטן), קרוהן, שיקום אחרי תאונות דרכים, שיקום אחרי ניתוחים, יוגה וחרדה, יוגה ודיכאון.

יוגה להריון ולידה.5

השתלמות על עבודה עם נשים בהריון ואחרי לידה. איך לשמור על כושר ותרגול בתקופה

המשתנה והמרגשת.

קשיים אמיתיים, הצלחות,זמן של התלמידים להציף שאלות מהשטח.דילמות בהוראה.6

התלבטויות.

פילוסופיה והיסטוריה.7

את החומר בשיעורים הרגילים שלנו.ואיך לשלבקריאה משותפת ומעמיקה בסוטרות של פטנג'לי

בשיעורים הרגילים שלנו.ואיך לשלב את החומרקריאה משותפת ומעמיקה בבהבגוד גיטה

צ'אקרות.8

הצ'אקרות.49אתנלמד



איורוודה.9

שיטתת הרפואה והאבחון ההודית ואיך היא משתלבת בהוראת היוגה? איך היא עוזרת לנו להבין את

עצמנו ואת התלמידים שלנו? איך איורוודה עוזרת לפתולוגיות כמו בעיות נשימה או לחץ דם ועוד.

יוגה כמקצוע ויוגה כעסק.10

איך להגדיל את כמות התלמידים שלנו? איך ואיפה לשווק? איך מוכרים יוגה? איך מרוויחים כסף

מיוגה? איך הופכים את הוראת היוגה למקצוע העיקרי שלנו? איך שומרים על אתיקה יוגית והנאה

כשהיוגה היא העסק והמקצוע שלנו?

בונוס

טבעית.בריאותיועצתגרין,מורןשלצמודבליוויותמיכהמתכוניםעםאונלייןניקויסדנאתשליום21

יוגה ותזונה כאורח חיים.

אחריות מלאה

לביטולאפשרותהראשונים.המפגשיםשניעלמלאהאחריותש"ח.400סךעללקורסהרשמהדמי

אחרי שני המפגשים הראשונים ללא חיוב נוסף.

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●

השלמת קורס הוראת יוגה מקדים של קאלה יוגה או השלמת קורס הוראת יוגה של לפחות●

ש"ל200

,IYFליוגה,הבינ"לביה"סדרישתלפימוגדריםהתלמיד-חובות YAP:

בקורסנוכחות80%●

הגשת עבודה מסכמת באחד מנושאי הקורס●

75בציוןהמבחןמעבר●

מידע טכני:

הלימודים מתחלקים לתרגול, תאוריה.

מבנה הלימוד:

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

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

בצורה שמשלבת תרגול תאוריה.

חצי שעה של מדיטציה ומיינדפולנס..3

איזו תעודה מקבלים?
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נושאי הלימוד לקורס קאלה יוגה, שנה  ב', מחולקים לשעות בטבלה המצורפת:

מספר ש"לפירוטנושאי לימוד

אסאנות- חלוקה
לתרגול פרקטי

ותיאורטי

איך בונים רצף שלם כדי לעבוד על תנוחהנמסקר יוגה-
ספציפית כדי לשפר אותה, בין אם היא מורכבת או

פשוטה לפי רמת השיעור.
איך בוחרים על איזו תנוחה לעבוד ואיך בונים תרגול

שמוביל לתנוחה שבחרנו?

שעות35

איך בונים אימון ממוקד לכוח \גמישות\שיווי משקל
ועדיין שומרים על אימון מגוון ומאוזן פיזית, אנרגטית

ונפשית .

איך משלבים תלמידים ברמות שונות באותו שיעור

איך בונים רצף מורכב ומגוון כל שבוע מחדש?
מתודולוגיה בהוראת יוגה ועיצוב ובניית שיעור פרקטי

לדייקאיךתנוחות,דיוק:Alignmentבהעמקה
תלמידים, מה הגישה והטכניקה.

איך מייצרים רמת דיוק גבוהה בשיעור דינמי

שיעורבתוךבאביזריםשימוש:Alignmentבהעמקה
דינמי: קוביות, חגורות, בולסטר

נמסקר יוגה- ברכות מורכבות לפי שיטת ביה"ס
הבינ"ל

Shivaלשיווה-הברכהלמשל Namaskar

גישה למניעה, התמודדות עםהתמודדות עם פציעות:
פציעה, החלמה וחזרה לשגרת אימונים

קאלה יוגה-הרחבת השיטה של יוגה אמנותית-
תרגול

פוזיציות וחיבורים בבניית רצפים-
בניית רצפים מורכבים עם העקרונות:

תנוחה אלטרנטיבית, תנוחה חלופית, תנוחה משלימה
עקרונות בהתאמת תנוחות:

בניית וריאציה מאתגרת או הקלה
מעברים בתוך תנוחה ובין תנוחות

תנוחות הפוכות, תנוחות שיווי משקל,תנוחותהעמקה:
כוח ידיים, כפיפה לאחור ולפנים

30
שעות

תנוחות זרועות וכפות ידיים (בשונה ממודרות) העמקה
במודרות ושימוש בתרגול

Mukhasanasפנים-תנוחות

שעות2

הבנה אנטומית, רוחניתבנדהות-שרירים טבעתיים:
ומנטלית תוך שימוש בתרגול

שעות6



ההבדל,Paniasanasידייםכפותותנוחותמודרות
ביניהן ושילובן בתרגול

שעות3

שעות10יוגה תרפיה

שלד, שרירים, איברים, זרימתתנוחות משלימות לפי:
הדם, נפשי ומנטלי

שעות2

שעות2הכרות עם קונדליני טנטרה יוגה

שעות85

איורוודה- מדע
הרפואה
ההודית

הכרות עם הידע
ושילוב בתוך

שיעור פרקטי

איך לבנות שיעור ולתרגלבניית אימון לפי צרכי הדושה-
לפי סוגי אישיות לפי האיורוודה, הרפואה ההודית

שעות8

שעות10איך לבנות שיעור של יוגה תרפיה לפי הדושות

העמקה והכרות עם הדושות חלוקה לטיפוסים.1
לפי היוגה: ואטה, פיטה, קאפה

העמקה והכרות עם כוחות הטבע לפי היוגה.2
הגונות

סאטווה, ראג'ס וטאמאסבהקשר של תרגול פרקטי :
(טוהר, פעלתנות וכובד)

שעות8

שעות26

שליוגהSwaraיוגה-וסווראהבפראניימההעמקהפראניימה
הנשימה, תרגול ופרקטיקה, פראניימות מתקדמות,

נשימהסוגי9

שעות28

שעותVayus7יוגה-פראנה

שעות3נאדים- תעלות אנרגטיות

שעות48סה"כ

פילוסופיה
והיסטוריה

שעות10העמקה באיברי היוגה של פטנג'לי ובעץ היוגה

יאמאס וניאמסה
ההיסטוריה של היוגה ודמויות מפתח

שעות10

קריאה, עיון, מבנה ומשמעות בתרגולהבהבגוד גיטה-
ובשילוב הספר בזמן לימוד יוגה

שעות10

שעות10מיתולוגיה ופילוסופיה הודית- אלים וסיפורים

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

שעות10

ספרות תומכת בתרגול ובהוראה:
מיינדפולנס, שינוי נפשי באמצעות אימון מוחי- ד"ר אסף

פדרמן

שעות4



ערות בחיי היומיום- סטיבן פולדר

להכיר במציאות, לדעת שלווה- יונתן האריסון

בטלני הדהרמה- ג'ק קרואק

כשהדברים מתפרקים- פמה צ'ודרון

פסיכולוגיה של היוגה:
Manas
Bodhi
Ahamkara

פורושה ופרקריטי

שעות4

58שעותסה"כ

ריכוז,
התבוננות

שעות4מנטרה יוגה, קירטאן, בהאג'ן

Samaהרוגע-שליוגה Yoga:
Pratiaharaהחושים-כינוס

Daharnaריכוז-

שעות10

שעות3מנדלות וצבעים לפי היוגה

שעותBala4מדיטציהבתרגולהכוחות5

שעות12שיטות וטכניקות למדיטציה

שעות4צ'אקרות

שעות36סה"כ

אנטומיה,
פיזיולוגיה
ופתולוגיה

התאמת תרגול היוגה לפתולוגיות והעמקה בנושאי
אנטומיה ותנועה

שעות15

שעות15סה"כ

שעות3צפייה

שעות8התנסות בלימוד

שעות5סטאז'

הרחבת
מיומנויות

הוראה

הוראה בתנאים משתנים
הוראת יוגה לקבוצות הטרוגניות

הוראת יוגה לאוכלוסיות שונות
קידום תלמידים: איך משפרים בהדרגה את המיומנויות

הפיזיות של מתאמנים
איך משלבים מדיטציה בתרגול

איך משלבים מיינדפולנס בתרגול

שעות7

שעות4איך מנהלים עסק של מיוגה? איך שומרים על יושרה,,יוגה כמקצוע



אותנטיות וחיבור אישי עמוק כשיוגה הופכת למקצוע
הראשי שלנו?

איך מגדילים קבוצות\ שיעורים פרטיים ? איפה ואיך
לפרסם?

איך מבססים קבוצות תרגול מתמידות ומצליחות?

סה"כשעות300

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 מנחיבעלת  תואר ראשון בפסיכולוגיה ואמנות מאוניברסיטת חיפה

קבוצות של מכון מגיד, האוניברסיטה העברית.

נשואה ואמא לשני בנים.


