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 לילדים יוגה דהרמהם ומורים להכשרת מדריכי

 אסנת ישראלי וענת צחור: הקורס תומרכז

 שעות לימוד 541 –מפגשים  51

 

 הינו  לילדים דהרמה יוגהם ומורים למדריכי קורס

 תלמיד ולהיות מרתק מקצוע לרכוש נפלאה הזדמנות

 ושילוב בתכנים עשיר קורס  .היוגה בעולם וילד

 של ומפתיעה צבעונית חוויה .ייםח כדרך יוגים עקרונות

 .שולנפ לגוף ושקט תנועה
 

 

 :יוגה דהרמה לילדים קורס מטרות

 .לעולם הילדיםבהתאמה היכרות עם תנוחות היוגה  •

 .טכניקה ובניית מערכי שיעור, מיומנות, הבנה: הקניית יכולת דידקטית של הוראה •

 .הרגשי של הילד והיכרות עם העולם, ותנועה של הילד אנטומיההקניית ידע ב •

 .ושפת הקשב והתאמת טכניקות לילדיםבאמצעות התנסות במדיטציה   היוגי והבודהיסטישל עולם הערכים הבנה  •

 .פתיחות וסובלנות, סקרנות ,יצירתיותבאמצעות כלים המפתחים להתחבר לעולם הילד  •

 .הרפימגע ויוגה ת, שימוש במנדלות, רגשות, תזונה :העשרה יבנושאהקניית ידע מעשיר  •

 

 :תכנים נלמדים בקורס

 פרונטלים שיעורים של במתכונת מתנהל הקורס. בתכנים ועשיר תחומי רב קורס הינו מדריכי יוגה דהרמה לילדים קורס

 המפתחים מדיטציה ותרגילי יוגה תרגילי לימוד דרך והנפש הגוףוהתפתחות  בריאות על דגש שםהקורס . מעשיים ולימודים

  .ובטחונו הילד של אישיותו את ומעצימים ולסביבה לעצמי רגישות, וריכוז קשב, יצירתיות

שפת  בשילוב הילד להתפתחות ככלי הבודהיסטית הדהרמה ותורת מדיטציה, הילד של ותנועה באנטומיה ידע הקורס מקנה

 לימוד, לילדים ההיוג תנוחות להוראת ויצירתית דידקטית יכולת הקניית, לילדים תזונה, חיים כדרך יוגים עקרונותהקשב ו

, במוזיקה שימוש, נשימה ותרגילי תנוחות מגוון נלמד בקורס. לרגשות התחברות לאפשר שמטרתם וכלים תכנים של חוויתי

 .ועוד, הורים וילדים -תרגול משפחתי , ובקבוצות בזוגות עבודה ,מנדלות, מגע, מודרך דמיון, משחקים, סיפורים
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 :צוות ההוראה

 וגה לילדיםי ראשית ומנחה מרכזת

 היוגה קלפי יוצרת .בקורס ראשית ומנחה מקצועית מרכזת. ליוגה מוסמכת ומורה לילדים ליוגה בכירה מורה, ישראלי אסנת

 .ותרגילים סיפורים -  לילדים יוגה והספר

 וטכניקה בתרגול יוגה ,ריכוז וקשב, מדיטציהמלמדת  ,מנחהו מרכזת

 – סטודיו יוגה, ספרה בבית ליוגה ומורים מדריכים להכשרת תכניות ומנחההלת מנ. ומדיטציה ליוגה בכירה מורה, צחור ענת

 .דהרמה יוגה לימודי

 וקינסיולוגיה פיזיולגיה, אנטומיה

 .וקינסיולוגיה האנטומיה לימודי תכנית מרכזת. M.Sc.P.T, ילדים פיזיותרפיסטית, ספקטורמן ריבקס מעין

 לילדים והפרעות קשב וריכוז בריאה תזונה

. ומבכיריה בארץ סינית ברפואה המטפלים מראשוני,  בירושלים העברית' האוני של לרפואה ס"ביה בוגר, ברק ראובן ר"ד

הדרך  -מדריך מפה לריפוי טבעי "את  הספר  ( ענת צחור, עם שותפתו)מחבר . רופא שהתמחה בכירורגיה וכירורגית ילדים

 ".לחיים בריאים

 המעגל חכמת – מנדלה

 מרצה, החברה במדעי  BA. קדמי איתן של תלמידה, שימושית לאומנות' מוקילה' סטודיו ובעלת אומנית ,'ץמוסקובי מוניקה

 .בתחומה ומדריכה

 תרפיה ויוגה מגע

 . רידמן מכללת בוגרת. לילדים ויוגה ליוגה מורה, ורפלקסלוגית נטורפטית, קיפר אילה
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 :הקורס מיועד למי

, ונוער ילדים מדריכי, בתנועה, מטפלים, הרך לגיל בתנועה העוסקים, ומורים גננות, גהיו מתרגלי, ליוגה ומורים למדריכים

 .ילדים עם לעבודה זיקה בעלי ואנשים להתעמלות מורים

 :סך שעות לימוד בקורס

 .אישיים ופרויקטיםתרגול  15, שעות הוראה פרונטלית 91 -( א"ש)שעות לימוד  541

 :להסמכה תנאים

 .יעוריםהש מן 51% -ב נוכחות

 .והוראה תנוחות צגתה: מעשית נהבחי, פ"בע או/ו בכתב תיאורטית בחינה, ועבודות שעור מערכי הגשת

 :תעודה

 :דהרמה יוגה לימודי|  צחור ענת – סטודיו יוגה מטעם הסמכה תעודת

 . הליוג מורה או מדריך תעודת בידו שיש למי תינתן לילדים דהרמה ליוגה מורה תעודת

 .שנתיים לפחות יוגה שמתרגל למי תינתן לילדים דהרמה גהיו מדריך תעודת

 . הליוג מדריכים או מורים אינם אשר למי תינתן לילדים דהרמה יוגה נחהמ תעודת

 בישראל היוגה מורי ארגון י"ע מוכר דהרמה יוגה לימוד|  צחור ענת -  סטודיו יוגה ,מורים להסמכת ס ה"בי. 

 :שעות והיכן ,ימים 

 9:55-54:55: השעות בין', ג יום – 4554 בנובמבר 55 – אביב תל 

 55:55-51:55: השעות בין', ה יום –  4554 נובמבר 51 – חיפה 

 :קבלה דרישות

 .אנשים בעלי גישה ואהבה לעבודה עם ילדים דרך יוגה ומדיטציה

 

 :ומדיניות ביטולים תנאי תשלום ,לימוד שכר

 .כולל דמי הרשמה₪  1755 :שכר לימוד

 .מ"כולל דמי הרשמה ומע ₪ 1155 : בתקופת ההרשמה המוקדמתמחיר הנחה 

 .י המועמד"הרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול ע דמי. ₪ 455 :דמי הרשמה
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 :הלימוד שכר תשלום אופןמועד ו

 (.אשראי כרטיס או במזומן) התלמיד קבלת בעת מיידי תשלום, ₪ 455 בסך הרשמה דמי .1

  .חודשיים לפני פתיחת הקורסס יחלו לרדת תשלומים עבור הקור .4

 .שווים תשלומים 1 עד – תשלומיםעסקת  -(מלבד כרטיס אמריקאן אקספרס)  אשראי כרטיסכל ב. א

 .האשראי חברת עם להסדר בהתאם, בקרדיט נוחה תשלומים מפריסת ייהנה זו בדרך המשלם - תשלומים קרדיט. ב

 .במזומן. ג

 :מדיניות ביטולים

 (.אשראי כרטיס או במזומן) התלמיד קבלת בעת מיידי תשלום, ₪ 455 בסך מההרש דמי .1

 . תשלומים עבור הקורס יחלו לרדת מחודש ספטמבר .4

 .שווים תשלומים 1 עד – תשלומיםעסקת  -(מלבד כרטיס אמריקאן אקספרס)  אשראי כרטיסכל ב. א

 .האשראי חברת עם להסדר בהתאם, בקרדיט נוחה תשלומים מפריסת ייהנה זו בדרך המשלם - תשלומים קרדיט. ב

 .במזומן. ג

 :ביטולים מדיניות

 .הבקשה קבלת מועד הינו ההרשמה לביטול הקובע והמועד בכתב תוגש הרשמה ביטול בקשות

 .ח לא יוחזרו במקרה של ביטול על ידי הנרשם"ש 455דמי רישום  .5

 ל”משכ 51% -ב יחויב, קורס פתיחת מועדועיים לפני שב ועד הקורס תיחתני פלפ חודש השתתפותו את המבטל נרשם .4

 .הרישום לדמי בנוסף

 לדמי בנוסף ל”משכ 41% -ב יחויב, קורס פתיחת ועד יום הקורס תיחתני פלפ שבועיים השתתפותו את המבטל נרשם. 1

 .הרישום

 .רישוםה לדמי בנוסף ל”משכ 45%-ב יחויב, הקורס פתיחתלאחר שבוע מיום  השתתפותו המבטל נרשם .4

 .לימוד שכר של החזר אין - הקורס מפתיחת( ימים 7)שבוע  לאחר הלימודים ביטול של במקרה

 studio.co.il-info@yoga: במייל או 6511546-51 - בפקס ההשתתפות ביטול על הודעה בכתב להעביר יש

 

 .פתיחת הקורס וכל שינוי בתכניו ובמועדיו נתונה לשיקולה של ההנהלה
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 טופס מועמדות לקורס מדריכי יוגה

 

 ____________________:מין ____________________:תאריך לידה_______________________________:שם

 

 __________________________________________________________________________________:כתובת

 

  __________________________________________________________________________________:ל"דוא

 

 _________________________________: טלפון נייד_________________________ טלפון בית

 

 __________________________________________________________________________________:עיסוק

 

 ______________________________________:שיטת תרגול  _______________________:יוגה שנות תרגול' מס

 _______________ ______________________________________________:הםמי היכן ומי מורים שלמדת /פרט

 _______________________________________________________________________________________ 

: מצב בריאותי

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

איך שמעת 

 ?___________________________________________________________________________עלינו

 

 ________________________________________(: תל אביב או חיפה)היכן הנך רוצה לעשות את הקורס 

 

 _______________________________________:תאריך__________________________________ :על החתום

 

 :אביב בתל קורס -ושליחת טפסים ומידע לרישום
 30-0232223: טלפון    
  30-0400180: פקס 
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 :בחיפה הקורס -ושליחת טפסים  ומידע לרישום
  38-4131021: יוגה נאיה סטודיו    

   352-8000514: רוני 
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