
מתחילת ההריון ועד שתוכלי לתרגל  בסיסיים עשרה מנחי יוגה 

 הטרימסטר השלישי.

תרגול יוגה מציע  להעניק לגוף ולנפש שלנו קצת יותר.היריון זו הזדמנות נהדרת  

. קראו והלידה הצפויהלנו את הכלים שיכינו אותנו להתמודדות עם מהלך ההיריון 

 כיצד לעשות זאת נכון!

 

להתמודד ולהכין את הגוף פיזית ומנטלית לרגע  תרגול יוגה על בסיס קבוע יכול לסייע להריוניות

על  בריאות הגופנית,הסייע לשמור על מתרגול ה, לא רק ללידה אלא גם לשינוי בחיים. הגדול

 פחית חרדה.מאזן את רמות הסטרס ומבריאות העובר, 

הריון מעודד חיזוק פיזי ומנטלי, ריכוז נפשי ונשימה מחקרים רבים מראים כי תרגול יוגה בזמן 

תרגול על בסיס קבוע עשוי לשפר את השינה שלכן )שהופכת להיות מאתגרת ככל . ממוקדת

 הסיבולת השרירים הדרושגם את גמישות ו ,כוח לשפרמתח וחרדה,  להפחיתשהבטן גדלה(, 

כאבי הראש  ,ותלהתחתון, הבחי הפחתת כאבי הגבב . לא נשכח כמובן את היעילותלתהליך הלידה

 ., שגם הם נתרמים מתרגול יוגהוקוצר הנשימה

גם ת  אחרי לידה איכותית ומהנה, אבל חושבים ימחווי ואנחנו במלון בייבי ליס דואגים לכך שתיהנ

ומאמנת לאורח חיים  , מורה ליוגהמשולם-נלי כהןלכן, פנינו אל  לידה.כין אתכן היטב לעל מה שי

האחרון של עד הרגע ריכזה עבורכן את התנוחות האהובות עליה, אותן היא מתרגלת ש, בריא

 ההיריון שלה. 

 שעליך להתייחס אליהם: חשוביםלפני שאת מתחילה ישנם כמה דברים אבל, רגע. 

 כזו או  התייעצי עם הרופא האישי שלך שיאשר כי תרגול יוגה ובכלל כל פעילות גופנית

 ת יש עבר רפואי ומצב רפואי אחר..(בטוחה עבורך )לכל אח אחרת

  !ישנו יתרון בתרגול קבוצתי ולכן, אם את מוצאת לעצמך קבוצת יוגה לנשים בהריון, נהדר

 תוכלי לקבל הדרכה פרונטלית, להנות מחברה שמבינה אותך ומחוויה מותאמת אישית.

 לגוף שלך ולכן בכל שלב עליך להקשיב ,א חיזוק והרפיהימטרת תרגול היוגה בזמן הריון ה .

 מתבמידה ואת מרגישה שאסאנה )=מנח( מסוי חשוב לזכור כי כל אדם הוא שונה ולכן

 המשיכי לתנוחה שנעימה לך יותר.בחרי באופציה קלה או  אינה נעימה לך, ותרי עליה

  להיכנס למנח בצורה נכונה יותר  לךנשימות עמוקות, זה יסייע התרגול שלבי בכל שלב

 ויפחית סטרס.

  כי לכל אסאנה )=מנח( יש מודיפיקציה, במידה של חוסר נוחות הרגישי חופשי שימי לב

 לבחור במודיפיקציה או באופציה אחרת שנוחה לך יותר.

 נהדר.תוך שילוב נשימות יהיה  שלך אין נכון או לא נכון, כל דבר שעושה לך נעים וטוב לגוף 

 שנתחיל?

 

 



  Siddhasana\ Siddha poseשם התנוחה: 

 

 

 התנוחה:יתרונות 

אזור הירך ה עדינה של ומסייעת להגמש תנוחה זו מאפשרת פתיחה עדינה לאזור המפשעה

כן, -פתיחת בית החזה ואזור הכתפיים. כמוושיפור היציבה תוך  הארכת עמוד השדרה, הפנימית 

מאחר וזו היא תנוחה שבה רובנו נוכל לשבת לאורך זמן, היא אידיאלית לתרגול מדיטציה ונשימות 

 ליצירת שלווה ונינוחות.

 איך זה מרגיש?

התנוחה מביאה איתה המון שלווה ונינוחות במיוחדת בשל האופציה שלנו, ההריוניות, לשבת לאורך 

 זמן מבלי לחוש חוסר נוחות.

 את המנח? מבצעיםאיך 

  התיישבי על המזרן ברגליים משוכלות. כעת נאפשר פישוק רחב יותר באזור המפשעה

כף רגל ימין פונה אל פנים לצורך העניין, תפנה אל פנים הירך הנגדית ) כאשר כף רגל אחת

 .ירך שמאל כמו בתמונה(

  התארכי מעלה, זקפי את הצוואר, אפשרי לכתפייך להיות רכות ומשוחררות, הרחיקי את

 הכתפיים מהאוזניים ופתחי את בית החזה.

 .שחררי את ידייך והניחי את כפות הידיים על הברכיים 

 אופציה קלה יותר: \ציהמודיפיק

 .התיישבי על המזרן זקופה ככל הניתן כאשר גבך נשען על הקיר 

 או שהמנח מלווה אותך במדיטציה  מנח בישיבה על המזרן פחות נעים או נוח לךהבמידה ו

, התיישבי על כרית או שמיכה שתאפשר לך הגבהה של  ל הנשימות לאורך זמןגואו בתר

 הישבן כמה ס"מ מעל הברכיים.

 

  Marjaryasana & bitiliasana\ cat & cow poseשם התנוחה: 

  



 

 ות:\יתרונות התנוחה

משפרת את זרימת הדם באזור חוליות . מסונכרנת עם הנשימה מועילה לגוף ולנפשאשר זו תנועה 

מסייעת בהקלה על כאבי גב ומחזקת את אזור חגורת הכתפיים. מסייעת בגמישות  ,עמוד השדרה

 (. cat pose( ירכיים, בטן וחזה )COW POSEבאזור הגב )

 איך זה מרגיש?

מעבר בין שתי התנוחות הללו תוך סנכרון הנשימה תאפשר חימום עדין לגוף ולשרירי הליבה 

 כמו כן מאפשרת תחושת הרפיה.  לקראת תרגול יוגה

 איך מתרגלים את המנח?

  על קיעור בגב( כאשר כפות הידיים ממוקמות \במנח ניטרלי )ללא קימור 6נתחיל בעמידת

 .והברכיים ממוקמות מתחת לעצמות האגן ברוחב כתפייםהרצפה 

 את עצם הישבן מעלה )כמו  הרימיאת הגב,  והקשיתיאת החזה  פתחישאיפה,  קחי

 בתמונה א(

 את  והכניסיבין השכמות  הרחיקיאת עמוד השדרה,  עגלי, גבךאת  וקמריהחוצה  נשפי

 עצם הישבן פנימה )תמונה ב(

 ב'( מספר פעמים.-חזרי על מעבר בין התנוחות )א ו 

 אופציה קלה יותר: \מודיפיקציה

  ,מתחת לברכיים. והניחישמיכה  קפליבמידה והמנח לא נעים בברכיים 

 .במידה וישנה רגישות במפרק כפות הידיים, השענו על האמות 

 שי, אין צורך להעמיק בהקשתה ובקימור הגב, יש לזכור כי המנחים נועדו טרימסטר שלי

 .להגמיש ולהקל על כאבי גב

 .אם המנחים גורמים כאב, לא להיאבק, לעבור למנחים שמרגיש לנו נוח בהם 

 

 

 

 

 

 

 



Dandayamana Bharmanasana \ Balancing Table Pose  

 

 יתרונות התנוחה:

. מאחר וזו היא תנוחה מאתגרת לנו ההריוניות, היא מסייעת שרירי ליבהתנוחה המסייעת לחיזוק 

 אורדינציה , מיקוד ושיווי המשקל.ולשיפור הק

 איך זה מרגיש?

. יחד עם זאת ההתארכות מרגישה נפלא ריוןיתנוחה מאתגרת בעיקר בשלבים מאוחרים של הה

 לאזור גב.

 איך מתרגלים את המנח?

 כתפיים, והברכיים ברוחב ה על הרצפה הידיים מונחות בעמידת שש, כאשר כפות יהתחיל

 ברוחב האגן.מונחות 

 את יד ימין  יתחילה את בהונות רגל שמאל על הרצפה כאשר הרגל ישרה ושלח והניחי ,שאפי

 קדימה )כמו בתמונה השמאלית(

 את רגל שמאל לגובה הירךי , הרימה בטוח ת מרגישהכעת, כאשר א. 

 גם אם זה במחשבה(  יוהרחיק יהתארכ ,הבטוח המרגיש שיווי משקל ורק כאשר את מצאי(

 את כף היד הימינית מכף הרגל השמאלית.

 בעדינות ומעט את הבטן פנימה. יהכניס 

 ניתן לאתגר את מערכת היציבה ולהביט לכיוון כף היד המושטת  על צוואר ארוך ישמר(

 לפנים(

 ובצעו את האסאנה לצד השני. נהלאורך האסעמוקות נשימות  3-5 ינשמ 

 אופציה קלה יותר?\מודיפיקציה

 (ריוןיבשלבים מתקדמים יותר של הה עשוי להתרחשחוסר שיווי משקל ) הבמידה ואת חש, 

כאב בגב התחתון או מתיחה לא נעימה בחיבור הירך, רצוי להשאיר את כף הרגל ברצפה, 

 בתמונה השמאלית(.לנעוץ את הבהונות ולהישאר במנח התחלתי )כמו 

 רצפה או \ניתן להניח שמיכה מקופלת מתחת לברכיים על מנת להקל על החיכוך עם המזרן

 הברך. באזור רגישותבמידה וישנה 

 
   GARLAND \MALASANA שם התנוחה: 

 
 



 
 

 

 

 

 יתרונות התנוחה:

 .עצמו תהליך הלידהתנוחת הכריעה, היא תנוחה המתאפשרת בזמן לידה ועשויה להקל גם על 

טווחי התנועה של  בשיפור סייעתכן, תרגול התנוחה החל מהשלבים המוקדמים של ההריון -כמו

האסנה   ת.עשויה לסייע בוויסות האנרגיה המיניובכך את זרימת הדם לאגן ך, תגביר מפרקי היר

 משפרת איזון, ריכוז ומיקוד.

 איך זה מרגיש?

 לאדמה.שורשיות המנח וההתכנסות מאפשרת חיבור חזק 

 איך מבצעים את המנח?

 את כפות הרגליים  והפנימרוחב האגן  קצת יותר רחבאת כפות הרגליים  פסקיעמידה, ב

 .מעלות 45בערך  החוצה

 על גב זקוף לאורך הירידה  שמרי, לך מטה, עד כמה שהגמישות תאפשר כרעי\סקוואט בצעי

 .)וגם בשהייה במנח(

 הגבהה קטנה  הניחיהעקבים מונחים על הרצפה, במידה והעקבים מתרוממים, כי לב  שימי

 יכולים להיות פתרון נהדר( בלוק \ספרמתחת לעקבים )

 את כפות הידיים ב"הום" במרכז בית החזה כאשר אפשר "לעזור" מעט לפתיחת אזור  הניחי

 האגן באמצעות לחיצה עדינה של המרפקים על שקע הברך הפנימי.

 דקות.\במנח למשך מספר שניות והישארי עמוקות נשימות קחי 

 אופציה קלה יותר?\מודיפיקציה

  ,הניחילתמיכה ולשמירה על מנח זקוף ושמירה על כפות רגליים על הרצפה בשהייה במנח 

מספר שמיכות אחת על השנייה או כרית גדולה מתחת לעצמות הישיבה )מומלץ גם 

להקלה בשלבים מתקדמים של ההריון במצבים של תחושת לחץ באזור המפשעה(. זה 

 עשוי לסייע גם להישארות לאורך זמן במנח ומתן האפשרות לתרגול תרגילי רצפת אגן.

 

 \Parsva Urdhva Hastasana Upward Salute Side Bend Pose שם התנוחה :

  

 

 

 

 יתרונות התנוחה:



תנוחה זו משמשת כחימום להתחלת תרגול יוגה אך גם משולבת בתרגול יוגה כחלק מהאסנות 

שאותן מתרגלים. תנוחה זו מסייעת להגביר את האנרגיה בגוף כאשר המיקוד הוא על שרירי גב, 

 שרירי ליבה, זרועות וכתפיים.

 איך זה מרגיש?

 מתיחה נעימה בצידי הגוף.

 איך לבצע את המנח?

  פשקי את הרגליים ברוחב אגן על מנת ליצור בסיס תמיכה רחב ויציב. פשקי מעט רחב

 מרוחב האגן במידה ותתעורר תחושה של חוסר יציבות.

   נשמי עמוק מתחי את הידיים מעלה ובנשיפה הטי את פלג גוף עליון בעדינות לאחד

 הצדדים עד ליצירת מתיחה עדינה.

 .השתדלי להשאיר את האגן ממוקם מעל הברכיים ולא להטות האגן לצד אחד 

 .שמרי על חזה פתוח וכתפיים מקבילות אחת לשנייה 

 שני.קחי מספק נשימות עמוקות ובצעי את התנוחה לצד ה 

 אופציה קלה יותר?\מודיפיקציה

  .במידה ואת מוצאת את המנח מאתגר נסי לא להעמיק בהטיית הגוף הצידה 

 כן, ניתן לבצע את המנח גם בישיבה על הברכיים. -כמו 

  במצב שבו את חשה מעט חוסר יציבות, הניחי יד אחת על בסיס יציב )לאותו הצד שאליו

ת כסא ומתחי את היד הנגדית תוך שמירה על או משענ \שולחן \את נשענת(  כמו קיר

 מרכז הגוף.

 

 

 Parshva sukhasana \ seated side bend poseשם התנוחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 יתרונות התנוחה:

תנוחה המותחת את הצוואר, הגב והאלכסונים.  תנוחה זו בשילוב עם נשימות מסייעת להפחתת 

 מתח חרדה.

 איך זה מרגיש?



 מאפשרת תחושה של הקלה והתעוררות.התארכות צד הגוף 

 איך מבצעים את המנח?

 על משטח נוח ברגליים מסוכלות. \התיישבי על המזרן 

  שמאל על הרצפה כאשר המרפק מעט מכופף ידהניחי את. 

  הושיטי את ידך הימינית והטי את גופך הצידה מבלי לנתק ישבן מהרצפה.בשאיפה 

  התארכי!בנשיפה 

  העליונה.הפני את מבטך אל כף היד 

  את  ובצעיכאשר את שומרת על בית חזה פתוח הישארי במנח למספר נשימות עמוקות

 גם לצד השני. המנח 

 אופציה קלה יותר?\מודיפיקציה

 ספה \ניתן לשבת על המיטה לך,  במידה והישיבה ברגליים משוכלות על המזרן איננה נוחה

 שמיכה מקופלת מתחת לעצמות הישיבה.\או להניח כרית

 ה ברגליים משוכלות איננה נוחה כלל? ניתן לעשות את המנח בעמידה כאשר הרגליים ישיב

 מפוסקות מעט על מנת לצור בסיס תמיכה יותר גדול.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uttkatasana\chair poseשם המנח:

 

 

 

 

 

 

 

 יתרונות התנוחה:



תנוחה זו  תנוחה זו היא תנוחה מצוינת לחיזוק הגב והרגליים. בשלבים המוקדמים של ההריון

. עם התקדמות ההריון, יותר לשאת משקל רב בקרוב מאוד נהדרת לחיזוק הרגליים והגב שהולכים

מופרש הורמון הרלקסין אשר יאפשר שחרור רצועות ויהפוך את האיזון למאתגר יותר )גם בשל 

מרכז הכובד שנע לפנים עם הבטן הגדלה( ולכן בשלבים מתקדמים יותר יש לבצע את התנוחה 

 תוך הקשבה לגוף. ובתמיכה )במידה וצריך( רה מבוקרת ועדינהבצו

 איך זה מרגיש? 

  .תנוחה מעצימה תוך מציאת סיבולת ושהייה במנח מאתגר

 עים את התנוחה?בצאיך מ

 האגן.על המזרן כאשר הרגליים ממוקמות ברוחב  עמדי 

   בשאיפה התחילי לכופף את הברכיים כאשר ישבנך נשלח לאחור )כאילו ורצית לשבת על

 כסא מרוחק(

  שימרי על גב ישר )גם כאשר הגב הוא בהטייה לפנים(  ושימי לב כי העקבים לא מתנתקים

 מהרצפה.

  .בנשיפה שקעי מעט יותר מטה תוך הקשבה לגוף 

 הכניסי מעט את עצם הזנב פנימה 

 ידייך אחת מול השנייה במרכז בית החזה כאשר )אופציה מאתגרת: הושיטי  הניחי את כפות

את הזרועות בצורה ישרה אל מעל הראש כאשר הן מרוחקות ברוחב כתפיים )כמו 

 בתמונה((

 .הישארי מספר נשימות מנח תוך הקשבה לגופך 

 אופציה קלה יותר?\המודיפיקצי

 כמו  יות מאתגרת. במקרה כזהבשליש השלישי )וככל שהבטן גדלה( התנוחה עשויה לה(

על קיר או על או על שולחן לפנים  ייךקלות את כפות ידי הניח .יש להקשיב לגוף תמיד(

משענת של כסא על מנת לקבל תמיכה . )עשו זאת בעדינות ושימו לב כי אתן לא נשענות 

 קיר אלא רק מניחות כפות ידיים לתמיכה( \כסא\על שולחן

  והיכנסו למנח לא אם התנוחה מאתגרת או ישנו חוסר שיווי משקל, הקטינו את טווח הכריעה

 עמוק.

 
 

 child pose\Balasanaשם התנוחה: 

 

 

 

 

 

 יתרונות התנוחה: 



תנוחה זו מרגיעה את הגוף והנפש. תנוחה זו יכולה לשמש גם כתנוחה מרגיעה או כהפוגה ברצף 

של מנחים וגם כהתחלה לתרגול. תנוחה זו מאפשרת מתיחה עדינה לעמוד השדרה, ירכיים 

כן תנוחה -קרסוליים וגב )תלוי במנח הידיים(. התנוחה מאפשרת הרפיה תוך תרגול נשימות. כמו

זרימת הדם לאזור הראש, והקלה במתח בשרירי הגב התחתון, החזה שרירי מאפשרת הגברת 

 והירך והכתפיים.

 איך זה מרגיש?

 שהייה במנח תאפשר הרפיה עמוקה, הפחתת חרדה ועייפות. תנוחת מנוחה.

 איך לבצע את המנח?

  כרעו אל המזרן, פסקו מעט את הרגליים )לאפשר מקום לבטן( ומקמו את הישבן על

 בסדר גם אם לא מגיעים עד הסוף(העקבים )זה 

 .אפשרו לגוף לשקוע מטה אל הרצפה, הרפו את הידיים הצוואר והראש 

 )ישנה אפשרות להניח את כפות הידיים לפנים )כמו בתמונה 

 או לצידי הגוף. 

  נשמו עמוק, עצמו את העיניים והרפו. הישארו במנח לתרגול נשימות עמוקות עד כמה

 במרגיש לכן נכון.

 אופציה קלה יותר?\מודיפיקציה

 .במקרה של חוסר נוחות הניחו שמיכה או כרית מתחת למצח 

 בצעו את התנוחה בעדינות ואל תגיעו למקום של כאב, במידה של כאב הניחו  -פציעות ברך

מגבת מגולגלת בשקע כל ברך, אם עדיין ממשיך לכאוב עשו את המנח עד נקודת הכאב או 

 למנח מנוחה אחר.וותרו על המנח ועברו 

 .ניתן להקל על המנח עם הנחת שמיכה בין הרגליים אשר תגביה את הישבן מעט 

 

 

 

 

 

 Hero pose \Virasana  שם התנוחה:

 

 

 

 

 יתרונות התנוחה: 



תרגול נשימות. תנוחה זו מאפשרת מתיחה לאזור הרגליים  \תנוחה זו היא תנוחה נהדרת למדיטציה

והקלה על גזים. ישנן נשים שמגלות כי התנוחה מקלה גם על נפיחות  ויכולים לסייע בשיפור העיכול

 באזור הרגליים.

 איך זה מרגיש?

 תנוחה מנוחה המלווה בנשימות עמוקה תאפשר לך להירגע ולתרגל באופן נוח מדיטציה.

 איך לבצע את המנח?

 .התיישבי על ברכייך ושמרי על הברכיים יחד 

 קם את הישבן בין כפות הרגליים )לא חובה, לפי ניתן לפשק מעט את כפות הרגליים ולמ

כרית מתחת \, המיומנות והיכולת( במידה ותרצי לנסות, ניתן למקם בלוקמידת הנוחות

 לעצמות הישבה אשר יאפשרו לנו להגביה את הישבן.

 .כפות הרגליים במנח "פויינט" כלומר גב כף הרגל על הרצפה 

 .הרחיקי את כתפייך מאוזנייך ושחררי אותן 

 .הניחי את כפות ידייך על היריכיים, הבטן או במרכז בית החזה 

 .תרגלי נשימות לאורך ביצוע המנח 

 אופציה קלה יותר?\מודיפיקציה

  במידה של כאב במנח הברך כתוצאה עם חיכוך המזרן, ניתן להניח מתחת לברכיים

 שמיכה.

 הישבן ולהקל את בלוק מתחת לישבן על מנת להגביה מעט את \ניתן להניח מראש שמיכה

 המתיחה.

 .במידה והמנח איננו נוח לך, עברי למנח מדיטציה אחר 

 

  Puppy Pose variation against wallשם התנוחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 יתרונות התנוחה:

 מתיחה לגב התחתון תוך תמיכה בפלג גוף עליון. תנוחה זו מסייעת להקלה גם על הגב התחתון.

 כמו כן זה מאפשר יצירת מתיחה גם לחלק האחורי של הירך.

 איך זה מרגיש?

 הרחקת הראש מעצם הזנב מאפשרת התארכות בעמוד השדרה מה שמקל על הגב התחתון.



 איך מבצעים את המנח?

 .עמדי מול קיר, והניחי את כפות רגלייך ברוחב האגן 

 ברוחב כתפיים.כסא בר והניחי את כפות ידייך \שלחי ידייך אל הקיר 

 רכני לפנים עד שפלג גוף עליון שלך מקביל לרצפה. 

 אופציה קלה יותר?\מודיפיקציה

  במידה ואת מרגישה הגבלה בתנועה קדימה ולא מתאפשר לך להקביל את פלג גוף עליון

 לרצפה, כופפי מעט את הברכיים.

 

 יוגה זכרי, נושמת עמוק ומתחילה לתרגלאז רגע לפני שאת 

התרגול נועד לעשות לך טוב, הקשיבי לגוף, הקשיבי לנפש שלך, הקשיבי לנשימות... השקט ירגיע 

 אך גם יספר לך המון על העתיד לבוא. 

הדרך אל היעד לא פחות חשובה, תצרי חיים בשמחה בשלווה ובדאגה גם והכי חשוב.. תחייכי, 

 לעצמך.

 

Nelly intense 

Nelly_intense 

WEB: www.nellyyoga.com 
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