
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 שעות(  8)מודולה  כלים מעולם המיינדפולנס ליישום במערכת החינוךשם מסגרת הפיתוח המקצועי: 

 .:מתווה מבוססקורס 

 

     רציונל:

המפגשים יתמקדו בהיכרות עם עולם המיינדפולנס: היכרות עם המושג, עם המשנה העומדת בבסיסו ועם כלים 

 לתרגול, אותם ניתן ליישם בחיי היומיום ובמסגרת החינוכית.

יום. הפחתה של לחץ -מחקרים מוכיחים כי תרגול של כלים מעולם המיינדפולנס מקדמים חוויה מייטיבה בחיי היום
 וחרדה, שיפור אקלים חברתי בגן ושיפור מיומנויות קשר ותקשורת בינאישיים.

 

 גננות  קהל היעד:

 .שעות 8בת  המודול היקף ומבנה הקורס: 

 .שלושה מפגשים מס' מפגשים:

 'יום ב  הקורס:יום 

 18.10  מועד פתיחה:

 גילי סלעי מרצה הקורס: 

 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

 יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות. במפגשים הסינכרוניים   ●

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס ●

בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל   ●

 משימת סיכום )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

 

 מטרות המודולה:  

 שימוש בכלים מעולם המיינדפולנס במסגרת החינוכית .1

 .התרגול והתנסות בתרגול ורכישת כלים לתרגול במסגרת החינוכיתהכרות עם הרציונל שבבסיס  .2
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  :ראשי פרקים עיקריים 

 היכרות עם עולם המיינדפולנס ותרגול.א. 

 תרגול.  -ב. מיינדפולנס במערכת החינוך 

 ג. מיינדפולנס ככלי ליצירת מערכת יחסים אינטגרטיבית.

 

 רכיבים יישומים 

במהלך המפגשים יתנסו המשתלמים בתרגול מיינדפולנס באופנים שונים,  אותו יוכלו ליישם בהמשך בתוך המסגרת  

 .החינוכית בה הם פועלים 

 

 :פירוט המפגשים

 מפגש ראשון

 18.10.21תאריך מפגש: ●

 סינכרוני :מפגשמסגרת ההוראה ●

 הרצאה, דיון ותרגול. דרכי למידה במפגש:  ●

       16:30-18:00 :זמן למידה ●

 שעות שתיסך שעות:  ●

 גילי סלעי שם המרצה: ●

 .היכרות עם המושג מיינדפולנס והתנסות בתרגולנושאים במפגש:  ●

 מפגש שני

 1.11.21תאריך מפגש: ●

 מפגש סנכרוני:מסגרת ההוראה ●

 הרצאה, דיון והתנסות בתרגול.דרכי למידה במפגש: ●

      16:30-19:00:זמן למידה ●

 שלוש שעות סך שעות:  ●

 גילי סלעי שם המרצה: ●

 מיינדפולנס במערכת החינוך רציונל ודרכים שונות לתרגול בתוך המערכת. התנסות בתרגול.נושאים במפגש:  ●

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש שלישי

 15.11.21 תאריך מפגש: ●

 מפגש סנכרוני :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה, דיון והתנסות בתרגול.דרכי למידה במפגש:  ●

      16:30-19:00:זמן למידה ●

 שלוש שעות סך שעות:  ●

 גילי סלעישם המרצה: ●

 .מיינדפולנס ככלי לטיפוח תקשורת וקשרנושאים במפגש:  ●

 

 :מיינדפולנס מודולהעבודת סיכום 

שני יתייחס ליישום  החלק ה ראשון מתייחס למפגש האישי שלך עם עולם התרגול.החלק ה לעבודה שני חלקים:
 .התרגול במסגרת הגן

 .ןבמפגש ההשתלמות האחרובמודל העבודה תוגש 

 :תרגול עם שלי המפגש :ראשון חלק

מוזמנות/ים לכתוב באופן חפשי על חווית המפגש עם התרגול. הנקודות המפורטות הן להכוונה, מלבד השאלה 
 .האחרונה )המודגשת( אליה אתן מתבקשות להתייחס 

 .התחושות שעלו בי במהלך התרגולים במפגשים

 ?גול הפך לחלק מסדר היום שליהאם תר

 .מחשבות, רגשות דברים שעלו בי במהלך התרגול במפגשים או בעקבותיו 

 .נושאים אליהם שמתי לב בעקבות המפגשים והתרגול

 .דברים חדשים שגיליתי על עצמי

 .חידושים שהכנסתי לחיי בעקבות המפגשים

 .נושאים מההשתלמות שליוו אותי לאחר המפגשים

 .לוקחת איתי מההשתלמותמה אני 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :יישום ההשתלמות בגן חלק שני:

 ?באיזה אופן השפיעה ההשתלמות על עבודתך בגן

 ?האם הצלחת ליישם כלים מתוך ההשתלמות בסדר היום בגן? וכיצד חווית את השפעתם

 .'האם ובאיזה אופן נוכח התרגול בגן כיום: תרגול משותף, פינה לתרגול וכד

במפגש של הילדים עם התרגול בגן? )הארכת משך זמן התרגול, תרגילים שיזמו בעצמם האם חשת בשינוי כלשהו 
 ('וכד

 ?האם ובאיזה אופן השפיע התרגול על האוירה בגן, על השיח בין הילדים

 ?איזה תרגול מתוך התרגולים שפגשת בחרת להביא לגן

 .האם יש בגן פינה לתרגול? במידה וכן איזה אביזרים בחרת לשים בה

 ה בהנא

 ביבליוגרפיה

 ( מיינדפולנס לביות כאן ועכשיו. הוצאת כתר 2018ליבליך מתי ) .1

 ( שבילי המיינדפולנס מרחבי תרגול ביומיום. הוצאת כתר. 2020ליבליך מתי ) .2

 ( לשבת כמו צפרדע. הוצאת מודן 2010סנל איליין ) .3

 שינוי נפשי באמצעות אימון מוחי. הוצאת פרדס. ( מיינדפולנס2018פדרמן אסף ) .4

 ( הלב הנבון. הוצאת מודן. 2008קורנפילד ג'ק ) .5

 

 וובילוגרפיה 

  החינוך  משרד –  הפדגוגי המרחב

 החינוך משרד – הלימודים  תוכניות תיק

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות
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 אודות המרצה

 בייעוץ וטיפול בחינוך מיוחד. בוגרת בי"ס לפסיכותראפיה גוף נפש.  –  M.A  סלעי גילי 

 . בטיפול אישי, זוגי ומשפחתי  מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת. משלבת מיינדפולנס

 .  מפתחת ומנחת תכניות השתלמות לצוותים חינוכיים 

 

 

 


