
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 מיינדפולנס ככלי לפיתוח חוסן אישי שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 

 רציונל: 

מחקרים מדעיים וערכי.  , רגשימוסדות חינוך מגלים את הערך של תרגול מיינדפולנס ככלי חינוכי, חברתייותר ויותר 
פיתוח ויתרונותיו רבים:  ,יםות/ים והן לתלמידות/הן למור ,חשוב ומשמעותי מיינדפולנסתרגול קבוע של כי  ראיםרבים מ

(, חיזוק שליטה עצמית, איזון מצבי רוח, חיזוק ועודהפחתת רגשות שליליים )כעסים, לחצים, דאגות, חרדות חוסן אישי, 
, קידום בבית הספר פור האקלים(, הפחתת אלימות, שיועודערכים חיוביים )סבלנות, אדיבות, הכרת תודה, חמלה 

 .התנהלות מיטיבה ומוסרית ועוד
 

 מורות/ים :קהל היעד

 סינכרוני(-זום + אמפגשי ) ש"א 30 :היקף ומבנה הקורס

 12 :מס' מפגשים

 רביעי :יום הקורס

  7.12.22 :מועד פתיחה

 אפרת שטראוס מרצה הקורס:

 :אודות המרצה

מקדמת באקולוגיה.  M.Sc .בעלת תואר ).Ad.Med.Ins( מיינדפולנס ומדיטציה בכירהמדריכת  -אפרת שטראוס 
 .בריאות קהילתית מטעם משרד הבריאות

 
 לקבלת גמול דרישות הפיתוח המקצועי

 בכל חלקי הקורס.יש לקחת חלק פעיל 
 .הקורס טלותהשלמת כל מ

 .80%השתתפות של 

 
 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 של מיינדפולנס ככלי לפיתוח חוסן אישי בקרב מורות/ים ותלמידות/ים.. תרגול מעשי 1
 להעברת שיעורי/תרגילי מיינדפולנס כחלק מתכנית הלימודים בבית הספר.ה תיאורטית ומעשית . הכשר2
 .תלמידות/ים בגילאים שונים. בניית ארגז כלים מעשיים המותאמים לעבודה עם 3
 בגילאים שונים. לתלמידות/יםהמותאמים מבוססי מיינדפולנס, רים . התנסות מעשית בכתיבת מערכי שיעו4
 

 

 

 (מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .התנסות אישית בתרגול מדיטציות ריכוז ומיינדפולנס
 .הצגת מחקרים אודות יתרונות תרגול מיינדפולנס והשפעתו על מבנה ותפקוד המוח

 .פיתוח חוסן נפשי על פי עקרונות הפסיכולוגיה הבודהיסטיתהתמודדות עם רגשות שליליים ומודל ל
 .חיזוק ערכים חיוביים באמצעות תרגילי מיינדפולנס

 .התנסות מעשית בהנחיית מדיטציות ריכוז ומיינדפולנס
 

 רכיבים יישומים

 .בבית מודעות עצמית באמצעות תרגול מיינדפולנס . המורות/ים יעברו תהליך אישי של התבוננות פנימית ופיתוח1
 . המורות/ים יכירו מגוון מדיטציות )ריכוז, מיינדפולנס( ויתנסו בהעברתן לקבוצה.2
 . המורות/ים יקבלו כלים מעשיים להתמודדות עם רגשות שליליים.3
 ם.. המורות/ים יקבלו כלים מעשיים לפיתוח חוסן אישי וחיזוק יכולות וערכים חיוביי4
 . המורות/ים יכתבו מערכי שיעור מבוססי מיינדפולנס.5
 

 בקורס פירוט המפגשים

 

 
יום 

 בשבוע
 תאריך

שעת 
 התחלה

שעת 
 סיום

 נושא
 מקום

-א/סינכרוני/אפ"פ)
 (אחר/סינכרוני

 מרצה

 19:00 16:30 7.12.22 ד 1

סילבוס  -הצגת הקורס 
 ומטלות. 

 תיאום ציפיות.
 מבוא למדיטציה ומיינדפולנס

 זום
אפרת 
 שטראוס

 19:00 16:30 14.12.22 ד 2
 מיינדפולנס במערכת החינוך.

מיינדפולנס לילדים לעומת 
 מיינדפולנס למבוגרים.

 זום
אפרת 
 שטראוס

 18:00 16:30 28.12.22 ד 3

מחקרים מדעיים על תרגול 
מיינדפולנס והשפעתו על 

 מבנה ותפקוד המוח.
תגובה אוטומטית מול תגובה 

 שקולה.

 זום
אפרת 
 שטראוס

 סינכרוני-א "לצאת מהאוטומט" 17:15 16:30 29.12.22 ה 4
אפרת 
 שטראוס

 19:00 16:30 4.1.23 ד 5

מבנה התודעה על פי 
 הפסיכולוגיה הבודהיסטית.
תודעה נודדת ומעגל ניהול 

 קשב.

 זום
אפרת 
 שטראוס

 זום כעס. -רגשות שליליים  19:00 16:30 11.1.23 ד 6
אפרת 
 שטראוס



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 19:00 16:30 18.1.23 ד 7
מודל להתמודדות עם רגשות 
שליליים על פי הפסיכולוגיה 

 הבודהיסטית.
 זום

אפרת 
 שטראוס

 19:00 16:30 25.1.23 ד 8
 "נוגדנים" נגד רגשות שליליים.

כלים מעשיים לתרגול 
 מיינדפולנס.

 זום
אפרת 
 שטראוס

 18:00 16:30 1.2.23 ד 9
מיינדפולנס ככלי לחיזוק יכולות 

 וערכים חיוביים.
 זום

אפרת 
 שטראוס

 סינכרוני-א "הכרת תודה" 17:15 16:30 2.2.23 ה 10
אפרת 
 שטראוס

 19:00 16:30 8.2.23 ד 11
קשיים ואתגרים בתרגול 

 מיינדפולנס עם ילדים ונוער
 וכיצד מתמודדים איתם.

 זום
אפרת 
 שטראוס

 19:00 16:30 15.2.23 ד 12
 טיפים מעשיים להמשך הדרך.

 סיכום הקורס ומשוב.
 זום

אפרת 
 שטראוס

 

 הקורס תמטל

 (סינכרונית-מטלה א)לצאת מהאוטומט  .1
 יומן תרגול אישי .2
 (סינכרונית-מטלה א)הכרת תודה  .3
 מערכי שיעור + משוב .4
 

 מצ"ב קבצים
 

 דרכי הערכה

 4.1.23מועד הגשה:  חובת הגשהאחוז הציון:   ( 1סינכרונית -לצאת מהאוטומט )מטלה א .1
 18.1.23מועד הגשה:   50%אחוז הציון:      יומן תרגול אישי .2
 8.2.23מועד הגשה:  חובת הגשהאחוז הציון:    (2סינכרונית -הכרת תודה )מטלה א .3
 15.2.23מועד הגשה:   50%אחוז הציון:     מערכי שיעור + משוב .4

 בבילוגרפיה
 

 כאן ועכשיו, הוצאת כתר.להיות  -( מיינדפולנס 2018ליבליך, מ. )
 מרחבי תרגול ביומיום, הוצאת כתר. -( שבילי המיינדפולנס 2020ליבליך, מ. )

 מיינדפולנס לילדים )ולהוריהם(, מודן הוצאה לאור. -( לשבת כמו צפרדע 2017סנל, א. )
 שינוי נפשי באמצעות אימון מוחי, פרדס הוצאה לאור. -( מיינדפולנס 2018פדרמן, א. )

 ( כיצד ללמד ילדים מדיטציה, הוצאת אור עם.2019פונטנה, ד. וסלאק, א. )
 ( משלים פילוסופיים לילדים, הוצאת אחוזת בית ספרים.2006פיקמל, מ. )
 ( בועות של שלווה, הוצאת אור עם.2017קומאס, ס. )

 


