
בתי הספר הסגולים יחזקו מוטיבציה פנימית לטיפוח העולם הפנימי והיכולות הבינאישיות, בית ספר סגול 
לֹומּות ושגשוג, באמצעות הטמעת מיינדפולנס כחינוך אשר יאפשרו אקלים מיטבי, ׁשְ מטרת על: 

תוצאות לטווחים שוניםתוצאות ישירותפעולות – צוות סגול

תשתיות בית ספריות

 טיפוח מיינדפולנס, בירור מצפן ערכי, מה נעשה עם בית הספר?
חיזוק סביבה תומכת שייכות, מסוגלות, אוטונומיה

טיפוח מרחב פנימי 
ויכולות בינאישיות - 

טיפוח רגשי חברתי

תחושת מחוייבות 
לקדם מיינדפולנס 

כחינוך

 שלומות, 
אקלים מיטבי 

ותחושת שגשוג

מה בית ספר משקיע? 
הנהלה וצוות מובילי 

סגול כסוכני שינוי
משאבים, פניות ומכוונות להטמעת התכנית  •  

תחושת סיפוק בסיסית של צרכי שייכות, מסוגלות 
ואוטונומיה  •  נכונות להשתנות

מחוייבות למסה קריטית )מתרחבת( 
של מורים שותפים לתכנית

תחושת שייכות מסוגלות 
ואוטונומיה - בבית הספר 

ובמסגרת  תוכנית סגול

הכשרת מנהיגות קשובה  
)מובילי סגול ומנהל( 
 וליווי ארגוני לשם הטמעה 
מותאמת לבית הספר

הכשרת מיינדפולנס 
בסיסי למורים )א'(

הכשרת מיינדפולנס 
במרחב החינוכי למורים )ב'( 
וליווי פדגוגי לשם תמיכה בישום מיינדפולנס 
בחינוך ופרקטיקות של פדגוגיה מתבוננת

טיפוח מיינדפולנס במרחב הארגוני: 
מכוונות למרחב הפנימי כתפיסה בית ספרית • שגרות פדגוגיות 

וניהוליות שמעודדות קשיבות • חיזוק סביבה תומכת שייכות, מסוגלות 
ואוטונומיה • דיוק ערכי ובהירות, מצפן פנימי ארגוני • אימוץ הערכה 

ככלי להתבוננות • חיזוק מנהיגות כסוכני שינוי וכתומכי צרכים • 
התרחבות התוכנית

טיפוח מיינדפולנס במרחב אישי ובינאישי )עבור המורה(: 
מכוונות המורה למרחב הפנימי שלו • נוכחות מודעת בלתי שיפוטית • 

הקשבה, תשומת לב, חמלה ואכפתיות • דיוק ערכי ובהירות מצפן פנימי 
אישי

טיפוח מיינדפולנס במרחב הכיתתי: 
מכוונות למרחב הפנימי של התלמיד • חיזוק המורה כתומך בצרכי 

שייכות, מסוגלות ואוטונומיה של התלמיד • יישום מיינדפולנס 
ופרקטיקות פדגוגיה מתבוננת

בית ספר מתנהל מתוך 
קשב ומודעות, ויסות 

עצמי, אמפתיה בקרב 
צוות ותלמידים

חוויות צמיחה אישית, 
משמעות וחיוניות בקרב 

כל באי בית הספר

מוטיבציה פנימית 
לקדם טיפוח מרחב פנימי 

ויכולות בינאישיות

טיפוח יכולות 
תלמידים: מיומנויות 
לניהול העולם הרגשי 

והחברתי – עם עצמי ועם 
אחרים - באופן מיטבי

מחויבות ארוכת טווח 
לתכנית בית ספר סגול
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