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גושגש-סנלופדנימ



ליגרת- גושגש

ךייחב גושגש לש הפוקתב י/רכזה

 בל ה/םש ה/תא םהילא םירבד5 ךמצעל י/ןייצ
)תובשחמ ,תושגר ,ףוג תושוחת( הז לש תשגרומה היווחב

גושגשה תייווחב ופתש– תוגוזב
 םינייפאמ ההזמו ,גושגשה תייווחב ףתשמ :ת/רפסמה•

.גושגש לש
 ומרתש םינייפאמםשור ,תונרקסבבישקמ :ה/בישקמה•

תוהזל ת/רפסמל רוזעל הסנמו ,גושגש תשוחתל
.םיפסונ םינייפאמ



ג ו ש ג ש



?גושגש הז המ

Flourishing / גושגש

.תיכשמהו האירב תוחתפתהו החימצ לש בצמ
:ללוכ כ"דב אוהו ,ידמימ בר אוה גושגש תשוחת םשל שרדנש המ

הלמח ,בל תובידנ ,היתפמא–תוביטיימ םיסחי תוכרעמ•
תויבויח תוימצע תונומאו תימצע הלבק•
תוחתפתהו החימצ תשוחת•
םייחל דועייו תועמשמ•
שפוחו הימונוטוא•
העפשהו תולגוסמ תשוחת•
תואירב•
ןסוח•
תימצע תועדומ•



החימצו גושגש

'ונלש יזכרמה דועיה אוה גושגש' :ןמגילס .פ .א ןיטרמ

.תודרשיה לש םלוע תסיפתל הריתסב דמוע גושגש
 ,םייחבעפש תיווח אוה גושגש
.םייחברוסחמ תייווחמ תעבונש תודרשיהמ הנושב

 ךל הרוקש והשמ אל הז ,תיביטקאו תנווכמ הלועפ שרוד גושגש
 .יביסאפ ןפואב

 קר אל איהשתוחתפתה שי םהב םיבצמל ,סחייתמ גושגש גשומה
  .תויכשמהו דיתע תנווכמ םג אלא  ,'וישכעו ןאכ'ב האירב



- Healthy Mindsגושגשל יחומ ןומיאל תימניח היצקילפא
ןוסדיווידי'ציר ר"ד לש חומ ירקחמ תססובמ

 האירב העדותש םינימאמ ונא'
 .ימצעה יקלח לכב החוור תגשהל חתפמה איה

 גישהל םישנא רתויל רוזעל לכונש לככש םינימאמ םג ונא
 ,תומולש לש וללה תויטסילוהה תומרה תא

 .רתוי למוחו ןובנ ,םיענל ךופהי ונלש םלועה ךכ
 ,ונתוא החנמש יעדמ-וריונ רקחמ תועצמאב זא

 תא חפטל םישנאל רוזעל לוכיש ילכ ונחתיפו ונבציע
'.וללה תויונמוימה



רפסה תיבב גושגש תנווכמ תוגיהנמ

 ךותמ ,ותוגהנתהו ויתולועפ תא ןווכמ ,גושגש ןווכמ גיהנמ
:ולאה תולאשל תובושתה
?רפסה תיבב ליבומכו ?םדאכ ילש גושגשל איבי המ•
?םידימלתה לש גושגשל איבי המ•
?םירומה לש גושגשל איבי המ•
?תינוגרא תושיכ רפסה תיב לש גושגשל איבי המ•
?הליהקה גושגשל איבי המ•



תיתנש םוכיס תייצקלפר– ךרד ירועיש

?וזה הנשה לש לוגסה דומילהמ ת/חקול ינא המ1.
?יב חתפתה/ררועתה המ ?ירובע יתועמשמ היה המ
?הדומ ינא המ לע

?וז הנשב לוגסה דומילב רגתאמ/השק היה המ2.

 ,הנשה ךלהמב דומילה וא רגתא/ישוקה ךותמ
גושגש אשונב םויה וא

?תינכתה ךשמהב חופיטל תחקל הצור ינא המ3.



 הדות
 הבשקהה לע

בלה תמושת לעו


