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 סילבוס  - קורס מיינדפולנס במרחב החינוכי

 כללי

למרחב פנים האדם והדרך   מיינדפולנס במרחב החינוכי משקף פדגוגיה שמפנה את הלומד.ת

שבה הוא תופס את העולם. מיומנויות מיינדפולנס תומכות ברכישת ידע, התפתחות עצמית 

והבנה שלנו את עצמנו כך שנוכל להיטיב עם עצמנו ועם סביבתנו. פדגוגיה זאת מייצגת תפיסה 

מהישות הוליסטית של האדם ובהתאם היא מתייחסת לגוף, לעולם החושי ולעולם הפנימי כחלק  

הלומדת והמתפתחת. כמו כן היא תורמת לניהול קשב, ויסות רגשות, סקרנות, יצירתיות ופיתוח 

מורה אשר מגלמ.ת ומקדמ.ת מיינדפולנס בכיתה  .  יכולות כמו אמפתיה, הכלה, קבלה וסובלנות

בתוך  .  התלמיד.ה מתחנכים  -מהווה דוגמה לנוכחות מודעת, קשובה, מאזנת ומכילה ומתוך כך  

לכדי קידום מורים להתנסות  ס, תהיה הרחבה של התרגול האישי אל המרחב הפדגוגיהקור

 ושילוב מיינדפולנס בכיתה.

 מטרות הקורס 

העמקה אישית של הידע והמיומנויות הקשורים למיינדפולנס, תמיכה    -העמקה וידע   .1

 בצרכים ופדגוגיה מתבוננת. 

לעבור    תלמידים.ות יכולים.ותכלים שבעזרתם  היכרות עם ותרגול של    -  כלים ומיומנויות .2

תהליך של התפתחות על ידי הקניית מיומנויות רלוונטיות ויצירת התנאים המתאימים. 

יצירת  כלים   כוללים  מיינדפולנס  אלו  להנחיית  שפה  טיפוח  בכיתה,  קשובה  נוכחות 

 יינדפולנס בכיתה.ויצירת פעילויות ותנאים מתאימים לשילוב מגיל -מותאמת

למים .3 העברת מעשית,    תהיההלמידה    -  קפיצה  בכיתה  ממשיות  פעילויות    מתוך 

המיינדפולנס על עקרונות  ב  המבוססות  ילווה  הקורס  הנחייה  והפדגוגיה המתבוננת. 

 וקבוצות תרגול והתנסות.  .ותאישית, בתמיכה של היוועצות עמיתים

תפקיד המורה    על בקורס תהיה התבוננות מעמיקה    -  הרחבת תפיסת תפקיד המורה .4

לתומ  מקנה.תמ תמיכה    -התפתחות    כ.ת ידע  מתבוננת,  פדגוגיה  של  הזווית  מתוך 

 ם ושילוב עקרונות של מיינדפולנס.  יבצרכים פסיכולוגי

 עקרונות עבודה 

שמוביל   .1 ידע  של  הפנמה  כוללת  היא  ידע.  רכישת  רק  ולא  התפתחות  היא  למידה 

 לתובנות לגבי עצמי והעולם. 

הלומד .2 התפתחות,  לעבור  מנת  לתהליך    כ.הצרי  .תעל  עדינה  לב  בתשומת  להיות 

 הלמידה, ובתוך כך להפוך למפתח של הידע. 

וזיקוק   .3 חשובות  בתובנות  המלווה  עמוקה  פנימית  חוויה  מתוך  להיעשות  יכול  הדבר 

 התובנות הללו לידע מעשי. 

 ס מיומנויות מיינדפולנס כתשתית לתהליך הלמידה. כדי לקדם פדגוגיה כזו, עלינו לבס .4
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 על המפגשים 

דקות(. המפגשים יהיו מבוססים על למידה    120עשרה מפגשים של שעתיים ) 10הקורס כולל  

המורים של  והתנסויות  אישיים    .ותפעילה  למסלולים  אפשרות  תהיה  כן,  כמו  בקבוצות. 

ם לתמיכה  והעמקה, למידה בקהילת  להתפתחות עבור כל מורה, שילוב של מפגשים אינטרנטיי

והתנסות״   .ותעמיתים משחק  ״מעבדת  מהווה  הקורס  אחרים.  סגולים  ספר  לבתי  וחיבור 

המאפשרת קפיצה למים וחקירה של עולם התוכן דרך סימולציות ואתגרים רלוונטיים בחיי היום 

ים ללימוד  יום של המורה. במסגרת הקורס תהייה חשיפה לפעילויות וחומרים רבים הרלוונטי

מתבוננת  מיינדפולנס   בפדגוגיה  מוסמכים  ושימוש  מנחים  ילוו  הקורס  את  הכיתתי.  במרחב 

באופן  ניסיון רב בעבודה עם מיינדפולנס ומקצועיים מתוך תוכנית בית ספר סגול אשר יש להם 

 גיל.-מותאם

 תכני המפגשים

המסע .1 הראשונה.    :תחילת  בשנה  שעברנו  הלמידה  בתהליך  והיזכרות  היכרות  מפגש 

ועבור   במסגרת מפגש זה, תהיה התבוננות בערכים שחשוב לנו לטפח בעצמנו כמורים 

התלמידים שלנו. נבדוק ונתכוונן לקראת ההשתלמות ולקראת השנה איך נרצה להיות עבור  

ה והפרקטיקות  .מורה הקשובהתלמידים. נעביר שאלון פתיחה בו נמדוד את מיומנויות ה

 הסגולות אשר נטפח השנה. 

בכיתה   .2 קשובה  בכיתה   -נוכחות  התנאים  על  שיקרה    :התבוננות  רוצים  אנחנו  מה 

לתלמידים בכיתה? על אילו צרכים של התלמידים יש לענות כדי לאפשר התפתחות מיטיבה?  

יכול.ה המורה  כיצד  התנאים התומכים  נלמד  את  התפתחות חברתית לייצר  רגשית -לטובת 

 תנאים תומכי למידה. מייצר.ת תפקיד המורה כונדבר על  מיטיבה

בכיתה   .3 קשובה  ות  -נוכחות  אנחנו   :כןופעילות  הכיתתי  במרחב  מיינדפולנס  בהנחיית 

נעזרים אנחנו  וחיצוני.  פנימי  כלים רחב  ארגז  הלמיד  .ותעובדים.ות עם  מרחב  ה  בעיצוב 

והתייחסות לתנאים, בכישורי הנחייה ושפה מתאימה, בתוכן ופעילויות המבוססים על גילום 

כלי   )מתוך  כלים  שלל  נכיר  מתחיל.ה,  מורה  כל  בו  המקום  את  נבחן  במפגש  ונוכחות. 

למורים( שיוצג  להתנסות    "המניפה"  ונתכוון  בכיתה  מיינדפולנס  להטמיע  המאפשרים 

 ו״קפיצה למים״. 

בעת מפגש עם קושי, פנימי או חיצוני, על המורה    :נגדויות וקשייםהתמודדות עם הת .4

לבדוק אלו    ישולעצמו.ה. לשם כך    .ותלדעת כיצד להתנהל ולבסס קרקע יציבה לתלמידים

צרכים לא קיבלו מענה. לעיתים אנו מגלים כי יש פער בין מה שהתכוונו שיקרה למה שקורה  

גם בקרב עצמנו וגם בקרב    -בפועל. עולות התנגדויות, קשיים, ספק, כעס, תסכול ועוד  

או אצל התלמיד(,    .ה לשים לב, לזהות קושי )אצלו  .תיודע   .ה המורה הקשוב.  .ותהתלמידים

ונתאמן במפגש נדון באתגרים הללו  שיכולות לתמוך בצרכים.    ההיבטים  ארבעת ולהביא את  

 כלים פרקטיים להתמודדות איתם בזמן אמת.  על
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נעצור יחד ונחקור את ההתנסויות המתקיימות בשטח )המעוגנות במשימות    :חדר כושר .5

למידת עמיתים בין המפגשים(. באמצעות  ונלמד    .ותשניתנות  באתגרים שצפים,  נתבונן 

יחד כלים להתמודדות עם האתגרים עם דגש על התנאים הפנימיים והחיצוניים התומכים  ב

רגשיות מיומנויות  במעברים  -בקידום  נתמקד  שלנו.  וההנחייה  השפה  בכיתה,  חברתיות 

ב והמתרחשים  הספר  ולמידה  בית  משוב  מתן  בקבוצות,  ותרגול  התנסות  על  דגש  ניתן 

 חווייתית. 

עצור לבחון איפה צוות המורות.ים נמצאות בתהליך,  במפגש נ   : הקשבה קשובה ועצירה  .6

התכנים   עם  המפגש  נחווה  תצפית    םויישומכיצד  נקודת  של  הערכה  כלי  דרך  בכיתה 

של המורה    ההיבטים  דרך ארבעתהמאפשר להתבונן כיצד כל מורה תופס.ת את עצמה.ו  

הצוות יענה על שאלון  במפגש זה  )נוכחות וכוונה, תנאים, שפה ותוכן ופעילויות(.    הקשוב.ה

 משוב אמצע הקורס.

מתבוננת .7 הקשיבות  א׳:  פדגוגיה  תרגול  את  להכניס  אפשר  כיצד  נשאל  לתוך    במפגש 

הוראת חומר הלימוד ומה האיכויות שאפשר לטפח במפגש עם חומר הלימוד. נלמד על  

ידע באופן חברתי ניתן להבנות  רגשי המטפח מודעות  -מודל שלושת החדרים שבעזרתו 

 קשובה.  

במפגש זה נעמיק במבנה השיעור והכלים השונים בעזרתם נשלב   ב׳: פדגוגיה מתבוננת .8

פדגוגיה מתבוננת בחומר הלימוד. ספציפית, נחקור כלים ופעילויות המאפשרות הטמעה  

.  .ותובקרב התלמידים  .ותבקרב המורים  –של תהליכי הרהור ומודעות )פדגוגיה מתבוננת(  

 ו מכ"מ, עבודה בזוגות, הרהור ועוד. נלמד על פעילויות כתיבה, תנועה, שיתוף: פעילויות כמ

, להעמקה  הצוות יתנסה בבניית עזרים מותאמים לכיתהבמפגש זה  :סדנת פיתוח עזרים .9

כל ל. בסיום המפגש  שונים  םחווייתייוטיפוח שגרות המיינדפולנס, מתוך התנסות בכלים  

ל שונים  בכיתה: לוחות מפעילים, פעילויות ומשחקי תרגו  הכלים פיזיים לעבודיהיו  מורה  

 שניתן להשתמש בהם במהלך השיעורים. 

. נחקור את כלל  שעברנובמפגש זה נסכם את התהליך האישי והקבוצתי    סיכום: מפגש   .10

הנקודות במסע שמהוות פוטנציאל ללמידה וצמיחה. כמו כן נדון בשאלה כיצד ניתן להמשיך  

החינוכית בהמשך  להעמיק את הלמידה שנעשתה ולהטמיע את התובנות בתוך העבודה  

 הדרך. 
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 מחויבויות לטובת גמול השתלמות 

חשוב לנו להדגיש כי השנה בנינו את משימות הקורס באופן מאוד חוויתי, רלוונטי, מועיל וקשוב.  

עבודה מעבר למטלות הרבות הנדרשות כיום ממורה בבית ספר.    ן .אין בכוונתנו להעמיס עליכם

ובחירה בתוך הריצה היומיומית. אנו    הללו המשימות    מטרתלהיפך,   רווחה, נשימה  לאפשר 

התאמות   לשינויים,  משמעותי  מרחב  להשאיר  צורך  יש  זאת  מורכבת  בתקופה  כי  מבינים 

 . .ןשלכים והמקצועיים האישיעם יד על הדופק ועם קשיבות לצרכים  נהיהוגמישות ו

 משימות הקורס 

בקורס אשר   ים מפגששני התנסות חוקרת היא משימה שתקבלו בין כל  :התנסות חוקרת •

משלבים מיינדפולנס בכיתה, בהתאם    .ןמזמינה להתבוננות אקטיבית על האופן בו אתם

מתוך לנ והתפתחות  לצמיחה  הזדמנות  הן  הקורס  של  החקר  משימות  המפגש.  ושא 

התבוננות ומודעות. בתוך ההתפתחות המקצועית שתעברו במסגרת הקורס, שתזמן מגוון  

של חוויות, יש חשיבות רבה לטיפוח היכולת לעצור, לנשום, להתבונן ולבחון את התנהגותנו 

משימות החקר הן מרחב לנשימה וחקירה בתוך  אל מול מה שחשוב לנו בעבודה החינוכית.  

נשתמש   מפגש  כל   בסוף  אוטומטיים.  ודפוסים  באתגרים  עמוסה  ספרית  בית  מציאות 

 במשימות החקר כדי להעמיק את הלימוד בקורס. 

התבוננות רפלקטיבית על התהליך השלם של הקורס. רפלקציה זו  :  ת סוף מסעירפלקצי •

 העבודה המסכמת של הקורס.  היא

בכל מפגש תינתן משימת התנסות    :אופן הגשת משימות התנסות חוקרת ורפלקציות המסע

חוקרת  אשר תידרשו להשלים בין מפגש למפגש ולשלוח אל המנחה לקבלת משוב/אישור. את  

יש לשלוח לפחות   שעות לפני המפגש הבא, כדי לאפשר למנחה מספיק זמן    24המשימות 

והרפלקציות אשר יוגשו למנחה הן הזדמנות מצוינת    לעבור על המשימה/רפלקציה. המשימות

ליצירת שיח עם המנחה, לשאול שאלות, להעמיק את התרגול האישי וההתפתחות האישית,  

 לבקש בקשות ועוד. 

כדי להשלים את מחויבויות הקורס לגמול השתלמות,    כמה משימות/רפלקציות יש להגיש?

ת שלוש משימות של התנסות חוקרת ושלוש רפלקציות מסע. הגשה  על המורים להגיש לפחו

נקודות. ציון הקורס יינתן לאחר   10-של כל משימת התנסות חוקרת או רפלקציית מסע מזכה ב

-. כמו כן, נדרשת נוכחות בהגשת העבודה המסכמת הכוללת שש משימות ומטלת סיכום קורס

וורד, עם עמוד שער הכולל  כמסמך  יש  מהמפגשים לפחות. את העבודה המסכמת יש להג  80%

 שם מלא ותעודת זהות. 

יומן מסע הוא כלי עבודה משמעותי במהלך הקורס. ניתן להיעזר בו כדי לעקוב אחרי    : יומן מסע

המשימות והרפלקציות ולהתבונן בתהליך השלם. להנחיות נוספות כיצד להכין יומן מסע וכיצד 

 .כאן לעבוד איתו, אנא היכנסו למסמך

https://sagolschool.org.il/wp-content/uploads/2020/09/diary.pdf
https://sagolschool.org.il/wp-content/uploads/2020/09/diary.pdf
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 הערכה השתתפותית 

חשוב לנו לשמוע את הקול שלכם/ן במהלך הקורס על מנת שנוכל לבדוק את עצמנו על בסיס  

קבוע ולהתאים את המפגשים לצרכים שלכם/ן בצורה הטובה ביותר. לכן, לאורך הקורס נבקש  

שאתם/ן   התהליך  ועל  במפגשים  המתרחש  על  קצרים  משובים  למלא  פעמים  מספר  מכם/ן 

רו בתוך המפגשים עצמם ואנו מבקשים את שיתוף הפעולה  עוברות ועוברים. המשובים יועב

 שלכם/ן במילוי שלהם. 

 

 אתר הקורס 

הקורסאת   כניסה:  )  כאן תמצאו    אתר  הקורס,  .  ( Mindedסיסמת  מצגות  את  תמצאו  באתר 

וכן חומרי העמקה, העשרה והשראה לכל מפגש. תמצאו שם גם את שיעורי  חומרי עבודה שונים  

 הדרך שיש להגיש במהלך הקורס )רפלקציות, התנסויות חוקרות וכיו״ב(.

 רשימת מקורות 

גילוי  על.  -(. חינוך קונטמפלטיבי, מודעות קשובה ופדגוגיות התבוננות: מבט2016ארגז, א' ) .1

 . 104 - 71 9, דעת

, מגמותחזון וההיגיון של חינוך קונטמפלטיבי ושל פדגוגיות התבוננות.  (. ה2017ארגז, א' ) .2

 . 125 - 101(, 1נא)

 . 53  -  50(,  3, צ)הד החינוך(. מיינדפולנס והמוח הפלסטי.  2016נון, נ׳, וארגז, א׳ )-לויט בן .3

בתוך:   .4 למעשה.  הלכה  מתבוננת  פדגוגיה  א׳.  האדם  -חינוך  מוטולה,  ב׳,  שאלות  כרך   ,

 .201 - 190, י׳, ופריימן, ע׳, עורכים: תדמור 

 

 הצטרפו אלינו במרחב הוירטואלי 

באתרי האינטרנט ועמודי הפייסבוק שלנו תמצאו משאבים רבים שיסייעו לכם לטפח קשיבות  

מיינדפולנס מונחים, רעיונות לתרגולים ופעילויות קשובות    ברמה האישית והמקצועית )תירגולי 

של  בתחומים  מצולמות  והרצאות  פודקאסטים  סרטונים,  מאמרים,  הספר,  ולבית  לכיתה 

חברתיות מיומנויות  חינוך,  לניוזלטר  -מיינדפולנס,  להירשם  גם  תוכלו  המוח(.  וחקר  רגשיות 

 החודשי שלנו לקבלת עדכונים וחומרים ישירות למייל.  

 www.sagolschool.org.ilאתר האינטרנט של תוכנית בית ספר סגול:  •

 www.facebook.com/sagolschoolעמוד הפייסבוק של תוכנית בית ספר סגול:  •

 www.facebook.com/groups/sagolschoolת ספר סגול בפייסבוק: קהילת המורים של תוכנית בי •

 www.sagolcenter.org.ilאתר האינטרנט של מרכז סגול למוח ותודעה )העשרה בתחום חקר המוח(:  •

ד הפייסבוק של מרכז סגול למוח ותודעה )העשרה בתחום חקר המוח(: עמו •

www.facebook.com/sagolcenter 

 

 ,  נאחל קורס פורה ומעשיר 

 צוות תכנית בית ספר סגול

https://sagolschool.org.il/educational-space-mindfulness-course/
http://www.sagolschool.org.il/
http://www.facebook.com/sagolschool
http://www.facebook.com/groups/sagolschool
http://www.sagolcenter.org.il/
https://www.facebook.com/sagolcenter

