
הסמכה להנחיה: הזמנה לנתינה אכפתית

בשדה החינוכיתכנית מקוצרת למתרגלים ותיקים להנחיית מיינדפולנס וחמלה

שנה"ל תשפ"ב

קבוצות,בהנחייתוניסיוןאישימיינדפולנסבתרגולותקלבעלי\ותמקצועיתהכשרהתכנית
החינוךבתפיסתעמוקשינויתהליכיולהובילהנוכחיתהכשרתם\ןאתולהרחיבלהעמיקהמעוניינים\ות

בישראל.

בניהול אקדמי ובהנחייתו של ד"ר רוני ברגר

– פרטים נוספים בהמשך המסמך.הקורס יתקיים במתכונת המשלבת לימודים פרונטליים ומקוונים

רקע לתכנית:

המתפתחתחוםהואוחמלה,מיינדפולנסמבוססות)SEL(חברתי-רגשילחינוךהתערבויותשלהתחום
שלפרקטיקותכימראההחינוךבתחוםהמחקרהחינוכיות.במסגרותהאחרונותבשניםבמהירות

בקרבםוהחרדההלחץהפחתתועםילדיםשלוריכוזקשבמיומנויותעםמיטיבותוחמלהמיינדפולנס
יותרזאת,לאורהמורים.בקרבשחיקהומפחיתותכיתותאקליםמשפרותגםהןההוראה.צוותיובקרב
בהובלתמיומניםמנחיםלמערכתלהכניסבצורךמכיריםובעולםבישראלחינוכייםמוסדותויותר

תהליכים אלו בצוותים חינוכיים ועם הילדים עצמם.

וחמלהמיינדפולנסשלומדויקתרגישהמקצועית,להנחיהמקצועואנשינשותלהכשירמיועדתהתכנית
מוסדותולליוויוכד')חינוכייםפסיכולוגיםחינוכיות,יועצותמורים,(חדריהחינוךבמערכתקהליםלמגוון

הלימודית.בשגרההזמנה לנתינה אכפתיתחינוכיים בהטמעה של התוכנית

Mindfulness(וחמלהמיינדפולנסשלשילובעלמבוססתאכפתיתלנתינההזמנההתכנית &
compassion(רגשיתחברתיתלמידהעם)Social-emotional learning(פרו-חברתייםכישוריםופיתוח

לטיפוחטכניקותמקבליםהוראהצוותיהתכניתבמסגרת)).Care(אכפתיתונתינהאמפתיה(רגישות,
מיומנויות בתחומים הבאים:מיומנויות אישיות כמו גם כלים לסיוע לתלמידים בפיתוח

ביטחון עצמי וחוזקות אישיות.מודעות עצמית – זיהוי רגשות, תחומי עניין וערכים ופיתוח•
ומיתון האימפולסיביות.שליטה עצמית – וויסות רגשי, הפחתת רמת הלחץ והחרדה•
(הדומההאחרכלפיואמפתיהפרספקטיבהלקיחתמיומנויותפיתוח–חברתיתמודעות•

והשונה).
קשרים חברתיים חיוביים.מיומנויות חברתיות – פיתוח אקלים כיתתי חיובי ויצירת•
ביתובנורמותמוסרייםבסטנדרטיםהתחשבותתוךהחלטותקבלת–אחראיתהחלטותקבלת•

ספריות.
מטרות תכנית ההכשרה:

טיפוח כישורי ההנחיה הקבוצתית בהקשר הבית-ספרי.●

ליישומהודגשיםהמפתחתרגילישבבסיסה,העקרונותאכפתית,לנתינההזמנההתכניתלימוד●
עם קהלים שונים (מורים ותלמידים בגילאי גן-י"ב).

חינוכיים.קבלת כלים להעברת התכנית הזמנה לנתינה אכפתית לצוותים●

לנתינה אכפתית לתלמידים.קבלת כלים להנחיית צוותים חינוכיים בהעברת התכנית הזמנה●
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 תכנים מרכזיים:

לנתינה אכפתית.הבסיס התאורטי של טיפול ממוקד חמלה והקשר לתוכנית הזמנה●

התמודדות עם ביקורת עצמית והימנעות מחוויות לא נעימות.●

ויחסרגשיטוןגוף,תחושותשביןהמדרגעלבדגשבהנחיה,עומקלנושאיוהתייחסותהגדרות●
למחשבות.

המנגנוניים המוחיים הקשורים במיינדפולנס.●

סקירת התוכנית הזמנה לנתינה אכפתית ופדגוגיה של אכפתיות.●

לחץ נורמטיבי ולחץ כרוני והשפעותיהם, שחיקה במערכת החינוך.●

מהי חמלה-עצמית וההבדלים בינה ובין ערך עצמי.●

אימון התודעה לחמלה עצמית על פי גישת הטיפול ממוקד חמלה.●

היחידות של מיינדפולנס בסיסי וקבלת חמלה.●
היחידות של חמלה עצמית וחמלה לאחר.●
הגברתהמנחה.שלולקצבלקבוצההמפגשיםהתאמתהערכה,מתוךנבחריםבתרגיליםהתנסות●

מוטיבציה והתמודדות עם התנגדויות.

על הסגל:

לעבודההספרבביתמרצהקליני,פסיכולוגואכפתי,קשובלחינוךבמרכזמייסד-שותףברגררוניד"ר
ואלטרואיזםלחמלההמרכזשלהמייעצתהוועדהוחבראביב,תלבאוניברסיטתסוציאלית

הבינלאומיתהעמותהממקימיוטראומה,דחקמצביעםבהתמודדותמומחהסטנפורד.באוניברסיטת
Psychology(גבולותללאפסיכולוגיםשל Beyond Borders.(

תנאי קבלה:

הכשרה חינוכית מוכרת ו\או ניסיון מקצועי מוכח בשדה החינוכי.●

ותק בתרגול מיינדפולנס או מדיטציה בודהיסטית.●

פסיכולוגית אחרת).לימודים וניסיון בהנחית קבוצות (מיינדפולנס\ התערבות●

או בחו"ל, המאושרת ע"י מנהליאישור סיום הכשרת מנחים באחד מהמוסדות המוכרים בארץ●
הקורס.

המלצה ממורה למדיטציה ו\או מנהל\ת מקצועית.●

דרישות התכנית:

קריאות חובה●

תרגולים בין המפגשים●

השתתפות אקטיביות בסימולציות●
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לעשותניתן–ביישוםההדרכהמתןאתלאפשרכדיידו/העלשתאורגןאוקיימתקבוצהעלסטאז'●
בבי"סכיתההורים,קבוצת(לדוג'המקצועיתבשגרהמנחהכברשהמשתתףקבוצהעלהסטאז'את

וכו').

תעודה:

מטעםהחינוכיבשדהוחמלהלמיינדפולנסמוסמכ\תמנחהתעודתתוענקבהצלחהלמסיימים\ות
ומקצועי בחינוך ובחברה, אוניברסיטת ת"א.לחינוך קשוב ואכפתי והמרכז האקדמי לפיתוח אישיהמרכז

למרכזהמשתלמיםשלאחרתאומקצועיתהשתייכותעלמעידהאינהמוסמכ\תמנחהתעודתכייובהר
במסגרתתעסוקההבטחתמשוםלתוכניתהקבלהבדבראיןוכילעמותה,ו\אוואכפתיקשובלחינוך

המרכז.

גמול השתלמות:

לשנה"ל תשפ"ב -  יעודכן בהמשך.לעובדי הוראה מותנה באישור משרד החינוךגמול השתלמות●
בשנה"ל תשפ"ב המועסקים ע"י משרדלעובדי הוראה בשבתוןקרנות השתלמותהשתתפות כספית של●

החינוך, מותנה בהכרה ובאישור הקורס בקרן.

מבנה הקורס:

.2021ביולימקווןבאופןוחלקות"אבאוניברסיטתפרונטליבאופןבחלקויתקייםמקדיםהכנהשבוע.1
ושיחות קבוצתיות. שבוע זה יכלול הרצאות, תרגולים מדיטטיביים, סימולציות

.ZOOMה-באמצעותמרחוקזהבחלקלצפותאפשרותתהיההפרונטאליםבימים*

קבוצות,בשתיב'בימיתשפ"בשנה"ללאורךיתקיימו(סינכרוניים)מקווניםהדרכהמפגשי2.16
לעשותידרשוהמשתתפים\ותזו,שנה"ל לאורך.20:15-21:45ביןוהשניה18:00-20:00ביןהאחת

קבוצה קיימת שלו\ה) בכדי לתרגל אתסטאז' על קבוצה שתוקם באופן עצמאי ע"י המשתתפ\ת (או
המיומנויות שנלמדו.

ההדרכה.לקראתשיעורמערכיהמשתתפים\ותיבנובהםאסינכרוניים,מפגשים3יתקיימובנוסף.3

אקדמיות. שעות100סה"כהקורס: היקף

מיקום:

מקוון ללא שינוי.כלל מפגשי ההדרכה בחלקו השני של הקורס יתקיימו באופן

יאפשרו זאת:במידה והתנאים וההנחיות של משרד הבריאות והאוניברסיטה

באוניברסיטת ת"א.באופן פרונטלימפגש הסיום יתקיים●

ת"א, אלא במקרה שהנחיותבאוניברסיטתבאופן פרונטלישבוע ההכנה המרוכז יתקיים חלקית●
משרד הבריאות ו\או האוניברסיטה לא יאפשרו למידה פרונטלית.

ומשרד הבריאות.כלל המפגשים הפרונטליים יתקיימו לפי הנחיות האוניברסיטה●

המפגשים יועברו למתכונת מקוונתבמידה והנחיות משרד הבריאות לא יאפשרו למידה פרונטלית,●
על מנת לאפשר את המשכיות תהליך הלמידה.

כתובתנו∙∙∙
המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה

425חדרשרת,בניין-לחינוךביה"ס
6139001תל-אביבאוניברסיטת39040ת"ד

פרטי התקשרות∙∙∙
6408162,03-6408466טלפון:
03–6408157פקס:

morim@tauex.tau.ac.ilדוא"ל:

אתר המרכז∙∙∙
https://education.tau.ac.il/morim

פייסבוק:
https://www.facebook.com/tau.edu.dev

mailto:morim@tauex.tau.ac.il
https://education.tau.ac.il/morim
https://www.facebook.com/tau.edu.dev


6,400₪התכנית:עלות

התכניתבעלותכלוליםאינם150₪רישום:דמי

להרשמה לחצו כאן

בברכה,

צוות המרכז לחינוך קשוב ואכפתי

סילבוס התכנית [יתכנו שינויים]

שבוע הכנה מקדים

תכנים מיקום יום ושעה תאריך
הנוירו-פיזיולוגיהקדמה לתכנית הזמנה לנתינה, סקירה כללית של התכנית והבסיס

וארבעת חלקיה, יישוםהרקע התיאורטי לתוכנית, מטרות התוכניתלוויסות רגשי  –
אבולוציוניתפסיכולוגיההמחקר לגבי האפקטיביות שלה בקרב מורים ותלמידים

תאוריית ההיקשרותשלושת מנגנוני הוויסות הרגשי הבסיס התפתחותי של חמלה,ו
והשפעתה על התפקוד החברתי-רגשי.

פרונטאלי 'א

11:30-17
:30

4.7.21

לחץ נורמטיבי ולחץהתמודדות עם רגשות לא נעימים.התמודדות עם לחץ ושחיקה –
שחיקה בקרב אנשיכרוני והשפעותיהם, שחיקה במערכת החינוך, אסטרטגיות למניעת

ושלקבוצתיפידבקמשתתפים.3ידיעלמונחותהתנסויותלחצים.לניהולותכניתחינוך,
גישת הטפולפיעל-  אימון התודעה לחמלה עצמיתחמלה עצמית וטיפוחההמנחה
בחייעצמיתחמלההחומל.העצמישלומדיטציהחומלעצמיבניית.)CFT(חמלהממוקד

היום-יום.

פרונטאלי ב'

9:00-15:
00

5.7.21

ברמות– הצגת הרציונל והסבריםהעברת הערכה לתלמידים יחידה א'  וב'
קשיבות חושית ותנועתית.התפתחותיות שונות, הצגת תרגילי נשימה, השהיית תגובה,

גורמי תמיכה, חסמים לקבלהאתור ושיום רגשות, דיון על הסרטון "פנים קפואות", זיהוי
ושלקבוצתיפידבקמשתתפים.3ידיעלמונחותהתנסויותתודה.הכרתולמודחמלה

המנחה.

מקוון ג'

9:00-15:
00

6.7.21

ללמד ילדים טכניקות להגמשה– הצגת הרציונל ומודל ההתמר"ה,  כיצדיחידה ג' ו- ד'
וגיבוש עמדות, אתורמחשבתית ופירגון עצמי. למידה מצטברת הטיות קוגניטיביות

3ידיעלמונחותהתנסויותקדומות.ודעותסטראוטיפיותמניעתאמפתיה.טיפוחערכים.
משתתפים. פידבק קבוצתי ושל המנחה.

מקוון ד'

9:00-15:
00

7.7.21

מתוך הערכה,- המשך התנסות בתרגילים נבחריםהעברת הערכה בבי"ס ובגנים
של העמותה במערכתהתאמת המפגשים לקבוצה ולקצב של המנחה, כניסה כנציגים
עם התנגדויות, סיוע שלהחינוך- משמעויות ונהלים. כיצד להגביר מוטיבציה ולהתמודד

גורמי מקצוע מקומיים, הדגמה והדרכה בבתי ספר ובגנים.

מקוון ה'

9:00-15:
00

8.7.21
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* ימי ההכנה לא מוכרים לצרכי גמול השתלמות

מפגשי ההדרכה המקוונים יתקיימו בשתי קבוצות
18:00-20:30/20:15-21:45השעותביןב'ימי

נושאי מפגשיםתאריכים

המשתתפים,פתיחת השתלמות, עבודה עם התנגדויות ראשוניות, רתימת4.10,11.10,18.10,25.10
בניית מערכים.

ועידודהנחיית קבוצות בגישת המיינדפולנס והחמלה , יצירת מוטיבציה1.11,8.11,15.11,22.11
התמדה בתרגול, הנחיית שיתופים ושיח קבוצתי.

דילמות בהנחיה.13.12,27.12

הנחיית מבוגרים להקנייה לילדים.10.1,31.1

הנחיית מבוגרים להקנייה לילדים - המשך.14.2,28.2

דגשים לסיום תהליך קבוצתי, מפגש סיכום.14.3,28.3

כתובתנו∙∙∙
המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה

425חדרשרת,בניין-לחינוךביה"ס
6139001תל-אביבאוניברסיטת39040ת"ד

פרטי התקשרות∙∙∙
6408162,03-6408466טלפון:
03–6408157פקס:

morim@tauex.tau.ac.ilדוא"ל:

אתר המרכז∙∙∙
https://education.tau.ac.il/morim

פייסבוק:
https://www.facebook.com/tau.edu.dev

mailto:morim@tauex.tau.ac.il
https://education.tau.ac.il/morim
https://www.facebook.com/tau.edu.dev

