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 הקדמה

היא תוכניות הדגל של מכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה. אנחנו מאוד   MBSRהכשרת מורי מיינדפולנס בגישת 
שמחים שבחרתם להצטרף לתוכנית, וגאים להגיש את החוברת הזו שמבוססת על חומרים שפותחו במרכזים 

קר של מיינדפולנס באוניברסיטת בנגור. החוברת היא גם בעולם, ובעיקר במרכז להוראה ומח MBSRלהוראה של 
ביטוי לחזון של המכון: לקדם את הפן המקצועי של הוראת מיינדפולנס על ידי פיתוח חומרים מסודרים ומדוייקים, 

 שילוו אתכם, המורים, בעבודתכם. 

בוגרי   MBSRורי תרגמו אותה מ –רוח הקהילה שאנחנו מנסים לטפח בישראל את כמו כן, החוברת מגלמת 
 למענכם. והמחזורים הקודמים, שעשו זאת למען קהילת המורים כולה, 

TTR1 (Teacher Training Retreat level 1 )הפרקים שבחוברת מיועדים ללוות את ריטריט ההכשרה הבסיסי 
לו ללמד שפותח בבנגור, והותאם על ידינו לצרכים המקומיים. החומרים כאן ישמשו אתכם גם בהמשך, כשתתחי

 ותמשיכו להתפתח כמורים. 

על פי התפיסה שמנחה אותנו, הריטריט הוא חלק משנת ההכשרה, אך הוא אינו מציין סוף של תהליך אלא דווקא 
 ישראל ובעולםאת תחילתו של תהליך התמקצעות וצמיחה בתפקיד המורה. מנסיון בהכשרה של אלפי מורים ב

ידי מורה בכיר -עלממשיכה תוך כדי ההתנסות בהוראה עצמה, הדרכה אנחנו יודעים שההבשלה של איכות ההוראה 

(supervision שיח עמיתים, והשתלמויות מתקדמות בנושאים שונים שרלוונטיים להוראה של מיינדפולנס ,)
חקירה, התמודדות עם התנגדות או היסטוריה אתיקה, בקבוצה. כך למשל נושאים שקשורים בדינמיקה קבוצתית, 

 , אלא נלמדים בהמשך. (TTR1פשיות אינם מקבלים מענה שלם במהלך ריטריט ההכשרה הבסיסי )של בעיות נ

ראו תיאור בוגרי תוכנית ההכשרה מוזמנים להצטרף לקהילת המורים של המכון, ולהשתתף במפגשים מיוחדים. 
 סכמטי של מסלול ההכשרה בנספח ב' בסוף החוברת.

הבסיסית בהוראה. הסמכה ללמד ניתנת רק למי שהגיד צילומי  הסמכה להוראה היא השלב הבא אחרי ההכשרה

, מודל הערכה למורי מיינדפולנס. אפשר MBI:TACוידאו של קורס שלם, ועמד בסטנדרטים שהוגדרו על ידי מודל 
 לקבל פרטים על שלב זה מצוות המכון ובאתר האינטרנט. 

ההוראה, ובכלל זה התמקצעות והבנה מעמיקה נועד לבסס את התשתית הנחוצה לתחילת הנוכחי ההכשרה ריטריט 
. כמו כן, הוא כולל מבנה הקורס ואירגונושל תרגולי המיינדפולנס השונים המלווים את הקורס, נושאי השעורים, 

. עם זאת, הריטריט בנוי באופן נושאי השעוריםואופי ההוראה של  "חקירה"נגיעות בנושאים פדגוגיים, כמו 
תלמידים, באופן דומה לתהליך המתרחש בקורס בן שמונה -ייה האישית שלנו כמוריםשהלמידה מבוססת על החוו

 שבועות: למידה מבוססת חווייה, שיחה, תרגול והמשגה. 

בין שתי תוכניות דומות מאוד:  מיזוגתכני הלימוד המפורטים בחוברת הזו, ואותם נלמד גם במהלך הריטריט, הם 

MBSR  וMBCT . בקריאה, תוכלו להתרשם מכך מתוארים שני הקורסים זה לצד זה באופן מפורט.  52החל מעמוד
של  לאחד-אחדמבנה הקורס שאנחנו מלמדים בישראל אינו העתקה שהקורסים אכן מאוד דומים זה לזה, אך ש

 הברית. -שמועבר בארצות MBSRמבנה קורס 

MBCT מניעה של דכאון מג'ורי. לכן, הקורס שאנחנו מלמדים הוא גם אינו הוא פרוטוקול טיפולי, שנועד במקור ל

, ומיועד לקהל להפחתת מתחים MBCT, אלא פרוטוקול שבאוניברסיטת בנגור מכנים אותו MBCTהפרוטוקול של 
 –הרחב. כאמור, רב הדומה על השונה בין התוכניות האלה. החוברת שלפניכם, וריטריט ההכשרה מתרכזים בדומה 

רונות העבודה הזהים, הגישה הזהה, והתרגילים הזהים. בעתיד, תוכלו להתעמק בניואנסים של ההבדלים, הן בעק
. ובהתאם להכשרתכם המקצועית ולבחור ולהתמחות בענף כזה או אחר לפי צרכי האוכלוסיה שאתם עובדים איתה

  העקרונות המשותפים לקורסים מנוסחים בפרק "קורסים המבוססים על מיינדפולנס".

. בידיו של מורה טוב לעורר השראה, להנחות בעדינות את ותוזכות גדוללהיות מורה למיינדפולנס זו אחריות 
אפשר שתשפר את איכות החיים, ואפילו תהמשתתפים בקורס אל עבר מודעות גדולה יותר, וללמד מיומנות 

וא גם אישי וגם מקצועי. לכולנו תהליך התפתחות שהנדרש מאיתנו היטב חיים. כדי לעשות את זה בטרנספורמציה 
רקע מתאים שכולל התפתחות כפולה כזו. הריטריט נועד להמשיך את התהליך ולעודד ברמה האישית רפלקסיה, 
תרגול, הרהור ולמידה, וברמה המקצועית, רכישת ידע, אימון, שיפור המיומנות, ושכלול ההמשגה. שני הרבדים 

 להפרידם.  האלה תומכים זה בזה כך שלמעשה לא ניתן

 בשם מכון מודע אני מאחל לך תהליך למידה פורה, מהנה ומעמיק. 

אסף פדרמן
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 מבנה  סכמאטי של ריטריט ההכשרה

 'ג 'ב א שבת 'ו 'ה 'ד 'ג שעה

 תרגול תרגול תרגול תרגול תרגול תרגול תרגול  7:00

 ארוחת בקר 7:30 ארוחת בקר ארוחת בקר ארוחת בקר ארוחת בקר ארוחת בקר ארוחת בקר  8:00
 מוקדמת

9:00  

 שעורים 

 באולם 

 שעורים

 באולם

 שעורים

 באולם

 שעורים

 באולם

שעורים / תרגול 
 באולם

 שעורים

 שעורים

10:15  

10:45  

קבוצת הבית 
 עבודה בשלשות

11:15  

12:00  

 הפסקת צהרים הפסקת צהרים הפסקת צהרים  12:30

הפסקת צהרים 
וכה לביקורי אר

משפחות או 
 יציאה

 הפסקת צהרים הפסקת צהרים הפסקת צהרים

14:30 
, התאספות

קבלת , הרשמה
 חדרים

 קבוצת הבית

 עבודה בשלשות

 קבוצת הבית

 עבודה בשלשות

 קבוצת הבית

 עבודה בשלשות

 שעורים/ תרגול 

 שעורים  באולם

 באולם

טקס סיום 
וחלוקת 
 תעודות

15:00 

15:30 

16:00 

התחלת הקורס 
 באולם הראשי

 סיום 16:30

חזרה  17:00 17:00
 לקורס באולם 

 שיחה באולם
 

18:00  

  ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב 18:30

19:30 
תרגול / לימוד 

 לימוד באולם באולם הראשי
ערב ללא 

 זמן. פעילות
 הרהור ושתיקה

 לימוד באולם לימוד באולם לימוד באולם
מסיבת סיום ]

 [ ללא מורים

 

  סיום 20:30/9:00
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נקודות מיקוד לפתיחת יומן לילה ראשון

 

לראות כיצד רשמים , ממרחק מסויים, מעניין. רשמים ראשונים הם לעיתים קרובות עצמתיים מאד
ה /להתמקד בנקודות הבאות לפני שאת, בפרק הראשון ביומנך, מךאנו מבקשים מ. יתפתחויראשונים אלו  

 .ת לישון/פורש

 

 היה  ההאם נראה שז? המסגרת, המגורים, המקום? כאןאיך את מרגישה להיות , כעת כשאת כאן
 ?שווה את המסע וההתארגנות שנדרשת לערוך

 
 
 
 

 

 ה /ה או זהיר/ה נמשכת לכיוונו/ה במיוחד חש/מישהו שאת? מה לגבי המשתתפים האחרים
 ?האם עלולות מחשבות או רגשות לגבי היכולות שלהם או של עצמך? ה/כלפיו

 
 
 
 

 

 אותה בדיקה? מה לגבי המנחים... 
 
 
 
 
 

 

 מה גורם ? ה מצפה בשמחה/למה נראה שאת? מה מחשבותיך ורגשותיך לגבי החלק הראשון הזה
 ?לחששות

 
 

 

 

 .ן הלב בכנות וגילוי לב ככל יכולתךי כי יומנך הינו לעיניך בלבד לכן כתבי מ/אנא זכר

יה אחת בלתי נעימה אשר וויה אחת נעימה וחווחמבחינ/ה ב /היחד עם זאת חקרי גם את הדרכים בהן את
 .י במבנה שמוצע בהמשך כעזר/השתמש. קרו במהלך היום
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כתיבת יומן במהלך ריטריט הכשרת מורים

 .ך הכשרת המוריםמציעים שכל אחד מכם ינהל יומן יומי במהל חנואנ

ם עדיין כאשר הדברי, ויתם אותםוהמטרה הינה לתת לכם הזדמנות להתבוננות במפגשים מייד לאחר שח
 .או להרהר בהם אותם כם ועדיין לא היתה לכם ההזדמנות לבחוןגופו טריים בתודעתכם

: כגון, יבאופן איששיעלה כמו כן אנו מעודדים אתכם לכתוב ביומנכם במהלך השבוע אודות כל דבר 
וכיצד הן עשויות לבוא , תגובות לכל אלו; נייטרליות/רעות/חוויות טובות ,התנגדויות; השפעת השתיקה

 .וכדומה; לידי ביטוי

להביא איכויות של קבלה וסקרנות . אנו מעודדים אתכם לקיים תהליך פתוח ובלתי מצונזר ככל האפשר
 .עבורכם בתודעה אל ההתבוננות ולשחרר כמיטב יכולתכם שיפוטים שעולים

וכחות הרחבה של התירגול על ידי הבאת דרכים דומות של נהיומן הוא תרגול מועיל. אפשר לראות אותו כ

 .לערוך ניתוחים או להסיק מסקנות ממה שעולה עבורך, את הצורך ליצור תבניות לשחרר –ה לכתיב

 .ולציין זאת ביומן, פשוט להבחין מה קיים

 .להוראתך, אנו מקוים, זה ויתרוםהריטריט ויה של וד החיומן זה יהיה שימושי בעיבו

 

 :להרהר בהןלדוגמה שאפשר הנה כמה שאלות 

 כיצד הבחנתי בכך? מה עורר אותי במהלך המפגש?  

 איזה חלק בהוראה או בתירגול הבית היה במיוחד מאתגר? 

 למנחים? תגובות כלשהן למשתתפים האחרים? 

 שדחה ? חלק כלשהו בסגנון של המורה שעניין אותי? רתמחשבה כלשהי כיצד הייתי מלמד זאת אח
 ?אותי

 .אפשר להיות כנים לגמריחוץ ממך לא קורא בהם לכן אף אחד . אנא זכרו כי יומנים אלו פרטיים לחלוטין

ית ובחו נוכחים לחלוטיןפשוט הסכימו להיות  – תוך כדי השיעור עצמויומן זכרו לא לרשום הערות 
 .ם שאחרי מפגשי הלימוד כדי לכתוב ביומןוהשתמשו במרווחי, המפגש
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במפגשי התרגול  מתן משובלהנחיות 

 

, שמתקיימים מפגשי התרגולבמסגרת  במהלך הריטריט אנחנו מתנסים בהוראה ובמתן משוב אחד לשני
אופן נתינת המשוב חשוב, ולכן אספנו את הדגשים הבאים שנועדו משתתפים.  3בקבוצות קטנות, לרוב עד 

 לתת ולקבל משוב באופן מועיל ומלמד. לעזור 
 

חקירה ומשוב, לימוד -מפגשי תירגול 

בדקו שאתם בטוחים היכן אתם בתוך התהליך הזה, . ישנם שלושה חלקים שונים למפגשי הוראת התירגול
 תוך שאתם משתתפים או מובילים את מפגש התרגול. 

מנחה את המשתתפים במודעות והמורה  אחד לוקח את תפקידדקות בו  10-15חלק התירגול של . הוראה
 .תוך עיגון תשומת הלב בגוף, וקבלה של חוית הרגע הנוכחי

המורה , יתם בתירגוליוות שאלות לעודד את המשתתפים לחקור את ח/המורה שואל, דקות 10. חקירה
 תיאורכשאתם בתפקיד המשתתפים, ולא בתפקיד המורים, השארו עם )וקבלה ידידותית מדגים סקרנות 

 (של התרגול שהיה והקפידו לא לגלוש למשוב על ההוראה. החוויהוחקירה של 

אחר כך המשתתפים נותנים , ת הוראת התירגול שלוייומתחילים במורה החולק את חו, דקות 10 .משוב
 .ובהובלת החקירה שאחריו, משוב על פי תפיסתם מה היה מיומן ומה פחות מיומן בהוראה של התירגול

 

 ב כיצד לתת משו

 :יםהמנחים הבאים מועילהקוים את  ואנו מקוים שתמצא, או לא כםלבין אם מתן משוב זו פעולה מוכרת 

 תרצו לתת אם . כדבר ראשון ודבר אחרון ימשוב חיוב ותנעד כמה שניתן,  .בחיובי והתמקד
ים זכרו כי כולנו רגיש. כמו בסנדוויץ׳, אותה בין חלקי המשוב החיוביים והציג, ״ביקורת בונה״

 .במיוחד בעת למידת מיומנות חדשה, לביקורת

 

 דוגמא לשפה תיאורית: הערכהשיפוטית או כזו שמערבת ולא שפה  בשפה תיאורית והשתמש .
״אהבתי . דוגמה לשפה שיפוטית: גוף היתה ברורה ועזרה לי להתמקם״״ההקדמה שלך לסריקת 

 . ״ההקדמה שלך / לא אהבתי את ההקדמה שלךאת 

 

 לדוגמה, "נסחת בי ביטחון, למשל כשאמרת בהתחלה דוגמה ויות ספצפיות ותנהתנהגו והזכיר .
 שאפשר גם לא לבצע את התרגיל עד סופו". 

 

 זמן זקוקה לעוד הייתי , ״אני מצאתי הקצב שלך די מהיר. לדוגמה, בהצהרות ״אני״ והשתמש
 המוחלטת. אמת הולא  כםזוהי דעתו שבכל מקרה, זכר( ״התחושות באופן מלאכדי לחוות את 
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כשמורה בכיר נוכח משוב על הוראת תירגול מיינדפולנס וחקירה

יהיה נוכח. של הריטריט אחד המורים משתתפים(  3)לרוב עד קטנות חלק מקבוצות התרגול הבמהלך 
 כדאי לנהל את מהלך המשוב באופן הבא: 

בהתאם לזמן, הוא יציע  .ויה שלו בהוראת התירגול ותהליך החקירהולשקף את החהמורה הוא הראשון 
 להגיד כמה מילים על החוויה.למי שהנחה את התירגול 

 :המשתתפים נותנים את המשוב שלהם שעשוי לכלול, לאחר מכן

  בהנחיה ובחקירה. מה הרגיש עבורך רגיש מודע וקשוב 

  ומה היה עשוי להועיל יותר( עם סיבות מנומקות)מה לא עבד כל כך טוב עבורך. 

 מההוראה מה למדת כתוצאה. 

 

מיינדפולנס-איכויות ומיומנויות בהוראה מבוססת

את הדברים  משוב יכולות לכלול יםונותנ יםמלמד םלחפש כשאת יםעשוי םהאיכויות והמיומנויות שאת
 הבאים: 

 :איכויות

  ומתוך עצמי בזמן שאני מלמד, ובזמן שאני נותן משוב. נוכחות יציבה בתוך 

 עם הקבוצה היות נוכח. 

 החווייה המיידית וההתנסות הישירה כאן ועכשיו. ך ללמד מתו 

 פורמלי ובלתי פורמלי, ללמד מתוך הנסיון התירגולי העצמי. 

 הוראה המשקפת את לב ורוח הגישה. 

 

 :מיומנויות בהוראת התירגול ותהליך החקירה

 בכלל זה שימוש במילים  .נגישה, לתרגם תרגול ותפיסות מיינדפולנס לשפה מעשית יומיומית
 טות בעברית, ולא במונחים טכניים. פשו

 בהירות בשפה ובכוונה. 

 לגבי כיצד להגיב בנקודות בהן יש מספר אפשרויות תגובה, לעשות החלטות בתשומת לב ומודעות. 

 לחבר תרגול מיינדפולנס לשאר החיים. 

  (אם זה מתאים)לחבר מיינדפולנס להקשר מסוים. 

 

 :מיומנויות קבוצה

  קבוצההבטחון ב״החזקת״ להפגין. 

 מתן מענה ליחיד בתוך הקבוצה. 

 יה של היחיד והחויות של האחרים בקבוצהוליצור הקשרים בין החו. 

 הוראה בקצב המותאם לקבוצה. 
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 סריקת גוף
 שיקולים בהוראהו כוונות ,מטרות

 2006 ,ייןרבקה קר ,ודית סולסבי'ג, מארק וויליאמסידי -בעקבות פרק שנכתב על
 2014עדכון מקורות 

 

 :טים נוספים לגבי התרגול ניתן לעייןלפר

Kabat-Zin, 2013 `full catastrophe living`p.75-97 (transcript of body scan p.95-7) 

Kabat-Zin, 2005, `coming to our senses` p.245-253  

Segal, Z., Williams, J.M.G., Teasdale, J.D., Segal, Z.V. & Kabat-Zin, (2007) `The Mindful Way 

Through Depression: freeing yourself from chronic unhappiness` (p.96-114) 

 

“The body is happy (like any other living being) when we 

pay kindly attention to it”  

Ajahan Sumedho, 2004, Amaravati Buddhist Monastry retreat     

 

למידה מסריקת גוףהסיכום 

 נסות ישירה בהכרה וידיעה של תחושות גוף פיזיותהת .1
 למידה מכוונת על האופן בו אנו שמים לב .2
 המתעוררים התיחסות מיומנת לנדידת התודעה ולקשייםלמידה של  .3
 לדברים להיות "כפי שהם"לאפשר  .4
 הנשימה כ"כלי" להכוונת מודעות .5
 זיהוי והתיחסות מובחנת לתחושות ולמצבי תודעה .6
 אל האובייקט שוב ושוב. וחזרה כרה,ה זיהוי,תרגול של  .7

 מודעות ידידותית לחווייה.ההשפעה הרחבה של הכרות עם  .8

 

 התנסות ישירה בהכרה וידיעה של תחושות גוף פיזיות .1

 אלא להביא מודעות וחקירה עדינה לכל תחושה , כוונת התרגול אינה להרגיש רגוע או שקט
 .בזה אחר זה,מובחנת בחלקי גוף שונים

  אותנו לרגע הזה כיוון שהגוף נחווה בכאן ועכשיו ובנוסףמביא התרגול, 

  בקשיבות ובישירות ולהתייחס ", היותל"למצב של " לעשות"מלמד אותנו לעבור ממצב תודעה של
 החווייה בכל רגע. עם 

 
 
 



אין לשכפל או להעתיק תכנים מחוברת זאת בשום מקרה, וללא אישור בכתב ממכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה, 

 .2017שמורות  המרכז הבינתחומי הרצליה. כל הזכויות

12 
 

 למידה מכוונת על האופן בו אנו שמים לב .2

  וניתוק מתחושות של  , הכוללת מפגש עם תחושותהסטה מכוונת של תשומת הלבהסריקה כוללת
אימון "ו, מופנה הקשב שלנו" לאן"לגבי שהולכת וגדלה מאפשר מודעות  . זהחלקי גוף שונים

 שינוי מוקד הקשב.  – של העברת קשב למוקד חלופי" השריר

  בין מיקוד לפתיחה של זווית רחבה  -הסריקה כוללת אימון בשינוי רוחב הקשב. 

 רוגעז ופיתוח ריכו.  

 מרגע לרגעוהמשכית ומודעות קשובה  גמישות של קשב. 

 

ולקשיים  ,זו מתרחשתהתיחסות מיומנת לנדידת התודעה כשלמידה של  .3
 ( של הקשב לגוף והחזרהזיהוי הנדידה )המתעוררים 

 שגויים ולא " לא נורמלים"אנחנו לרוב מוצאים את עצמנו שופטים את רגשותינו ומחשבותינו כ
אם הדברים אינם , )רומינציה( ל שיח פנימי חזרתימצב זה עלול ליצור שרשרת ש .מקובלים

להכיר  ,אנו מציעים במקום זאת, בתרגול.  נפתרים אנו נוטים להדחיק את רגשותינו ומחשבותינו
 .ובעדינות להעביר אותה להיכן שהתכוונו שתהיה, במקום אליו נדדה התודעה

  עושה את "הוא זה ש.( וכו, אי נוחות, הרדמות) שהאופן בו אנו מתמודדים עם קושילהמחיש לנו
 . היחס אל הנדידה חשוב יותר מהנדידה עצמה. "ההבדל

 

אין מצב תודעה מיוחד  ,אין מטרות להשיג -לאפשר לדברים להיות כפי שהם .4
 תחושות נכונות או לא נכונותאין  ,להגיע אליו

 .לרוב אנחנו מוצאים את עצמנו מבקשים שדברים יהיו שונים מכפי שהם

אלה ומאפשר לנו " מטרות"מלמד אותנו מה רב כוחן של , ת עם תחושות הגוף בדיוק כפי שהןתרגול הנוכחו
אנחנו  .מה מהן אנחנו מבקשים לממש ועל מה ניתן לוותר/לצעוד צעד לאחור ולבחור בחירה מודעת מי

 ."אי השתוקקות"לומדים על 

  ואת כל מה שקורה במשך התרגול, את עצמנו, גופנולמידה של קבלה של. 

  לתחושת איומוביל  שלנו עם הדימוי שיש לנו על גופנו מלווה לרוב בביקורת עצמיתההזדהות-
בתוך " להרגיש בבית"תרגול סריקת גוף עשוי לאפשר לנו  .סר בטחוןורמה עמוקה של חעד  נוחות
 .גופנו

 במקום להזדהות איתם באופן שגורם , כמצבי תודעה, חס לרגשות ומחשבותימאפשר לנו להתי
 .טיות עצמית שליליתשיפול

 ןבמקום לנסות לשנות אות, לתחושות ער ,להיות מודע. 

  במקום לנסות (, פנימית וחיצונית)ברגע הנוכחי מה שקיים , התחושות לשהות עם, מודעלהעשות
 ."שקט"או " רגיעה"לכפות מצב מסוים כ

 זיהוי התביעה שלנו שדברים יהיו אחרת. 

  להיות שקט"שחרור ממטרות כגון". 

 לתרגל נכון"או " לתרגל טוב. "וןכשל/ר מתפיסות בנוגע להצלחהשחרו". 

 ד את הנשימה ככלי להכוונת מודעותללמו .5

 ותאפשר בהמשך , לשם "אנרגיה"הכוונת הנשימה אל או דרך חלקי גוף שונים מכוונת את ה
 .שימוש בדרך זו לכוון את תשומת הלב בהמשך הקורס
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 יה יהרפאו  רך נשימה ושחרורמהגוף ד" י רעליםניקו"ניתן להתיחס לכך כ(Kabat-

zin,2013,p.91-2) 

 

זיהוי והתייחסות מובחנת לתחושות ולתודעה: תחושות גוף מצד אחד, ומהצד  .6
 .דחפים וכו, רוגז,כולל שיעמום, מצבי תודעה שוניםורגשות השני 

  את על פי רוב קל יותר לשים לב לתחושות נעימות ולא נעימות, אך בסריקה אנחנו גם מדגישים
שיכול מתגלה עומק ועושר  בהרחבת המודעות לניטרלי .האפשרות לשים לב לתחושות נייטרליות

  .חוויות הימיומיותלהזין את ה

  כשאנו מכירים בכך נוכל להתרחק מכך  .מצב התודעה של "לעשות"מייצגים את ואי שקט שעמום
 .זה על גופנוהמצב הזה כמו גם להכיר בהשפעה של 

 

אל האובייקט שוב ושוב. וחזרה ,הכרה תרגול של זיהוי, .7

  איזון נפשי אל מול החווייה, בשעה שמתאמנים על זיהוי מצב התודעה, התרגול מאפשר למידה של
 הכרה וקבלה שזה המצב עכשיו, והזמנה של המודעות לחזור אל הגוף. 

  בי עשוי לעזור למשתתפים הסובלים מכאב ללמוד לנוע דרך הכאב האינטנסיטיפוח איכות כזו

לחוות את הכאב במקום (  89-91.עמ 2013קבט זין ) .בו" להיתקע"מבלי להתעלם ממנו ומבלי 

 .(152-3.עמ 2013סגל ) ליולחשוב ע

 

 מודעות ידידותית לחווייה.ההשפעה הרחבה של הכרות עם  .8

 חוויה הגופניתשל האת המודעות שלנו להשתנות המתמדת  תרגול סריקת גוף מפתח, עם הזמן. 

 מתפוגג עם סיום תרגול סריקת , חסר גבולות ,שויים לחוות התנסות של גופם כשקוףמתרגלים ע
 ."על זמניות"ו  שלמותחוויה של  .הגוף

 שחרור תחושות ומחשבות הקשורות לאזור גוף מסוים עשויות לעודד הרפית מתח כרוני בשריר. 

 תודעתנו וגופנו, מפגש עם האיכות של חמלה וחמימות כלפי עצמנו. 

 

 ונושאים נוספיםשל סריקת הגוף, ם מעשיים בהנחייה והיבטי

 

 חוויה לא נעימה אצל המשתתפיםואי נוחות 

 יש להיות מודעים לאפשרות שחלק מהמשתתפים עשויים להרגיש אי נוחות הקשורה לאזורי גוף שונים.
יגלו ים יאזורי גוף מסויימים יהיו "מסומנים" כאזורים רגישים והמשתתפטראומה בשל מוגבלות, כאב או 

ורגישות ביחס אליהם. זה יכול לעלות כתחושת פחד לפני התרגול, או במהלכו, או אחריו, ביחס פגיעות 
 גוף.התרגול סריקת סביב בטראומה כאב, או היזכרות לתחושה או הרגשת 

יש לבדוק  במידה וכן תהיה מודע,ה המנחה ואולי אפילו המשתתף עצמו לא תהיו מודעים לכך. יתכן ואת
מתאימה מחוץ לכותלי הקורס, למשל בדמות של מטפל, פסיכולוג, או  תמיכהלמשתתף אם ישנה ש מרא

)לפוטנציאל רצוי להבין אם יש למשתתף הכירות עם שיטות שעוזרות לו בדרך כלל.  .פסיכותירפיסט אחר

 . 79-86עמ  Full Catastrophe Livingספר ראה התרגול סריקת גוף במקרים כאלה 

 סריקת הגוף במפגש המקדים לקורס או בהרצאת המבוא או אחרי הראיון  עבר מידע עלה
כדי שיאזין לה בית לפני הקלטה של סריקת גוף למשתתף אם עולים חששות בעניין, תן המקדים. 

במקום הנחה אותם לתרגל בישיבה הקורס, וייתרשם בעצמו עד כמה התרגול מאיים או קשה. 
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ושבכל מקרה אפשר לקום או לנוע במשך התרגול, שאפשר . הנחה אותם בעינים פקוחותו שכיבה,
  תכננו יחד מה לעשות אם עולה חוויה מאתגרת.לשנות תנוחה אם צריך. כמו כן, 

  בזמן הצגת כללי הבסיס בשיעור ראשון, הכלל את ההנחיה מה לעשות במידה ויחושו צורך לעזוב
 את הבניין. את החדר, עודד אותם לשוב או להודיע לך במידה והם עוזבים 

  לפני תחילת הלימוד של סריקת גוף, יש להציע לכל המשתתפים את האפשרות לשבת בזמן
 התרגול, אם עדיף להם.

  לחץ אצל לב במידה וניכרת תגובת אי נוחות או  לשיםמהמורה הנוסף בקש  ,מלמדים בזוגאם
 כך בעצמך.תוכל להיות ער ל . אם אתה המנחה יושב על כסא,במהלך התרגול אחד המשתתפים

 ,לדרוש  אם אחד המשתתפים עוזב בזמן התרגול ואינו שב, צור איצו קשר בהקדם האפשרי
 בשלומו ולהציע תמיכה.

 היבטים מעשיים

  בדוק את גודל החדר בו יתקיים התרגול מראש, כשאתה לוקח בחשבון המקום הנדרש לשכיבה
מטר רבוע לכל  3ד ע 2סביר שתזדקק לכיתה ששטחה הוא כ  והמרחב הנדרש לכל משתתף.

 משתתף כדי לתרגל בשכיבה בנוחות. 

 במיוחד אם הרצפה קשה או אינה יש לדאוג למזרונים או לבקש מהמשתתפים להביא מזרוני יוגה ,
 מרופדת.

  היה מוכן לנקות את רצפה במידת הצורך. מלבד אי הנעימות משכיבה על רצפה מלוכלכת, יכולים
 אבק.להיות משתתפים עם תגובות אלרגיות ל

 כיסוי שכזה תומך  לבקש מהמשתתפים להביא לעצמם.או  )כיסוי קל או צעיף( יש לדאוג לשמיכות
 בתחושה הנינוחה בטמפרטורה מותאמת ואף מונע אי נוחות הקשורה בתחושת חשיפה. 

 עם זאת פתיחת חלון עלולה  רדמות. ניתן לפתוח חלון,ילעודד העלול די הדבר במידה והחדר חם מ
 מבחוץ.לגרום לרעש 

 כי במידה ישאר ערים, משתתפים עשויים להרדם. הנחה לפני תחילת התרגול למרות ההזמנה לה
שכנו יכול לגעת בו קלות ולהעירו. אפשר להציע למשתתפים שנוטים  ומשתתף נרדם ונוחר בקול,

רמות, או להרים יד אנכית באוויר להרדם, לשכב כשכפות רגלים מונחות על המשטח ברכיים מו
 תרגול.מזמן הבחלק 

  אם המנחה נותן הנחיות בעודו שוכב, יש לשים לב שכל המשתתפים שומעים את ההנחיות, יש
 לודא זאת איתם.

  .מומלץ לא לכבות את האורות 

 שימוש בשפת הנחיה מיומנת

 להעביר מסר ( מאפשרים 'שימוש בהנחיות בהווה רבים נסתר )שמים לב, מביאים מודעות אל, וכו
, וברוח התנגדותהוראות או פקודות. באופן זה ההנחיות מעוררות פחות במקום הזמנה של 

בנוסף סוג דיבור שכזה מעודד בתרגול משמשות כהצעה שיתופית, ולא כמשהו שחייבים לבצע. 
 משתתפים להיות פחות מזוהים עם גופם.

 ,כך שלמשתתפים  עשוי להועיל להשתמש במילים השייכות לחושים שונים במשך סריקת הגוף
. לראות או לשמוע אותםרגשותיהם. למשל -תיהםהינה אפשרויות שונות לחוות את תחושות

הצעה של מטאפורות רבות לתשומת לב מאפשרת לכל אחד לבחור את מה שמתאים לו ולהתעלם 
להקשיב " לשים לב", "להזמין את המודעות לנוח עם",","ממה שאינו מובן. לדוגמה, "להרגיש

 לראות מה חשים", "להיות נוכחים עם התחושה" ועוד. "לדיבור של איבר מסוים", 
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 מרכיבים חשובים במהלך ההנחיה

 יש לשים לב במיוחד לפרטי פרטים של תחושות חלק הגוף בו  בחלק הראשון של הסריקה
בהונות כף רגל שמאל( הנחיה שכזו מבססת את -מתמקדים, כמו גם לחלק גוף מוגדר וממוקד )כמו

נימול, וכו. תשומת  דיגדוג, קור, חום,-ולו. תנו דוגמאות למילות תחושהאיכות ההזמנה לתרגול כ
לב לפרטי התחושה מאפשרים הסטה למצב של "היות" בקלות רבה יותר כיוון שמכוון את תשומת 

 הלב למלאות החוויה.

 מינה תמיד של עוגן בשלבים ראשוניים של תרגול סריקת הגוף, הצע למשתתפים את האפשרות הז
 הזכר זאת גם במשך התרגול.ימה.חלופי בנש

 תחושה היא -גם אי .חשובה במידה זהה לכל תחושה אחרת אפשר להעדר תחושה ספציפית, להיות
 סוג של תחושה ואפשר לחקור את הגבולות שלה, או מה זה לדעת שאין תחושה. 

  א.לפני המעבר לחלק הבשמים לב האחרון אליו באופן ברור להניח ולעזוב את חלק הגוף הנחה 
"בנשיפה הבאה נשחרר/נניח את.....ונעביר את  כלומר – )אפשר לתאם זאת עם נשימה אם מתאים

 ....(תשומת הלב ל

 לעיתים הזמן למקם  ומת ליבם.שהיה ער ודייק באופן בו אתה מזמין את המשתתפים למקם את ת
הזמן ( ולעיתים קשב ממוקדאת תשומת הלב באיזור גוף קטן וממוקד כמו בוהן רגל שמאל )

 .(קשב רחבכל הגוף ) למקם את תשומת הלב באיזור נרחב כמו כל הגפה,

 .לנשום אל ניתן להציע למשל  בחר את האופן בו אתה מנחה בעניין הנשימה, במשך סריקת הגוף
. יש לקחת בחשבון שלנשום חלק גוף מסוים. ההזמנה היא "לשחק עם האפשרות" ולא "הוראה"

 אפורה, ולעתים משתתפים לא יבינו מיד למה הכוונה. אל תוך אזור גוף מסויים זו מט

 ,"איפשור, קבלה, יחד עם כיוונים של גילוי,  הנחה באופן מאוזן המשלב כיוונים של "היות עם
 חקירה, סקרנות, חיות, הרפתקאה.

 ,אם לדוגמה, והסחות דעת.הצע דרכים להתיחס לנדידת התודעה  מידי פעם במשך הנחיה"
אפשרו להן להיות, ואז החזירו בעדינות את  ,או זכרונות ידי מחשבות-תשומת הלב נתפסה על

לתחושות הגוף כרגע" או "אם ישנן תחושות שלוקחות את תשומת לבכם כרגע, תשומת הלב 
לאיזור שימו לב לכך, והזמינו בעדינות את תשומת הלב  לאזור שאינו האזור בו אנחנו מתמקדים,
 חושות האחרות להישאר ברקע".בו אנו מתמקדים, בעודכם מאפשרים לת

  "תחושות הגוף בשונה הציעו הנחיה המזמינה את המשתתפים לחוויה ישירה של "היות עם
 " ממרחק.מ"להתבונן בהן

 לקריאה נוספת מקורות

Kabat-zin 2013 full catastrophe living: using the wisdom of your body and mind to face 

stress, pain and illness, Bantan Books. 

Kabat-zin 2005 Coming to our senses :healing ourselves and the world through mindfulness, 

Hyperion 

Segal,Williams,Teasdale 2013 “Mindfulnes-based cognitive therapy for depression”, Guilford 

Press 
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 מדיטציה בישיבה 
 ם בהוראהמטרות, כוונות, ושיקולי

 2014, עדכון מקורות 2007ן וג'ודית' סולסבי, יירמס רבקה קויליאומארק בעקבות פרק שנכתב ע"י 

 

 

 

 

 

 האופן בו מלמדים תרגול מדיטציה בישיבה בקורסים מבוססי מודעות קשובה

ובשבוע    MBCTהעיקרי מוצג בשבוע שלישי בקורסי תרגול הישיבה, שבועות שמונהתוכנית  בת במסגרת 

, תרגול דקות של מודעות לנשימה 10-15. לפני כן תרגלו המשתתפים באופן קבוע MBSRרביעי בקורסי 
למספר תרגולים שונים, שנבדלים זה מזה מתייחס אם כן, "מדיטציה בישיבה" . המתקיים גם הוא בישיבה

  במידת המיקוד בנשימה, או באובייקטים אחרים.

וצרת יותר של תרגול בישיבה, הבנויה מהקשבה לצלילים, גרסה מק, המורה ינחה קודם לכן לפעמים

, MBCT, בשבוע שלישי של  תוכנית ה גוף. לחלופין לאחריה מודעות לנשימה, ולאחריהם תחושות 
 מועברים תרגולי המתיחות והנשימה ולאחריהן תרגול בישיבה הממוקד בנשימה ולאחר מכן בגוף.

ואו, הסדר של הבאת המודעות לרכיבים שונים של כאשר מנחים את תרגול המדיטציה בישיבה במל
 התנסות הוא בדרך כלל כזה:

 הנחיה כללית כיצד לגשת ולהתייחס לתרגול )בדרך כלל נמצא בקובץ הקולי( .1

 הנחיה בקשר לתנוחה .2

 קשיבות/ תשומת לב לנשימה .3

 קשיבות/ תשומת לב לתחושות הגוף .4

 קשיבות/ תשומת לב לצלילים וקולות .5

 מחשבות ורגשותקשיבות/ תשומת לב ל .6

 (, "קשב פתוח"קשיבות/ תשומת לב לטווח המלא של ההתנסויות )מבלי לבחור מוקד מסוים .7

 התרגול מסתיים לרוב בהבאת תשומת הלב חזרה אל הנשימה. .8

 

ל  שיש במדיטציה בישיבה מעבר מהדגשה סדר השלבים השונים בתרגול תשומת הלב הוא הגיוני. בעקרון 
יתן לראות זאת כתכנון דרך פעולה ראשונית על מנת להשהות את מצבי ל תובנה. נשריכוז להדגשה 

לופיים.  של מוקדים ח הכנסההתודעה ההרגליים, או להתערב בתהליך המנטלי עמו הגענו לתרגול ע"י 
-של  גוףהכולל בדרך זו  אנו מכוונים את התודעה לתשומת לב ממוקדת, בהתנסות בהווה, בתוך המערך 

ד הן מופיעות, הצורה שהן לנו לראות את הטבע הבסיסי של ההתנסויות הללו, כיצ נפש. מבנה זה מאפשר
. אנו לומדים גם כיצד לשחרר את הדפוסים של התודעה כיצד הם משהים שעוליםהדפוסים ו מקבלות

 ומכוונים מחדש את המודעות.

  

 :לפרטים נוספים לגבי התרגול ניתן לעיין

Kabat-Zin, 2013,' Full Catastrophe living'  p. 54-74 

Kabat-Zin 2005, ' Coming to our senses' p. 254  

Segal et al, 2013, ' MBCT for Depression' p. 166-8 ; p. 185-9; p. 221-6; p. 275-85; p.304-5 
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סיכום הלמידה מתוך תרגול המדיטציה בישיבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשומת לב לתנוחה .א

 או חוויה נוכחת של הרגע הזה דרך תחושות הגוף, עיגון. 

  הקשר בין תנוחת הגוף והחוויה המנטלית והרגשיתתובנה על. 

 מ"לעשות" אל "להיות"( ה לתודעה של הוויהיתמיכה במעבר מתודעה של עשי(. 

 לב לנשימה תשומת .ב

 ת התהליך של הנשימה.באמצעו עיגון ברגע הנוכחי 

  (יכול לכלול התרגעות)או התייצבות התבססות. 

 התמודדות מיומנת עם תופעת הנדידה של התודעה. 

  של עדינותטיפוח. 

 עידוד סקרנות. 

  .הכירות עם דפוסי נשימה שונים והקשר שלהם למצבי תודעה 

 תשומת לב לתחושות הגוף .ג

 (נייטראלי/ יםלא נע/ נעים)תשומת לב ליחס אל התחושות , קשיבות. 

 יהיהבחנה בדח. 

 לימוד של קבלה. 

 בניית יסודות לעבודה עם מחשבות ורגשות בדרך זו בתוך הגוף. 

 תשומת לב לצלילים וקולות .ד

 טרליותיקשיבות לזרימה של חוויות  ני. 

  עמדת צופה בו זמניתלהיות בהחוויה והיכולת להיות באופן מלא עם טיפוח. 

 או לספר סיפורים על , נה מהנטייה למתן תוויות מנטליותבהבח, לקבל את החוויה כמו שהיא
 .החוויה

 למחשבות ורגשות, תשומת לב .ה

 אותם הזין ולתדלקללמוד להתייחס אל מחשבות ורגשות במקום ל. 

 כמו . התייחסות למחשבות כמו אל מאפיינים אחרים של החוויה בתרגול מודעות קשובה
 .צלילים

 כיצד הם מגיעים לסיומםו ,כיצד הם מתפתחים, ללמוד לזהות דפוסים חוזרים בתודעה. 

  גופניותורגשות לתחושות  מחשבותהקשר בין לראות את. 

 (קשב פתוח)תשומת לב לטווח המלא של ההתנסויות  .ו

 קבלה של מה שיש. 

 .מבט רחב על שלל התופעות המתהוות בתודעה והקשר ביניהן 

 ות השונות בהגיען ובסיומן לעקוב אחר ההתנסוי, פיתוח האיכות של הטבע הריק של התודעה
 .במודעות

 זיהוי הדפוסים החוזרים. 

 מבט עמוק יותר אל טבע החווית והחיים האנושיים. 

 תגובתיות )מצב של "להיות"(. -אימון באי 
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 ות כלליות בדבר הגישה לתרגולהנחי

דורש התאמה וכיוון מיוחד לקבוצה, למשתתפים, ברמת ההתנסות והתוכן. )בתרגול הבית התרגול הזה 
 ים שיכולים להיכלל בהנחיות הם:יהמוקלט ובחוויה הישירה בשיעור(. תחומים כלל

 כך כך שלא תהינה הפרעות, שהטמפרטורה תהיה מתאימה,  – להכין את המקום לתרגול
 שהתנאים יהיו מתאימים ונוחים.

 ללמוד להיות מודעים יותר להתרחשויות בתודעה. – הכוונה למטרת התרגול 

 זהו זמן עבורך; זמן בו  אנו במצב של חוסר עשיה מתוך  – תפיסת התרגול והיחס אל זמן התרגול
 כוונה מלאה; אין שום מטרה מלבד להיות בהתנסות ולחוות אותה במלואה.

 קשוב למה נכון לך ברגע זה.להיות אחר ההנחיות בהתאמה עבורך, לעקוב  – ךהקשבה לעצמ 

 

תשומת לב לתנוחה .1

  :למשל מגע הגוף עם המושב, או האויר. נבחר ההישיבידי -עלנשים לב לתחושות הנוצרות עיגון ,
להקדיש את הזמן לנוכחות כאן ועכשיו עם התחושות והתנוחה, ולהתפנות מהצורך לעסוק 

'להגיע' באופן מלא לנוכחות הגופנית ולממשות טלית אחרת. להזמין את התודעה מנפעילות ב
 התרגול בישיבה רגע אחר רגע.

  :מתוך מודעות נביא את הגוף לתנוחה לחוות את הקשר בין התנוחה והחוויה המנטלית והרגשית
הפנימיות  שהיא בו זמנית זקופה ונינוחה. תנוחה מאפשרת  לחוות את הגוף, והנכחה של האיכויות

גם מסייעת  ישיבה בצורה זו ונינוחות.עירנות בו זמנית שיש בה מודעות  – שאנו מבקשים לטפח
 לזרימה רכה של הנשימה, ומורידה מתח מהגב והצוואר.

 :הדגשה  על התנוחה בתחילת התרגול, מסייעת לבסס את הכוונה   תמיכה במעבר מעשיה להוויה
ח מכוון של מצב תודעתי של הוויה. באופנים שונים זו של התרגול ומאפשרת את המעבר אל טיפו

, ולוותר על פתרון בעיות, או לחוויה מוחשית בגוףבאמצעות תשומת לב מציאת דרך 'להגיע' 
. אנו עושים זאת ע"י מודעות לתחושות הממשיות הקשורות להתנסות של חשיבה מכוונת מטרה

למה שאנו מבקשים בתרגול. הגילוי כיצד ישיבה ואימוץ מודע של תנוחה המזמינה  גישה תומכת 
 לחולל את השינוי הוא חשוב גם לשם מציאת דרכים לשלב מודעות קשובה בחיי היום יום.

תשומת לב לנשימה .2

  :חיבור מחדש, שוב ושוב , עם פרט מסוים של החוויה בכאן  ועכשיו. מדוע? עיגון ברגע הנוכחי
פוט, משימות לא גמורות, ומדידה של משום שבמצב עשייה אנו נפגשים  כל הזמן עם שי

ולהשתמש בחשיבה  התקדמותנו. כדי למדוד להעריך ולבחון  יש צורך  להתמקד בעבר ובעתיד ,
בנשימה כעוגן לכאן ועכשיו, אנו נוכחים כיצד  מתמקדיםמילולית כדי לבצע זאת. כאשר אנו 

אם לגירוי או אחרת. התודעה של העשייה פועלת וזה נותן לנו אפשרות בחירה אם לפעול בהת
תשומת לב לנשימה מתפקדת כעוגן למודעות שלנו כי היא מצמצמת את התודעה לפרט מסוים של 

ודעה ומזמן פחות התחושה המסוימת של הנשימה בגוף. זה ממלא את חלל הת –החוויה 
; זה מאפשר שחרור מפעולות תודעתיות אחרות ומעודד את טיפוח אפשרויות ללכת לאיבוד

 יציבה.התודעה ה

 :ללמוד כיצד לאסוף ולרכז את התודעה. זה מוביל לעיתים קרובות לחווית רגיעה  ביסוס/יציבות
כאשר התודעה מאטה לתוך הקצב של הנשימה. הנשימה נוטה להיות חוויה ניטרלית למרבית 

האנשים ) בניגוד לחוויה נעימה או לא נעימה(, ולכן מגבירה את הסיכוי לייצוב התודעה. ריכוז 
התודעה המפוזרת אל מקום אחד. ומת הלב בנשימה אינה מייצרת מתח; אך אוספת את תש

טיפוח היכולת לייצב את התודעה מניח את היסוד להביא מודעות קשובה לטווח נרחב יותר של 
)במקרה שהנשימה עצמה היא אובייקט לא נעים, כמו במחלה, כדאי להתחיל בעוגן  התנסויות.

 אחר כמו תחושות הגוף(. 
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 :על ידי שימוש בנשימה כמוקד קבוע של תשומת לב, שאפשר   טיפול מיומן יותר בנדודי התודעה
 לחזור אליו, אנו מאמנים את התודעה ל:

 תשומת לב למצבי התודעה עצמם; הבחנה באיזה מצב מנטלי אנו נמצאים. .1

 הקשב.טווח הרחבה של הינתקות מהדפוסים הרגילים של התודעה: מאפשר  .2

 מהמצב התודעתי הנוכחי.צאת יכולת לבחור ל .3

 . מחדשיכולת להתמקד  .4

 למצב תודעתי אחר אם צריך.יכולת להתחבר  .5

 ללמוד להיות מודעים לשיפוטיות עצמית, ביקורת עצמית ולהביא חמלה ורכות ללמוד עדינות :
לעצמינו. זה קל לראות ש "אימון תשומת הלב" בו אנו עוסקים כאן כטכניקה 'קרה'. אך תרגול 

שומת לב אינו רק תשומת לב, ולא רק 'מתוך כוונה' ו'ברגע הנוכחי', אלא גם תשומת לב קשיבות/ת
 במשמעות "זה בסדר לא להרגיש בסדר". -. הכוונה היא לנוכחות עם נעם לב וחמלהללא שיפוט

נושא זה חשוב במיוחד בשלב של תשומת לב לנשימה, כיוון שיש כאן משימה שעלולה לעורר 
 שלון. תחושה של מאבק או כי

  התמקדות בפעולה פיזית החוזרת על עצמה כמו נשימה מעודדת את הסקרנות  לעודד סקרנות :
אינסוף הגוונים של כל נשימה; ללב לרגע אך גם  לשים – שהינה חיונית לתרגול מודעות קשובה

מתחילים לשים לב לרמות שונות של שליטה או שחרור של הנשימה, עוצמה או עדינות, שתיהן 
 או ללא מודעות נשלטות ע"י התודעה.במודע 

 לתחושות הגוף תשומת לב .3

 הגוף הוא המקום בו ניתן להיות ערים לרגשות; בגוף נוכל להבחין: –לרגשות  תשומת לב 
 נעימות , לא נעימות, ונייטרליות. . את חוויותינו מזהיםלהיות מודעים לאופן בו אנו  -
 ולרישומן הפיזי ; כיווץ/ הידוק/ החזקה.ה ילהיות מודעים לתגובה שלנו, לחוויות דחי -
 להילחם ולהעצים את הרגשות. במקום – ללמוד לקבל, לאפשר, להכיל -
 בניית בסיס להמשך לצורת התייחסות לרגשות ומחשבות דרך מודעות לגוף. -

 
בסריקת הגוף התחלנו ללמוד כיצד להתמקד, לשחרר, ולהניע את תשומת הלב. השתמשנו  מדוע?

נפש אשר אליה אנו לעיתים קרובות איננו -ך בשל נגישותו, כי הוא חלק ממערכת הגוףבגוף לשם כ
 מודעים, וזהו המקום בו נחווית ההתנסות ברגע הנוכחי.

עתה נוכל להשתמש בתודעה רחבה של הגוף כדי להתכוונן לטיבם המוחשי של החוויות. מרבית 
אי נוחות או כאב. כל רגע  האנשים אינם רגילים לשבת ללא תנועה, וחווים חוסר שקט,

התודעה/המוח מגיב לאירועים וגירויים לפי זיהויים כנעימים/ לא נעימים / נייטראליים. זה קורה 
 באופן אוטומטי ואין לנו יכולת להפסיק זאת.

 אך:

 אנו . בשלב זה שך אל הגירוימינטייה לברוח או להמתרחשת התגובה: עולה  ממש ברגע הבא
. זה בדרך כלל מלווה בתחושת דחיפות, או לתגובה הזוות מודעים מטפחים את היכולת להי

בכיווץ/ הידוק/ החזקה. הם מייצגים את ההיסטוריה העמוקה שלנו; הנטיות האבולוציוניות 

בעקר בזיהוי תגובות אנו מתעניינים   MBCT  ו    MBSR העתיקות שירשנו כדי להתכונן לפעולה. ב
 .הישל דחי

 הינה שינוי בתפיסה. זה מאפשר לנו  למה שמתרחש כלומר עירנות ועצם ההבחנה בתגובות אל
, אם אנו בוחרים, לשחרר נטיות ותר לקראת העומד להתרחש בשלב הבא ונותן לנובחירה גדולה י

בלי קשר   -זה בסדר שאנו חווים רגש זה'  להילחם במה שעולה, ובמקום זאת לומר לעצמנו '
כאן אנו לומדים היא תגובת הדחייה אל מה שאינו נעים,  כיוון שעיקר הבעיהבאיזה רגש מדובר. 

 .לקבל
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  בהמשך התוכנית אנו מזמינים את   .לעבודה עם מחשבות ורגשות בצורה זו בגוף תשתיתבניית
"היכן אני  לשאול את עצמם:לשים לב מתי הם מסתבכים במחשבות או רגשות והמשתתפים 

י לנשום פנימה אל חלק זה בגוף כתחליף להשתמש בנשימה ככל. אז, מרגיש/ה את זה בגוף?"
יועדת נשימה אינה ההתמקדות ב. הרגש הלא נעיםלרומינציה )ל'חפור' במחשבות(, או הדחקה של 

לקטוע את הנטייה ו רגע אחר רגע אלא כדי לסייע לחקור את התחושות ,או לברוח כדי לקבע משהו
 .או מחשבתי באופן מושגיהמוגזמת להתייחס לכל דבר באופן 

  יכולה להיות רק במקום אחד  תשומת הלב: הקשב באופן מודעאת  למקדולמידה כיצד להרחיב
המיקוד. אחת המיומנויות שאנו טווח בזמן מסוים. אך אנו יכולים להרחיב או לצמצם את 

מטפחים בתרגול הינה להניע את מוקד תשומת הלב באופן מכוון ולפי רצוננו. המעבר מתשומת לב 
ב לתחושות בגוף, זו הרחבת המודעות. בתוך מודעות לתחושות הגוף יש זרימה לנשימה לתשומת ל

לבין הוויה בחוויה של הגוף כולו בזמן הישיבה  של החוויה בנקודות ממוקדות בגוף בין הבחנה
 בהמשך ניתן להרחיב את טווח הקשב עוד, ולכלול חושים אחרים.  (.קשב רחב)

 התרגול בישיבה ממשיך את התהליך של סריקת יזיתחיבור התודעה והגוף והגדלת המודעות הפ :
נתפסים הגוף והתנועה המודעת באיחוד הגוף והתודעה. בתרבות המערבית התודעה והגוף 

-גוףאך התרגול חושף את הקשר האינטימי ביניהם, כך שהם מהווים מערכת אחת של נפרדים, כ
 חיבור מחדש של גוף ונפש תומך בשניהם.  נפש.

 ליםתשומת לב לצלי .4

  :תשומת לבטבעית של להיות עם הצלילים מזמין לחוויה תשומת לב לטבע הזורם של החוויה .
הצלילים סביבנו הינם כמו שהינם, ולמרביתנו אין דרך לעצור אותם או לסננם מחוץ לחוויה. זה 
ברור ופשוט יותר כאשר מביאים תשומת לב מכוונת לצלילים. הנטייה שלנו כאשר אנו מביאים 

ת פנימה, לתחושות הגוף, מחשבות ורגשות, במודע או שלא במודע,  היא לנסות להשפיע מודעו
עליהם. להיות בפשטות עם הצלילים בצורה זו מזמן אפשרות לצורה חדשה של הוויה עם כל 

 חוויותינו .

  הכוונה של כל תרגולי   להיות בעמדה של צופה בה: ובמקבילטיפוח הוויה מלאה עם ההתנסות
מעורבות ישירה בה. לבין יא לפתח יחסים מיוחדים עם החוויה, אשר מחברת בין עדות המודעות ה

התרגול של נוכחות עם צלילים המתעוררים סביבנו, פותחת, למשתתפים רבים, דלת לדרך חדשה 
 של התייחסות לחוויה.

 העליאו סרטים ויות מנטליות, וסיפורים לימוד לקבל את החוויה כמו שהיא, בהבחנה ממתן תו :
אנו מתרגלים שמיעה, קבלה חישה של הצלילים. אנו מאמנים את עצמנו לשים לב לנטייה 

האוטומטית  שלנו להיאחז בתמונה האישית שלנו של החוויה, לתת לה תגיות ותפיסות, ולהגיב 
לכך ולא לצליל בעצמו. למידה זו מבססת את ההבנה של הדרך הדומה, אך מורכבת יותר, בה אנו 

 .ות שלנו ולרגשותינומגיבים למחשב

 למחשבות ורגשות תשומת לב .5

 'ללמוד להיות 'מחוץ למרכז (decentering) ,בתהליך זה יש לעמוד במרחק מהמחשבות :
הסתכלות על מחשבות ורגשות מפרספקטיבה של 'התבוננות מתעניינת' או 'עדות חומלת'. העמדה 

התייחסות מתבוננת  – בותינוהזו של 'צעד אחורה' מאפשרת לנו להיות ביחסים שונים עם מחש
. האיכות הזו של מרחב בתודעה, מאפשרת לנו פרספקטיבה רחבה  מתוכםבמקום לפעול  בהם

ומפחיתה את כוחן של המחשבות, ועתה נוכל לחוות אותן כ 'רק מחשבות' במקום להתייחס 
של  העמדה הזומחייב אותנו להזדהות איתן. באופן שאליהן כעובדות, כחלק ממהותנו, ולכן 

ולקבל החלטות בהירות יותר  באופן ברור יותראת המחשבות לראות מאפשרת התבוננות מבחוץ 
 כיצד לפעול.  

  ללמוד להתייחס אל המחשבות בדרכים דומות לאופן בו אנו מתייחסים לרכיבים אחרים
לדוגמא נוכל להתייחס למחשבות באותו אופן בו אנו מתייחסים בהתנסות בתרגול תשומת הלב: 

נבחין במרחב ממנו הם הגיעו; נבחין בנטייה שלנו לתת להן תגיות ולשפוט  –ילים ולקולות לצל
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אותן, וכיצד נוכל לחזור לחוויה החושית של הצליל עצמו. ממש כמו הקולות המגיעים וחולפים 
 ואינם נתפסים כחלק מאתנו, כך נוכל לחוות גם את המחשבות כאירועי תודעה.

  :לעצמנו להתבונן במחשבות ורגשות , נוכל להבחין בדפוסים  כאשר ניתןהבחנה בדפוסים
אלו יכולים להיות סימני אזהרה  –החוזרים, כיצד הם מתפתחים מתעוררים ונעלמים בתודעה 

טרם שקיעה במצב הרוח, וסימן לטפל בעצמנו . אין הכוונה 'לגרש' רגשות ומחשבות, אלא להכיר 
 בהן ובהשפעתן בדומה ל'מופעי מזג האוויר'.

 ניתן לחזור לפירוט לעיל במודעות לגוף(. כאשר אנו קישור רגשות ומחשבות לתחושות גופניות( :
מתמודדים עם מחשבות ורגשות בעוצמה חזקה )במיוחד קשים(, התרגול הקודם של חזרה אל 

. להרגיש את תחושות הגוף הקשורות לחוויה, למשל לרגשות, מפסיק את מועילהגוף יכול להיות 
של חיזוק והזנת החוויה הקשה, ומעגן את תשומת הלב ברגע הזה בזרם החוויה   טליהתהליך המנ

טחון בתוך יבהתחושת ומגדיל , של המחשבה והרגשכמו שהיא. זה מביא לשינוי טבעי בעוצמה  
הגלים' של חוויה פנימית לגלוש על החוויה,  אשר נחוותה קודם לכן כמבהילה. זו דרך אחת '

רים ממנה או להדחיק אותה. צורות אחרות של התרחקות מהחוויה  כמו חזקה, מבלי להיות נסע
 גם יכולות להיות תחליף מתאים. "עמידה מאחורי מפל מים"או בתרגול "כמו הר" דמיון בעבודה 

 (או "קשב פתוח" תשומת לב לכל טווח החוויה ) מודעות רחבה לא ממוקדת .6

  :ועכשיו ברגע הזה מסייע לנו ללמוד  פשוט לתת לכל מה שעולה להיות כאןקבלה של מה שיש
 ניטרליות. או, קבלה מלאה של כל החוויות שלנו, נעימות, לא נעימות

  :החיבור פיתוח איכות של  תודעה רחבה, מודעות לכל התנסות כאשר מגיעה וחולפת במודעות
הזה של מודעות וקבלה מוביל אותנו לפתיחות חסרת פחד להיות עם כל הטווח של החוויות 

 ושיות.האנ

 דחף, כיווץ, התודעה )מחשבות ורגשות( והגוף ) הבחנה בדפוסים חוזרים של פעולה ותגובה של
אנו רואים וחווים כיצד דברים מוסטים, משתנים, זזים ומופיעים שוב בגופנו סלידה(: 

ובתודעתנו. חוויה רגילה של תרגול בדרך זו מאפשרת לפתח הסתכלות רחבה יותר על דפוסים, 
הפועלים מתחת לפני השטח ומניעים את התכנים במקום להסתכל על התכנים  הליכיםתבניות ות

עצמם. לרופף את המיקוד  על התכנים של ההתנסות בדרך זו מונע את הנטייה שלנו 'להעלות גרה' 
 'לחפור' במחשבות או להדחיקן. אנו רואים כל החוויה בשלמותה  במקום את חלקיה.

 תרגול מודעות רחבה ללא בחירה,  מאפשרת לנו ע האדם והחיים: התבוננות עמוקה יותר לתוך טב
לקבל הן את המרחב  ממנו החוויה עולה וכן את החוויה עצמה. להבחין אפילו במבט חטוף במצע 

 המודעות ממנו עולות כל החוויות מזמן אפשרות לשינוי התפיסה של האדם.

  :הינה בזיקה  דעות רחבה ללא בחירה,ההתנסות בתרגול מומציע גשר בין התרגול לחיי היום יום
בה בדרך כלל איננו מכוונים את תשומת ליבנו לרכיב אחד של  ישרה לחוויה בחיי היום יום

לעיתים התודעה ממוקדת באופן נרחב על  – החוויה. לדוגמא ההתנסות בתרגול יכולה להיות כזו
. מגע הבגד עם הגוףעור, לחץ, משקל, אוויר על המגע, תנוחה, שונות, למשל,  גוף תחושותפני 

ברגעים אחרים המודעות מכוונת לצליל בחדר; ואז מתחיל זרם מחשבות ותחושות גוף הקשורות 
לזה; יש זמנים שאנו הולכים לאיבוד,  וברגעים של 'חזרה לעצמו' בצורה מודעת מביאים את 

ים, חוזרים , לפני שיוצאים מהחוויה ומוותרתחושה של הנשימה המסוימת ברגע זהתשומת הלב ל
להנחית המודעות שוב.... וחוזר חלילה. אנו לומדים להבחין ולהיות עם הזרם בתרגול הפורמאלי, 

באופן הזה לומדים לגלוש על הגלים של  כך שנוכל להביא מודעות רבה יותר לזרם בחיי היום יום.
 . , ומפתחים קבלה והכלההתודעה היומיומית

 עלול להוביל ללא בחירה בשביל רבים קשב פתוח : ציבהשימה כעוגן כאשר התודעה לא יחזרה לנ
. , לנשימהלהתחלהחוזרים , מבחינים בזהכאשר  .חוויה עצמהבהתחלה להיסחפות ושיכחה של ה

פיתוח המיומנות של חזרה אל מכוונת אל  מושא תשומת הלב כמו הנשימה, או תחושת גוף 
 יי היום יום.מסוימת, זהו תרגול מועיל לאיסוף התודעה בדרך זו גם בח
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תנועה מודעת
 מטרות, כוונות ושיקולים בהוראה

 לקריאה נוספת ראו:

Kabat-Zinn, 2013 Full Catastrophe Living, p. 98-131 

Kabat-Zinn, 2005, Coming to our Senses, p.268-277 

Segal et al., Mindfulness-Based cognitive Therapy for Depression, p.199-204, p.204-1 & 

244-5 

 

 של תנועה מודעתצורות 

אלה הם תרגולי השבועות.  8השבוע השלישי בקורס בן הם חלק ממשימות הבית של תרגולים בתנועה 
המוקד שלהם הוא שמירה על מודעות לתחושות אשר מלוות את תנועותינו בכל רגע, 'מדיטציה בתנועה' ו

 אלה.מחשבות או רגשות הקשורים לתחושות וויתור על תוך 

התרגולים הנלמדים בדרך כלל נלקחים מתנוחות ב 'האטא יוגה', אך יכולים להיות שייכים לכל שיטת 
מדיטציה כמו כן מלמדים תרגול גופני כגון צ'י קונג, או טאי צ'י, כתלות בנסיון התנועתי של המנחה. 

תכלית של הגעה ליעד הליכה שאין בה וצעד, תוך כדי תרגול מודעות לתחושות בכל צעד הכוללת בהליכה 
מסוים. התנועות יכולות להיעשות באופן איטי מאד, תוך כדי מודעות לכל תחושה המתעוררת וכן לנשימה, 

כדאי לתרגל הליכה בקצב רגיל  –ראוי לציין שעם אנשים מבוגרים או עם אנשים עם בעיות שיווי משקל 
 ולא בקצב איטי.

מלמד על מנת לא לגרום נזק גופני למשתתפים דרך תנוחות חשוב שלמנחה יהיה נסיון בסוג התנועה שהוא 
! ולרכוש נסיון כזה או תנועות לא נכונות. אם אין לך נסיון באף תרגול גופני, מומלץ להתחיל לתרגל

אפשרות נוספת היא להשתמש בקלטות 'מתיחה ונשימה' שניתנות על ידי מארק וויליאמס בסט הדיסקים 

. רצוי להתייעץ עם מורה ליוגה אם בוחרים The Mindful Way Through Depressionשמלווה את הספר 
להעביר תנוחות יוגה. בכל מקרה יש לזכור שלחברי הקבוצה ייתכנו מגבלות גופניות ורגישויות אחרים 

 מאשר לך, ושאנשים נוטים לעשות מה שאומרים להם ולא תמיד שומרים על גופם.

ב מיוחדת, למשל לא לכפוף גב קדימה במהירות, או לא מחלות ומגבלות מסוימות דורשים תשומת ל
כמו כן  1משוחררת, רשתיתמעלות במקרים של לחץ דם גבוה, גלאוקומה, או  90להתכופף מעבר לזווית 

להימנע ממתיחות מסוימות כאשר יש דלקת במפרקים או בגידים. ישנם איזורים כגון הצואר שדורשים 
 עלול לגרום לנזק.כיפוף הראש לאחור  –עדינות מיוחדת 

חלקים רבים מהנחיות התרגול בהמשך יכולים להתייחס לכל סוגי התנועה המודעת, עם זאת יש דגש 
מיוחד על תרגול מודעות בתנועה דרך תנועות אשר נלקחות מ 'האטא יוגה' משום שדרך זו מייצגת גישה 

טים של התמודדות עם רכה ומקבלת בד בבד עם היותה גישה שדורשת נחישות והתמדה ויש בה אלמנ
קושי פיזי וגבולות. תרגול בתנועה מודעת מציע מגוון אפשרויות שהמתרגל יכול לחקור ואשר יכולות לייצג 

 היבטים רחבים יותר של החיים.

  

                                                      
1

"רשתית משוחררת" קשורה למחלות עיניים מסויימות שמחלישות את החיבור של הרשתית בקרקעית העין. כיפוף עלול למשוך את  

 הרשתית מטה וליצור נזק. ניתוחי עיניים מסויימים גורמים לחולשה כזו גם כן. )הערכת העורך(. 
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 העולה מתוך תנועה מודעת למידההסיכום 

 כהמשך לסריקת הגוף, מודעות בתנועה מאפשרת מודעות אינטימית יותר עם תחושות הגוף .1
 ומלמדת להתקרב ולהתיידד איתן. 

 מודעות בתנועה עוזרת להביא מודעות לפעולה יומיומית.  .2

חיים ותבניות התנהגות התהליכים המובילים לתובנות על תנועות ותנוחות מאפשרות לחוות בגוף  .3
 .וחשיבה

 עבודה עם גבולות ועם קושי יכולה לאפשר עבודה מקבילה עם קשיים וגבולות רגשיים. .4

 כולל המגבלות הפיזיות שלנו. –תרגול של קבלה של הרגע הזה לימוד ו .5

 למידה של דרכים חדשות לדאוג לעצמנו. .6

 

 של סיכום הלמידה הרחבה

כהמשך לסריקת הגוף, מודעות בתנועה מאפשרת מודעות אינטימית יותר עם תחושות הגוף  .1
 ומלמדת להתקרב ולהתיידד איתן. 

 ת גוף, נעימות ולא נעימותרך חדשה של 'להיות עם' תחושולמידה של ד. 

 .למידה של פענוח סימנים מקדימים שהגוף נותן בהקשר של משיכה / דחיה / נייטרליות 

  למידה שאנחנו יכולים להישאר קרוב לחוויה עצמה בכל רגע אם נישאר פתוחים
לתחושות הגופניות, זאת בניגוד למחשבות אשר עלולות לקחת אותנו הרחק מאיך 

 )וכך ניתן לראות את השכבות הנוספות שאנו מוסיפים לחוויה(שהדברים ברגע הזה 

  לומדים לחוות את התחושות באופן ישיר 'מבפנים' ולא תפישה שלהם 'ממרחק' או כלל
 לא לשים לב אליהם.

  לראות שהחוויה הכוללת בכל רגע מורכבת מכמות עצומה של תחושות  –פירוק החוויה
את הדרך שבה אנו תופשים את המציאות נקודתיות. ראיית החוויה בדרך זו משנה 

 .את הקשרים הסיבתיים בין הרגשות, מחשבות ותחושותומסייעת לנו לראות 

  זה שאנו לומדים להיות מעוגנים יותר דרך תחושות הגוף ב 'כאן ועכשיו', מאפשר לנו
 הבנה רחבה יותר של מי אנחנו ברגע הזה.

 ומית.מודעות בתנועה עוזרת להביא מודעות לפעולה יומי .2

  תרגול של תנועה מודעת יכול להוות גשר בין תרגול המודעות לבין חיי היומיום על ידי
יצירת חוויית מודעות של התנועה בגוף. את החוויה הזו ניתן להביא לחיי היומיום בכל 

המצבים בהם הגוף מצוי בתנועה. הליכה מודעת היא במיוחד יעילה בכינון הקשר בין 
 יום.התרגול לבין חיי היומ

חיים ותבניות התנהגות התנועות ותנוחות מאפשרות לחוות בגוף תהליכים המובילים לתובנות על  .3
 וחשיבה.

  התנסות תחושתית בעבודה עם תהליכים בתרגולים גופניים יכולה לאפשר לראות את
 ההקבלות בחיי היומיום, לדוגמה :

o ה, כי אם דרך להבין שהאיזון מושג לא מחוסר תנוע – תנוחות המחייבות יציבות
צמה ומאזנת. אנו מגלים כיצד אנחנו שוב תנועה עדינה תמידית  המתקנת את ע

באופן דומה, בחיים, יצירת איזון ושוב מאבדים שווי משקל ומתחילים מחדש. 
 .ולעצור שם מושגת דרך תהליך והיא איננה נקודה סופית שאליה ניתן להגיע
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o ן תנוחות, כאשר עוברים ממצב השלבים בהם אנו עוברים בתרגול בי – מעברים
שכיבה למצב ישיבה, עמידה לישיבה וכו', מאפשרים לתרגל נוכחות ברגע הזה עם 
כוונה לעתיד. פעמים רבות בחיים אנחנו מאבדים מודעות של הרגע הזה תוך כדי 

 מעבר משום שאנו כבר מכוונים לעתיד ולא נוכחים בתהליך של ההגעה אליו.

o  בכוונה משפיעות באופן מיידי על מצבנו המנטלי תנוחות מסוימות של הגוף
 והרגשי, לדוגמה : 

  עמידה בתנוחת 'ההר' מביאה חוויה של 'עמידה על שלי' או 'לקיחת
עמדה' בחיים, ושל גישה לחיים שיש בה יותר כבוד עצמי ותחושת 

 העצמה פנימית.

  ,התקמרות לתנוחת העובר מאפשרת תחושה של השקטת התודעה
 מית.מנוחה והגנה עצ

  השתתפות בתרגולי התנועה באופן איטי מודע וער יכול לאפשר לנו לראות את הנטיות
 הלא מודעות אשר יוצרות את הבסיס לגישה שלנו בתחומים רבים בחיינו. למשל :

o  לראות את עצמנו מנסים לעשות פעולה מסוימת, ובתוך הפעולה להבחין כמה
לא משתתפים בפעולה הזו חלקים בגוף מתאמצים ומתכווצים, ולעתים בכלל 

 ברגע הנוכחי. עם הזמן המתח הזה בגוף עלול להפוך קבוע.

o  לראות את החלקים שבנו אשר רוצים להשיג  –לראות את 'המוח העושה' בפעולה
ולהצליח בדברים מסוימים, כמו להחזיק תנוחה מסוימת לאורך זמן, אלה 

 עם עצמי ועם אחרים. –החלקים אשר הם בתחרות 

  גבולות ועם קושי יכולה לאפשר עבודה מקבילה עם קשיים וגבולות רגשייםעבודה עם  .4
 

"כשאנו מתקרבים בזהירות לגבול התנועה שלנו במהלך מתיחה...אנו מתאמנים בנשימה בגבול 
הזה, ולמעשה אנחנו מתאמנים בלהיות במרחב היצירתי שבין לא לאתגר את הגוף בכלל לבין 

 [96, עמוד 1990ט זין, ]ג'ון קב מתיחתו יתר על המידה."

"במהלך פיתוח מודעות מעמיקה יותר ורגישות לעצמנו, אנו עובדים על הגבולות של מה שניתן 
 ]פלורנס מאייר, קלטת תרגול יוגה מודעת[ לעשות בכל רגע ורגע."

  : תרגולי תנועה הם הזמנה לעבודה עם גבולות פיזיים באופן מסוים 

o  גוף בכל רגע.למגבלות הכבוד 

o במודעות תחושתית ברגע הזה כדי לגלות את הממשות של גבולות אלה  שימוש
ולא רק את התפישות, המחשבות והרגשות שלנו כלפיהם, ובכך לגלות מה 

 מתאים באמת לגוף שלנו ברגע הנוכחי.

o  התייחסות לבדיקת הגבול כאל חקירה שמציעה התבוננות מעמיקה אל תוך
 הגבולות שלנו.

o ות בקצה גבול הנוחות שלנו.לגלות כיצד זה מרגישה להי 

o  להתאמץ על שיפורלגלות שגבולות זזים ומשתנים כל יום גם בלי . 
"לא משנה באיזה מצב גופכם, כאשר תביאו אליו מודעות ותעבדו עם גבולותיו, 

 [103, עמוד 1990גבולות אלה יתרחבו עם הזמן" ]קבט זין, 

o  א בכל רגע.כפי שהו –עבודה עם קבלה מלאה של חוויית הגבול שלנו 

  עבור אנשים עם מחלות כרוניות וקשיים פיזיים, התהליך של היכרות עם הגבולות שלהם
לאפשר את התרת הקשר בין הקושי הפיזי לבין הרגשות הקשורים במצב, בהדרגה יכול 
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ולהוביל לפתיחות לתחושות ברגע הנוכחי ולתגובה לחוויות שלהם במקום תפישה 
 שרי בכל רגע.מקובעת של מה אפשרי או לא אפ

  העבודה עם תחושות בגוף מאפשרות היכרות עם מה שיכול להתאפשר בחוויה הרגשית
והקוגניטיבית. בכך המשתתפים יכולים להתחיל לחוש את האפשרויות הגלומות בתנועה 

 .שיש בה אי נוחות באופן שמקרין על היכולת לנוע עם אי נוחות רגשית

  כולל המגבלות הפיזיות שלנו –לימוד ותרגול של קבלה של הרגע הזה  .5

  אימון בלהיות נוכחים עם התחושות בגוף תוך כדי תנועה, מאפשר לנו להיות ברגע הזה
אנו מתרגלים קבלה של הגוף שלנו כפי שאנו חווים ולגלות היכן הרגע הזה מתרחש. "

 [101, עמוד 2013]קבט זין, אותו, בהווה, מרגע אחד לזה שאחריו" 

 "  קבט זין, ו נגלה....שנגיע לאנשהו...אבל בלי החתירה המתמדתאנתרגול בדרך הזו[ "
 [103, עמוד 2013

  עבודה עם מגבלות פיזיות או מחלות כרוניות תוך כדי תרגול קבלה, יכולה לשנות את
מחלתו : הגברת המודעות יכולה להביא  אומערכת היחסים שלנו עם גופנו ועם מגבלותיו 

כאב. קבלת המצב יכולה לעודד פחות מאבק ופחות להכרה של האופי המשתנה של טבע ה
 הזדהות עם הכאב או המחלה, אשר עלולות להגביר כאבים מנטליים ופיזיים. 

  ניתן לגלות דרכים בהן ניתן לכבד את מה שנכון לאדם בכל רגע ורגע, אפילו אם זה שונה
מההנחיות, ובכך להעצים את המשתתפים ולאפשר להם לקבל החלטות שמקדמות 

"הכוונה היא להקשיב למה שהגוף כרות עם עצמם ולקחת אחריות על גופם ועל מצבם. הי
אומר לך ולכבד את המסר הזה בכך שתמיד נבחר את הכיוון הבונה והמיטיב" ]קבט זין, 

 [103, עמוד 2013

 

 שיקולים והנחיות מעשיות בלימוד תנועה מודעת 

הוא בטוח ומכבד את גופם הוא שיקול הקפדה על כך שהמשתתפים מקיימים את התרגול באופן ש
 משמעותי בהנחיית תרגולים תנועתיים

 .תנו הנחיות ברורות ומדויקות של דרכים לעבוד עם מגבלות גופניות כבר בתחילת התרגול 

 .יש להזכיר מדי פעם במהלך התרגול לשים לב למגבלות הגוף שלנו ברגע הנוכחי 

  הנחיות ודגשים בתחומים הבאים-  

o כדאי להתאמן מראש ולהבין עוד  –שרויות שונות לביצוע תנועות התאמות ואפ
 אפשרויות לביצוע תנוחות מאתגרות ולהבין כיצד הכי נוח ללמדן.

o  תזכורות להחזקת תנוחה למשך הזמן שמרגיש בסדר עבור המשתתפים, ללא
קשר לכמה זמן המנחה מחזיק את התנוחה, זכרו שיש הרבה משתתפים 

 ' להפסיק לפני הזמן.שמרגישים שזה 'לא בסדר

o  להזכיר שזה בסדר לא לבצע תנוחה מסוימת אלא להחליפה באחרת או פשוט
 לשכב, ואולי לדמיין את עצמי עושה את התנוחה.

o  תמיד לעודד משתתפים להיות זהירים וקשובים לגופם, ולאפשר לתבונת הגוף
 להיות קודמת לכל הנחיה שישמעו מכם.

o  להם בעיה רפואית, לקבל הדרכה מגורמים לעודד משתתפים שמודעים לכך שיש
רפואיים לפני שמבצעים את התרגולים התנועתיים. ]את ההנחיה הזו יש לתת 

 לפני תחילת התרגולים בשיחת האוריינטציה, או אפילו בשיחת ההיכרות[

o .להזכיר למשתתפים לא להיות תחרותיים עם עצמם או עם אחרים 
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 עשויה להיות החלטה קשה. החלטה לגבי איזה תנוחות ישתתפו בתרגול

. היא הסדרה הבאה היא הצעה לרצף תנועתי שמסודר כך שכל תנוחה מכינה לזו שבאה בעקבותיה
בתכנית ההכשרה של מכון מודע אנחנו מציעים סדרה שונה, זין. -מבוססת על ההמלצות של ג'ון קבט

 . שאינה מפורטת כאן בכתב

 וייה" אך אנו לא משתמשים במושג זה(שכיבה כמו בסריקת גוף )מכונה גם "תנוחת הגו  

  בשכיבה להביא ברך אחת לעבר החזה, ואז יישור הרגל לכיוון התקרה. התאמות
 אפשריות :

o  כף הרגל שלא מתנועעת יכולה להיות מונחת על הקרקע עם הברך כפופה ופונה
 לעבר התקרה.

o  ניתן לאפשר לברך של הרגל שנעה להיות קצת כפופה וגם לא ולהצביע עם
משאירים את  הברך  –בהונות אל עבר התקרה. ]אם רוצים תרגול יותר מאתגר ה

 ישרה ואת הבהונות מתוחים לעבר הגוף[

  עמידת חתול )עמידת שש( על ידיים וברכיים עם גב קמור, השטחת הגב וחזרה לעמידת
 שש, לאחר מכן הרמת יד ורגל כך שנשארים על כף יד וברך נגדית. התאמות אפשרויות :

o ה תוך כדי החזקת גב של כסא )יציב( ואז לקמר ולהשקיע את הגו.עמיד 

  : עמידה כהר, כולל ידיים נמתחות תוך כדי העמידה. התאמות לעמידת הר 

o .לבצע את תנוחת ההר בישיבה על הרצפה או בכסא 

o  כפיפה צידית עם רגליים צמודות זו לזו, מרימים את יד ימין מעל הראש ויוצרים
ליד השניה להיות נינוחה בצד הגוף ואז לכיוון ההפוך )אם צורת סהר, מאפשרים 

 יש רגישות בגב, ניתן להקל אם היד שלא נמתח למעלה מחזיקה את המותן(

  למשל עמידה על רגל אחת תוך הרמת הרגל השניה הצידה.  –תנוחת שיווי משקל
 התאמות אפשריות : 

o די הישענותלעשות את התנוחה ליד קיר או כסא כדי לאפשר יציבות תוך כ 

o .רגל שניה נשארת על הרצפה אך לא נושאת משקל 

  בישיבה, עמידה או בשכיבה –פיתול עמוד השדרה 

 הנחיות נשימה

  באופן כללי ננחה את המשתתפים לשאוף בהכנה לביצוע הפעולה ולנשוף כשהם מבצעים את
 הפעולה

 כי נוח להם.פעמים רבות הכי נכון לעודד משתתפים לנשום באופן טבעי ומלא באופן שה 

 .לשחרר אל תוך התנוחה ולכוון את הנשימה אל המקומות עם הקושי הגדול ביותר 

 הבטיחו שההנחיות ניתנות באופן שיזמין מודעות לחוויה המתגלה בכל רגע

 עזרו למשתתפים לפתח את התחושה של סקרנות, חקירה וגילוי 

  תנו הרבה מרחב בתרגול–  

o ולהיכנס לתוכה. משך זמן מספק בכל תנוחה כדי לשחרר 

o .מנוחה בין התנוחות מאפשרת לתחושת התנועה להיות מורגשת יותר 
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 דיבור מועיל

  לנסות" / "לכוון" / "לבדוק אם זה  –הימנעו מדיבור שיכול להוביל למאמץ. מלים כגון"
 מתאפשר" יכולות להיות מועילות

 לוי לבין שחרור ולהיות עם עודדו את המשתתפים לחקור ולגלות את הגבול היצירתי בין חקירה וגי
 משהו כמו שהוא.

 
 

  ו הליכה ב  תהערות על הנחיית מדיטציי

מדיטציית הליכה, להקשיב להנחיות  להערות אלו הם רק הערות מקדימות. בשביל עוד העמקה יש לתרג
דבק הליכה תוך הקשבה לפי תמוקלטות ממורים אחרים, לקרוא על התרגול ולהתאמן בללמד מדיטציי

 המילולי ולא מילולי של התלמידים.

 מדיטציית הליכה פורמאלית ומדיטציית הליכה בלתי פורמאלית

השבועות  8מדיטציית הליכה יכולה להיות גם תרגול פורמאלי וגם תרגול  בלתי פורמאלי משך פורמאלי: 
לתרגול בבית, , ואפשר לתת הנחיות מוקלטות רשל הקורס. כדאי ללמד הליכה פורמאלית בשתיקה בשיעו

 לטובת התלמידים שמתקשים עם התנועה הקשובה.

העיקרי של הליכה כתרגול  תמורים שלא מתרגלים עדיין בעצמם תנועה קשובה יכולים ללמד מדיטציי
 תנועה קשובה.

משתי דרכים  ת הליכה פורמאלית. אפשר ללמד באחתמדיטציי םהשבועות בדרך כלל מלמדי 8בקורס בן 
דהיסטי, כדלקמן: בזן הולכים לאט בשורה סביב החלל )דרך טובה ללמוד סבלנות(. מקובלות בתרגול בו

המסלול, מסתובב  הצעדים בקו ישר כאשר המתרגל עוצר בקצ 25ובתהרוואדה הולכים במסלול קבוע של כ
העדר מטרה הצורות יש דגש על  שתיצעדים, זה רק אמדן(. ב 25וחוזר בקצב אישי משלו. )אין צורך לספור 

לא מנסים להגיע למקום כלשהוא אלא פשוט שמים לב לתנועות ההליכה ש מהותי בתרגול(, כלומר, )דג
אפשר ללמד גם צורה פחות  רולתחושות הנלוות. זה תרגול מאוד שונה מההליכה הרגילה. בשיעו

 פורמאלית על ידי כך שנעודד את המשתתפים ללכת באופן חופשי ובקצב מותאם אישית בחדר.

הכאן ועכשיו בזמן הליכה יום יומית, כך  ת: אפשר לעודד את המשתתפים לשים לב לחוויייבלתי פורמאל
לי יעיל להרבה אנשים. אפשר לכלול בתרגול את תחושות ההליכה וגם מה אשזה מהווה תרגול בלתי פורמ

התרגול  רחוויות חושיות חיצוניות מאש ריות. כך התרגול הלא פורמאלי יכלול בשנראה ונשמע מסבי
פורמלי שממוקד פנימה. אפשר לציין שאנחנו כל הזמן הולכים בין מקומות ויש לנו בהליכות אלו ה

הזדמנויות רבות להתנתק מזרם המחשבות הבלתי פוסק על המשימות והמטרות שלנו. כך נוכל להשתמש 
 בהליכה )מהרכב לסופרמרקט או מהמשרד לשירותים( כפסק זמן בעשיה הבלתי פוסקת שלנו וכהזדמנות

 הכאן ועכשיו. זה דומה לתרגיל "מרחב נשימה בשלושה צעדים "אבל יותר פעיל ממנו. תלהתמקד בחוויי

 מעשייםהיבטים 

סוג התרגול שנבחר ללמד תלוי בתנאים הפיזיים. בחדר קטן יהיה צורך ללכת במעגל שיגרום להליכה 
 םמשתתפים ללכת בקוויקבוצתית בקצב אחיד. בחדר גדול יותר אפשר לפנות את המרחב ולזמין את ה

מתאים, והמשתתפים  ריש מרחב מתאים בחוץ, ומזג האווי םישרים או במעגל, כל אחד לפי בחירתו. א
 ןהליכה בשתיקה בחוץ יכול להוות שינוי מרענן, במיוחד ביום הארוך בו יש יותר זמן. מכיוו –בכושר סביר 

שיהיה אזור יותר פרטי. יש אנשים שיחוו שהליכה כזאת בחוץ יכולה לגרום למבוכה בשטח ציבורי כדאי 
מבוכה בכל מקרה מהליכה "משונה" בין אנשים בקבוצה, לכן כדאי שהמורה ייתן למבוכה לגיטימציה 

ויציע למי שירצה לתרגל רק בבית. כדאי לתת הנחיות בסיסיות בתוך החדר, במקום שהמשתתפים יוכלו 
לפני שיוצאים החוצה. אפשר להשתמש בפעמון בכדי לתרגל בהנחיה צמודה של המורה, ולהתרגל לתרגיל, 

 לקרא למשתתפים חזרה לחדר.
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 משתתפים בעלי מגבלות פיזיות

חשוב שמשתתפים עם מגבלות ביכולת ההליכה ירגישו שותפים בתרגול. העיקרון של מודעות מלאה לכל 
 האצבע או פתיח חלק של התנועה ניתנת ליישום בכל  תנועה שחוזרת על עצמה, כמו הרמת זרוע, הזזת

גלגלים יכולים  ת)שיכול לכלול את הראייה כחלק מהמדיטציה(. משתתפים בכיסאו םוסגירה של העיניי
לאצבעות שמזיזות כפתורים. גם אם  ולהביא קשיבות לתנועת הידיים והזרועות שדוחפים את הגלגלים, א

קשורות עם האצה, האטה, אדם שני דוחף את הכיסא אפשר להביא קשיבות לתחושות פחות אקטיביות ש
אפשרות היא להזמין אנשים לכלול את שדה הראיה המשתנה  דעל פני העור. עו רשינוי כיוון ותנועת האווי

במה שרואים".  סלמשל "להביט בדברים שעוברים בשדה הראיה מבלי להיתפ –בתשומת הלב שלהם 
הגוף המעורבים בהליכה.  יוחלק אנשים עם קביים יכולים ללכת כרגיל תוך הבאת קשיבות לכל התחושות

לעיתים אנשים בעלי מוגבלויות מציינים שהם ממילא צריכים להקדיש תשומת לב להליכה אבל גם הם 
 מוצאים שתרגול הליכה נטול שיפוטיות, פשוט כמדיטציה, היא חוויה שונה.

שי )ולהימנע במקרה של מוגבלות פיסית בהליכה, כדאי לציין מראש את החשיבות של התאמת הקצב האי
מהליכה במעגל, שם הקצב מוגבל על ידי הקבוצה(. הליכה איטית עלולה לגרום ליציאה משווי משקל וכל 

 אדם צריך לחקור את גבולות הקצב שמתאימים למגבלה הגופנית. 

 משתתפים עם בעיות פסיכולוגיות

אותם, ויכולים הליכה מרגיעה  תמשתתפים שסובלים מרמת חרדה גבוהה מוצאים לעיתים שמדיטציי
לתרגל כך גם אם קשה להם בתרגילים שדורשים ישיבה או חוסר תנועה. אפשר להשתמש בהליכה 

ובנשימה ולסייע להם להתרגל לקבוצה.  ףבכדי לסייע לאנשים אלו להתרגל התמקדות בגו המההתחל
להנחות להרים  חשוב –אחרי זמן הם עשויים להיות יכולים לתרגל גם בישיבה. לאנשים עם רקע של דכאון 

להביט ברצפה. הליכה עם עיניים מופנות כלפי מטה  אאת העיניים ולהרים את הסנטר בזמן ההליכה ול
יכולה למשוך את מצב הרוח כלפי מטה ועשוי לעודד חשיבה חוזרת על עצמה )רומינציה( במקום קשב 

 להליכה.

 משתתפים בגיל השלישי

 הוגרים או לכאלו שיש להם בעיות בשיווי משקל. הליכאין ללמד הליכת מדיטציה איטית למשתתפים מב
 תאיטית יכולה להוציא משיווי משקל ועשויה לגרום לנפילות ועצמות שבורת. הם יכולים לתרגל מדיטציי

 בקצב שמרגיש להם יציב. ויש להדגיש שילכ להליכה אב

 הוראות

 הבהיר שבהחלט המורה ל להליכה צריכה להיות אופטימאלית לכל המשתתפים. ע תמדיטציי
מקובל לשבת ולהקשיב לנשימה במקום ההליכה, ועליו לתת הנחיות מותאמות גם למדיטציית 

 ישיבה.

 תשומת לב לתחושות בכפות הרגליים,  ייד-הוראה ראשונה למשתתפים: לעמוד ולקרקע עצמם על
אש תחושת משקל הגוף ותחושת הגוף כולו עומד. יש מורים שעושים סריקה מהירה מהרגליים לר

המשקל היורד ותחושת  תתוך כדי עידוד תשומת לב למתחים ושחרורם, נשימה חופשית, תחוש
עמוד השדרה והראש עולים. תחושת הגוף במנח שמכבד את עצמו, תנוחה דומה לתנוחת ההר 

 העומד ביוגה אלא שכאן הרגלים פסוקות בנוחות.

 ומת לב לתחושות של מעבר בתחילת התרגול אפשר להתחיל עם הליכה איטית מאוד הכוללת תש
, הרמת הרגל ההמשקל אל רגל אחת, תנועת המשקל העוברת לאצבעות בכף הרגל השניי

 האחורית, הנעתה קדימה והנחתה על הרצפה. צעד אחר צעד.

  מתרגלים מתחילים ירגישו יותר נוח אם יוזמנו בתחילה ללכת בקצב שמתאים להם. אפשר פשוט
להליכה, לחדר  וחדר בשתיקה בקצב אישי. כשיתרגליתחילו ללכת ב םלהציע שהמשתתפי

די הליכה. א תשומת לב לתחושות ברגלים תוך כולמשתתפים האחרים אפשר לבקש אותם להבי
אפשר לתאר את התהליך במונחים של חלקי כף הרגל שנוגעים ברצפה, הרמה ותנועה. כאשר 

 עי.מביאים קשיבות כזו להליכה הרבה אנשים מאטים את הקצב באופן טב
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  יותר מפעם  –כרגיל, התודעה תנדוד. לכן חיוני לציין זאת ולתת הנחיות לחזור לתחושות ברגלים
אחת במשך התרגול. למתרגלים חדשים עוזר כשהמנחה נותן מקום לחוסר נוחות רגשית )"יתכן 

וזה מרגיש מוזר, טיפשי"( וצריך להזכיר חוסר שיפוטיות וחזרה לתחושות בגוף. כרגיל המורה 
להשאיר בכדי שהמשתתפים יחקרו לבד את החוויה וכמה להזכיר  טרך לחוש כמה מרחב שקיצט

 תכאן ועכשיו של ההליכה. הכי טוב להשתמש בהוראות פשוטות וברורו תאת החזרה לחוויי
 שכוללות מתן רשות לתחושות, מחשבות ורגשות להיות כפי שהם. 

  םום חופשי )מתרגלים חדשים עשויילאפשר לה לזר –יש להזכיר למשתתפים לשים לב לנשימה 
(. אם מתאים אפשר להציע לאנשים לתאם את הנשימה עם הלמצוא עצמים עוצרים נשימ

הצעדים. אם ההליכה איטית להציע לצעוד צעד אחד עם השאיפה וצעד אחד עם הנשיפה. אם 
לעזור  נשיפה. פעולה זו עשויה-ההליכה מהירה להציע לשים לב כמה צעדים מתלווים לכל שאיפה

 לאנשים עם תודה מאוד פעילה כי ניתן כאן עוגן כפול של נשימה ותחושות ברגליים.

  אחרי כמה דקות של הליכה אפשר להציע שהמשתתפים יעצרו כשירצו ולחוות עצמם עומדים
בשקט. אפשר להנחות אותם לסמוך על הדחף להתחיל לנוע כשדחף כזה יעלה  ולפעול על פיו. 

עמוד בשקט ובכך לתת רשות למשתתפים לעשות כמוהו, ולציין את המורה יכול לעצור ול
 ההבדלים בין גוף הנע והגוף העומד בשקט.

 ארוך מספיק אפשר להציע למשתתפים שאחרי ביסוס תשומת הלב בכפות  רבמידה והשיעו
הרגלים אפשר להרחיב אותו לכלול את הרגל כולו או את הגוף כולו הנע במרחב. אם התודעה 

 זיר תשומת הלב לתחושות המגע של כף הרגל עם הרצפה.נודדת להח

  חשוב )כמו בכל מדיטציה( לשים לב למעברים לתוך התרגול והחוצה ממנו. בכדי לסיים את
שלהם ולשים לב עם התודעה  תההליכה אפשר להציע למשתתפים ללכת לכיוון הכיסאו תמדיטציי

אותם לחזור לתחושות ההליכה, ולתנוחת הישיבה, ולבקש  אהגיעה לפניהם לכיס –הקשב  –
 תנועות הנלוות לפעולת הישיבה והתחושות המתעוררות בגוף תוך כדי ישיבה.
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 התרגולשלושת הצעדים של 

 (. יציאה ממצב טייס אוטומטי, זיהוי והכרה בחוויה העכשווית. Becoming awareמודעות ) .1

 הבאת תשומת הלב לתחושת הנשימה במקום מסויים בגוף.  - (Gatheringאיסוף ) .2

והזמנה מודעות לכל הגוף תוך שימוש בתרגול של מודעות לנשימה כעוגן,  - (Expanding) הרחבה .3
 . בחושים כאן ועכשיו יתנות לתפיסהלטווח החוויות הנ

 השבועות מתפתחים היישומים של מרחב הנשימה בשלושה צעדים 8במהלך 

השימוש והיישום של מרחב נשימה בשלושה צעדים נעשה באופן מובנה במהלך שמונת השבועות של 
 התוכנית. לוח הזמנים של התרגול הביתי של מרחב נשימה בשלושה צעדים נעשה באופן הבא:

תרגול מרחב נשימה בשלושה צעדים שלוש פעמים ביום בזמנים מתוכננים מראש )ראו בוע שלישי: ש

Segal et al., 2013, p. 208-9 .) 

תרגול מרחב נשימה בשלושה צעדים שלוש פעמים ביום בזמנים מתוכננים מראש, ובנוסף  שבוע רביעי:

 (. Segal et al., 2013, p.238-9; p.246מתרגלים כ'תגובה' לתחושות לא נעימות שמתעוררות )ראו 

תרגול מרחב נשימה בשלושה צעדים כמתואר בשבוע הרביעי בתוספת מרכיב נוסף לתהליך,  שבוע חמישי:

-Segal et al., 2013, p.294הוספת תחושה של 'פתיחות לקושי' בתוך מרחב נשימה בשלושה צעדים )ראו 

5 .) 

ים שלוש פעמים ביום בזמנים מתוכננים מראש, בנוסף תרגול מרחב נשימה בשלושה צעד שבוע שביעי:
השתמש בכך כתרגול 'תגובה ופעולה' כאשר תחושות או מחשבות לא נעימות מתעוררות. המטרה כאן היא 

להשתמש במרחב נשימה בשלושה צעדים כדרך להתחבר עם מודעות רחבה ומתוך מצב זה להיפתח 

 (. Segal et al., 2013, p.350; p.362או לאפשרות לפעול באופן מחושב ההולם את הרגע )ר

 

  

ראו  "(שלוש דקות מרחב נשימה"במקור נקרא )לפרטים בנוגע למרחב נשימה בשלושה צעדים 
 : גם

Segal et al.,2013, 'Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression' p.196-

98; p.208; p.238-40; p.287-90; p.294; p.315; p.317-8; p.343-5; p.350 

Williams, j.m.g., Teasdale, J.D., Segaal, Z.V.& Kabat-Zinn, J.(2007) 'The Mindful 

Way through Depression: freeing yourself from chronic unhappiness', p.181-210 
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 מתוך מרחב נשימה בשלושה צעדים  העולההלמידה 
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 הכללה של התרגול לחיי היומיום .1

  מרחב  :גישור בין תרגול מובנה לתרגול שאינו מובנה –שילוב של התרגול בתוך השגרה היומית
דה והחוויה של התרגול הפורמלי של מדיטציה בחיי הנשימה בשלושה צעדים תומך בשילוב הלמי

היומיום. הוא מציע תזכורת לפרספקטיבה יותר רחבה שייתכן ונחוותה בתרגולים הארוכים יותר; 
ומאפשר קשר לאופן שבו מצב התודעה נמצא בזמן הזה, וכלי מעשי על מנת להפעיל את תכני 

 עים. הלימוד במצבים של התמודדות עם קשיים בזמן שהם מופי

  נושא מפתח בלמידה בתוכנית  :(בין "לעשות" ל"להיות")מעבר פשוט בין מצבי תודעהMBCT 

(, מה שאנחנו מכנים being) ( והתודעה השוההdoingהינו לזהות את טבע התודעה הפועלת )
מרחב נשימה בשלושה צעדים מאפשר לחקור את טבע הדפוסים של "לעשות" מול "להיות". 

ת חיי היומיום בזמן שישנה שהאפשרות שהתודעה תכנס למצב של טייס התודעה בתוך תעסוק
 אוטומטי היא גבוהה.  

 תרגול מודעות קשובה מלמד כי טבע התודעה  :אימון היכולת לגשת אל הרגע הבא באופן חדש
ברגע אחד מסויים משפיע על המחשבות, הרגשות וההתנהגות שיהיו ברגע הבא. מרחב נשימה 

את האפשרות להכרה מלאה יותר בחוויה הנוכחית של מודעות לרגע. זה בשלושה צעדים פותח 
 משולב במפורש באופן שבו מעודדים את המשתתפים להשתמש במרחב נשימה בשלושה צעדים

ים, כצעד ראש לעבודה עם מחשבות קשות וכצעד ראשון לפני עם רגעים קשכתרגול להתמודדות 
 פעולה. 

 הכוונה  הרגילות של התודעה וסגנון החיים בחיי היומיום: הזמנת מודעות וסקרנות כלפי הנטיות

היא להזמין עמדה מתעניינת וסקרנית כלפי הדרך שבה נטיות  MBCTהמורחבת של תוכנית 

 הכללה של התרגול לחיי היומיום .1

  גישור בין תרגול מובנה לתרגול שאינו מובנה. –שילוב של התרגול בתוך השגרה היומית 

  (בין "לעשות" ל"להיות")מעבר פשוט בין מצבי תודעה 

 .אימון היכולת לגשת אל הרגע הבא באופן חדש 

 של התודעה וסגנון החיים בחיי היומיום. הזמנת מודעות וסקרנות כלפי הנטיות הרגילות 

  חלון לתודעה'מזכיר את החיבור לגוף כ'. 

 

 פיתוח גמישות בהבאת המודעות  .2

  שימוש בזווית הרחבה של המודעות על מנת להכיר במה שנוכח כאן ועכשיו במערכת
 (הצעד הראשון מתוך מרחב נשימה בשלושה צעדים)נפשית -הגופנית

 ומת הלב על מנת לאסוף ולעגן את המודעות בנשימה ובכך את שימוש בזווית הצרה של תש
 (הצעד השני מתוך מרחב נשימה בשלושה צעדים)הנוכחות ברגע 

 לעגן את תשומת הלב ברגע הנוכחי , בו זמנית, שימוש בזווית הרחבה של המודעות על מנת
י הצעד השליש)ולפתוח את המודעות לפרספקטיבה יותר רחבה של חווית הרגע הנוכחי 

 .(במרחב נשימה בשלושה צעדים

 

 ראייה של דרכים שונות להתייחסות לחוויה  .3

 .לראות כי ישנן לעתים קרובות יותר אפשרויות ממה שדמיינו 

 .צעד אחורה ממה שאנו חווים על מנת לראות זאת בבהירות 

  .טיפוח הסכמה וקבלה 

 .לצעוד לקראת )להתקרב( אל החוויה במקום להימנע או לברוח ממנה 
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נפשיות שלנו וגם חיצוניות בנוגע למה שאנו עושים בחיים, -ת, גם פנימיות במערכות הגופניותרגילו
שלוב במארג היום, למרחב הנשימה בשלושה צעדים יש משפיעות על האופן שבו אנו חווים דברים. 

את הפוטנציאל להעביר מידע על תהליך זה בדרכים מועילות. לעתים קרובות עוזר לראות עד כמה 
 קשה פשוט לתרגל מרחב נשימה בשלושה צעדים!

 :'נושא למידה מרכזי בתוכנית הוא פיתוח היכולת להביא  תזכורת להתחבר לגוף כ'חלון לתודעה
עות לתחושות הגופניות וההתכוונן לחוש של הדברים דרך 'בארומטר' של חוויות גופניות. מוד

המשכיות המודעות לתחושות הגוף לרוב נאבדת במהלך היום ומרחב נשימה בשלושה צעדים מציע 
 אפשרות לתחבר מחדש למשאב חשוב המספק מידע אודות עצמנו. 

 פיתוח גמישות בהבאת המודעות לתופעות השונות: .2

לאורך התוכנית המשתתפים לומדים לפתח גמישות והתכווננות באופן שבו הם פוגשים את תשומת ליבם 
ומודעותם. מודעות יכולה להיות בעלת זוית רחבה או זוית צרה. ניתן להיפגש ולהתנתק בתוך, עם והרחק 

 ב לב אוהב וכד'.עדינות, טו כמו מאופנים שונים של החוויה. ניתן לחוות מודעות עם איכויות רגשיות

 נפשית )הצעד  -שימוש בזווית רחבה של המודעות על מנת להכיר במה שנוכח במערכת הגופנית
זה מאפשר לקחת צעד פנימה ולהביא שטף של הראשון מתוך מרחב נשימה בשלושה צעדים(: 

'מה קורה כרגע?' יש לכך את היכולות לתמוך בנו  -מודעות רחבה לכלל החוויה תוך חקירה סביב
 לצאת ממצב של טייס אוטומטי. 

  שימוש בזווית הצרה של תשומת הלב על מנת לאסוף ולעגן את המודעות בנשימה ובכך את
תהליך זה של כריכת המודעות הנוכחות ברגע )הצעד השני מתוך מרחב נשימה בשלושה צעדים(: 

ההשפעה  בחוזקה לפרטים ולהבט מסויים של החוויה המוחשית )תחושה של כל נשימה(, יש את
( ופותחת את "לעשות" מול "להיות"המפריעה והמרחיקה מנוכחות של פעילות מנטלית )כמו 

 הפוטנציאל לכניסה והתמזגות במצב תודעה שונה שתופס את המקום )מרחב ל 'תודעה הווה'(.

  שימוש בזווית הרחבה של המודעות על מנת, בו זמנית, לעגן את תשומת הלב ברגע הנוכחי
ודעות לפרספקטיבה יותר רחבה של חווית הרגע הנוכחי )הצעד השלישי במרחב ולפתוח את המ

מודעות בו זמנית זו של שני היבטים ייחודיים של החוויה המוחשית  נשימה בשלושה צעדים(:

מודעות המכירה במה  ;וחוויה הגופנית הרחבה מאפשרת את הפתיחה למודעות יותר מרווחת
 ה על קשר עם הרגע הנוכחי כעוגן. שנאחז בחוויה באופן רחב תוך שמיר

 ראייה של דרכים שונות להתייחסות לחוויה:  .3

 , והערות בסעיף הבא של הכרה בהשפעה של כוונה(.  Segal et al., 2013, p.288-90)ראו גם 

 :כשאדם נמצא עם מרחב תודעה מכווץ קל לשכוח שיש טווח  לראות כי תמיד ישנן אפשרויות
ה. מרחב נשימה בשלושה צעדים להיכנס לפרספקטיבה של מודעות אפשרויות לעבוד עם החווי

  רחבה יותר שבהם ניתן לתפוס את מגוון האפשרויות. 

  :מרחב נשימה בשלושה צעדים יכול להיות מועיל בדרכים שונות לקיחת צעד אחורה ממה שנוכח
ה שנוכח על מנת לעבוד עם החוויה. ניתן להשתמש בכך פשוטו כמשמעו 'כדי לקחת נשימה' ממ

צעד אחורה מהדברים. למרות זאת, שימו לב:  'יש כמה עדויות לכך ש . באופן זה לוקחים כעת
)אסטרטגיה זאת( ... בזמן שהיא נותנת יתרונות לזמן קצר, היא אינה יעילה לאורך זמן, ייתכן 

שכיוון שהיא אינה משנה את התפיסה של האדם לגבי מה שמעלה את תחושת הלחץ או המתח' 

(Segal et al., 2013,p 288 .) 

  :בקלות ניתן להפריע לכוונה שבהתחברות למרחב נשימה בשלושה טיפוח הסכמה למה שנמצא
צעדים כדרך לשנות או לתקן קשיים כשבעצם הכוונה היא לעזור לתמוך במפגש ובפתיחה אל 

ע מתוך כך שהצעד הבא מקבל מיד, הדברים כפי שהם ברגע הנוכחי. זה כמובן מיועד כצעד ראשון
המודעות הרחבה. עם כך, הכוונה היא להשתמש במרחב נשימה כתמיכה בנוכחות יותר מחאה עם 

 מה שנמצא, במקום לשנותו. 

  :פיתוח עמדה של 'התקרבות' אל החוויה היא מרכזית בתוך תוכנית לצעוד לקראת מה שיש

MBCTהעידוד של . מרחב נשימה בשלושה צעדים, עם המיקוד המפורש בהכרה ברגע הנוכחי ו
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השימוש במרחב נשימה בשלושה צעדים בזמנים של קושי, מיועד כמפתח פרקטי לתמיכה בפיתוח 
 האמון והמיומנות לפנות לקראת הקושי כשהוא מתעורר. 

 

 הנחיית מרחב נשימה בשלושה צעדיםשל שיקולים והאופן המעשי 

ולב בחיים ולכן לא תמיד ניתן או מרחב נשימה בשלושה צעדים נועד להיות משהנחייה לגבי תנוחת הגוף: 
מתאים לגזול זמן רב על מנת להביא עצמנו להתיישב לתרגול. עם זאת, מועיל להמשיך ולהזכיר את 

התועלת בישיבה בתנוחה זקופה ומכובדת. ההשפעה של שינוי פשוט בתנוחת הגוף בעמידה או בישיבה 
שלנו כלפי החוויה. אם אין זה אפשרי יכולה להיות עמוקה מבחינת המסר הפנימי שמתקשר עם העמדה 

)להשתמש בתגובה או בהתמודדות עם מרחב נשימה בשלושה צעדים, לדוגמה( אז הדבר המועיל הוא 
 להזמין את המשתתפים לתרגל את הצעד הראשון של הבאת המודעות לתנוחת הגוף. 

הנחיות ינתנו באופן התרגול קצר וחשוב כי ה  דיוק בהעברת ההנחייה של שלושת השלבים של התרגול:
שמקפיד על כוונתם. בייחוד בשלבים הראשונים של הצגת מרחב נשימה בשלושה צעדים, חשוב להיות 

ברור ומדויק בהנחיית שלושת השלבים. יכול להיות מועיל לתייג את הצעדים שאתה מנחה על מנת לעזור 
 פים לדעת היכן הם נמצאים בתהליך. למשתת

חשוב לתת למשתתפים את המרחב במהלך המפגש המונחה  חיי היומיום:הכנת המשתתפים לשלב זאת ב
 על מנת לשקול ולהחליט מתי יתרגלו את המרחב נשימה בשלושה צעדים, במיוחד כאשר התרגול מוצג

לדוגמא שתיית הקפה  - . מועיל לעודד אותם לעגן את התרגול לפעילות מסויימת במהלך היוםלראשונה
חות, כשהולכים לשירותים, לפני/אחרי שלוקחים את הילדים אל/ מבית הספר, בבוקר, רגע לפני/אחרי ארו

 כשמדליקים/ מכבים את המחשב וכו'. 

יכול להיות מועיל להציע להם לדון בנושא עם מתשתתף אחר בכיתה ואז ליצור תוכנית למשך השבוע 
מכן לגבי איך היה הוא הקרוב מתי בקרוב יעשו את התרגול. נתינת זמן לנושא זה מראש וכן דיון לאחר 

 חלק חשוב בתמיכה במשתתפים בשילוב התרגול בחיים והחקירה של שגרת היומיום והיחס שלהם כלפיה. 

עזרה למשתתפים להכיר ולתרגל את שלושת השלבים המובחנים בתרגול מרחב נשימה בשלושה צעדים:  
כן להסביר לגבי שלושת החלקים. לכל שלב בתרגול יש כוונה והשפעה. מועיל להנחות את התרגול ולאחר מ

ובאופן ויזואלי יכול להיות מועיל להראות את המבנה של מרחב נשימה בשלושה צעדים כשעון חול )רחב, 
 מצומצם, רחב(. 

אין בעבר נהוג היה להציג זאת כשלוש דקות מרחב נשימה, אך  –עוזר לעודד אותם לא לדאוג מכמות הזמן 
 ל הזה, ועדיף להתמקד בשלושת השלבים על פי הזמן הפנימי. צורך בהגבלה של זמן שעון לתרגי

ההזמנה בלימוד עידוד המשתתפים להשתמש במרחב נשימה בשלושה צעדים כצעד ראשון באופן טבעי: 
היא לפתח את ההרגל לתרגל מרחב נשימה בשלושה צעדים )אפילו בקצרה( כשדברים נחווים כקשים או 

--רגשות-מודעות למכלול החוויה של מחשבותאוטומטי והבאת הכשמתעורר בלבול. "יציאה ממצב טיס 
חושות גופניות שמופיעות לפני הפניית תשומת הלב לנשימה, האדם חווה שינוי גדול בהכרה של מה קורה ת

איתו או איתה ברגע זה, מבלי לקחת זאת באופן אישי. עם עירנות זאת לעתים קרובות מגיעה תחושה לגבי 

 .(Segal et al, 2013, p.315גבי כיצד להגיב" )הבחירה הטובה יותר ל

(Segal et a 2013, p.315)   ,משתמשים בדימוי של מרחב נשימה בשלושה צעדים הוא כמו לפתוח דלת
שמובילה מטה לכמה מסדרונות שייתכן ונבחר ללכת בהם. זה יכול להיות מועיל לפתח טווח של 

 מטאפורות באופן זה על מנת לתמוך בהוראה שלך. 

כשלמשתתפים יש הכרות לעזור למשתתפים לזהות את השפעות הכוונה שלהם בזמן התרגול עצמו: 
מסויימת עם מרחב נשימה בשלושה צעדים ועם יישומו בחיי היומיום, מועיל להעלות ולשקף מול הקבוצה 

עדים. את סוגי המוטיבציות השונות שאנו יכולים לזהות בנו כשאנו באים לתרגל מרחב נשימה בשלושה צ

( יכול להדגים ולתת את התחושה הזאת למשתתפים. 288-9, עמוד 2013) Segal et alהסיפור שסופר ב 
הסיפור מתאר כיצד אנו יכולים לגלות את השוני בין שימוש בתא טלפון בזמן גשם שוטף על מנת לברוח 

ו. שני אפשרויות ל הגשם עצממהגשם לבין ההסכמה שהגשם ישטוף הכל, תוך התבוננות לפרטים בטבעו ש
ישנם זמנים בהם אנו צריכים לזוז הצידה על מנת לקחת הפסקה ולאסוף מחדש את  – בסדר אלה הן
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עצמנו וישנם זמנים שבהם אנו יכולים לנוע לקראת על מנת ללמוד עוד לגבי הטבע האמיתי של הדברים. 
 וטיבציה שלנו. נושא המפתח כאן שאנו מטפחים עם המשתתפים הוא המודעות כלפי הכוונה והמ

זה מועיל להמחיש ולבסס במפגשי הלימוד כיצד שילוב של מרחב נשימה בשלושה צעדים בתוך ההוראה: 
מרחב נשימה בשלושה צעדים יכול להיות משולב במכלול הדברים בדרכים גמישות. 'מועיל להכליל זאת 

ביטוי מצבים או נקודות  )את המרחב נשימה בשלושה צעדים( במפגשים בזמנים מותאמים, על מנת להביא
התייחסות. זה יכול להיות רגעים בהם הכיתה מוצאת עצמה בדיון מסעיר או כשרגשות חזקים מתעוררים 

 (.Segal et al, 2013, p239) , או במעבר מהפסקה או בין חלקי השעוראו כשתגובות עולות

Segal, Z.V., Williams, J.M.G., Teasdale, J.D., 2013, 'Mindfulness- Based Cognitive Therapy 

for Depression', Guilford Press 
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 : תרגיל הצימוק
 בהוראה ושיקולים, כוונות, מטרות

 סיכום -אכילת צימוק 

 .טייס אוטומטילמודעות קשובה לחוות את ההבדל בין  .1

להתמיר לגמרי את /ולשנות, תשומת לב קשובה יכולה לחשוף אותנו לדברים שלא ראינו קודם .2
  .וויה עצמההח

 .ח מייצר אסוציאציותואיך המ .3

 

 לחוות את ההבדל בין מודעות קשובה לטייס אוטומטי. 1

  לשים לב מה אנחנו עושים , הראשון של מיינדפולנס הוא להתעורר לכל רגע ורגע החוויתיהתרגול
 .ולחוויה שלנו מרגע לרגע

  התודעה בדרך כלל ; מטיתאכילה לרוב נעשית כפעולה אוטו: טייס אוטומטי –להתוודע למושג
 .החוויה יותר עשירה כשנוכחים לאכילה; נודדת

  ועבור המורה בתהליך החקירה, בתרגול  עבור המתרגלים סקרנותלרכוש את הגישה של. 

 החויות אלא על , להעביר את המסר שמדיטציה אינה על חוויות מיסטיות או יוצאות דופן
 .הרגילות של החיים

  החושיםמעורבות של כל. 

  בצורה ישירה  קשורהאכילה היא פעולה פיזית שלרוב , הגוף לרגשותמראה את הקשר בין
 .לרגשות

להתמיר /ולשנות, תשומת לב קשובה יכולה לחשוף אותנו לדברים שלא ראינו קודם. 2
 לגמרי את החוויה עצמה

 משנה את החוויה עצמה, שונה מהרגילבאופן , למשהו הבאת תשומת לב באופן מודע. 

  אכילה מודעת מראה לנו יותר פרטים בחושים . רואים וחווים את המציאות באופן שונהאנחנו
 .  השונים

 איך המוח מייצר אסוציאציות. 3

 איך הזמן בתודעה ; התבוננות בנדידה של התודעה מאפשרת לנו לראות איך הכל מתפשט בתודעה
 ?(כמה רחוק)ולמקום אחר ?(, לאיזה זמן)נע בצורה מהירה ולוקח אותנו לזמן אחר 

  אימון המודעות היא דבר חשוב במניעה של נפילה  –ליישום בהקשרים אחרים למידה שניתנת
 .והתמודדות במקרים של קשיים רציניים בחיים

*** 

 שיקולים ודגשים שימושיים להנחיית תרגול הצימוק

  א מדי העדפה לצימוקים שנפרדים בקלות אחד מהשני ול)זכרו לקחת לפגישה הראשונה צימוקים
 .קערה וכפית(, דביקים

 ההשתמשו בכפית לחלק את הצימוקים למשתתפים מטעמי היגיינ. 

 במיוחד , ישנם אנשים שיהיו מוטרדים או יגעלו להכניס את הצמוק לפה אחרי שהחזיקו אותו ביד

 OCDים שמתמודדים עם חרדה או שאם אתם עובדים עם אנ. אם הם לא שטפו את ידיהם קודם
 .רות לבקש מהם לשטוף ידיים לפני הפגישהקחו בחשבון אפש

 הביאו מפיות או מגבונים כדי שהמשתתפים יוכלו , בהתאם לדביקות של הצימוקים שהבאתם
 .לנקות את הידיים שלהם
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 :ת התרגיל והחקירהיאפשרויות נוספות בהנחי

 אם הזמנתם אותם . אתם יכולים לאפשר למשתתפים לקחת צימוק אחד או שניים או שלושה

את הבא בתור ; וכלו להנחות אותם בצורה קבוצתית לעשות עם הראשון מה שרוציםת, 3 לקחת
 .והאחרון לאכול בשקט ללא הנחיה; הנחו אותם לאכול בשתיקה תוך כדי ההנחיה שלכם

 נו את המשתתפים לשחרר את כל מה שהם יודעים על צימוק ולהתבונן בו בראשוניות כמו יהזמ
 .ילד שפעם ראשונה פוגש צימוק

 עניין וחקירה, הדגישו את הגישה של סקרנות. 

 בזמן החקירה יש מספר תחומים שכדאי לחקור יחד עם המשתתפים: 
o יה לחוויה של החושיםיהרבה מאוד הפנ. 
o  להעלות את ההתבוננות של איך זה היה שונה אם הם היו אוכלים את הצימוק בדרך

 .הרגילה
o ך כלל אנחנו שמים לב לדברים ואיך איך בדר, זרו לקבוצה להתבונן בטבע של התודעהיע

 . בחקירה אחרי התירגולהדברים יעלו אם במיוחד ; זה קשור לאיכות החיים שלנו

 אם אנחנו בטייס אוטומטי נוכל לראות איך מצב הרוח שלנו מתחיל להשתנות או יורד. 

 נוויש עוד בחיים מלבד המחשבות של, תרגול הצימוק יכול לראות לנו שיש עוד צדדים לחיים ;
תשומת לב ; האטה אפילו של פעילויות שגרתיות בחיים יכול להפוך אותן למשהו אחר לגמרי

; יכול להראות לנו צדדים אחרים של החוויה שלא ראינו אותם קודם, לחוויה שלנו בצורה סקרנית
 .החוויה עצמה משתנה

 סיפורים וכו ,הבנה מעמיקה יותר, התודעה תמיד עושה הקשרים מהחוויה העכשווית לזיכרונות .'
לרוב אנחנו לא בוחרים לאן התודעה ;  אך אנחנו לא תמיד מודעים לאן התודעה לוקחת אותנו

בגלל , אנחנו רואים איך מצבי תודעה קשים משתלטים בקלות כשאנחנו לא מודעים; הולכת
 .עבורנו" טבע שני"שחקירת העבר והעתיד הפך להיות 

 

  



אין לשכפל או להעתיק תכנים מחוברת זאת בשום מקרה, וללא אישור בכתב ממכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה, 

 .2017שמורות  המרכז הבינתחומי הרצליה. כל הזכויות

39 
 

  : מידע בסיסיתהליך החקירה

 רה מודעת?מהי חקי

תהליך החקירה הוא שותפות מוסכמת המאפשרת העמקה בחקר החוויה האישית, ותומכת בלמידה של 
 היחיד והקבוצה לפנות אל ולחקור את החוויה באופן מודע. 

 מטרת החקירה 

בכוונתנו ללמד או לאמן את המשתתפים במיומנות החקירה על מנת שיוכלו לבצעה באופן עצמאי בתרגול 
 יים בכלל. האישי ובח

 לימוד מיומנויות חקירה 

תהליך החקירה, עבור מורים רבים, הוא החלק המאתגר ביותר בהנחיית מיינדפולנס, והוא מתפתח על ידי 
אימון. דרך מוצלחת ללמידה היא התבוננות והקשבה למורי מיינדפולנס אחרים המעבירים חקירה תוך 

שרה יעבירו חקירה מודעת אחרי כל תרגול ויתעניינו שימת לב לאופן ההנחייה ולתוצאותיה. המורים בהכ
בחווית המתרגלים. כדאי גם להרהר בחוויות האישיות שלכם במהלך החקירה ולבחון מה סייע לכם 

 בהעמקת חקר החוויה.

 חקירה הוא תהליך התייחסותי 

בה תקשורת עם אדם אחר שעשוי לחוות רגשות חזקים. יש חשיבות ר במהלך החקירה אנו מייצרים
 שיפוטית. השתמשו-, יכולת הקשבה, רפלקציה וקבלה לאלמיומנויות הקשורות ליחסים, היענות רגישה

באופן מלא, להקשיב באופן אכפתי ובתשומת לב לדברים  על מנת להיות נוכחיםבתרגול המיינדפולנס 
וב באופן הט שלכם תדריך אתכםלתהליך המתגלה. המודעות הפנימית  , ולהישאר פתוחיםשנאמרים

 ביותר בהנחיית תהליך חקירה אותנטי, והיא חשובה יותר מזרימה חלקה ושוטפת בשלבים הראשונים. 

חשוב לזכור שהמשתתפים לומדים הן באמצעות האופן שבו המורה מדגים את עקרונות המיינדפולנס 
דידותית, בהתנהגותו, והן על ידי הקשבה, תרגול וחוויה אישית. המורה מדגים במהלך החקירה סקרנות י

כבוד, סקרנות, קבלה, ונוכחות יציבה ומקורקעת, הן באופן מילולי והן באופן לא מילולי. חקירה היא מסע 
טוב יותר את "השטח", אבל אף אחד מכם לא יודע לאן המורה אמנם מכיר משותף שלך ושל המשתתף. 

 תגיעו ומה תגלו. 

 תחילת תהליך החקירה 

אלה פתוחה וכללית המכוונת באופן ברור למטרת החקירה. לדוגמה: מאוד כדאי להתחיל על ידי הצגת ש
"מעניין אותי לשמוע למה שמתם לב במהלך התרגול". לרוב שאלות סגורות או "מובילות" הן פחות 

 מועילות לתהליך. 

 שאלות אפשריות למהלך החקירה

  ?האם מישהו רוצה לומר משהו ששמתם לב אליו במהלך התרגול 

 תם לב במהלך התרגולאני תוהה למה שמ... 

  ?למה שמתם לב 

  ?לאילו חוויות שמתם לב במהלך התרגול 

 ?אלו חוויות עלו 

  ?לאילו לתחושות גופניות, מחשבות ורגשות שמתם לב במהלך התרגול 

  ?איך אתה חווית את זה 

  ?איך זה הרגיש בגוף 

  ?איפה שמת לב לזה 
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  שמת לב לזה בזמן שזה קרה? למה 

 באיזה אופן? שאר אותו דבר? האם זה השתנה או שנ 

 ... ?ואז למה שמת לב 

 )האם שמת לב...? )להשתמש בזהירות 

 ?האם היית רוצה להגיד עוד משהו על זה 

 

 שלושת שכבות החקירה 

 

של תחושות הגוף )בעיקר בתחילת הקורס(,  החוויה הישירהלהפיק מהמשתתפים תיאור של  .1
 ב בגוף? איפה זה קרה? איך זה הרגיש?"הרגשות והמחשבות שלהם. לדוגמא: "למה שמת ל

וכיצד הם מבינים אותה )יכול לכלול סיכום  אופן ההתייחסות שלהם לחוויהניהול דיאלוג לגבי  .2
או שיקוף של דברי המשתתף(. לדוגמא: "אז שמת לב להרבה אי נוחות גופנית שהיה קשה 

שורים לתחושות להישאר איתה. מה עשית עם זה? האם עלו רגשות כלשהם שנראה שהיו ק
 הגוף?" 

להתחבר לעקרונות העומק של הקורס ושל הגישה, ו/או לסייע למשתתף לזהות דפוסים  .3
. תהליך החקירה רלוונטי הן למשתתף היחיד והן לשאר והרגלים רגשיים, מנטלים או גופניים

הקבוצה. לדוגמא: "אז שמת לב שכשנשארת עם התחושות והרגשות הללו בלי לנסות להיפטר 
, הם השתנו לבסוף מעצמם. זהו חלק חשוב ממה שאנחנו לומדים בקורס." או "האם זה מהם

מוכר לך? האם את מזהה כאן נושא או דפוס מסוים? )משתתף יחיד לא צריך בהכרח לחשוף 
 ולחלוק את התובנות שלו עם המורה או עם שאר הקבוצה. מספיק שהוא מזהה אותן בעצמו(

 לימוד חוויתי

ס הוא חוויתי במהותו בשונה מהאופן הרגיל שאנחנו חושבים על הדברים ומבינים אותם. לימוד מיינדפולנ
הלמידה מבוססת על היוודעות ישירה וחוויתית של המשתתפים לחוויה הגופנית שלהם )שכבה ראשונה(, 

ואז יצירת קשר וחיבור בין החוויה הגופנית לרגשות, מחשבות ופעולות שלהם )שכבה שניה(. חקירה של 
שכבה השלישית מאפשרת התבוננות מודעת על החיים ונובעת מתוך החוויה של המשתתפים. זה יכול ה

כיצד זה קשור לחוויות או דפוסים 
בחיי היום יום / או לנושאי הלמידה 

 בשעורים.

כיצד החוויות קשורות? 
מה היתה התגובה או 

 היחס לחוויה? 

 

חווייה ישירה. 
 מה היה כאן? 
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לקרות באמצעות דגשים בהוראה המשקפים נושאים ועקרונות בקורס, או דרך תובנות לגבי הטבע ההרגלי 
 של התודעה. 

לשינויים בדגשים  דגשים בהוראה עשויים לכלול את העקרונות הבאים: )זוהי רשימה חלקית. שימו לב
 לאורך הקורס(

 עושר החוויה כאשר אנו נפתחים אל רגע ההווה. 

 הטבע המשתנה של הרגשות, התחושות והמחשבות.  

 יש לנו בחירה באיזה אופן להתייחס ולהגיב למה שקורה.  

  אנחנו יכולים להגביר את חווית הסבל על ידי מאבק, התנגדות או הכחשה של החוויה, או על ידי
 .ותשיפוטי

 אנחנו יכולים להפחית את הסבל על ידי קבלה ופתיחות לחוויה שישנה.  

 חיפוש של פתרון קוגניטיבי למצוקה רגשית יכול להעמיק את הסבל.  

 הנשימה והגוף יכולים להוות מקלט ומשכן בטוח ושלו. 

 

חקירההלמידה הנרכשת מתהליך ה

סיכום הלמידה

 .התוכניתלמידה חווייתית ישירה של נושאי הליבה של  (1

מחשבות,  רגשות, למידת  הבחנה ביסודות המרכיבים את החוויה שלנו )בעיקר תחושות גוף, (2
 .דחפים או התנהגות(

 .הבנה של נטיות אנושיות אוניברסליות, הרגלים ודפוסי תודעה שמשותפים לכולנו (3

 .מעבר לתוכנית – המחשת התנסות של דרך פוטנציאלית להיות עם חוויה בזמן אמת (4

 

 חווייתית ישירה של נושאי הליבה של התוכנית למידה .1

שחווים ולאתגרים מטרות התוכנית, החוויה הישירה להבנה לחבר בין נחה את המשתתפים המורה מ
התובנות מהתרגול, וכיצד הן רלוונטיות לזמנים אחרים . הדיאלוג הזה מפרש באופן מעשי ומובן את בחיים
המקדמות שינוי אצל ירה נוטה להוביל לתובנה ולהבנות ישלימוד המקושר באופן הזה לחוויה ה .בחיים

 .ותיאוריה ביתר קלות מאשר לימוד המבוסס אך ורק על תהליכים קוגניטיבייםהמשתתפים 

מחשבות,  רגשות, למידת הבחנה ביסודות המרכיבים את החוויה שלנו )בעיקר תחושות גוף, .2
 דחפים או התנהגות(

 החקירהתהליך  מחשבות ורגשות. תחושות גוף,מרכיבי החוויה: ופן ישיר ולתאר את ללמוד לחוות בא
ממחיש במפורש את ההיבטים השונים של מה שקורה בחוויה הפנימית של הפרט בזמן התרגול וכיצד הם 

 קשורים אחד לשני.

 .שמשותפים לכולנו תודעהאנושיות אוניברסליות, הרגלים ודפוסי הבנה של נטיות  .3

ים מגיעים להבנה שישנן נקודות תורפה משותפות שנחוות על ידי כל בני דרך הדיאלוג בקבוצה המשתתפ
 :)או רוב האנשים, או רוב המשתתפים בקורס( האדם

 ות נוספות של קושי לבעיות קיימות: במיוחד כשאנחנו הדרכים בהן אנו נוטים לערום שכב
 . ומתעכבים על העברלהיות  עתידעסוקים במה ש
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 שהחוויה אינה אי בודד, אלא תלויה בהרבה גורמים המשפיעים זה  .הטבע ההדדי של החוויה שלנו
 על זה. שבני אדם משפיעים זה על זה. 

 שכל חווייה קשה ככל שתהיה, משתנה עם הזמן. גם חוויות נעימות  .הטבע החולף של החוויה

 . MBSRמשתנות, אך זה על פי רוב אינו מודגש בקורס 

ן דיאלוג ישיר וגם דרך הקשבה למשתתפים אחרים גם בזממתהליך החקירה המשתתפים לומדים 
 המנהלים דיאלוג עם המורה.

 מעבר לתוכנית-המחשת התנסות של דרך פוטנציאלית להיות עם חוויה בזמן אמת .4

ידי המחשה במשך תהליך הדיאלוג -או התכוונויות שעומדות בבסיס התוכנית נלמדות עלהאיכויות 
באמצעות בדרכים חדשות את עצמם והחוויות שלהם איך להתייחס המשתתפים לומדים  בקבוצה.

 ידי המנחה. -החקירה, ומגולמת עלהדוגמה שנוצרת בתהליך 

של  החקירה נועד לעורר סקרנות כלפי החוויה האישית. זו חקירה פעילה לתוך ה"איך?" וה"מה?"תהליך 
מה שמאפשר לה,  והסיבות . יש פחות חקירה של ההיסטוריה של החוויה,"החוויה ולא לתוך ה"מדוע?

ליה דרך למשתתפים גם להישאר בהווה וגם לפתח בהירות לגבי החוויה כפי שהיא כרגע במקום להתבונן ע
 הערפול של הדעות הקדומות והשיפוטים הביקורתיים. 

 האיכויות המוגלמות בתהליך החקירה על ידי המנחה: 

חוויה הפנימית והחיצונית שלנו מציע פתיחה של המודעות לזרם של ה החקירהתהליך . שיפוטיות-אי
אך בדרך המאפשרת לכל אחד להיפתח ולראות את  –בדיוק כפי שהיא, מבלי להוסיף פרשנות או שיפוט 

המשתתף מקבל תמיכה על מנת לפתח עמדה של  התהליך הפנימי והאוטומטי של שיפוט ותגובתיות כלפיה.
מביא הוא , תחת זאת שהמשתתף ביטא אותה.את החוויה כפי המורה לא שופט  "עד אובייקטיבי" לחוויה.

 עמו גישה ידידותית ומתעניינת אשר מונעת שיפוט.

תהליך התשאול פשוט עובד עם החוויה כפי שהיא כאן ועכשיו ומאפשר הבנה שדברים יכולים . סבלנות
-וחיות לחוויה  הוא מעורר את הסקרנות של המשתתף וגישה של רעננות , בהירות, להתגלות בזמנם.

. סבלנות פירושה כאן שאין צורך "לדחוף" או לאלץ את המשתתף להגיע חושה של "תודעת המתחיל"ת
לתובנה טרם זמנה. במהלך הקורס תהיה התפתחות טבעית של התובנות, ותהליך זה ימשיך גם אחרי 

 הקורס וגם בבית. 

המורה . החקירהיך והאינטואיציה שלו במשך תהל ,הרגשות בתקפות המחשבות, המורה מביע אמון. אמון
 החקירהו. התרגול ולא מפקפק בדיווח משדר תחושת אמון במומחיות של המשתתף בקשר לחוויה שלהם

תקפות תוך ביטחון שמתפתח בלמשתתף להיות עד לחוויה האישית  יםמציעים מבנה ותהליך המאפשר
 העדות הזו.

כפי שהוא ולכל משתתף להיות להווה להיות במסגרתה מאפשרים מגלם גישה  החקירהתהליך מאמץ. -אי
החוויה, ורצון כפי שהוא. התהליך לא מנסה לתקן בעיות אלא מתכוון לגלות מודעות לאקטואליות של 

 להניח לה כפי שהיא. 

ומציע דרך להיות עם המציאות  מגלם פתיחות לראות דברים כפי שהם ברגע הזה, החקירהתהליך . קבלה
הכאב שמלווה לעיתים קרובות את התהליך הזה, מטופל  ם.של הדברים מבלי להיאבק על מנת לשנות

 ומקבל הכרה על ידי גישה רכה וחומלת שמציע המורה.

מזין את ההתפתחות של יכולת להשאר בנוכחות ולהכיר בהופעה ובחלוף החוויה החקירה תהליך שחרור. 
ההיכרות עם על  תהליך שם דגש באופן מיוחדה כמו המחשבות והרגשות מבלי  להסתבך בתכנים שלהם.

לראות , ולדחות את הלא נעים. שחרור מאפשר להתעלם מהניטרליז בנעים, להיאחהנטייה המותנית שלנו 
ידי כך שהוא לא "נתקע" על רגשות או -המורה מגלם איכות זו על את האופן שבו זה מנציח את קשיינו.

 חוויות מסויימים ומאפשר לתהליכים להמשיך הלאה ולהשתנות. 

 עוד מידע על האיכויות של הגישה הזו( 2, פרק 2013זין -אט)ראו קב
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 החקירהת ושכב
 חשוב לתת זמן לכל שכבה בעיתה

 התנסות ישירה- 1שכבה 

חושות גופניות. מחשבות ורגשות יש דגש על חקירת ת חוויה הישירה בתרגול.במתמקדים  החקירהתחומי 
ות באמצעות רגש ומחשבה. הרובד הראשון, נחקרות באופן שבו הן מתקשרות לרגש ומחשבה, או מתבטא

 אם כן, מתמקד בתחושות הגופניות עצמן ובחושים. 

 במה הבחנת? בתוך הגוף?

 ,תנועה מרקמים, צבעים, הרגשות, תחושות פיזיות, כולל צלילים 

 במה הבחנת? מחוץ לגוף?

 צלילים 

 צורות 

 ריחות 

  ?קרוב או רחוק 
 
 

 כשהתודעה נדדה לאן הלכה?

 ותחושות הקשורות למקומות אלו  ההרגשות/רגשות 

   מחשבות 

 עתיד? עבר, על הווה,

 להתגובה לחווייה הראשוניתהקשר בחקירת ה"הבחנה" הישירה   – 2שכבה 

 ?איך הרגשת כשהתודעה נדדה 

 ,בעדינות,- החזרת אותה נהיית מעורב במחשבות, מה עשית כשהתודעה נדדה? )נתת לה לנדוד 
 (וכולי? ת דעת, שיפוטיות,בדיחו רוגז, עם אשמה, בקשיחות,

 אחיזה, התנגדות, אשמה, עדינות,…….מה היו התחושות של-חקור את התחושות של התגובות 
 כיוונון החוצה או הפתחות ל..וכולי?

 ?כיצד הבאת המודעות להתנסות הזו השפיעה עליה 

 ?האם דפוס החוויה שתארת מוכר לך? באיזה אופן 

 וכולי.

 להקשר רחב יותר של הבנה 2-ו 1ה בשכבה חקירה של שילוב הלמיד-3שכבה 

לארוג לתוך הדיאלוג הזה הבנה של היחסים הפוטנציאלים בין ההבנות של החוויה של הפרט, ההשפעות 
 שבהן לדוגמא "תודעת דכאון" ים של התודעה וההבנות על הדרכיםשל הבאת מודעות קשובה לתהליכ

 עצמה. והישנות דכאון( מופעלת ומנציחה את MBCT)במקרה של 

את הקשרים האלו ולעתים אחרות להציע למידה למצוא זה תהליך בו לעתים מנחים את המשתתפים 
העצמה של הלמידה המבוססת על מודעות קשובה )מיינדפולנס( נשענת על  .הקשריםהתומכת ביצירת 

דות בשלב זה מחברים את החווייה הישירה לנקו החווית הישירה של הידיעה המתפתחת אצל המשתתפים.
אך ורק באופן שאינו כופה רעיונות חיצוניים  –מושגיות או תיאורתיות הקשורות לשלב הלמידה המתאים 

 על החווייה. 



אין לשכפל או להעתיק תכנים מחוברת זאת בשום מקרה, וללא אישור בכתב ממכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה, 

 .2017שמורות  המרכז הבינתחומי הרצליה. כל הזכויות

44 
 

יכול להשפיע על חיזוק ונתינת תוקף להתנסות או על סגירת החווייה לתובנה לימודית התהליך של חיבור 
מובא על של הקורס עות לאופן בו החומר הביאו מוד ולכן דרושה מיומנות ורגישות בעבודה עמו. הדברים.

תנו מספיק זמן לחקירה של ההתנסות בחוויה והיחס אליה לפני  ידי המשתתפים או על ידי המורה.
 שתביאו את המרכיבים האלו.

  

שיקולים מעשיים בהובלת החקירה

 הוא יחסי החקירהתהליך 

עדיין מאתגרת לעשות אותה נראה מסובך, בבסיסו הוא דרך פשוטה )אך החקירה למרות שתהליך 
גישה 'נדה מוכנה מראש, ותוך כדי גילום של להיות נוכח עם האחר בפתיחות וחמלה ללא אג  טוב(

זה תהליך חקירה הדדי בו המשתתף נחשב למומחה בתוך תחום החוויה שלו והמורה  קשובה.
 מציע שירות של הנחיה פשוטה לחקירה הזו.

 איזון בין התהליך האישי והקבוצתי

המורה נדרש לאזן את התהליכים  הוא עיסוק בפרט בתוך הקשר של קבוצת משתתפים. החקירה
מוציא מתוך הייחודיות של היחיד את ההכללות שיכולות להקשר למשתתפים באופן רחב  הללו.
עידוד ביטויי החוויות השונות בין חברי בקבוצה יכול לעודד את המשתתפים לחקור ולבטא  יותר.

זה מייצר תחושה של בטחון  .נעימה או לא נעימהשל החוויה, בין אם החוויה  את כל ההיבטים
 בקבוצה.

 התמקדות בזוית צרה או רחבה

ולעתים אחרות ירחיב  לעתים המורה ינחה להתמקד באופן מאוד ברור להיבט מיוחד של החוויה,
 אותו, כדי לעודד את תודעת המשתתפים להפתח לאפשרויות חדשות.

 ישירה עם לימוד שמובא ממקורות אחריםשילוב החוויה ה

 להביא פנימה:

 .שמצביעים על דרכים אחרות לחוות מידע דידקטי ציטוטי שירה, סיפורים,

 הנחיה שמאזנת בין העברה של חומר הלימוד והענות למה שעולה בקבוצה

 .להוציא את הלמידה המייחדת את השיעור הנוכחי מההתנסות בתהליך הלמידה

 קוד עם תהליך לימוד פתוח ונותן מענה.כוונה בהירה ומי

 .הענות למרקם הייחודי של כל רגע

 חקירהאיכויות כלליות אותן כדאי לטפח כשעושים 

 .סקרנות

 .גילום התרגול

 שחרור ציפיות והצורך להנחות את התשאול לעבר מטרה מסוימת. - אי ידיעה

לרגע ולמה -ויתור ל רגע,נדה מלבד חקירה והבנת המציאות של חווית המשתתפים בכחוסר אג'
 שצריך עכשיו.

 !אנשים אינם שבורים - לא "לתקן" דברים

 .יצירה והכרה באפשרויות-לפתוח את המרחב

 לבקש רשות. 

 האדם האחר הוא הממחה לחוויה שלו – ענווה. 

 להמנע מהאחזות בתובנות. 
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 לפעמים שאלה צריכה תשובה, לפעמים חקירה ולפעמים  – לחוש מתי התשאול מתאים
 ום דבר מלבד חיוך.ש

 לחקירההדרכים 

  המצריכות תשובה של "כן" או "לא" שאלות פתוחות על פני שאלות סגורותלהעדיף 

 ,כך שהמשתתפים מרגישים בטוחים ובשליטה על עיתוי סיום  בקשת רשות להמשיך אם מתאים
 התהליך.

  ,"?מה היה עוד?", "שאלות/אמירות הפותחות מרחב: "האם תהיה מוכן לספר לי יותר?",  "איך
 "למה עוד שמת לב?"

 אישיסיפור  תיקון/פתרונות, כן/לא,ות/אמירות שסוגרות את ממלאות חלל: להמנע משאל 

 שפת גוף, אינטונציה, שתיקה וסבלנות. וחיובית קשובה – שפה לא וורבלית . 

 להחליף בין שאלות ואמירות. 

 

 

 ים שונים של התוכניתבשלב החקירהכוונות 

 ריך להתקשר לנושא של כל שיעור,שמתפתח לנושאים מצטלבים בין השיעורים צ תהליך החקירה
 לאורך שמונת השבועות.

 אותם טוב  תתפים מסוימים כשהמורה לומד להכיריכול להיות יותר מכוונן למש תהליך החקירה
או לקחת בחשבון חוויות  למשל להיות יותר עדין או יותר מאתגר בהתאם לצרכים שלהם. יותר.

 בשעורים קודמים. שסיפרו 

 בתחילת הקורס:

  2או  1כשהמשתתפים לומדים איך התודעה נודדת המורה מדגיש שכבה 

 גם בMBSR  וגם בMBCT  יש יותר דגש על איך מסקנות/הנחות, צובעות את  3כבר בשיעור
 התפישה.

 במשך השיעורים האמצעיים:

 והכלה.  הדגש עובר לעבר חקירה עמוקה יותר ובמיוחד לקבלה 

 יותר קישור של למידה דרך מדיטציה לחיי היום יום והאתגרים  3ערב את השכבה הזה מ
 שמביאים עמם.

 זה חשוב לאפשר לזה לעלות מהקבוצה ולא לכפות זאת כמורה. 

 סוף הקורס לקראת

 הנושאים עוברים ללקיחת הלמידה לחיי היום יום. 

 הלמידה תמשיך להתפתח  למשתתפים אחדים - עדיין חשוב לא לגרום לקשר הזה להיהפך לכבלים
 שמירה על מגע עם המשתתפים בקורס זו אבן הבסיס של התשאול. הרבה מעבר לסיום הקורס.

 חלוק נחל שאנו מטילים לתוך ברכה ואין אנו יכולים להסתכל על ההוראה שלנו כ כמורים אנו
 יודעים לאיזה מרחק יגיעו האדוות.
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 תואנכי תרוחבי חקירה

 למרות שלעתים קרובות יש  – כלל מהערה/שאלה של משתתף אחדמתחיל בדרך  תהליך חקירה
 תחושת הסכמה בקבוצה

  של משתתף מסוים יכול להוות צעד  הועמוק תמרתק חקירהלהיות מודע לכל הקבוצה: חשוב
שהתהליך מסמנת  לפעמים תשומת הלב המתפוגגת של הקבוצה, אחד יותר מידי למשתתף אחר.

 "חי". חדל להיות של החקירה

 

 אה נוספתקרי

Kabat Zinn, 2013, Full catastrophe living: using the Wisdom of your body and mind to face 

stress, pain, and illness, Bantam Books 

Kabat Zinn 2005  Coming to our senses: Healing ourselves and the world through 

mindfulness, Hyperion 

Williams, Segal.Z.V. J.M.G.TeasdailJ.D.2013, “Mindfulness based cognitive Therapy for 

depression”, Guilford Press 
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 קורסים המבוססים על מיינדפולנס

ידי המרכז למחקר והוראה של -תוכנית ההכשרה במכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה נתמכת על
ה. בשני המוסדות ההוראה מבוססת על שתי תוכניות מיינדפולנס באוניברסיטת בנגור, וויילס, בריטני

( וטיפול קוגניטיבי באמצעות מיינדפולנס MBSRעיקריות: הפחתת מתחים באמצעות מיינדפולנס )

(MBCT הליבה של שתי תוכניות אלה זהה, והן נבדלות זו מזו בשני היבטים עיקריים: באוכלוסיה .)
 וך ההוראה היסודית של מיינדפולנס. המשתתפת בקורסים, ובתכני הלימוד ששזורים בת

(, והכוונה בכך Mindfulness-basedשתי התוכניות האלה נחשבות תוכניות המבוססות על מיינדפולנס )
להדגיש שלב הלימוד הוא תרגול ואימון במיינדפולנס באמצעות מדיטציה ובאמצעים אחרים. קטגוריה זו 

מיינדפולנס, אך אינן מבוססות על  משלבות מבחינה בין התוכניות האלה לתוכניות אחרות אשר
 מיינדפולנס. כך למשל שיטות טיפול מסויימות בפסיכותירפיה, גישות בחינוך, וכיוצא באלה.  

, שבוע אחרי שבוע, MBCTו   MBSRעוסקים בתוכנית הקורסים שחוברת ישנם מספר פרקים המשך הב
 רק זה מפורטים קווי הדמיון בין שתי התוכניות. ההבדלים ביניהם, ועניינים נוספים הקשורים להוראה. בפ

 מאפיינים של תוכניות המבוססות על מיינדפולנס

המטרה המרכזית של תוכניות המבוססות על מיינפולנס היא לפתח באופן שיטתי את המיומנות של להיות 
תקשורת עם בנוכחות עם החווייה הפנימית )תחושות גוף, מחשבות ומצב רוח( ועם החווייה החיצונית )

יות העיקריים נאחרים, פעולה בעולם, החושים(, ולבחון דרך כך את השפעתן ההדדית. מאפייני התוכ
 כוללים: 

 מבנה הקורס

  לפני הקורס)"ראיון"( מפגש אישי 

  שעות כל אחד 2-2.5שמונה מפגשים שבועיים של 

  מפגש ארוך של תרגול מיינדפולנס מונחה בשתיקה 

 כני הקורסת

  רגולי מיינדפולנס מובנים )"תרגול פורמלי"( הכולל:של תהנחייה 
o .סריקת גוף 
o .מודעות בתנועה 
o .מדיטציה בישיבה 

 

  .)הנחייה לפיתוח תרגול מיינדפולנס בחיי היום היום )תרגול לא פורמלי 

 ( ותרגול לא פורמלי במשך כל תקופת  45תרגול יומי בין המפגשים הכולל תרגול פורמלי )דקות
 הקורס. 

 חה בין המנחה למשתתפים בזמן מפגשי הקורס. דיון ושי 

  .חלק דידקטי המכיל מידע רלוונטי הקשור לתרגול הפורמלי והלא פורמלי של השעור 

 איכויות המורה במסגרת הנחיית הקורס

  ידי המנחה:-ההוראה מושתת על גילום של איכויות מיינדפולנס עלסגנון 
o  ייה כפי שהיא ברגע הנוכחי. להביא פתיחות ורכות אל עבר החוו –קבלה והכלה 
o עמדה של התבוננות חסרת פניות ולא ביקורתית בחווייות שמתעוררות.  –שיפוטיות -אי 
o  הבנה שתהליכים לוקחים את הזמן שהם לוקחים ואין צורך להאיץ בהם.  –סבלנות 
o  הסכמה לראות דברים כמו בפעם הראשונה, עם חיּות וסקרנות.  –תודעת המתחיל 
o  ן בתהליך וביטחון בכך שלחוויות שמתרחשות יש כוח ומשמעות ביטחו –אמון

 שמתפתחים בעצמם וחושפים את עצמם. 
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o גישה של מוכנות לוותר על מאבק ולבחון מה קורה לתהליכים באופן טבעי  –מאמץ -אי
 או דוחקים בהם.  כשלא מתערבים בהם

o /ה של מה שאינו מוכנות לנטוש דפוסים או הרגלים, במיוחד סביב דחיי – שחרורוויתור
 נעים. מוכנות לתת לדברים להיות, ולהתפוגג בדרכם הטבעית. 

  דגש על תהליך במקום על תוכן עיוני. כלומר, הזמנה להתייחס לתהליך האישי והחווייתי כמקור
 חשוב ללמידה, במקום התמקדות בחומר עיוני ולמידה תיאורתית. 

  גילום של ל עקבי וקבוע כבסיס ללמידה. דגש על תרגו –מחוייבות, משמעת עצמית, והתכוונות
 ערכים אלה אצל המורה עצמו, בשעור ובין השעורים. 

  .המנחה של הקורס משתתף באופן פעיל בשעור, למשל בתרגילי המדיטציה השתתפות פעילה
 ובתרגילים אחרים. כל מה שהמנחה מלמד מבוסס על התנסות אישית קודמת. 

  ים כמומחים לחייהם ולחווייה שלהם. תפקיד המנחה נתפסגישה שסומכת על המשתתפים. הם
להדריך את התהליך של היכרות מעמיקה עם החווייה ובאופנים חדשים ולא מורגלים. תפקיד 

 המנחה להציע חיבורים חדשים ודרכים חדשות להגיב אל חוויות החיים של המשתתפים. 

  "לשאר בני האדם, התהליך הקבוצתי מאפשר למשתתפים להבחין במשותף להם ו –"נורמליזציה
 ובכך המנחה יכול לכלול גם את עצמו ולהביא תכנית ודוגמאות מחייו, במידה ובאופן שמתאים. 

  .סגנון המאפשר סגנון הוראה מזמין אך לא כופה, שמשאיר את האחריות בידי המשתתפים
 לא. למשתתפים לבחור במה להשתתף ובמה 

  דגש על חינוך במקום טיפול. המנחה הוא מורה ואינו "מטפל" בבעיות כמו שרופא מטפל בכאבים
של חוליו. למרות שהתוכנית נתפסת על ידי משתתפים רבים כבעלת איכות תירפויטית, תפקיד 

 המורה אינו לטפל אלא ללמד מיומנות. 

 ההוראה בקורס מאפייני צורת

 מבחינת הציפיה, הזמן וההיקף.  תרגולי בית ברורים ומדוייקים 

  החלק הדידקטי שלוב בתוך השיחה עם המשתתפים על החווייה שלהם, ואינו נכפה כחלק
 תיאורתי מנותק.

  עידוד לפתח את המיומנות להתקרב אל חוויות קשות ולא נעימות באמצעות  –עבודה עם קושי
נוני ההמנעות האוטומטיים קבלה והכלה, רכות ועדינות. עידוד זה חשוב כדרך לשנות את מנג

 ולשנות באופן זה את היחסים עם רגשות, מחשבות ותחושות שליליות. 

  .יצירת מיכל שמאפשר למשתתפים להביא את חוויית החיים הכוללת שלהם 

  "הזמנה להשתמש באלמנטים השונים של הקורס באופן שמשרת את האדם,  –"קח מה שתרצה
עיקרון זה נסמך על ההבנה שכל משתתף יודע הכי טוב מה במיוחד בסוף הקורס אבל גם במהלכו. 

 עובד בשבילו. 

  .עיגון וביסוס בחווייה הגופנית 

  הרחבה של טווח הבחירה. הזמנה להבחין ברגע הנוכחי כקרש קפיצה לבחירה מותאמת ולא
 אוטומטית. 

 עצמה(. דגש רב על היחסים שיש לכל אחד מאיתנו עם החווייה )ולא רק התמקדות בחווייה כשל
כיצד חווייה מכילה סדרה של תהליכים פנימיים הכוללים תחושות גוף, מחשבות ורגשות, ואת 

 הרגע הבא המכיל את ההתייחסות או התגובה אליהם. 

  העדפה לראות ארועים מנטליים, במיוחד מחשבות, כארועים חולפים ומשתנים שאין להם קיום
 ו "שלי" או "המציאות". קבוע. בכך, להפחית את ההזדהות איתם כ"אני" א
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התוכניות את ת עצמם ולגבי כיצד לכנות אמיינדפולנס הדרכה למורי 
 אותן הם מלמדים

Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) 

Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) 

 

 הקדמה 

זין -ון קבט'תחה על ידי גית קבוצתית שפוהיא תוכנ( MBSR)הפחתת לחצים באמצעות מודעות קשובה 

לאוכלוסיות עם , (CFM)מרכז למודעות קשובה , וסטס'הרפואי האוניברסיטאי במסטצ ועמיתים מהמרכז
התכנית פותחה במקור בבית חולים ויועדה לחולים כרוניים או  .טווח רחב של בעיות גופניות ונפשיות

 www.umassmed.edu/cfm))  . בהמשך היא הורחבה לקהל הרחב. לסובלים מכאב

 . עם טיפול קוגנטיבי התנהגותי MBSRהוא חיבור של  (MBCT)מודעות קשובה באמצעות טיפול קוגניטיבי 

 ((http://mbct.co.uk/ ון טיזדייל כדי לסייע 'מארק ויליאמס וג, י זינדל סיגל"התוכנית פותחה בתחילה ע
בשל כך היא הומלצה . עה של דיכאוןורי חוזר ונמצאה מועילה במחקרים למני'למטופלים עם דיכאון מז

. ונחשבת לחלק מסל הבריאות שם, י  האירגון למצוינות קלינית בבריטניה"כטיפול מונע לאוכלוסיה זו ע

התפתח והותאם לטווח רחב של אנשים כדי לסייע להם לטפח הבנה פסיכולגית באשר   MBCTעם הזמן
ניתן ללמד (. והקשרים פליליים, בתי ספר, ותשירותי בריא)לגורמים המביאים למצוקה מסוגים שונים 

MBCT בלי אינדיקציה של דיכאון או בעיה נפשית מוגדרת אחרת, לקהל הרחב . 

MBSR 

התוכנית להפחתת לחצים באמצעות מודעות קשובה מבוססת על שילוב של מספר שדות תאורטיים 
. וחינוכיים

 

 

 

מודעות  
קשובה  

להפחתת  
 לחצים

פילוסופיה  
 בודהיסטית

למידה  
 התנסותית

פזיולוגיה  
 של לחץ

תנועה  / יוגה
 מודעת

/  סיפורים
/  שירה

 מטאפורות

למידה  
 בקבוצה

 1איור 
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-ועקרונות העומדים ביסוד טיפול התנהגותי עם תיאוריות  MBSRהינה שילוב של   MBCTתוכנית ה 

 :קוגניטיבי לחיבור יש שתי צורות עקריות-לתרומה של הטיפול ההתנהגותי(. 2איור )קוגנטיבי 

רגישות מובנית )ת כתופעה אנושית רחבה מסגרת פסיכולוגית המבוססת על מודל המתאר פגיעּו .1
וכוללות למשל את , ים ומאמריםמפורטת במספר ספר  MBCTהתיאוריה של (. אצל כל בני האדם

 . רומינציה והימנעות, הנטייה להתמקדות בשלילי
 

, קשיים יחודיים המשותפים לאוכלוסיה היעודית של הקורס)ת ייחודיות הבנה של צורות פגיעּו .2
, תיאוריות אלה קשורות לפתולוגיה של ההפרעות השונות(. למשל הסובלים מדיכאון חוזר

קוגניטיבי ובתוכניות ההכשרה המיוחדות למטפלים -לטיפול התנהגותיונלמדות בתוכניות הכשרה 
 . MBCTהמתמחים ב 

 

 

 קוגניטיבי-יסודות של תוכנית הלימודים כפי שהם מבוטאים בטיפול התנהגותי

  

 

  MBCTו     MBSRהגורמים המבחינים בין 

יש חלקי ליבה בתוכנית  .מיידית ועל הלמידה העולה מהקבוצהיש דגש רב יותר על ההתנסות ה  MBSRב 
אך בתוך המרחב הזה מורים משתמשים במבנה ובתוכנית בגמישות והעדפה ניתנת , אשר מועברים תמיד

 .למיידיות ולתגובה אותנטית וספונטנית למה שעולה

אשר מוביל את הלמידה במרומז , התוכנית ותהליך הלמידה נבנה על בסיס מודל פסיכולוגי  MBCT -ב
  . ם ותוכן השעוריםבאמצעות התרגילי

 ?MBCTאו   MBSRת /מה מנחה את החלטתי לכנות את הקורס שאני מלמד

בבריאות הנפש : למשל. ים משפיעה על הבחירה של כותרת הקורסעובד םהמסגרת בה את -ההקשר

MBCT  בבתי חולים ייתכן ו . ידוע יותר ולכן תהיה יותר קבלה בקרב מנהלי השירותMBSR ידוע יותר . 

בעלת משמעות רבה יותר לקהל הרחב מאשר   MBSRהכותרת , למשל -סיה אשר מגיעה לקורסהאוכלו

MBCT . 

MBCT 

טיפול  
קוגנטיבי  
 התנהגותי

נסמך על  )
(תיאוריות   

MBSR 

 2איור 
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המנחה מנוסה בעבודה גמישה ומגיבה למצב   MBSRאם כותרת הקורס היא -הידע והניסיון של המורה

ותהיה , למורה יש הכשרה בתהליכים פסיכולוגיים  MBCTבהוראת . המיידי בתהליך הלמידה הקבוצתי
והבנה , ידע והבנה מהשדה של תיאוריות פסיכולוגיות אשר מתארות את הפגיעות האנושית הרחבה לה

או , למשל דיכאון)מתוך עבודה בשדה של המודל המתאר פגיעות ספציפית לאוכלוסית הקורס היעודית 
 (.חרדה

לה הקורס הרלוונטי לאוכלוסיית המחקר על המורה להכיר את , אם מלמדים אחת מן התוכניות – מחקר

מהלך הלמידה  מעוגן בתוך התיאוריה , מיוחדתלאוכלוסיה   MBCTאם מלמדים . מיועדת התוכנית
 .הפסיכולוגית המותאמת לאוכלוסיה זו

לקרוא באתר האנגלי להכשרת  למידע נוסף על הדרישות להוראת קורסים מבוססי מודעות קשובה יש
 .לו לעקוב אחר הנחיות אלואנו ממליצים לכל המורים המלמדים קורסים א. מורים

 :ניתן למצוא אינפורמציה ב 

UK Network For Mindfulness Based Teacher Trainers’              

Good Practice Guidelines For Mindfulness – Based Teachers  
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MBSR  וMBCT ,הבדלים ונקודות דמיון 

 

 סקירה של נקודות הדמיון בין שתי התכניות 

וכניות הן קורסים קבוצתיים לאימון ולימוד שמיועדות לטפח מודעות למצבים גוף ונפש בזמן שתי הת
ותרגול מכוון של מודעות קשובה באופן לא פורמלי ( מדיטציה)שני התוכניות מכילות תרגול פורמלי . הווה

במשך , קבוצההן מועברות ב. שתי התוכניות עוסקות בבעיות כרוניות ומתמשכות(. תרגול בחיי היום יום)

 . וכוללות תרגול ביתי יומיומי, שבועות 8

שתי התוכניות נועדו לעזור למשתתפים לראות בבהירות גדולה יותר מה מתרחש בלי להימנע או לשנות את 
 . מחשבות ורגשות, זה כולל התבוננות בתחושות גוף לא נעימות. המציאות הנצפית

 . למשל השתתפות בימי תרגול. התוכניות אחרי סיומהפגישות המשך או מסגרות המשך מומלצות לבוגרי 

MBCT  הוא באופן מפורש שיטת טיפול(therapy .) אך בדומה לMBSR (ובניגוד לשיטות טיפול אחרות )
זו אלטרנטיבה למצב של התמקדות בבעיות ;  "לעשות"התוכנית שואפת להציג אלטרנטיבה למצב של 

שמאפשר ", להיות"האלטרנטיבה היא המצב של . ייעוץ אחרות ונסיון לפתור אותן כמו בשיטות טיפול או
ולהיות מסוגלים לפעול מתוך עמדה , לדברים להיות כפי שהם על מנת לראות באופן בהיר יותר את אופיים

 . שאינה בהולה או תגובתית ואוטומטית

יציבה שתי התוכניות מועברות על ידי מנחים שמבססים את ההוראה על התנסות אישית מעמיקה ו
 . בתרגול מיינדפולנס

 סקירה של ההבדלים בין שתי התכניות 

MBSR הוא מיועד גם למי שסובל . מחלות וכאבים כרוניים, נוצר בשביל אנשים הסובלים מבעיות גופניות
בכל דרך שהוא בא , התוכנית מתמקדת באופי האוניברסלי של סבל. מלחץ פסיכולוגי ממקורות אחרים

 . לידי ביטוי

MBCT מאז הוא הותאם לבעיות . ורי חוזרות ונשנות'וצר כדי לתת מענה לבעיה של אפיזודות דיכאון מגנ
הוא כולל תוכן חינוכי הנוגע לבעיות הפסיכולוגיות איתם מתמודדים משתתפי . פסיכולוגיות נוספות

לים כיצד דיכאון משנה את התפיסה של הסוב"למשל (. לפי הקבוצה, דיכאון או בעיות אחרות)הקורס 

התוכנית (. `Segal et al 2013. P 13" )ואז להסתחרר אל תוך אפיזודה, ממנו באופן שגורם להם להיתקע
 . עוסקת בשאלה כיצד אוכל לעזור לעצמי להישאר במצב טוב ולא להסתחרר

מספר המשתתפים בשעורים עשוי להיות . ומשכם שעתיים וחצי עד שלוש, הם ארוכים יותר MBSRשעורי 

ומספר המשתתפים קטן , כשעתיים ללא הפסקה, קצרים יותר MBCTשיעורי . איש 15-40 – גדול יותר

 . איש 10-20 –יותר 

MBSR ובמיוחד יוגה, כולל יותר עבודה של גוף נפש. 

MBCT  נוסח אל תוך מדריך מוגדר(manual .)MBSR הוא פורמט פתוח יותר . 

בעלי הכשרה קלינית מתאימה לקהל היעד בו  עובדים במסגרות קליניות וצריכים להיות MBCTמדריכי 

אינו  MBSRמסלול הכשרת מורי . זאת בנוסף להכשרה ולנסיון בתרגול קבוע של מיינדפולנס. הם מטפלים
 . כולל הכשרה קלינית בפסיכותירפיה
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 סקירה של ההבדלים בין שתי התכניות לפי השיעורים

 שיעור ראשון

MBSR MBCT 

 נושא השיעור

 טוב מאשר לא טוב.  יש בך יותר

ניתן לעבוד עם קשיים. מודעות קשובה היא 
זה הזמן היחיד שישנו לעבוד  –תשתית העבודה 

 וללמוד. 

 הגדרה של מודעות קשובה

 

טייס אוטומטי הוא נטייה טבעית שעלולה 
להיות מזיקה. מיינדפולנס מאפשר לזהות, 

 ובהמשך ללמוד לפעול אחרת. 

לב מכוונת  תרגול מיינדפולנס מביא תשומת
 למה שקורה עכשיו

בשלב ראשון מתרגלים הזזה של הקשב באופן 
מכוון בין תחושות הגוף השונות. זה מראה עד 

כמה התודעה אינה בשליטה ונעה באופן 
 אוטומטי. 

 תוכן השעור

  .אוריאנטציה לקורס, ולעבודה הקבוצתית
 חסיון. 

 יוגה 

 הצימוק 

  חקירה של הצימוק וכיצד זה רלוונטי 

 קת גוףסרי 

 חקירה ושיתוף 

  שעורי בית )ניתנים בכל שעור. לא יפורט
 כאן והלאה(

 טייס אוטומטי 

  .אוריאנציה לקורס ועבודה קבוצתית
 חסיון. הקשבה. 

 הצימוק 

 חקירה של הצימוק וכיצד זה רלוונטי 

 סריקת גוף 

 חקירה ושיתוף 

  שעורי בית )ניתנים בכל שעור. לא יפורט
 כאן והלאה(

  לסיום -צרה ק –מודעות לנשימה 
 שיעורי בית

 סריקת גוף כל יום 

 9 הנקודות 

 ארוחה מודעת אחת 

  אופציונליתקריאה רלוונטית 

 Upstream Downstream by Donald Ardel 

 סריקת גוף כל יום 

 ארוחה מודעת אחת 

 פעולה יומיומית מודעת 
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 שיעור שני

MBSR MBCT 

 נושא השיעור

ואה או איך שאתה ר תפיסה ותגובה יצירתית:
 לא רואה משנה את איך שתגיב. 

תפיסה של הלחץ בחיים שלך משנה את דרכי 
 ההתמודדות שלך. 

ההשפעות הקשר בין תגובתיות ללחץ. 
הבריאותיות )לטווח קצר וארוך( שיש לאירועי 

דחק על הגוף והתודעה 'לא נקבעים על ידי 
גורמי הדחק כשלעצמם, אלא על ידי אופן 

 ההתמודדות שלנו איתם' 

 

התבוננות קשובה בגוף חושפת את הפטפוט של 
המחשבות. דפוסי המחשבות נוטים לשלוט 

 באיך נגיב לסיטואציות שונות. 

המחשבות יוצרות רובד פרשני על החווייה  
 הראשונית של המציאות. 

נדידת מחשבות אוטמטיות עלולה לתת לתכנים 
לא מועילים להשפיע על הרגשות וההתנהגות 

 שלנו

באופן מושכל לנדידת המחשבות  איך להגיב
 האוטומטית. 

 תוכן השעור

 סריקת גוף 

 יוגה בעמידה 

  9חקירה של שני התרגולים, של תרגול 
 הנקודות, ושעורי הבית

  דקות עם מודעות  10-15ישיבה של
 ממוקדת בנשימה

 חקירה של הישיבה 

  שיעורי בית 

 ישיבה קצרה לסיום 

 סריקת גוף 

 חקירה של סקירת הגוף 

 ל תרגול הביתיחקירה ש 

  מחשבות / רגשות "אני הולך במורד
 הרחוב"

 10 דקות ישיבה עם מודעות לנשימה 

 חקירה 

 .שיעורי בית 

 ישיבה קצרה לסיום 

 שיעורי בית 

 :סריקת גוף, מודעות  שיעורי הבית
לנשימה, יומן ארועים נעימים, פעולה 

 יומיומית

 :סריקת גוף, מודעות  שיעורי הבית
נעימים, פעולה  לנשימה, יומן ארועים

 יומיומית
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 שיעור שלישי

MBSR MBCT 

 נושא השיעור

 הנאה בנוכחות כאן ועכשיויש 

חקירה של הנוכחות באמצעות תרגול יוגה 
 ומדיטציה

חקירה של הנטייה של התודעה לתייג דברים 
 כנעים או לא נעים

  יש רגעים נעימים אפילו בתוך תקופות קשות

 –ועה ומנוחה בתנ דגש על המשכיות התרגול
 כמקום להיות ולחקור את החווייה. 

המשך האימון במיקוד תשומת הלב, כצורת 
 התמודדות להשקטה של התודעה המפוזרת 

 הבנה גדולה יותר של האלמנטים של החוויה:
 תחושה גופנית, מחשבה, רגש

 לראות את דפוסי התודעה באופן בהיר

הדגש  –אין תוכן נכון או לא נכון במדיטציה 
 א על ההתבוננות, סקרנות, ועניין. הו

 תוכן השעור

 מדיטציה עם נשימה. דגש על התנוחה 

 חקירה של הישיבה ושיעורי הבית 

 )תרגול בהליכה )אופציונלי 

 יוגה בשכיבה 

 יומן ארועים נעימים 

 שיעורי בית 

 ישיבה קצרה לסיום  
 

 "לאסוף את התודעה המפוזרת"

  .ישיבה עם מודעות לשמיעה/ראייה
דיטציה עם נשימה וגוף. ניתן מעבר למ

להחליף בתרגול תנועה אצל אוכלוסיות 
 רגישות. 

 חקירה 

  חקירה של שיעורי הבית ויומן ארועים
 נעימים

 מרחב נשימה בשלושה צעדים 
  בעמידה -מתיחה  –מודעות בתנועה 
 שעורי בית  
 שיעורי בית

 סריקת גוף ויוגה בשכיבה לסירוגין 

 יומן ארועים לא נעימים 

 לנשימה בכל יום מודעות 

  מודעות בתנועה ומודעות לנשימה לסירוגין 

 יומן ארועים לא נעימים 

  מרחב נשימה בשלושה צעדיםX 3  פעמים
 ביום
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 שעור רביעי

MBSR MBCT 

 נושא השיעור

 תנאים ונסיבות מעצבים את החווייה. 

לומדים דרכים חדשות להתייחס ללחץ, עם 
 קשב גמיש יותר. 

הלחץ והתגובתיות שלנו  חקירה של תופעת
 אליה. דגש על תהליכים גופניים ונפשיים בלחץ. 

כיצד מיינדפולנס יכול לעזור ליצירת 
 התמודדות בריאה יותר. 

 –בתנועה ומנוחה  דגש על המשכיות התרגול
 כמקום להיות ולחקור את החווייה. 

המשך האימון במיקוד תשומת הלב, כצורת 
 פוזרת התמודדות להשקטה של התודעה המ

 הבנה גדולה יותר של האלמנטים של החוויה:
 תחושה גופנית, מחשבה, רגש

 לראות את דפוסי התודעה באופן בהיר

הדגש  –אין תוכן נכון או לא נכון במדיטציה 
 הוא על ההתבוננות, סקרנות, ועניין. 

 תוכן השעור

  נשימה וגוף וכאב –מדיטציה בישיבה 

 חקירה 

  דיון –התמודדות עם לחץ 

 ומן ארועים לא נעימיםי 

 שעורי בית 

 ישיבה קצרה 
 

 "לזהות את הסלידה"

  צליל וראייה –ישיבה קצרה 

  נשימה, צליל,  –דקות  40ישיבה
 מחשבה, רגש. 

  הקראת שירWild Geese 

 חקירה 

 יומן ארועים לא נעימים 

  להגדיר את הטריטוריה של הדכאון 

 מרחב נשימה בשלושה צעדים 

 מדיטציה בהליכה 

 תשיעורי בי  
 שיעורי בית

 סריקת גוף ויוגה בשכיבה לסירוגין 

  דקות 20ישיבה במדיטציה עם נשימה וגוף 

 מודעות לתגובות לחץ בלי לשנות אותן 

 מודעות לתחושת תקיעות, או כיבוי ובריחה 

  קריאה של חומר השעור על לחץ 
 

  דקות בכל יום. או 40מדיטציה בישיבה 

 ישיבה ותנועה / הליכה לסירוגין 

  נשימה מרחבX 3 פעמים ביום 

 מרחב נשימה ללחץ כשמתעורר לחץ 
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 שעור חמישי

MBSR MBCT 

 נושא השיעור

דפוסי התחמקות מקושי ולחץ )מאבק או 
 מנוסה(

דפוסי התמודדות לא בריאים והמקור 
 האבולוציוני שלהם 

התמקדות ברגע בו מתעוררת הפרשנות 
ותגובתיות גופנית,  –וההערכה של ארוע לחץ 

 ית תחושתית והתנהגותית. נפש

להגיב באופן מושכל לעומת להגיב באופן 
 תגובתי ואוטומטי.

 

לתת  –לטפח מערכת יחסים אחרת עם החווייה 
לה להיות במקום להאבק בה. הפחתה של 
 שיפוטיות ברובד של המפגש עם החווייה. 

 קבלה זה חלק חשוב בדאגה לעצמי

חקירה של הרגלי דחייה והשתוקקות, 
 טיבה של מיינדפולנסוהאלטרנ

דגש על חיי היום יום והרגישות האישית, 
 למשל, למצבי רוח ודיכאון. 

 תוכן השעור

 יוגה בעמידה 

 45  ,דקות ישיבה עם נשימה, גוף, צלילים
 רגשות, מחשבות. ארועים חולפים בתודעה. 

  הרהור מונחה על אמצע הקורס. עבודה
 בזוגות או מילוי שאלונים 

  בכיתה ובביתחקירה של התרגול 

 חקירה של תגובות לחץ 

 תגובתיות מול תגובה מושכלת 

 שעורי בית 

 ישיבה קצרה 
 

 "לאפשר, לשחרר" 

  נשימה, גוף, צלילים,  –דקות  40ישיבה
מחשבות, רגשות. ואז שוב נשימה. להציג 

עבודה עם קושי בדמיון בתוך התרגול. 
 לשים לב לאפקט על הגוף והתודעה. 

 חקירה על ישיבה עם קושי 

 חקירה של שעורי הבית 
  מרחב נשימה בשלושה צעדים ודיון על

 התרגול הזה.
 "של רומי.  לקרוא "מלון אורחים 

 שיעורי בית  

 שיעורי בית

  מדיטציה בישיבה, ולסרוגין יוגה וסריקת
 גוף

  .יומן תיקשורת קשה 

  ,לשים לב לרגעים של תגובתיות אוטומטית
ולחקור שימוש במה שנלמד כדי לעבור 

 ה מושכלת. לתגוב
 

  3דקות בכל יום.  40מדיטציה בישיבה 
 ימים לשלב בישיבה גם עבודה עם קושי. 

  מרחב נשימהX 3 פעמים ביום 

  שימוש במרחב נשימה לפי הצורך להגיב על
 רגע קשה. 
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 שעור שישי

MBSR MBCT 

 נושא השיעור

 תקשורת תחת לחץ

 מיינדפולנס בינאישי

ת מארוע גמישות תגובה ומהירות התאוששו
 סטרסורי

 

מצב רוח טוב מתקשר לנטייה למחשבות 
חוזרות ולא מועילות. זה הופך לעדשה דרכה 

 אנחנו רואים את העולם. 

 מחשבות הן רק מחשבות. הן לא עובדות. 

אפשר לא להגיב למחשבות, לא לפעול על פי הן. 
אפשר לא לשנות אותן, ובכל זאת לא לתת להן 

 לנהל אותנו.  

 תוכן השעור

 יוגה בעמידה 

 45  :דקות ישיבה עם עם פחות הנחיות
נשימה, גוף, צלילים, רגשות, מחשבות. 

 מודעות פתוחה ורחבה. 

 דיון בנושא תגובה יצירתית לקושי 

 דיון בנושא יום תרגול ארוך המתקרב 

  עבודה בזוגות או פורמט אחר על תיקשורת
קשה. שימוש בתרגילים שונים להמחשת 

 הנושא.  

 שעורי בית 

 שיבה קצרהי 
 

 "מחשבות הן לא עובדות" 

  נשימה, גוף, צלילים,  –דקות  30-40ישיבה
מחשבות, רגשות. להדגיש תגובתיות 

 למחשבות. 
  חקירה 
 חקירה של שעורי הבית 

  לציין התכוננות ליום הארוך או לקראת
לא  MBCTסיום הקורס )בחלק מקורסי 

 היה יום ארוך(. 
 ת מרחב נשימה ככלי להתסכל על המחשבו

 באופן פתוח ולא מקובע. 
 חותם הנפילה לדכאון 

 שיעורי בית  

 שיעורי בית

  מדיטציה בישיבה, ולסרוגין יוגה וסריקת
  גוף

  דקות בכל יום. לבחור  40מדיטציה בישיבה
 איזה תרגול לעשות.  

  מרחב נשימהX 3 פעמים ביום 

  שימוש במרחב נשימה לפי הצורך להגיב על
 לא נעימים. רגע שיש בו רגש או מחשבה 
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 יום תרגול ארוך

MBSR MBCT 

 נושא השיעור

שעות של תרגול בשתיקה. כולל את רוב  7.5
תרגולי הקורס שנלמדו + כמו הר, וטוב לב 

 (. mettaאוהב )

 טיפוח של נוכחות והמשכיות התרגול המודע. 

 

ריטריט של יום אחד, בהתאם לצרכים 
 וליכולות של הקבוצה איתה עובדים. 

גם ללא היום הארוך, אך  MBCTיתן ללמד נ
רצוי לנסות לשלבו, כדי להעמיק את המיומנות 

שנלמדת בקורס ולעזור למשתתפים להפנים את 
העקרונות שישמרו עליהם מפני נפילה אל 

 אפיזודת דיכאון נוספת.   

 

 שיעור שביעי

MBSR MBCT 

 נושא השיעור

 שילוב מיינדפולנס בחיי היום יום

ובחירות שונות  ה על "סגנון חיים"הרהור מובנ
וכיצד הן משפיעות על הרווחה. מה מקשה ומה 

מאפשר לעשות בחירות מועילות בשלב זה של 
 חיי ושל הקורס. 

 

כיצד פעילויות שונות משפיעות ומושפעות 
 ממצב הרוח. 

כיצד להשתמש במידע זה כדי לקבל החלטות 
 טובות יותר לגבי הרווחה האישית. 

כאון לפעילות, והחשיבות של הקשר בין די
 שמירה על פעילות. 

סימנים מקדימים לאפיזודת דיכאון, וכיצד 
לזהות, ולהשתמש במה שנלמד כדי למנוע 

 נפילה 

 תוכן השעור

  .החלפת מקום ישיבה 

 תרגול של מודעות פתוחה 

  חקירה על תקשורת בין אישית מהשעור
 הקודם

  "אוכל  –"מה אנחנו מכניסים פנימה
 אחרים שמשפיעים על התודעה. ודברים 

  תרגול אופציונלי של כמו הר, או אגם, או
 טוב לב אוהב. 

 שעורי בית 

 ישיבה קצרה 
 

 "כיצד לדאוג לעצמי היטב" 

  נשימה, גוף, צלילים,  –דקות  30-40ישיבה
מחשבות, רגשות. לעבוד עם קושי כשהוא 

 עולה. 
  חקירה 
 חקירה של שעורי הבית 
 ן פעילות למצב תרגול לחקירה של קשר בי

 רוח.  
  ,רשימה ותוכנית לפעילות שיוצרת הנאה

 ותחושת שליטה. 

  מרחב נשימה ככלי להתמודדות עם סימני
 נפילה לדכאון 

 )הליכה מודעת )אופציונלי  

 שיעורי בית
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  .לבחור איזה תרגול לעשות. ללא הקלטות  
  ,לבחור איזה תרגול לעשות השבוע

 ובשבועות הבאים.  

  מרחב נשימהX 3 פעמים ביום 

  שימוש במרחב נשימה לפי הצורך להגיב על
 רגע שיש בו רגש או מחשבה לא נעימים. 

 זיהוי סימני נפילה לדכאון 

 תוכנית פעולה למניעת נפילה 
 

 

 שיעור שמיני

MBSR MBCT 

 נושא השיעור

 להמשיך עם תנופת הלמידה אל שאר החיים

לחקור אפשרויות תמיכה בהמשך למידה 
 . ותרגול

 

 להמשיך עם תנופת הלמידה אל שאר החיים

לחקור אפשרויות תמיכה בהמשך למידה 
. להדגיש תכנון והתכוונות בהירה לגבי ותרגול

 תמיכה כזו

על הצורך בתרגול קבוע, ותרגול לא פורמלי 
 קבוע כדי לשמור על חיים מאוזנים

חיזוק הכוונה להמשיך לתרגל ולשמר את 
 הלמידה. 

  

 תוכן השעור

  גוףסריקת 

 יוגה או מדיטציה בישיבה 

  מה למדתי –הרהור מונחה 

  מה למדתי, מה לקחתי מה עומד  –בזוגות
 להיות בעתיד

 לדון בתרגול ללא הקלטות 

 מעבר על מבנה הקורס 

  שיתוף במעגל 

 ישיבה קצרה 
 

 "לתכנן לקראת צורת חיים חדשה" 

 סריקת גוף 
  חקירה של עבודת הבית, במיוחד סימני

 לה )תוכנית(הנפילה ומניעת נפי

 מעבר על מבנה הקורס 
 שאלונים 

 דיון על שימור התרגול בעתיד 
 דיון על תוכניות קונקרטיות אישיות 

  ישיבה לסיום. אפשר לעשות מעין טקס
לסיום שמאפשר לכל אחד לקחת אובייקט 

  פיסי )חלוק נחל( שיזכיר לו את הקורס. 

 שיעורי בית
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 יה סינון מועמדים ואוריאנטצ, הערכה
 מיינדפולנסלקורסים מבוססי 

להנחיות . בריטניה, מבוסס על ההנחיות של המרכז להוראה ומחקר של מיינדפולנס באוניברסיטת בנגור
, בריאות, ברפואהשחובר על ידי המרכז למיינדפולנס ' ראו בהמשך חוברת זו את נספח א, מפורטות יותר

 להלן.  95וסטס, עמ' 'וחברה במסצ

ולכוון את , התאמתו עבורם בנקודת זמן זו של חייהםו להעריך את חווית המשתתפים בקורס זה חיוני
בשלב . זה יכול להעשות במפגש קבוצתי או בראיון אישי. תתפים למה הקורס מציע ומה הוא דורששהמ

, לה פיזית או מנטליתאם המשתתף המיועד סבל או סובל מאיזשהי מחההערכה לפני הקורס יש לבדוק 
 .ה באופן אישי/ואם כן תמיד כדאי לפגוש אותו

לשקול אילו ו, המסויים שתעבירו אליו מכוון הקורססוג הבעיות או הסבל חשוב לקחת בחשבון את 
קורס עצמו בהתאם לצרכים היחודיים של האוכלוסיה ה של היבמקביל לבני. משתתפים כדאי שיהיו בו

חשוב גם להסתכל על . בחשבון שיקולים אלוייקח ך  ההכוונה  וההערכה שתהליחשוב , איתה עובדים
הניסיון הקודם של המשתתפים במדיטציה  –את התאמת המשתתפים  התמונה המלאה כאשר מעריכים

הערכה  –( ציפיות) אל הקורסשלהם היחס , בבית או בקהילה רמות תמיכה שיש למשתתף, או יוגה
או להתכוננות נאותה להתמודדות , למניעה של בעיות חמורות יותר יכולים להביאמוקדמת של כל אלה 

 . איתם

 ? מה כולל התהליך לפני תחילת הקורס

 מה צפוי בשיחת הראיון  –אוריאנטציה לתהליך הערכה עצמו  .1

לפרט על הסודיות השומרת על , למטה 11בסעיף , )תוכן השיחההתייחסות לסודיות : חסיון .2
 .(צמומשתתפי הקורס בזמן הקורס ע

במקביל לבדיקה של , גופניותו בעיות מנטליות שללכלול גם חקירה  יש? מה מביא אותך לכאן .3
 .ניסיון קודם בתרגול מדיטציה או תנועה מודעת

הקורס יזמין סוג אחר של יחסים להתנסות ; MBSRאו  MBSR; זה מיינדפולנסמה  – תאור הגישה .4
המקורות הפסיכולוגיים ההסיטוריים של בעיות כוונה לחקור את אין  – למה המפגש אינו מיועד; 

 .החוויה שלך כפי שהיא מדועאו לחקור , אישיות

דיון סביב  לכלול. וכן לתגובה עליו, דונו בחשיבות המחויבות לתרגול בבית. מידע על תכני הקורס .5
אם יעלה . אי שקט, תפיסת הגוף, הרדמות: עוררשהתרגול הזה עשוי לולתגובות , סריקת הגוף

קובץ הקולי של בהאזנה ללהתנסות כדאי , ם יש בעיה נפשית הקשורה בטראומהדם מסוישלא
 .מם כחלק מהשיחהסריקת הגוף לעצ

זאת עם   אזנו". להיות עם", הגדלת המודעות, התכוונות – דיון סביב האתגר בהשתתפות בקורס .6
. ת טווחיה ארוכיהאפשרית של הבאת תשומת הלב אל החיים האישיים בראהחיובית ההשפעה 

שיח אישי על פיתחו פתח ל. ולשעורי הבית, לשיעורים, הדגישו את חשיבות המחויבות לתהליך
במיוחד אם מישהו מביע ספק ביכולתו לפנות את הזמן , הקורסשל דרכים להתמודד עם הדרישות 

 .או להתמיד

זה במהלך טוב לבחון איתם את הדפוסים העולים כאשר חווים קושי וכיצד הם יכולים לעבוד עם 
לברר איזה , רמת רגישות מיוחדת אולי כדאי להכנס ליותר פרטיםאם מועמד מדווח על . הקורס

 (.ל מנחה הקורסכול)להתמודד עם מצבים קשים יכול לסייע או אדם אחר מנגנון תמיכה 

לקורס כוח לעשות יש שו,  להביא שינוי לחייםהיא הקורס עצמו לכך שמטרת לכוון אותם כדאי 
אם יש שינוי גדול  אחר ואין אפשרות להמנע ממנו , אין זה זמן לחולל שינוי גדול נוסף ,לכן. את זה

 .כדאי לשקול מועד אחר לקורס –
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חשוב (. למשל אנשי טיפול או חינוך)ים אישיים ומקצועיים יש משתתפים הבאים לחבר בין צרכ .7
הדגיש כי חשוב ל". רסה לקומה מעצמי אני מביא"ם על המימד ההתנסותי של הקורס ודבר איתל

 . ולא המקצועי, המיקוד הוא במימד האישי

 .להקל על התמודדות עם קושייכול   MBSRכדאי לשקף להם את הדרכים בהם  .8

לבדוק  '.ציפיות של המשתתפים וכו, על גודל הקבוצה יש לדבר? איך זה יהיה – למידה בקבוצה .9
אם יש בעיות שאין אליהן מודעות ולהעריך מתוך השיחה ה, אם יש בעיה של השתתפות בקבוצה

 (חרדה חברתית, התפרצויות, חוסר הקשבה, דברנות רבה)

החוויה יכולה להיות השפעה חזקה בשל העלאת המודעות אל  -אישית/מקצועית/תמיכה חברתית .10
 . כדאי להיות ספציפיים לגבי זה? יגש המשתתף לקבל תמיכהיאל מי  –

מדריך הסבירו כי  .יסיון בתוך הקבוצה ומה הסיבה לכךאת העמדה של ח הסבירו. דברו על חיסיון .11
ועל יחסי ההדרכה מוטל  יהיה אנונימיאך זה בהדרכה הקורס עשוי לדבר על משתתפים הקורס 

 . החשיבות של חסיון למען אחרים בקבוצההסבירו על . חסיון

ות יש לבדוק משברי חיים פעילים או בעיות רפואי ?האם זה הזמן הנכון להשתתף בקורס .12
, בכלל זה. אקוטיות שיכולות למנוע את התועלת של הקורס כיוון שהאדם לא יהיה פנוי ללמידה

או , יש לשים לב לארועי חיים גדולים ולא משבריים שגם עלולים לחבל בהשתתפות הרציפה
. שינוי מקום עבודה, נישואין ,לידה צפוייה, למשל –הפניות הנפשית והרגשית ללמידה בקבוצה 

כאיזו , ועים אלה הם טריגר שגורם למועמדים לרצות את הקורס באופן כמעט נואשלעתים אר
יש לבדוק איתם האם הציפיות שלהם ריאליות והאם כדאי . תעודת ביטוח מהשינוי העתיד לבוא

 . לבחון מועד אחר להשתתפות נינוחה יותר

ו היום הארוך או מועדים מיוחדים כמ, ימים, שעות, מתי הקורס מתחיל –עניינים לוגיסטיים  .13
והמרחק ממנה למי שמתקשה , חנייה(. למשל, לנכים)האם יש צורך בגישה מיוחדת . הרצאה

 . במיוחד למשתתפים מבוגרים, מדרגות. ללכת

 תפקידי המראיין -סינון מועמדים , הערכה

שיש לעתים קונפליקט אפשרי , במהלך תהליך הקבלה לקורס המראיין נכנס לכמה תפקידים שונים
 . ולהשתמש בהם באופן מכוון לפי הצורך, כדאי להיות מודעים לתפקידים אלה. יהםבינ

האם המועמד מבין טוב  ?האם זה הזמן הנכון להשתתף בקורס"המראיין עוזר להבין . מעריךה .1
האם הוא יתמודד היטב עם מפגש עם ? האם המועמד יתפקד היטב בקבוצה ?מספיק את התהליך

 "? מה מידת הפתיחות ללמידה עכשיו  ?ומחשבות רגשות לא נעימים או תחושות

ולא , אך יש להשתמש במידע כזה במידה. הוא יכול לעזור. לקורס יש תועלות רבות". המשווק .2
  ".להבטיח יותר ממה שאפשר לקיים בוודאות

צילום )ארועים מיוחדים במהלך הקורס , מבנה השעור? באילו שעות ?היכן הקורס". מוסר מידע .3
 "'(.וכו מחקר, וידאו

יש . חלק יכול להיות קשה או מאתגר. לעתים מרגישים רע יותר לפני שמרגישים טוב". מזהיר .4
  ".וזה דורש מסירות והתמדה, לפנות את הזמן

מי יכול לעזור  ?מי עוד ברשת התמיכה של המשתתף .המורה זמין גם בין השעורים". ותומךמחבר  .5
  "?פשר להתייעץ איתםהאם יש מטפל או רופא קבוע שא? בזמן של קושי
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. אבל לא לקרוא יותר מדי, לקרוא את החומר. לא לשפוט לפני סוף הקורס. פשוט לתרגל" .מייעץ .6
 . "לבוא בפתיחות. להיות סבלני לתהליך

 

 הערות נוספות על תהליך הקבלה לקורס והראיון האישי

במיוחד חשוב לגבי בעיות . כי שם מונעים סיבוכים וצרות במהלך הקורס, חשוב לא לוותר על הראיונות
או גרוע מזה להחמיר , או למשתתפים אחרים, רפואיות ונפשיות שעלולות לקלקל את הלמידה למשתתף

 . את מצבם

הראיון מגדיל מוטיבציה ועוזר . גם מי שאינו נראה בסיכון עלול להחמיץ מידע חשוב אם לא יעבור ראיון
 . ילת הקורסלמי שאינו בא עם ציפיות ריאליות לנשור לפני תח

ולהבין את אופי , לעזור למועמד להתכונן ולפנות מספיק זמן ללמידה –תפקיד הראיון הוא לתאם ציפיות 
ולא יודעים כמעט כלום על צורת העבודה , מועמדים רבים מתעניינים בקורס באופן שטחי בלבד. הלמידה
 . והתרגול

כשהמראיין עדיין לא מנוסה וזקוק ליותר במיוחד בתחילת הדרך , חשוב להקצות מספיק זמן לכל ראיון
 . זמן כדי להעביר את המידע ולשמוע על המועמד

 . וחלקו את התהליך על פני מספר ימים, עשו הפסקות. חשוב לא לדחוס יותר מדי ראיונות ברצף

סקרנות  :ועל המורה לגלם את האיכויות של הוראת מיינדפולנס כבר שם, הראיון עצמו הוא חלק מהקורס
 . ובהירות, אסרטיביות, אך גם ניהול זמן. תמיכה והכלה, קבלה וחוסר שיפוטיות, תיחותופ

 

 שיקולים להערכה של סינון מועמדים והתאמתם לקורס

 עקרונות מנחים

, טראומה לא מעובדת. יש מעט קריטריונים מוחלטים שמגדירים מי אינו מתאים ללמוד מיינדפולנס
או נכות , נכות גופנית שאינה מאפשרת שהייה בקורס, משבר פעיל ,דכאון חריף פעיל, פסיכוזה פעילה

אלה דוגמאות לאינדיקציה לאי התאמה ברורה . קוגניטיבית שאינה מאפשרת הבנה של הלמידה/נפשית
 (. עוד פרטים ראו למטה)

ישנו הבדל בין היכולת ללמוד ולמצוא תועלת במיינדפולנס לבין היכולת להשתתף בקורס קבוצתי של 

MBSR . אנשים רבים שיכולים ללמוד ולמצוא תועלת עדיין לא יוכלו להשתתף בקורס קבוצתי כיוון
או שהמחנה אינו בעל רקע , שהלמידה הקבוצתית אינה מתאימה להם והם צריכים התאמות אישיות

 . מקצועי מתאים כדי לעזור להם בתהליך הלמידה

 : רמים שוניםויהיו תלויים בגו, מקרים רבים יהיו בתחום אפור, לכן

 הרקע המקצועי של המנחה 
  של המנחה והנסיון בהוראהוהמיומנות. 

 גודל הקבוצה . 
 מי המשתתפים האחרים ומה הצרכים שלהם . 

 היכן הקורס מתקיים. 
 

. מחלה או מגבלה, של בעיה"( שלט"או )ראוי לזכור שמועמדים לקורס אינם מסתובבים עם הגדרה עצמית 
יה הכללית סובלים מהפרעות חרדה דיכאון והפרעות נפשיות אחרות אחוזים משמעותיים מהאוכלוס
אך עלינו להיות מודעים , אין זה תפקידנו לערוך אבחנה פסיכיאטרית. שאינן מאובחנות ואינן מטופלות

, הראיון המקדים וטופס ההרשמה נותנים מענה טוב. ורגישים לבעיות שעלולות להתעורר, לאפשרות
 . והאם זה הזמן המתאים, להחליט יחד האם הקורס מתאיםועוזרים למנחה ולמועמד 
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 איסוף מידע

בקבוצה הפתוחה לקהל הרחב יש לאסוף מידע אודות הדברים . שלב ראשון בהערכה הוא איסוף מידע
 : הבאים

  ונטילת , דכאון, למשל חרדה. במיוחד בשנים האחרונות, יותנפש בעיות או מחלותהיסטוריה של
 . אישפוזים(. גם בעבר)תרופות פסיכיאטריות 

 ולהתייעץ עם איש מקצוע אם יש , כדאי לאסוף מידע על התרופות. נטילת תרופות בתקופה זו
 . ספק

 מגבלות גופניות. 

 גירושים, נישואים, פיטורים. או בתקופה הקרובה, ארועי חיים משמעותיים בתקופה האחרונה ,
 . מעבר דירה וכולי, לידה

 והאם אפשר להיות איתם בקשר לגבי , י רופא או מטפל נפשי"האם נמצא בטיפול או במעקב ע
 . שאלת ההתאמה של הקורס

 מה המוטיבציה של המועמד להשתתפות בקורס. 
 

 קריטריונים כלליים להדרה מהקורס 

 : שימנעו קבלה לקורס( לא היסטוריים)להלן רשימה של מצבים פעילים 

 שימוש בחומרים ממכרים כגון אלכוהול וסמים . 
 נותאובד. 

 פסיכוזה. 
  תסמונת פוסט טראומטיתPTSD. 

  (ורי'מג)דיכאון חריף התקף פעיל של. 
  שלא תאפשר השתתפות בקורס קבוצתי –חרדה חברתית קשה. 

 למשל חרשות או עוורון ללא תמיכה מתאימה . שלא תאפשר השתתפות בקורס מחלה גופנית
 . יתקשו להשתתף בתהליך הלמידה

 ה חמורים שאינם מאפשרים למידה בקבוצהבעיות התפתחות או קשיי למיד.  
 

לעתים קרובות יהיו במצב רגיש מדי בכדי , או שינוי חיים גדול, מועמדים שחוו אובדן משמעותי לאחרונה
. ייתכן והם צריכים עזרה מסוג אחר לתקופת מה ורק אז להשתתף בקורס. להנות מהתועלת של הקורס

 . ריךנושא זה נתון לשיקול הדעת של המנחה והמד

ולשים לב לדברים שמעוררים אי נוחות או תחושה של איום , על המראיין להיות קשוב לעצמו בזמן הראיון
ורק , במקרים רבים הסימנים האלה מעידים על כך שיש לערוך בירור נוסף או התייעצות. וחוסר וודאות

אלא בזמינות , המועמדזכרו שההחלטה אינה תלויה רק במצב האובייקטיבי של . אז לקבל החלטה שקולה
 . שלך ובידע שלך לתת מענה מקצועי ובטוח כדי להיטיב עם המשתתף

 מועמדים עם אבחנות ספציפיות שאינן קריטריון הדרה מובהק

 שיקולים כלליים

והבנה כיצד הם , יש לוודא שלמנחה יש הכשרה מתאימה לעבודה עם המחלה או האבחנה הספציפיים
יש לזכור שבשביל . בדגש על תרגול מיינדפולנס והשתתפות בקבוצה –מידה יכולים להשפיע על חוויית הל

והם יכולים לשקול את ההתאמה שלהם , משתתפים רבים למידה בקבוצה היא חווייה מוכרת ומובנת
לרבים אין כלל חווייה או הבנה של , לעומת זאת. כל עוד הם מבינים כיצד הקבוצה מתנהלת, בעצמם

 . ועל המנחה לשקול את ההתאמה במקרה זה, טציהתרגול מיינדפולנס במדי

המנחה יבחר לקבל לקורס . שמעיד על כך שהמצב אינו אקוטי כרגע, מועמד עם חרדה או דכאון :לדוגמה
 . רק אם יש לו הכשרה והבנה מתאימים בתחום של טיפול או תמיכה באנשים הסובלים מחרדה ודכאון
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המנחה יבחר לקבל לקורס רק אם יש . או מגבלה בתנועה, שלדבעיות , מועמד הסובל מכאב כרוני: לדוגמה
ובכלל זה הבנה של ההתאמות , לו הכשרה והבנה מתאימים בתחום של עבודה גופנית עם כאב ובעיות שלד

כדי לאפשר תרגול מועיל ולא ליצור , ושכיבה, ישיבה, שיש לעשות באירגון החדר ובהנחיות לתרגול בתנועה
 . נזק

 ד הגישה של המועמ

, והמוכנות והפתיחות לעבודה והתאמה ביחד עם המנחה, המודעות העצמית למצבו, הגישה של המועמד
, מוכנים לדיאלוג, מועמדים שמגלים פתיחות. מהווים אינדיקציות חשובות לגבי היכולת להשתתף בקורס

ותר ומוכנים לקבל תמיכה ועצה ולשנות את ההתנהגות שלהם בהתאם יהיו מתאימים י, מתגמשים
לעומת . להשתתפות בקורס אפילו אם הם סובלים מרמה גבוהה יחסית של בעיות בתחום הגופני או הנפשי

, כאל תרופת קסם או פתרון חיצוני לבעיות שלהם, מועמדים המתייחסים אל הקורס באופן מכני, זאת
 . יתקשו להיתרם על ידי הלמידה ויגדילו את סיכויי הנשירה והאכזבה שלהם

עלולים  –בטיפול או הוראה  –באים לקורס כדי ללמוד להשתמש במיינדפולנס באופן מקצועי משתתפים ה
חשוב להבהיר שהקורס הוא חווייתי ואינו מהווה . להחמיץ את מטרות הקורס ולהיות עול על המנחה

מקצועי -יהיה מועיל אם משתתפים כאלה יניחו בצד את הכובע הטיפולי. הכשרה מקצועית משום סוג
תיאום ציפיות כזה . ו אל הקורס כבני אדם המבקשים ללמוד בדיוק כמו כל המשתתפים האחריםויבוא

וגם בשביל הקבוצה כולה שעלולה לחוש שמשתתף מסויים , גם בשביל המועמד, חשוב גם בשביל המנחה
 . או צופה בהם מבחוץ, מביט עליהם מגבוה

לא כל . פציפיים המעוררים חשש או חרדהחשוב לגלות גמישות כלפי המועמד בנוגע לשאלות נושאים ס
מה שחשוב זה הגמישות משני הצדדים . קבלה אל הקורס-נושא המעורר חשש אצל מועמד הוא סיבה לאי

 . של המנחה ושל המועמד –

מועמד עם רמת חרדה גבוהה מספר שהוא עלול להרגיש לא בנוח לשכב על הגב או לעצום את  :לדוגמה
המנחה יכול מראש . או כי מעולם לא ניסה את זה קודם לכן, זה היה לו קשהכי בעבר , העיניים בקבוצה

עם הזמן דברים יכולים . ושאפשר לתרגל בישיבה ובעיניים פקוחות, להגיד שיש גמישות ביחס לזה
 . להשתנות במהלך הקורס

ון המנחה יוכל לקבלו לקורס תוך די. כמו אסטמה, מבעיות במערכת הנשימה הסובל מועמד :לדוגמה
למשל )האם חדר הקורס מתאים לרמת הרגישות לאבק , למשל. וחשיבה משותפת על התאמות נחוצות

מודעות ממוקדת באופן אחר בתחושות גוף בכפות , במקום מודעות לנשימה, למשל(? מזרונים וכריות
בדיקה שלמועמד יש את הכלים המתאימים להתמודד עם התקף אסטמה , כמו כן. הידיים או הרגליים

 . ואיש קשר למקרה שצריך, תרופות מתאימות, למשל משאף –זמן השעורים ב

 

 . להלן 95בעמוד ' ראו גם פרק על ראיון הקבלה וקריטריונים בנספח א
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מהלך הקורס לפי המרכז האמריקאי למיינדפולנס ברפואה, בבריאות 
 (ובחברה )

 

 תת מתחים באמצעות מודעות קשובהתוכנית הקורס להפח

 מתוך הפרסום הרשמי מתורגם 

Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society © (CFM) 

2015 

Melissa Blacker, M.A. 

Florence Meleo-Meyer, M.S., M.A. 

Jon Kabat-Zinn, Ph.D. 

Lynn Koerbel, MPH. 

Saki Santorelli, Ed.D., M.A. 

 

 ידי המרכז למחקר והוראה של מיינדפולנס באוניברסית בנגור-ניתן למכון מודע ברשות על

למיינדפולנס האמריקאי המרכז גרסאות מעודכנות של מסמך זה יפורסמו באנגלית מעת לעת באתר של 
 . ובחברה, בבריאות, ברפואה

curriculum-https://www.umassmed.edu/cfm/training/mbsr 

 

 
ההבדלים נובעים משני . ישנם הבדלים בין תוכנית זו לבין התוכנית אותה אנחנו מלמדים במכון מודע

 –השני . 21-פיתוחים מקומיים שמתאימים את התוכנית לחברה הישראלית ולמאה ה –הראשון . מקורות
שהיא  MBCTשנעשו בבריטניה במסגרת הפיתוח הקפדני והמחקר של תוכנית התבססות על פיתוחים 

 .  הבסיס לתוכניות ההכשרה במכון מודע

והחלק הזה של , ב"אנחנו חושבים שטוב להכיר את פרטי התוכנית כפי שנלמדת בארה, למרות זאת
 . החוברת מאפשר זאת

 

 

 

 

  1גרסת תרגום 

2018 

 2015גרסת מקור 

  

https://www.umassmed.edu/cfm/training/mbsr-curriculum
https://www.umassmed.edu/cfm/training/mbsr-curriculum
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 סקירה כללית
נית לימודים זו בת שמונה שבועות ותשע פגישות מבוססת על תרגול שיטתי ואינטנסיבי במדיטציית תוכ

אשר פותחה במרפאה להפחתת לחץ במשך שלושה , תוכנית הלימודים. האטה יוגה קשובהו מיינדפולנס
מול יום שלהם ו-נועדה ללמד את משתתפי התוכנית כיצד לשלב וליישם מיינדפולנס בחיי היום, עשורים

 .  ומלחצי החיים ,מגוון האתגרים המתעוררים כתוצאה ממצבים רפואיים ונפשיים

 MBSRתוכנית הלימודים של ו, נפש ורפואה אינטגרטיבית-התוכנית נטועה בתוך ההקשר של רפואת גוף
כבסיס ופיתוח , הן פורמאליים והן לא פורמאליים, מתמקדת בטיפוח חוויתי של תרגולי מיינדפולנס

. הניתנים ליישום באופן יעיל במהלך החיים הבוגרים, וחוסן נפשי ורגשי ות חיוביות בריאותהתנהגוי
בחיזוק ובשילוב של שלל מיומנויות מבוססות מיינדפולנס לוויסות עצמי וזאת , הגישה תומכת בלימוד

ם אחת המטרות העיקריות היא לטפח דרכי. באמצעות פיתוח וחידוד של משאבים פנימיים אינהרנטיים
 .היכולות להיות לעזר הרבה לאחר השלמת התוכנית, ללימוד ולהוויה

  אוריינטציה
, בבריאות, במרכז למיינדפולנס ברפואה, ב"כפי שמתקיים בארה, מפגש התמצאות והכרות עם התוכנית

 זין-ון קבט'ובחברה שהקים ג

מיד אחרי ', בנספח א ודרכי הסינון וההערכה של מועמדים מופיעים, פירוט נוסף על תוכן המפגש הזה
 . השעור השמיני בחוברת זו

 של האוריינטציה כוללות: העיקריותהמטרות  סקירה כללית

 להנחות את המשתתף לגבי התוכנית להפחתת לחץ. 

  45לעורר מחויבות לעיסוק פעיל בתוכנית זו, כולל תרגול אישי בבית של 
 .דקות או יותר

 ה של אמון, ושל מודעות להקנות למשתתף ניסיון במיינדפולנס באוויר
 .ושיחה ללא שיפוטיות

 ללמד את המשתתף לגבי ההיבטים הלוגיסטיים של השיעור.  

  לקבל מושג על אודות האינטראקציה של האדם בקבוצה כדי לקבוע האם
  .התוכנית מתאימה לו

 

הקצאת זמנים 
 מומלצים

 

 שעות לכיסוי כל החלקים בקבוצה גדולה 1:25 – 1:00

 סדרת יוגה קצרה יתרגול פורמאל

 מודעות בנשימה –ישיבת מדיטציה 

 

 

תרגול לא 
 פורמאלי

תרגול "המתנה", אם משתתפים יידרשו להמתין לראיון אישי; אולי דיבור 
 שיח קבוצתי-והקשבה מודעת במהלך דו
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מהלך שיעור 
 טיפוסי

 

 

 סקירה כללית של האוריינטציה 

  תקציר היסטורייתMBSRה, ורקע על המרכז או המור 

 הצגת מיינדפולנס 

 )תרגול קצר )יוגה, מודעות בנשימה 

 שיתוף בקבוצה על התרגול 

 היבטים אירגוניים: שעות, תאריכים, יום תרגול ארוך, נוכחות, אביזרים 

  ,תוכן שיעור: לימוד חוויתי של תרגולים פורמאליים ולא פורמאליים
בתיות הקלטות, תרגול בבית, נושאים: תפיסה, פיזיולוגיה של לחץ, תגו

 (, תקשורת בינאישיתreact / respondוהיענות ללחץ )

 הנחיות להשתתפות: מחויבות, עיסוק בתרגול, אין צורך "להאמין" בכלום 

  :סיכונים ותועלות 

גופניים, רגשיים, זמן, חברתיים; שים לב גם לתחומים וליוצאים מן  –סיכונים 
הראיון: הכלל האפשריים שצריכים לעלות בשיחה עם המנחה במהלך 

, PTSDהתמכרות, התאוששות מוקדמת, פסיכוזה לא מטופלת, דיכאון חריף, 
 חרדה חברתית. 

 
התמודדות טובה יותר, ביסוס על ראיות מחקריות, תלות בתרגול  –תועלות 

עקבי, יכולת טובה יותר לטפל בעצמי, אבל ללא הבטחה שהקורס יצליח לפתור 
 את כל הבעיות. 

 הזמנה לשאלות נוספות 

 יון אישירא 
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 שיעור ראשון

הפגישה הראשונה בת שלוש השעות, כוללת בתוכה סקירה של  סקירה כללית
ההתערבות ויצירת חוזה למידה עם המשתתפים. בנוסף נדבר על 

נפש, הטמעת מיומנויות של ויסות -אורטיים של רפואת גוףיהיבטים ת
עצמי בהקשר לאבחנה הספציפית של המשתתף. המשתתף נחשף 

רה חווייתית לאכילה בתשומת לב, לנשימה בתשומת לב ולסריקת בצו
, תוך עם הנחיה מוקלטת גוף. בפעם הראשונה ניתנים שיעורי הבית

 כוונה להתחיל להיות במודעות קשובה לתחושות הגוף. 

 

 –יש בך יותר טוב מאשר רע מנקודת המבט שלנו, כל זמן שאתה נושם,  נושא
אתגרי אפשר להתמודד עם בחיים. משנה איזה אתגרים יש לך   לא

תשומת הלב הפנייה של חיים וקשיים. מודעות קשובה, המוגדרת 
עבודה מהווה תשתית של ה יותבצורה מכוונת לרגע הזה ללא שיפוט

הזו בגלל שהרגע הזה הוא הזמן היחיד שיש לאדם להבחין, ללמוד, 
 לגדול, או להשתנות.

ינדפולנס בחיים שלנו בניית האמון בקבוצה; הגדרה והטמעה של מי
בצורה חווייתית; פתיחה והתחלה של חקירה; לתת אפשרות 

להתבוננות מכיוונים שונים; לתת אמון שהאדם יכול לראות את עצמו 
 בעיניים "חדשות".

 

הקצאת זמן 
 מומלץ

 שעה וחצי -זמן תרגול
 שעה -דיון קבוצתי

 דק' 30 -לוגיסטיקה )התכנסות, הודעות, שיעורי בית(
 

 תרגול פתיחה ל פורמליתרגו
 סריקת גוף

ניתן להכניס בכל שיעור מספר תנוחות יוגה מהסדרה של תנוחות  -יוגה
 עמידה, במקום ללמד את כולן בשיעור אחד.

 

תרגול לא 
 פורמלי

 של צימוק תרגול אכילה

רצף של שיעור 
 טיפוסי

 וסריקה קצרה על התוכנית. ,ברוכים הבאים

רים למחשבות, רגשות ותחושות ברגע תרגול פתיחה: להתחיל להיות ע
 הזה )כל מה שומעים, רואים ושאר החושים(

תגובות המשתתפים לתרגול המיינדפולנס )אפשר רק מעט תגובות אם 
 הכיתה גדולה(

הסבר על ההגדרה של מיינדפולנס, כולל התייחסות למה שקורה 
בכיתה כהזדמנות להתבוננות בתשומת לב )לא רק בזמן התרגול 

 (.הפורמלי

סקירה על איך כדאי להשתתף בקורס: שמירה על סודיות תכנים 
, אפשרויות תקשורת עם (self-careלעצמנו )שאנשים מעלים, דאגה 

 וכו'.לתת עצות אחד לשני  המורה, לא
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אישי: מה הביא אותך לקורס? מה הכוונות שלך? להרהור דוגמאות 
בזוגות  עבודה  )אפשרויות: קבוצה קטנה או מה אתה באמת רוצה?

 . (ולהדלפני שממשיכים בקבוצה הג

סבב בקבוצה: לתת לכל אחד להציג את עצמו, מדוע הגיעו לקורס ומה 
הציפיות שלהם. המנחה יכול להעיר הערות בונות, שיקוף או לברך על 

בואם, מפעם לפעם. זה לא דיון, המנע מהערות של חברי הקבוצה אחד 
 ור תוך תשומת לב.כלפי השני. כך אפשר להדגים הקשבה ודיב

 יוגה: להדגים תנוחות יוגה של עמידה כמו הר ותנוחות עמידה נוספות.

תרגול אכילת צימוק: הדגמה של תרגול מיינדפולנס בעזרת פעולה 
מיקוד הוא על הרגילה של אכילה, ולאחריה דיון על החוויה, כש

בדיוק היה המראה, הריח, הטעם,  מה – התבוננות ישירה בחושים
התחושה. התבוננות ואכילה איטית של הצימוק עם הנחייה של הצליל ו

המורה ועצירה של התבוננות של המשתתפים. הבאת סקרנות חברית 
קשוב להיות המורה על שקט. בלחקירה, ואז אכילת צימוק נוסף 

התבוננות למסקנות, דעות ותאוריות שהגיעו במיוחד לנטיה להפוך 
להיות על מה זו חוויה, כאשר מהחוויה המידית. הדיון בקבוצה יכול 

ך ההקשרים מהעבר משפיעים על הרגע הזה, יהמורה מראה א
הקשרים פנימיים, יחסים בין רעב, סיפוק, ריקנות ומלאות; ומה עולה 

כאשר נוכחים לפעילות הזו של אכילה. לא חייבים להעלות את 
 מתוך הקבוצה.בעצמם הנושאים האלה אלא לתת להם לעלות 

ש צורך לקשור את ההתבוננות באכילה יחד עם נשימה לבטן: י
ההתבוננות בנשימה מרגע לרגע באותו האופן. הדגימו מספר תנוחות 

נוחות לשכיבה: שכיבה על הגב, ישיבה או ישיבה על כיסא אם יש 
להרגיש את העלייה  :צורך. תשומת לב לנשימה באזור הבטן התחתונה
ן בנשימה כמו והירידה של הבטן עם השאיפה והנשיפה, להתבונ

ית לב. התבוננות לא שיפוטהתשומת , עם אותה שהתבוננו בצימוק
מרגע לרגע על הנשימה האישית, ובכל פעם שהתודעה נודדת, להחזיר 

 בעדינות את תשומת הלב לנשימה.

סריקת גוף: מתשומת לב לנשימה עברו להנחיה של תרגול סריקת הגוף 
 בתנוחה נוחה.כשהאנשים ממשיכים לשכב על הרצפה או לשבת 

לסיים עם שיחה על החוויה של סריקת הגוף והסבר על שיעורי בית. 
הדקות  של סריקת גוף בבית למשך  45לתת הוראות איך לתרגל את 

 השבוע הבא.

 

 ימים בשבוע הקרוב 6סריקת גוף  תרגול בית

 הנקודות 9מתוך חוברת תרגילי הבית: תרגיל 

 ימוקלאכול ארוחה אחת בתשומת לב כמו את הצ

 .upstream/downstream" by D"משימה לבחירה: לקרוא 
Ardell 
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 שעור שני

תיאור 
 כללי

מפגש של שעתיים וחצי, הכולל שעה חווייתית של תרגול מיינדפולנס 
ופיתוח מיומנות, ושעה אחת או יותר של דיאלוג ממוקד והתבוננות בתפקיד 

 ץ. שממלאות תפיסות והתניות בהתעוררות והערכה של לח

יש להציג את התפקיד המכריע שיש לאחריות אישית על התפתחות שינויים 
 ארוכי וקצרי טווח על התנהגויות מיטיבות התומכות בבריאותנו. 

מתן שיעורי בית תוך שימת דגש על תרגול יומי של סריקת גוף גם בשבוע 
השני, בנוסף לתרגול קצר של מדיטציית ישיבה, ואינטגרציה של 

 בחיי היום יום של המשתתפים. מיינדפולנס 

 

נושאים 
 מרכזיים

יצירתית: האופן בו אנו רואים דברים )או איננו רואים  תפיסות ותגובה
 אותם( יקבע במידה רבה כיצד נגיב אליהם. 

נושא זה קשור, בין היתר, לאופן בו המשתתפים רואים את השתתפותם 
רס וגורמי בקורס; כיצד הם רואים את הכאב והחולי שלהם; את הסט

הדחק בחייהם; וכן למידת המחויבות איתה הם יגיעו לקורס וליחס שלהם 
 למשמעת העצמית הנדרשת בקורס. 

הצביעו על הקשר בין תגובתיות ללחץ והתאוששות מאירועי דחק אקוטיים, 
לבין העיקרון לפיו ההשפעות הבריאותיות )לטווח קצר וארוך( שיש לאירועי 

נקבעים על ידי גורמי הדחק כשלעצמם, אלא על  דחק על הגוף והתודעה 'לא
 ידי אופן ההתמודדות שלנו איתם' .  

    

חלוקת 
זמנים 

 מומלצת

 תרגול פורמאלי: שעה אחת

 דקות. 40שיח בקבוצה: 

 דקות, כולל שיח בקבוצה.  30הנקודות(:  9מצגת דידקטית )

 דקות.  20לוגיסטיקה )נוכחות, הודעות, שיעורי בית(: 

 

תרגול 
 ורמאליפ

 מדיטציה קצרה )פתיחה(;

 מדיטציה בישיבה;

 יוגה בעמידה )מספר תנוחות(; 

 סריקת גוף; 

הצגה והיכרות של הנחיות בנוגע - )התבוננות בנשימה( מדיטציה בישיבה
  לתנוחה בישיבה.

תרגול לא 
 פורמאלי

מיינדפולנס בפעולות שגרתיות: צחצוח שיניים, שטיפת  –משיעורי הבית 
, הוצאת אשפה, קניות, קריאת ספר לילדים, אכילה כלים, מקלחת

 )המשתתפים יבחרו פעולה אחת( 
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מהלך 
שיעור 
 אופייני

 סריקת גוף מונחית. 

 יוגה בעמידה.

עבודה בקבוצות קטנות או גדולות. דיון בחוויות במהלך תרגול סריקת גוף 
; בשיעור ובתרגול בבית. מתן תשומת לב מיוחדת ליכולת לפנות זמן לתרגול
בעיות ומכשולים שהתעוררו )הירדמות, שעמום ועוד(; כיצד הם התמודדו 

 עם הקשיים; ומה, אם בכלל, הם למדו על עצמם.

ביסוס ההבנה בנוגע לטבעה האוניברסלי של ה'תודעה הנודדת' ולרעיון 
העבודה עם התודעה מתוך הכרה וקבלה של טבעה, תוך הפניית תשומת לב 

דידה; החזרת תשומת הלב היא חלק חוזרת בכל פעם ששמנו לב לנ
מהמדיטציה בדיוק כפי שהתמקדות באובייקט היא חלק ממנה; לסמן 

כמה חשוב  לעצמנו להיכן התודעה נודדת ומה מעסיק אותה; להדגיש
להפסיק לנסות לעצור ולדכא מחשבות או רגשות או לכפות על דברים 

יא לא לנסות להיות בצורה מסוימת. 'הדרך הטובה ביותר להגיע לאנשהו ה
להגיע לשום מקום', אפילו לא 'להירגע'. החלופה המוצעת היא לאפשר 

(. זוהי דרך חדשה letting goלהרפות/ -)בניגוד ל to let be לעצמנו להיות/ 
 ללמוד. לגוף שלנו יש שפה וחוכמה משלו, שאינה קונספטואלית. 

בוע שוחחו על אכילה מודעת או על חוויה אחרת שהייתה למשתתפים הש
 וקשורה ליחסם לאכול.  

הנקודות. שוחחו על הרחבת שדה  9הנקודות. בחנו את ההתנסות באתגר  9
המודעות בעת פתרון בעיות ועל זיהוי דפוסים התנהגותיים, קוגניטיביים 

ורגשיים המתעוררים בעת התמודדות עם קשיים ואתגרים )ובכלל זה פתרון 
ים פוגעניים או לא מיטיבים וכן הנקודות(. יש להתחיל ולזהות דפוס 9אתגר 

את האופן בו התנסויות עבר משפיעות על הווה )תיוגים, אמונות, זהויות(. 
תובנה המגיעה ברגע אחד. )קשרו נושא זה עם תרגול סריקת –חווית 'אהה!' 

 גוף(.  

)אופציונלי: השתמשו בתמונה של אישה צעירה/זקנה או כל טכניקת 
אופטית על מנת לחקור דרכים בהן אנחנו הטעייה אחרת היוצרת אילוזיה 

  רואים/לא רואים דברים. אם המשתתפים התבקשו לקרוא את המאמר
Upstream/ Downstream   שלD. Ardell ניתן לדון בנושאים הנוגעים ,

 להתערבות ומניעה מוקדמת ודאגה עצמית(.  

ה מדיטציה בישיבה )תשומת לב לנשימה(. ערכו היכרות עם מדיטציה בישיב
תוך הפניית תשומת לב לנשימה כאובייקט המרכזי )עוגן(. ערכו היכרות 

 וחקרו תנוחות ישיבה אפשריות. הנחו מדיטציה קצרה בישיבה. 

 דיון בנוגע למדיטציית בישיבה )תשומת לב לנשימה(.

 עברו על התרגול הביתי. סיימו במדיטציה קצרה )תשומת לב לנשימה(. 

שיעורי 
 בית

 ימים בשבוע(. 6סריקת גוף )תרגול מונחה של 

דקות כל יום. ללא הקלטה.  10-15מדיטציה בישיבה )תשומת לב לנשימה(. 
המשתתפים יתבקשו לתרגל ללא הנחייה. להסביר, כי לא מדובר בניסיון 

לשלוט או לשנות את הנשימה, אלא יש לנסות להיות עם הנשימה )כפי 
ן עולות(,  לזהות שהיא מתרחשת מעצמה( ועם תחושות הנשימה )כפי שה

כאשר תשומת הלב נודדת, ולהחזיר את תשומת הלב באופן מודע ומכוון אל 
 הנשימה.

 לפחות אירוע אחד ביום.   -מלאו את יומן האירועים הנעימים  

 כל יום במהלך השבוע.  בבחרו פעילות יומיומית ובצעו אותה בתשומת לב 
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 שעור שלישי

תיאור 
 כללי

דקות  90מהלכו המשתתפים מתרגלים, במשך מפגש של שעתיים וחצי ב
לפחות, פרקטיקות שונות של מיינדפולנס:  תנועה מודעת / יוגה )'האטה 

כל סוגי היוגה המתמקדים בעיקר בהיבט הפיזי ובנשימה(   -יוגה'
המסתיימת בסריקת גוף קצרה; מדיטציה בישיבה; הליכה מודעת 

 )אופציונלי(.

המתרגלים ישתפו בחוויות  –ה/שיתוף לאחר התרגול הפורמלי תתבצע חקיר
 התרגול שלהם בכיתה ובבית )שיעורי הבית(.

העולים בשלב זה: האתגרים והתובנות העולים במהלך  םנושאים אופייניי
 התרגול הפורמאלי והניסיון לשלב מיינדפולנס בחיי היום יום.

 

נושאים 
 מרכזיים

 ההנאה והכוח שיש בנוכחות בהווה. 

ל  הדברים כפי שהם ברגע זה בגוף ובתודעה, השתתפות וחקירה ש
 באמצעות פרקטיקות של יוגה ומדיטציה.  

 

חלוקת 
זמנים 

 מומלצת

 דקות 70-90תרגול פורמאלי: 

 שיח בקבוצה: שעה

 דקות.  20לוגיסטיקה )נוכחות, הודעות, שיעורי בית(: 

 

תרגול 
 פורמאלי

 מדיטציה )פתיחה(;

 יוגה/תנועה מודעת בשכיבה;

בהליכה )אם יש זמן(: ניתן להציג תרגול זה משבוע שלישי ואילך, מדיטציה 
 אך חובה לתרגלו לפחות פעם אחת לפני יום התרגול הארוך;

 מדיטציה )סיום(.

 

תרגול לא 
 פורמאלי

תזכורת במהלך הדיונים בקבוצה )הן בדיון הקבוצתי המשותף והן בחלוקה 
 לקבוצות קטנות( לדיבור מודע ולהקשבה מודעת. 

 

הלך מ
שיעור 
 אופייני

מדיטציה ישיבה )תשומת לב לנשימה(. הנחיות ספציפיות לביסוס תנוחה 
 יציבה, זקופה ומאוזנת. 

דיון בקבוצה. ישיבה, סריקת גוף ומיינדפולנס בפעולות שגרתיות. שוחחו על 
והגילום בגוף. עשו זאת תוך שימוש בדוגמאות של  חשיבות העיגון

להם בהן חשו מעוגנים בגוף או חסרי עוגן המשתתפים על חוויות ישירות ש
 גופני.
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יוגה בשכיבה. עברו באיטיות על סדר הפעולות בכל תנוחה, כפי שמופיע 
בהקלטה ושלבו הערות והסברים היכן שנדרש. הדגישו שהתרגול הוא של 

 תנועה מודעת, תוך פיתוח גישה רכה לגבול האישי של כל אחד ברגע זה. 

הגבולות הקיימים מבלי לחרוג מהם, תוך כדי אנו לומדים להיות בתוך 
 חקירה מתמשכת, מרגע לרגע,  מה נכון לי כעת.

יש להדגיש בפני המשתתפים, כי עליהם להימנע מכל תנוחה שלהרגשתם 
בתשומת לב  –עלולה להזיק להם, ולעודד אותם לעצור או לנוע בזהירות 

 במקרה של ספק.   –ודאגה עצמית 

ה למשתתפים הסובלים מבעיות כרוניות בגב יש להפנות תשומת לב רב
 התחתון ובצוואר או מכאב כרוני באופן כללי. 

ההנחיה המילולית צריכה להיות מפורשת ומדויקת, כך שהמשתתפים ידעו 
מה עליהם לעשות מבלי להסתכל על המדריך המדגים את התנוחה בעודו 

החוצה, נותן הוראות )לדוגמא: בשכיבה על הרצפה "כאשר אתם נושפים 
העלו את הברך הימנית לכיוון החזה וחבקו את השוק בעזרת הידיים..."(.  

המדריך רשאי לנוע בכיתה ולהדריך את המשתתפים באופן פרטני, אם 
הדבר נדרש. בקשו רשות מהמשתתף אם ברצונכם לערוך התאמות בתנוחה 

 שלו באמצעות מגע פיזי.

 גול בתנועה. לאחר התרגול ערכו דיון קבוצתי על חוויית התר

עברו על יומן האירועים הנעימים.  הפנו תשומת לחוסר הבולטות של 
 אירועים נעימים בחיינו וכיצד אירועים אלו 'עוברים מתחת לרדאר'.  

)אופציונאלי: לפני הדיון הקבוצתי ביומן האירועים הנעימים ניתן לערוך 
עים,  התבוננות מונחית במהלכה יתבקשו המשתתפים להיזכר באירוע נ

להתמקד בתחושות הגופניות, ברגשות ובמחשבות כפי שהם זוכרים אותם, 
שהם  –תחושות, רגשות, מחשבות  –ואז להפנות את תשומת ליבם לתופעות 

 חווים ברגע זה(. 

נפש, דפוסים חוזרים, ומה המשתתפים שמו לב או -יש להדגיש קשרי גוף
ות במהלך סריקת הגוף למדו על עצמם. יש לבחון יחד האם היו חוויות נעימ

בשבוע החולף. לחקור אילו איכויות בכל אותם רגעים ואירועים נעימים 
גרמה לתיוגם כנעימים? אילו איכויות משותפות יש לכל אותם ארועים 

, יחד עם יומן האירועים הלא 4נעימים? )בחינה זו יכולה להיערך גם בשבוע 
 נעימים(. 

)בכל יום תרגול אחר(. להדגיש את סריקת גוף או יוגה  מתן שיעורי בית,
החשיבות בירידה לרצפה ועבודה מודעת עם הגוף בכל יום , גם אם לכמה 

 דקות בלבד.

סיימו את השיעור במדיטציית ישיבה קצרה, תשומת לב לנשימה, הרחבת 
 תשומת הלב לגוף כולו.  

  

שיעורי 
 בית

גול מונחה של החליפו )כל יום ( בין תרגול מונחה של סריקת גוף לבין תר
 ימים בשבוע(. 6יוגה בשכיבה )

 דקות כל יום. 10-15מדיטציה בישיבה )תשומת לב לנשימה(. 

 לפחות אירוע אחד ביום.    -מלאו את יומן האירועים הלא נעימים  
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 שעור רביעי 

במהלך המפגש בין השעתיים וחצי, המטופלים נפגשים עם השילוב של  סקירה כללית
התירגולים הגדולים העיקריים של מיינדפולנס, רגולים ישלושת הת

סריקת גוף,  – רגלו בביתם במהלך שלושת השבועות הקודמיםיתש
 ה יוגה( ומדיטציה בישיבה.תנועה מודעת )האט

 

כיצד תנאים ותפיסות מעצבים את חוויותינו. על ידי תרגול  נושא
ת מיינדפולנס, אנו מטפחים סקרנות ופתיחות לטווח המלא של החוויו

ודרך תהליך זה אנו מטפחים יכולת קשב רבה יותר וגמישה. אנו 
לומדים דרכים חדשות להתייחס לרגעי לחץ ולאירועים מלחיצים, בין 

אם הם פנימיים או חיצוניים. חקירה של מיינדפולנס מתוך כוונה 
להפחית את ההשפעה של התגובות להרגלים אוטומטיים וכן פיתוח 

למצבים  להגיב באופן חיובי ובאופן יזוםשל דרכים מועילות נוספות 
תוצג וחוויות מלחיצות. הבסיס הפיזיולי והפסיכולוגי של תגובת לחץ 

לעבר השימוש במיינדפולנס כדרך לעבוד עם, יופנה דיון מעמיק ו
מהירות ממצבי לחץ ומחוויות מלחיצות. ולהתאושש בלהפחית, 

כוון להכרה תרגול יומי ממדגיש התרגול הביתי שהוקצה לשבוע זה 
 .סים של תגובות להרגלים אוטומטייםוחקירה התנסותית בדפו

 

הקצאת זמן 
 מומלץ

 שעה ועשר דקות  – תרגול פורמלי

 השע – דיון קבוצתי

  דקות 20 –לוגיסטיקה )נוכחות, הודעות, שיעורי בית( 

 

 מדיטציה של תשומת לב פתוחה  תרגול פורמלי
 יוגה בעמידה 

 מדיטציה בישיבה 
 סגירה  מדיטציית 

 

תרגול לא 
 פורמלי

תזכורות במהלך הדיון בקבוצה )הן בקבוצות הגדולות והן בקטנות( 
 של הקשבה ודיבור קשובים.

 

רצף של שיעור 
 טיפוסי

 תנוחות עמידה ביוגה 

דגש מדיטצית ישיבה עם התמקדות בנשימה, תחושות בגוף ובכל הגוף. 
דרכים לעבודה עם  מיוחד על עבודה עם תחושות גופניות של כאב. הצגת

אי נוחות/כאב: )שינוי בתנוחה אם הכאב תלוי במנח, שימוש בתחושות לא 
נעימות כאובייקט למודעות על ידי חקירת האיכות, המשכיות, וטבע 

התחושות כשיא מתמשך של היבטי השינוי. או הסטת הקשב אל הנשימה 
 אם התחושות מציפות(. 
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הפתוחה שהייתה במהלך החוקר את ישיבת המדיטציה שיח קבוצתי 
המפגש. חקירת החוויה של עבודה עם תחושות פיזיות, התרגול היומי, 

ויוגה. כיוונון של הנחיות היוגה, אם יש צורך. הזמנה לחקור את היחסים 
 בין תרגול יוגה וסריקת גוף. בהקשר לחוויות החיים היומיומיות.

מן התחושות לחילופין: לפני כן שיחה קבוצתית עם המשתתפים לגבי יו
הלא נעימות. לשקול הובלה של הנחיה קצרה  שמבקשת מהמשתתפים 

לבחור אירוע אחד לא נעים, תוך התמקדות בתחושות גוף, רגשות, 
)זה  ומחשבות כפי שהן מופיעות כזכרון, ואז כפי שהן מופיעות ברגע ההווה

 מאפשר גם לאלו שאינם מילאו את שיעורי הבית לתרגל זאת(. 

, תוך עירנות מיוחדת לחקור את מן האירועים הלא נעימיםסקירה של יו
ההכרות עם רגעים לא נעימים. דגש על הקשר בין התודעה לגוף, דפוסים, 

במה שאנשים מבחינים/לומדים בקשר לעצמם. תהייה משותפת לגבי 
רגעים שנחווה כלא נעימים במהלך התרגול הפורמלי או הלא פורמלי בבית 

תכונות משותפות לכל הרגעים הבלתי נעימים או בשבוע שחלף. חקירה של 
חוויות שגרמו להם להיות מתויגים כלא נעימים. אילו איכויות יש 

 לתחושות או לחוויות הלא נעימות המובהקות הללו במשותף? 

)הערה: אם בשיעור שלוש לא נחקרו אירועים נעימים, אז בשיעור זה 
 יחקרו גם אירועים נעימים וגם לא נעימים(

ממשיכים לחקור תחושות גופניות, רגשות, ומחשבות קבוצתי:  שיח
איך למעשה אנו  – המשויכות לאירועים לא נעימים. חיבור לחווית הסטרס

חווים זאת פיזית, קוגניטיבית ורגשית. בקשו מהמשתתפים לתת שם 
מלחיץ אותך במיוחד ומה אתה מגלה על כך דרך התרגול  מה – ללחצים

עם הכיתה תגובות הרגליות אוטומטיות לסטרס. של מיינדפולנס? חקור 
איך זה משפיע על התודעה, גוף, הבריאות ודפוסי התנהגות? בהקשר 

 שלי )ומה היא הדרך שלי, בכל מקרה?לציפיות, ללא ללכת בדרך האישית 
האם ידעתי מה היא אם הייתה עליה, וכמה זמן היא תחזיק?( הגדרות של 

 .סטרס ולחצים

 יות התפתחות ומחקרים על סטרס של )ראה, למשל, תאור 

(Canon, Selye, Holmes And Rahe, Lazarus, Mcewen 

 להקצות זמן לתרגול הביתי

 לסגור את המפגש עם מדיטציה בישיבה

להחליף את ההקלטה של סריקת גוף בהקלטה של יוגה בשכיבה,   תרגול בית
 בכל יום למשך שישה ימים. 

  ל יום עם התמקדות דקות בכ 20מדיטציה בישיבה למשך
 .בנשימה, תחושות פיזיות אחרות, ומודעות לגוף כולו

  שימת לב לתגובות והתנהגויות של סטרס שמופיעות במהלך
 השבוע, מבלי לנסות לשנותם. 

  ,מודעות לרגעים בהם מתגלה במהלך השבוע תחושת תקיעות
 חסימה, קהות וסגירה.

  המידע.סקירת אינפורמציה בנוגע לסטרס בחוברת או בדפי   
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 שעור חמישי 

המשתתפים יעסקו בשלושה תירגולי מיינדפולנס עיקריים אותם הם  סקירה כללית
סריקת גוף, האטה יוגה קשובה,  הכירו גם בזמן התירגול בבית:

ומדיטציה בישיבה. שעור זה מסמן את אמצע הקורס. הוא מדגיש את 
 היכולת של המשתתפים להתאים את עצמם מהר יותר וביעילות
גדולה יותר לאתגרים וללחצים של היום יום. תרגול חווייתי של 

בדגש על אסטרטגיות התמודדות הממוקדות מיינדפולנס ממשיך 

 Lazarus andFaolman, andבבעיה, ברגש, ובמשמעות )ראה 

Folakman .) חלק מרכזי בשיעור הזה סובב סביב היכולת של
יות ממשיכות המשתתפים להתאושש ממפגשים יוצרי לחץ. אסטרטג

להתפתח יחד עם היכולת ההולכת וגדלה להתייחס ולטפל באופן 
מדוייק יותר במגוון התפיסות והתגובות הגופניות ולהשתמש 

במודעות כדי להפריע באופן מכוון להפעלה של הרגלים ישנים ולא 
מועילים. תרגול יומי ניתן כשעורי בית, עם דגש על ההתבוננות 

 ה בחיי היום יום. והיישום של מודעות קשוב

   נושא ראשון: נושא

להדגיש את דפוסי ההתחמקות מקושי  –מודעות לתקיעות בחיים 
)מאבק או מנוסה, תגובתיות ללחץ, אוטומטיות, חוסר תשומת לב(. 

לתת שם לצד  –חקירה של הדרכים של אנשים להתחמק ולהתכחש 
ות, התמכרויות שונות, אדיש  "הצל" של דפוסי ההתמודדות שלנו:

הדחקה של רגשות, אובדנות. יש לזכור שאסטרטגיות התמודדות אלו 
נשענות על מנגנונים שנועדו להגן ולשמור על השרידות, ולכן יש לכבד 

אותם. אך בו בזמן להזכיר שכרגע הם כבר לא השרדותיים יותר, אלא 
 מזיקים. 

  נושא שני:

ע של לחבר מיינדפולנס לתפיסה והערכה של רגעים קריטיים )הרג
המגע של התודעה עם האוביקט(, ולהתעוררות של תגובתיות גופנית, 

רגשית, קוגניטיבית, והתנהגותית. הדגש הוא על היכולת להגיב באופן 

( לארועים מלחיצים. react( לעומת להיות תגובתי )respondמושכל )
לחקור את ההשפעה של תגובתיות רגשית לבריאות ומחלה. ללמוד 

רגשות, וכשזה מתאים, ללמוד להביע אותם לכבד את מגוון ה
 בבהירות ועם כבוד לעצמי ולאחרים. 

 

הקצאת זמן 
 מומלץ

  דקות 20שעה אחת ו  –תרגול פורמלי 

  שעה אחת –דיון קבוצתי 
  )דקות 10 –מנהלות )נוכחות, הודעות, שעורי בית 

 תרגול פורמלי
 מדיטציה לפתיחה

 יוגה בעמידה
 מדיטציה בישיבה

 רהמדיטציה לסגי

תרגול לא 
 פורמלי

תזכורות להקשבה מודעת ודיבור מודע במהלך הדיונים בקבוצה )גם 
 הגדולה וגם בקבוצות קטנות(.
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רצף של שיעור 
 טיפוסי

 תרגול יוגה בעמידה

נשימה, גוף,  –האלמנטים  5דקות של ישיבה במדיטציה עם  45
ן בתודעה, להבחי צלילים, רגשות, מחשבות. להתבונן בהם כ"ארועים"

ביניהם לבין התוכן של המחשבות, ואז לעבור למודעות פתוחה. 
 להדגיש יציבות. 

זה אמצע התוכנית. איך זה עובד בשבילך עד  עבור לדיון רפלקטיבי:
מה מידת  מה נחשף בחיים שלי? מה אני לומד? עצור להרהר: כה?

המחויבות שלי לתוכנית עד כה מבחינת נוכחות בשעורים ושיעורי 
אני מוכן להתחייב לחלק השני של התוכנית? לשים לב האם  הבית?

שצמיחה אינה לינרית )בקו ישר(. לשחרר ציפיות לגבי החצי השני של 
הקורס כאילו הוא יהיה כמו החלק הראשון. להזמין לתרגל ולהתסכל 
על כל רגע כאילו הוא התחלה חדשה; הזדמנות להיות מחובר ומעורב, 

 ולהרגיש חיי לגמרי. 

צע קורס. מי שמסיים עובר לזוגות לשתף על סיכום שאלוני אמ
המחצית. )אם אין שאלוני אמצע, אפשר לעשות עבודה בזוגות וסיכום 

 בקבוצה הגדולה(. 

 חקירה של תרגול מדיטציה ויוגה ותרגול הבית. 

חקירה של תגובות ללחץ שהיו השבוע. לשים לב לדפוסי התנהגות 
ושה של "להיות תקוע" חוזרים, מחשבות, ורגשות שמתקשרים לתח

 בתגובתיות אוטומטית. כולל הדפוסים שעולים בזמן תרגול מדיטציה. 

( עם מודעות respondלהציג את האפשרות להגיב אופן מושכל )
לרגעים האלה, במקום תגובתיות אוטומטית. חשוב להדגיש 

שבמצבים רבים תגובתיות אוטומטית היא מועילה ומתאימה. כמו כן, 
צמו אלא איך שמגיבים אליו שקובע שת ההשפעה על זה לא הלחץ ע

 התודעה והגוף )במידה רבה. אך לא מוחלטת(.

 Full Catastropheלהציג את תגובה מול תגובתיות מתוך  אפשרות:
Living להזכיר תיאוריות לגבי עמידות ללחץ, התמודדות, חוסן .

 (. הכי טובKobasa, Antonovsky, Schwartz and Shapiro)למשל, 
לעסוק בהיבטים התיאורתיים דרך דיאלוג ורפלקסיה ולא דרך 

 הרצאה דידקטית. 

לעבור על שיעורי הבית לשבוע הקרוב. להדגיש את ההקלטה החדשה 
של מודעות בישיבה שיש בה יותר שקט ופחות הנחיות כדי לאפשר 

 למשתתפים לתרגול יותר לעומק בעצמם. 

 ישיבה לסיום. 

מדיטציה בישיבה ויוגה  ור החדש עם ההנחיות:חלק את התקליט תרגול בית
ישיבה עם יוגה  בעמידה. בכל יום לעשות את התרגולים לסירוגין:

 בעמידה יום א' וסריקת גוף ויוגה בשכיבה ביום ב' וכולי. 

 למלא את יומן קשיים בתיקשורת

להביא מודעות לרגעים בהם מגיבים באוטומטיות ולחקור את 
ל עם מודעות קשובה, התרחבות, האפשרות להגיב אופן מושכ

ויצירתיות בתוך המדיטציה הפורמלית ובחיי יום יום. לזכור את 
הנשימה כעוגן. הנשימה כדרך לחזק את המודעות אל מול הדפוסים 

 התגובתיים, להאט ולעצור כדי לבחור באופן מודע יותר. 
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 שעור שישי

בדגש  MBSRוייתי ב זהו שיעור הנמשך שעתיים וחצי ובו נמשך האימון החו כללי
 בצורה יעילה יותר. לחץעל היכולת הגוברת להתמודד עם 

הדיון בקבוצה מכוון להמשך הפיתוח של "אסטרטגיות התמודדות 
טרנפורמטיביות", גישות והתנהגויות המחזקות את האיכויות הפסיכולוגיות 

 הידועות כ"עמידות ללחץ" או חוסן.

אותן  MBSRולמיומנויות של ה  החלק התאורטי מתחבר באופן ישיר לכלים
 מתרגלים, ומעוגן בחוויות חיים אמיתיות של המשתתפים.

הדגש ממשיך להיות על הגדלת מאגר המשאבים הפנימיים של המשתתפים 
כדי לטפח גישות ועמדות המגבירות בריאות. דגש נוסף הוא על היישום 

 אדם. המעשי של יכולות אלה ביחס לנסיבות חייו ומצב בריאותו של כל

שוב ניתנים תרגולי מיינדפולנס יומיים כשיעורי בית בדגש על תרגול ויישום 
 מיומנויות אלה בחיי היומיום. 

המשתתפים לוקחים חלק בחקירה עמוקה של הלחץ כפי שהוא בא לידי 
 ביטוי בתקשורת בינאישית.

המיקוד של מפגש זה הוא בניית אסטרטגיות המיישמות מיומנויות ושיטות 
MBSR  .שנלמדו עד כה בשדה של התקשורת הבינאישית 

מגוון סגנונות תקשורת נבחנים ברמה התאורטית והחווייתית ונלמדות 
 אסטרטגיות לתקשורת בינאישית אפקטיבית ויצירתית יותר.

תקשורת תחת לחץ; להכיר את רגשותיך; לבטא את רגשותיך בצורה  נושאים
אישית; ולמכשולים מדוייקת; הגברת המודעות לדפוסי תקשורת בינ

 לתקשורת.

מיינדפולנס בינאישי: להישאר מודע ומאוזן ביחסים עם אחרים, במיוחד 
במצבי לחץ כרוני או אקוטי, במצבים של ציפיות גבוהות מצד אחרים, על 
רקע הרגלים ישנים של ביטוי או הדחקה רגשית וסביב סוגיות של נראות 

 עצמית בחיי היומיום. 

יתחנו לאורך כל הקורס, הדגשת טיפוח היכולת על בסיס הכישורים שפ
 להיות גמיש יותר ולהתאושש מהר יותר במצבים בינאישיים מאתגרים.

הקצאת 
זמן 

 מומלצת

 דקות 10שעה ו  -תרגול פורמלי 

 דקות 10שעה ו  -דיון קבוצתי 

 דקות 10 -מנהלות )נוכחות, הודעות, שיעורי בית( 
 

תרגול 
 פורמלי

 יוגה בעמידה

 בישיבה מדיטציה

 מדיטציית סיום
 

תרגול לא 
 פורמלי

תזכורות להקשבה מודעת ודיבור מודע במהלך הדיונים בקבוצה )גם הגדולה 
 וגם בקבוצות קטנות(.
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מבנה 
שיעור 
 טיפוסי

 יוגה בעמידה

נשימה, גוף, צלילים, מחשבות ורגשות, מדיטציה בישיבה עם פחות הנחיות: 
 מודעות רחבה/נוכחות פתוחה.

י: להחזיר את משובי האמצע עם הערות. אפשר להשתמש אופציונל
בציטוטים אנונימיים מתוך משובי המשתתפים כדי לזהות ולשתף עם כולם 

 את החוויות והלמידות של הקבוצה המסויימת הזו.

דיון בתרגול בבית, במיוחד חוויות הנוגעות לתרגול עם הקלטות למדיטציה 
 הישיבה.

 יצירתית יותר בחיים ובמדיטציה? למה שמת לב בכל הנוגע לתגובה 

 האם היו צורות תגובה חדשות?

 מה הפתיע אותך?

דיון ביום התרגול המתקרב. הסבר את הכוונות שמאחורי היום הזה ותאר 
בפירוט את מבנה היום, כולל החשיבות של "דאגה לעצמי" וזמינות המורה. 

תן הצעות דיון בדרך להתמודד עם פרקי זמן ממושכים של שתיקה ותרגול. 
להכנות ליום, כולל דברים שכדאי להביא: אוכל, בגדים נוחים )שכבות(, מזרן 

 או שמיכה.

היזכר במצב מתוך יומן האינטראקציות הקשות.  -אופציונלי: הרהור מונחה 
נסה לזהות דפוסים של התנהלות ביחסים וכיצד הם נחווים בגוף ובתודעה 

 ואיך האם באים לידי ביטוי כהתנהגות.

 ציונלי: דיון בקבוצות קטנות או בזוגות.אופ

 דיון קבוצתי על רגעים קשים בתקשורת בינאישית.

  ישנם מספר תרגילים שניתן להשתמש בהם כדי לחקור את הנושא.

 . לאפשר לנו להיות יותר מודעים אליונוטה  םיחסישל דפוס  המחשת

 דפוסיםלמוגברת מודעות  הדיאלוג והחקירה בתרגילים אלה מאפשרים
אישית, אלא גם -, לא רק בתחום התקשורת הביןהרגלייםהתנהגויות לו

 בחיים הפנימיים. 

כיצד דפוסים ולהבחין  ולהרהר יחדיו על חוויות אלהלעצור חיוני  זה
 ביטויים חיצוניים למצבים פנימיים של גוף ותודעה.יחסים הם במערכות 

כמשתתפים עדים או כהווה החוויה שלהם ברגע ההמשתתפים מקשרים בין 
הדפוסים הקוגניטיביים, הרגשיים וההתנהגותיים לבין  בתרגילים אלה

 במהלך הקורס. להם יותר הפכו מוכרים שלהם אשר  האישיים

בצורות חדשות הזדמנות למשתתפים להתנסות מספקים  תרגילים אלה גם
 .אינטראקציה בינאישיתדרכי והתנהגות של 
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 הבאים )או כלתרגילי התקשורות ד מהכוונה מאחורי עיסוק בכל אח הערה:
 טיפוח המודעות. היא  (אחריםה

 .היסודית הכוונהמפחות  השל התרגיל חשוב הצורה

 2)זו לא רשימה ממצה(: חלק מהאפשרויות לתרגילי תקשורתלהלן 

  סביב המגע תפקידים "תרגילי דחיפה" ברוח האייקידו, משחק
זוזה ת(; הימנעות מקונפליקט/מקבל את המכה) הראשוני

ות, השתתפות במאבק תוקפנ ;ותעיכנ ;יאגרסיב-יהצדה/פסיב
מעורב להישאר ", כניסה"/התערבבותת/וואסרטיביבין שווים; 

 .ועם קשר עין ופרק כף היד, תוך עזיבת הנתיב התוקפני

 אינטואיציהסמוך על העם מתנדב )לבחור בזהירות, להדגים 
סיטואציה התרגיל הוא הזדמנות לבחון תגובות שונות ל(. שלך

להתבסס היטב ברגע, של קונפליקט: למצוא את המרכז שלי 
להצטרך לשלוט לחלוטין לא גם לא לברוח אבל בעמדתי, 

לפתח את היכולת לשנות תוכנית פעולה שהחלה, לזוז ; במצב
 הסתובבלמפרק כף היד(,  קשר )יד אלליצור , כשצריך מהדרך

המבט  בנקודתלהכיר , ולהסתכל על הסיטואציה מהצד השני
; להישאר בתהליך שלימבט הנקודת לבטא את  של האחר;

להיות בשליטה מלאה; מוביל ומבלי לדעת לאן הוא מבלי 
 קרקוע ומציאת המרכז.תשומת לב, פתיחות, שמירה על 

  דומה לעיל, אבל  -אייקידו מבוסס מילולי משחק תפקידים
 המתנדב. דיאלוג עםבנעשה 

  על ידי ביטוי י תקשורת דפוסשל  הפיזיתחוויה וחקירה ברמה
אגרסיבי, אסרטיבי, פסיבי,  )כלומרואפשרויות שונות דפוסים 

תוך  תנוחות, אוליהקבוצה מנסה '(, לאחר מכן ווכ
 .אינטראקציה בזוגות, קבוצות קטנות או כל הכיתה

 המנחה מנחה את המשתתפים לעמוד זה מול הנחות:  תריחק
או לבין הנחות התבוננות  הבדלים ביןללשים לב ו, זה בדממה

דיאלוג מובנה ניתן אחר כך לקיים  .ת מחשבותפרשנות/קריא
 .בין המשתתפים

  המשתתפים מקבלים נושאזוגות דיבור והקשבה: בתרגיל 
אחד מדבר, אחד מקשיב,  .ולכנים של הקורסדיונים הנוגע ל

 .תפקידיםאח"כ מחליפים 
 

 שיעורי בית.
 

תרגול 
 בבית

יבה לסירוגין עם סריקת גוף ו/או יוגה תרגול עם הקלטות: מדיטציה ביש
 בעמידה או בשכיבה.

 

  

                                                      
2
כדאי לחשוב על ההקשר . ב ומותאמת לתרבות ולצרכים של משתתפים אמריקאיים"זו רשימה המבוססת על העבודה בארה 

או עד כמה נכון לבצע ? עד כמה מתאים לעבוד במגע אצל אוכלוסיות שונות –למשל . התרבותי והחברתי של תרגילים כאלה
יש להתאים חלק זה להקשר בו עבודים בישראל או ? ן לדכאוןאקטיבציה של מצבי כניעה אצל מי שנמצאים ממילא בסיכו

 [אסף פדרמן. ]וכדאי להעלות נושא זה בהדרכה, בעולם
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 (המפגש הארוך)יום תרגול 

שעות נועד לסייע למשתתפים לבסס  7.5האופי האינטנסיבי של מפגש זה שנמשך  כללי

ובו , במגוון מצבים בחייהם MBSRבאיתנות וביעילות את היישום של מיומנויות 
ל כלים אלה הרבה מעבר למועד סיום זמנית להכין אותם לקראת היישום ש

 .התוכנית

בין אם היא מסווגת , ופתיחות לכל חוויה, טיפוח תחושת נוכחות מרגע לרגע נושאים
 .כהזדמנות לתרגל תשומת לב מודעת, תלא נעימה או נייטרלי, כנעימה

תרגול 
 פורמלי

 יוגה

 מדיטציה בישיבה

 סריקת גוף

 מדיטציה בהליכה

 מדיטציית הר או אגם 

 (בארוחת צהריים, לא פורמלי)מדיטציה באכילה 

 הליכה חופשית : אופציונלי

 (metta) מדיטציית טוב לב אוהב

עם עצירה להבחין בדבר , אולי בחוץ, מדיטציית ראייה ואחריה הליכה מודעת
 .אחד

 מדיטציית סיום

תרגול לא 
 פורמלי

 מרגע לרגע במהלך תרגול פורמלי ובמעברים, מודעות מתמשכת

ה שיעור מבנ
 טיפוסי

 מבנה שיעור טיפוסי

 :אפשרויות לסשן בוקר

 מדיטציית ישיבה קצרה בשתיקה

שכוללות שמירה על , והנחיות למשך היום, ים/הצגת המורה, ברוכים הבאים
 '.וכו, זמינות מורים, דאגה לעצמי, הימנעות מקשר עין, שתיקה

 התמקדות במודעות לנשימה: מדיטציה בישיבה

 .אפשרות לסיים בסריקת גוף קצרה עם, יוגה מונחית

 עם הנחיות הכרות לתרגול: מדיטציית הליכה איטית
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 יותר שתיקה, פחות הנחיות: מדיטציית ישיבה

 פחות הנחיות: מדיטציית הליכה איטית

דימויים אלה מסייעים לאנשים להבין את התרגול  -מדיטציית הר או אגם 
מתוך הרגע הנוכחי למקום  ולא נועדו כדי להוציא אותם, ברמה עמוקה יותר

אלה מטאפורות המשמשות לחבר להיבטים של התרגול הקשורה . או זמן אחר
 .גמישות ועוצמה, ליציבות

עם אפשרות לספר סיפור בעל ערך , הזדמנות למתן עידוד או השראה -שיחה 
הוראתי או להקריא שיר ולהביא דרכו את אחד או יותר ממרכיבי ההוראה 

 .תהמרכזיים של התכני

 הנחיות לארוחת צהריים

 ארוחת צהריים בשתיקה

 אפשרויות לסשן אחר הצהריים

 יוגה בעמידה או

עם הדרכה מילולית ספציפית ומדויקת של , איטית/תרגיל הליכה מהירה
בעת תנועה ובעת , כלול הנחיות חוזרות על עצמן המכוונות להבחנה. המורה
על דגש על האפשרות למתן שים דגש . במגוון חוויות של גוף ותודעה, עצירה

: הערה. )ואת האפשרות להכנס ולצאת מהתרגיל, מענה לצרכים שמתעוררים
הנחיות המורה כוללות , אם אנשים בוחרים לשבת במשך חלק או כל התרגיל

הצעות להמשך השתתפות על ידי התבוננות בחוויות פיזיות ומנטליות בזמן 
 (.ישיבה

, צב ההליכה הרגיל של כל אחדבהדרגה עבור לק, התחל בהליכה איטית
מחשבות , הזמן את האנשים להיות קשובים בזמן העצירה לגוף...עצור

עם הנחיות להגביר , ובהדרגה הגבר מהירות, התחל ללכת בקצב נוח...והרגשות
ולנוע אל עבר מטרות ברורות ( לחשוק לסתות, אגרופים לקפוץ)את המתח בגוף 

... ואז עצור , תוך כדי שינוי כיוונים, המשך להגביר את הקצב(... דמיוניות)
התחל ללכת שוב בקצב רגיל עם הנחיה להישאר  ...תשומת לב למלוא החוויה

תוך שממשיך , שחרר את האגרופים והלסתות, הגבר את הקצב ...נוכח ופתוח
המורה מבקש מהמשתתפים לשים לב  ...עוצר, משנה כיוונים, ללכת מהר יותר

תודעה ולשים לב אם יש הבדל לעומת סיבובי ההליכה לחוויה הנוכחית בגוף וב
, המורה נותן הנחיות להליכה איטית מאוד לאחור בעיניים עצומות. הקודמים

ואז , נשען בעדינות למגע עם אחר לפני שמשנה כיוון, הידיים לצדי הגוף
 ...המורה מבקש מהמשתתפים לשים לב לחויית הגוף והתודעה ...לעצור

וממשיך את ההזמנה ללכת לאט לאט , לכוון למרכז החדר המורה נותן הנחיות
 ליצור קשר עם אחרים והשאר במגע פיזי תוך כדי תנועה לכיוון מרכז, לאחור

אפשר למשתתפים לבחור בין , כדי לאפשר לכולם להשתתף: הערה. )החדר
 (.תנועה במגע עם אחר או ללא מגע
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, דגש על מרחביות, יבורההנחיה היא תוך מיעוט בד: מדיטציית טוב לב אוהב
מדיטציה זו מסייעת לאנשים לזהות בעצמם איכויות של . )וסיום בשתיקה

שכבר קיימות ושניתן , כלפי עצמי וכלפי אחרים, חום וחמלה, ידידות, טוב
יש להעניק אישור לאנשים לזהות . אבל שאולי עדיין לא מודעים אליהן, לטפחן

שרות שאיכויות אלו קיימות בתוך גם לאפ -ולהסכים לכל התנגדות שמופיעה 
 (.עצמי וגם לניסיון לאחלן לאחרים

בזמן , ישיבות קצרות לסירוגין עם הליכות קצרות: תרגילי סיום אופציונליים
 .מעבר מהליכה לישיבה מתיישבים בכל מקום שמתאפשר

עוצר ומבחין בדבר , אפשר בחוץ, מדיטציית ראייה ואחריה הליכה מודעת, או
צלצל בפעמון מדי פעם כדי להחזיר את המשתתפים בחזרה המורה מ. אחד

ואחריו מדיטציית , לחדר ומנחה התבוננות על הזיכרון של מה נראה קודם לכן
 .מודעות פתוחה

דנים במה , 4ואז בקבוצות של , יציאה מהשתיקה על ידי לחישות בזוגות
 .שנלמד ונחווה במהלך היום וכיצד המשתתפים התמודדו עם אתגרים

. הדגישו כי היום לא היה אמור להיות נעים או לא נעים -ודיאלוג קבוצתי  דיון
הזמינו משתתפים . להעלות את השאלה של איך כל אחד עובד עם מה שמופיע

 .שהיו להם קשיים לדבר עליהם ולהרגיש שהם מקבלים תמיכה

 מדיטציה בישיבה

, במעגללעמוד , להחזיק ידיים: אשר עשוי לכלול, טקס סיום: אופציונלי
להתכוונן לתחושה של שלמות ושייכות , ליצור קשר עין, להסתכל מסביב
 .מציאת מילה אחת לתאר את החוויה של היום או של הרגע, לקבוצה הגדולה

 פרידה
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 שעור שביעי

  סקירה
 כללית

 

 

 

 

. MBSRבמיומנויות של אימון חוויתי ממשיך את המפגש זה, שאורכו שעתיים וחצי, 
ן וסקירה על שיעור היום הארוך. יתכן ויהיה המשך של הדיון/שיחה מתקיימים דיו

. המשתתפים מתבקשים להביא יותר מרחב אישי 6על תיקשורת שהתחיל בשיעור 
אל הבחירה של תירגולי המיינדפולנס הפורמלי הנעשה כתרגול בית במהלך השבוע 

 בין המפגש הזה למפגש האחרון. 

רגול יומי, ללא הנחיות מוקלטות. המשתתפים דקות ת 45הדגש הוא על תחזוק של  
דקות  20יוזמנו ליצור את התמהיל המתאים להם מתוך התרגולים השונים. )למשל 

דקות של סריקת גוף.( הכוונה היא להמשיך  10דקות של יוגה,  15של ישיבה, 
עידוד ידי -לולתחזק את המשמעת והגמישות של תרגול מיינדפולנס אישי יומי ע

 ת לב לתנאים המשתנים בחיים שלהם.להיות בתשומהמשתתפים 

 שילוב תרגול מיינדפולנס באופן יותר מלא ואישי לתוך חיי היומיום.  נושא

המשתתפים מתבקשים להרהר באופן מכוון על בחירות בסגנון חיים שקל לאמץ 
 וליישם ושמזינות אותם כמו גם אלה שקשה לאמץ וליישם ומגבילות אותם.

 המלצות
 ת הקצא

 זמן

 דקות 35שעה ו  –תרגול פורמלי 

 דקות 45 –דיון בקבוצה 

 דקות 10 –לוגיסטיקה )נוכחות, הודעות, שיעורי בית( 

תרגול 
 פורמלי

 (mettaטוב לב אוהב ) אפשרויות למדיטצייה בישיבה: הר, אגם או

 (, הליכהלבחור מאחד השיעורים הקודמיםאפשרויות אחרות: יוגה )

תרגול לא 
 פורמלי

ולדבר בתשומת לב להקשיב במהלך דיוני השיעור )בקבוצה קטנה או גדולה( יר להזכ
 בתשומת לב.

מהלך 
שיעור 
 טיפוסי

 

 

 

 

 

 

 האפשרויות כוללות אחד או את שני התרגילים הבאים:

. תרגיל החלפת מקום ישיבה: אחרי שהמשתתפים מוצאים מקומם בחדר 1
תם לעצום עינים ולהבחין איך זה מרגיש להיות יושבים היכן ומתישבים, הזמן או

 שהם יושבים. 

 :הזמן אותם

לשים לב למה מוכר, אם זה מושב שהם בוחרים בדרך כלל, או מה שונה אם 
 זה מושב חדש.

לשים לב לתחושות פיזיות, מחשבות, ו/או רגשות שיתכן וקיימות כשהם 
 יושבים במקום המוכר או החדש.

אותם לפקוח עיניים ולהרגיש כיצד החדר ניראה מהפרספקטיבה עכשיו הזמן 
 הזו. האם זה אותו החדר? מדוע הם בחרו לשבת במקום שישבו כשנכנסו ? 



אין לשכפל או להעתיק תכנים מחוברת זאת בשום מקרה, וללא אישור בכתב ממכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה, 

 .2017שמורות  המרכז הבינתחומי הרצליה. כל הזכויות

87 
 

 

 

 

מהלך 
שיעור 
 טיפוסי

 )המשך(

לא ישבו בו או היכן אף פעם א מושב שבו ומצלסרוק את החדר, הזמן אותם ל
מהמשתתפים לעבור למושב הזה בקש חושבים שלא יהיה נעים לשבת. ש

ים ולשים לב איך זה מרגיש להיות במקום חדש, עם יינבשקט, ולעצום ע
פרספקטיבה חדשה, אולי ישיבה ליד אנשים חדשים. בקש מהם לבדוק האם 

הם נוטים להישאר באותם מקומות או לחקור מקומות חדשים, כשאתה 
שאילו הם פשוט דפוסים, ושדפוס אחד אינו יותר טוב מהאחר. האם מדגיש 

? הזכר מודעות בכל מקום שאנו נמצאים בוות בבית אנחנו יכולים להי
בכל מקום הרעיון של להתיישב למדיטציה ולקבל את לבחירות המיקום, 

הזמן מודעות להאחזות למקום. . פה אתה()בעמידה או ישיבה, לא משנה אי
 ברגע זה? לאן אני הולך? לא יודע... –איפה אני בחיי 

וב או אפילו כמה פעמים. החלפת מקומות ישיבה זאת יכולה לחזור על עצמה ש
לבסוף הזמן את המשתתפים למצוא מקום ולבסס עצמם בתנוחה למדיטציה 

בישיבה, בוחרים באופן מודע לחזור למקום הישיבה המוכר "שלהם" או 
 לחקור שהייה במקום שונה.

כל משתתף עושה סריקת גוף בעמידה ומזהה אזור שזקוק : . אפשרויות תרגול יוגה2
ן אישי ובקבוצה, חקור תנוחות יוגה שנוגעות לאותו איזור של לתשומת לב. באופ

הגוף, או תנוחות יוגה מועדפות שנלמדו בתוכנית. כל משתתף עם עזרה מהמורה אם 
צריך, מלמד את התנוחה שבחר. הדגש הוא על שימוש ביוגה כחוויה יויומית רגילה 

 ולא פעילות מיוחדת ונעלה.

 המשך השיעור מתנהל באופן הבא: 

דיטציית ישיבה: מודעות ללא בחירה, מודעות פתוחה, משתמשים בנשימה כעוגן מ

 (mettaטוב לב אוהב )אם אובדים; אפשרי גם לכלול מוטיבים של הר או 

אהבתי ולא מה ון בתירגול הביתי וברטריט היום הארוך: תגובות והערות לכך, יד
 אהבתי.

ונים של היום, ואיך זה מה ראית, מה למדת על עצמך. הזמן תגובות להיבטים ש
הרגיש אחרי. קשר את הדיון לחוויה של לעשות את תרגול המדיטציה באותו 

השבוע, הפורמלי והלא פורמלי )בחיי היומיום(. הדגש את החשיבות של להפוך את 
התרגול לשלהם. השבוע ללא הנחיות מוקלטות בתרגול הבייתי. עודד את האנשים 

 .ליעצמם. הם מחליטים מה, כמה, וכודקות ולתרגל ב 45לקחת את אותם 

אופציונאלי: שאלות ואבחנות על תקשורת הנובעות מהמפגש מהשבוע האחרון. אם 
צריך, יש את האפשרות להמשיך לחקור תקשורת דרך התרגולים המשויכים לדיון 

 בשיעור של השבוע.

ת, ון על המשמעות של מה שאנחנו מפנימים, כמו מזון או כמו כל חוויה תחושתייד
 ועל דפוסים והרגלים שהם הרסניים ומזינים.

 משימות לתירגול בבית

ללא הנחיות מוקלטות. תרגל ישיבה פורמלית, יוגה, הליכה ו/או סריקת גוף בעצמך,  בית תירגול
די הצע להחליף כל יום בין הנחיות מוקלטות אם זה קשה מדקות. ) 45כל יום במשך 

      והנחייה עצמית.(

 מודע וער כמה שאפשר במשך היום. להיות :מליל לא פורורגית
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 (אחרון)שעור שמיני 

 סקירה
 כללית

שעות, תרגול מיינדפולנס חוויתי ממשיך והמשתתפים מקבלים  3.5במפגש הזה שאורכו כ 
הזדמנות מספקת לחקור ולהבהיר כל שאלה על מגון התרגולים והיישום שלהם בחיי 

ש שיטות יומיות לתחזוק והעמקה של יכולות היומיום. סקירה של התוכנית כלול עם דג
שהתפתחו במהלך התוכנית. יצירת סגירת מעגל מספקת ע"י מתן כבוד לסוף של התוכנית 

 החיים.המשך הזו ולהתחלה של 

עות החולפים בתרגול מדיטציה, והשב 7ממשיכים עם התנופה והמשמעת שהתפתחו במשך  נושא
לעזור בתהליך של שילוב הלמידה שויים לתמוך ודברים העפורמלי ולא פורמלי. סקירה של 

מהתוכנית הזו במשך הזמן: ספרים, הקלטות, תכניות הכשרה, מפגשי יום שלם חופשיים 
 .יםפעמים בשנה, הזכר מרכזי רטריט 4לכל הבוגרים 

 המלצות
 ת זמןהקצא

 דקות 60 –תרגול פורמלי 

 דקות 20שעתיים ו   -דיון בקבוצה 

 דקות 10 –ודעות, שיעורי בית( לוגיסטיקה )נוכחות, ה

תרגול 
 פורמלי

 סריקת גוף

 יוגה

 מדיטציה בישיבה

תרגול לא 
 פורמלי

דיבור לבמהלך דיוני השיעור )בקבוצה קטנה או גדולה( להקשבה בתשומת לב ולהזכיר 
 בתשומת לב.

מהלך שיעור 
 טיפוסי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1שיעור גוף )סגירת מעגל, כך מתחיל  סריקת

 , בהנחייה או בהנחייה עצמית.בתנועה יוגה

 מדיטציה בישיבה, רובה בשתיקה.

 אופציונאלי: אחד או שני התרגולים הבאים:

 משהו שנגע בך או שלמדת על עצמך. – מה אתה רוצה לזכור – . הרהור מונחה1

 3חודשים( ושלוש ארוכות טווח ) 3אפשרות להציב שלוש מטרות קצרות טווח )
 (שנים

מטרות שנובעות מהחוויה הישירה שלך בתוכנית ועם תרגול המדיטציה. כלול 
מכשולים פוטנציאליים להשגת המטרות הללו וכן את האסטרטגיה שלך לעבוד עם 

המכשולים. המשתתפים כותבים מכתבים שכוללים את הנושאים הללו מכניסים 
ת וישלח אותן אותם למעטפות חתומות ממוענות אליהם. המנחה אוסף את המעטפו

 בדואר בעתיד. או,

. השלם את הטפסים של סוף התוכנית. )זה גם יכול לבוא אחרי הרהור מונחה שמכיל חלק 2
( כאשר כל משתתף משלים את המכתב שלהם או הטפסים להלן או את כל השאלות

המשתתפים מחולקים לזוגות ע"י המנחה כדי לדון יחד איך הקורס היה עבורם.  דוגמאות 
( מה 2ולמה נישארת.  ציפיותמה היו  –למה הגעת לקורס במקור נסה להזכר ( 1ת:  לשאלו

( מה הקרבת על מנת להיות 4בלת מהתוכנית, אם בכלל. י( מה ק3 לעתיד אתה רוצה/מקווה
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 בית תירגול

 

 

 

 

 

בקורס, מה היו העלויות עבורך, מה היו המכשולים שנתקלת בהם ומה למדת על עצמך 
 כיצד תמשיך לתרגל כשהתוכנית הזו תסתיים? (5במהלך העבודה עם המכשולים הללו? 

דיון ושיחה קבוצתית: דון בחוויה של תרגול ללא הנחיות מוקלטות השבוע. סקור את כל 
 הקורס והתרכז בקצרה במאפיינים בולטים.

כל משתתף משתף את החוויה שלו מהקורס עם כל הקבוצה, איך מרגישים : סבב קבוצתי
 כיצד נמשיך את התנופה של התרגול כגודל ומשתנה.עכשיו שהקורס נגמר, מה למדנו, 

 החלפת כתובות.נוסף, מקורות קריאה, ו מידעעל תרגול לבית, תזכורות 

 מדיטציה אחרונה והוקרה של הסיום של הקבוצה המיוחדת הזו.

 חזרו להקלטות אם זה מתאים לכם. המשיכו לתרגל ועשו זאת שלכם.

לכל הרגעים שלכם עלמנת להיות יותר נוכחים המשיכו לעבוד על להביא תשומת לב מלאה 
 בחיים שלכם.
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   (אוריאנטציה)מפגש מבוא לקורס העברת ': נספח א

, בבריאות, במרכז למיינדפולנס ברפואה, ב"כפי שמתקיים בארה, מפגש התמצאות והכרות עם התוכנית

 זין-ון קבט'שהקים ג( CFM)ובחברה 

 

 .יו זמינים לענות על שאלותוה, בהגיעם לחדר רכו את המשתתפיםב

 3עצורבדף בסימן  טפסיםזכירו לאנשים להפסיק למלא את הה 

  טפסיםב עצורניתן התחיל את ההתמצאות לאחר כרבע שעה או כאשר כמה אנשים הגיעו לדף. 

 שיינתן זמן נוסף לאחר האוריינטציה על מנת  טפסיםהרגיעו את האנשים שלא סיימו את ה
 העצורנתנו הוראות נוספות עבור הדפים לאחר דף וכי י, להשלים את המשימה

 זכירו לאנשים לכבות את הטלפון הסלולרי שלהם והיכן נמצאים השירותיםה . 

 

 .וברכו את כל המשתתפים, פעם נוספת הציגו את עצמכם

 :כולל המידע הבא, שלב ההתמצאות כולו שלתנו סקירה כללית 

 טפסיםיהיה זמן בסוף בכדי להשלים את ה. 

 לצורך שיחה אישית  שתתפים יפגשו בקצרה אתכם או מורה אחר אחרי שלב ההתמצאותכל המ
 '(.ראיון)'

 כל משתתף מחוייב לעבור ראיון זה לפני ההרשמה לתוכנית. 

 ייתכנו זמני המתנה לפני הכניסה לראיון. 

  חווית ההמתנה יכולה להיות  -עודד אנשים לנצל זמן זה לפגוש אנשים אחרים בכיתה שלהם
 .של מודעות תרגול

 4:הכוללת את הנקודות הבאות, של התוכנית להפחתת מתח והמרכז לתשומת הלב הציגו היסטוריה קצרה

  ולא תחליף לטיפול רפואי כתוספתהתוכנית תמיד נחשבה . 

  ון קבט זין'על ידי ג 1979התוכנית נוסדה בשנת. 

 של המרכז ל הנוכחי"סאקי סנטורלי הינו המנכ . 

  בוגרים לתוכנית 20,000עד כה ישנם מעל. 

  כמתלמידי תוכנית השיהיו כמה סטודנטים של  ייתכנן(. אואזיס)ישנה תוכנית הכשרה מקצועית
וכמו כן יפגשו בקבוצת סמינר  , הם ישתתפו בתוכנית כמשתתפים רגילים. בכיתה שלךפרקטיקום 

 .קטנה עם המורה שלכם כדי ללמוד עוד על התוכנית

 UMass הוכיחו את , רים רבים שנערכו כאן ובמוסדות מחקר אחריםהינו מוסד מחקר ומחק
 . וגופניים רבים יםפסיכולוגי קשייםל תשומת לב עבור אנשים עם היתרונות של תרגו

  

                                                      
3
בטופס של המרכז האמריקאי יש שני חלקים וביניהם הוראה . הכוונה לטפסי הרשמה ומידע אישי שהמשתתפים ממלאים 

 . לעצור את מילוי הטופס
4
בחרתי להשאיר את . והנוכחות של מתלמדים, למשל מקומו של סאקי סנטורלי)ת לישראל חלק מנקודות אלה אינן רלוונטיו 

 . אך ראו בהמשך נקודות רלוונטיות לישראל. כדי לא לשנות את התרגום, זה כלשונו
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 :של התוכניתישראלית המקומית להיסטוריה אלטרנטיבה 

  ולא תחליף לטיפול רפואי כתוספתהתוכנית תמיד נחשבה . 

 במיוחד , עברה פיתוחים ומחקר במהלך השנים. זין-ון קבט'י געל יד 1979תוכנית נוסדה בשנת ה
 (. MBCT -כ)בבבריטניה שם שולבה במערכת הבריאות הממלכתית 

  יש ) ב ועוד עשרות אלפים נוספים ברחבי העולם"בארה בוגרים לתוכנית 20,000עד כה ישנם מעל
 . (ככל הנראה הרבה יותר. אבל אין נתונים מדוייקים

  מורים 130 הוכשרו .איש 3000השתתפו בתוכנית כ  2018בישראל נכון ל . 

  מכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה במרכז הבינתחומי הרצליה הוא הגוף האקדמי היחיד

 . 2013תוכניות ההכשרה נפתחו בשנת . בישראל MBSRשמכשיר מורי מיינדפולנס בגישת 

  תוכנית ההכשרה בישראל הוקמה בשיתוף עם מרכז המחקר וההוראה של מיינדפולנס
 . וממשיכה לקבל תמיכה של מרכז המחקר הזה, יטיתבאוניברסיטת בנגור הבר

 

 :וציינו חלק או את כל הנקודות הבאות  מיינדפולנס/הציגו תשומת לב

 רגע הנוכחיל, בכוונה תחילה, מיינדפולנס היא המודעות שמתרחשת בשעה שאנחנו שמים לב ,
 .יותללא שיפוטו

 ותיות בסיסית לכל מה שאנו ידידטוב לב ו, חקירה, אנו מטפחים תחושת של סקרנות, בתרגול זה
 .פוגשיםו חווים

  ולראות דברים בבהירות רבה יותר, עוזרת לנו להתעורר אל החיים שלנוכזו תשומת הלב . 

 ברגע שאנו מבחינים בכך ; בתרגול זה אנו מבחינים כיצד התודעה נודדת אל העבר או אל העתיד
כמו למשל לתחושת הנשימה , גע ההווהלחוויה בר ונחישות נחזיר את תשומת הלב בחזרה בעדינות

מאמץ  יוצרתשחשיבה מערבות האלה תנועות התודעה לעתים קרובות . המתרחשת בגוף
 והנאה מלאה, פתרון בעיות, הגורמים לבזבז אנרגיה היכולה לשמש לריפוי, והשתוקקות מיותרים

 .מהחייםיותר 

. מתשומת הלב" לטעום"אפשר לאנשים על מנת ל, בשלב הזה (כמה דקות)ציעו מדיטציה מודרכת קצרה ה
 . רגשות או מחשבות, תפיסות חושיות אחרות, נשימה, ניתן להנחות אותם למודעות לתחושות גופניות

 

 היכרות קבוצתית

 הסבירו שאנו עושים סבב וכל אחד מוזמן לקחת רגע ולהציג את עצמו. 

  י ליצור ביטחון ואמוןכד, על כל מה שנאמר על ידי חברי הקבוצה סודיות –חסיון הזכירו.  

 איך הם שמעו על התוכנית, מאיפה הם, לומר את שמם, ייתכן שתרצו לעודד אנשים לדבר בקצרה ,
 .או להגיב על המדיטציה הקצרה

 תוך שימוש בזמן כדרך לספק מידע , אפשר לתקשר עם האנשים בזמן שהם מציגים את עצמם
 .נוסף על התוכנית

 בחלק יקבל מענה זה נושא מכיוון ש, הם הגיעו למהים מועיל להימנע מלשאול אנש: ערהה
ייתכן ותחליטו להעמיק את החוויה של ההתמצאות על ידי הזמנה , עם זאת. הראשון של התוכנית

ישנם צדדים חיוביים . לאספקטים אישיים יותר ולבקש מאנשים לחשוף  את עצמם יותר
, שנימצד . חדות חזקה עבור הקבוצהתחקור מעמיק יכול להוביל לתחושת א. ושליליים לכל גישה

 .  המפגשיםגדולה לקראת רגשית ולהרגיש דריכות   חלק משתתפים עשויים להירתע

 :התנהלות הקורס

 וחצי שעות 3וחצי עד   2למשך , בבוקר או בערב, שבועות 8נפגשת כל שבוע במשך  הקבוצה. 

 4:30 - 8:45בין , בועיתקיים מפגש של יום שלם בין השבוע השישי לשביעי במהלך סוף הש  
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 מדיטציה , סריקה גופנית, ישיבה, יוגה: למשל, בכל מפגש נלמד צורות שונות של תרגול מודעות
 .הליכה ואכילה מודעת

  הרגשית , הפיזית, האישיים שלנו ברמה ההתנהגותיתהלחץ ונחקור את  דפוסי , לחץנלמד אודות
דרכים מודעות יותר , תגובתיים אלה כמו גםנלמד תגובות מיומנות יותר לדפוסים . והקוגניטיבית

 . לתקשר ולבחור התנהגויות ופעילויות מזינות יותר

 דיונים בקבוצות קטנות, דיונים קבוצתיים ושיחות, בכל כיתה יהיו זמנים של תרגול קשוב ,
 .אימונים ותרגילים הקשורים לנושאי השבוע

 כתובה עם הסברים והנחיות חוברתוכן , אתם תקבלו הקלטות של תרגול מדיטציה ויוגה . 

  (.משתתפים 40ועד  15גודל הכיתה עשוי להשתנות מ . )אנשים 35 - 25בכל כיתה יהיו סביב 

 ולהימנע ממוצרי טואלטיקה מבושמים, לבשו בגדים נוחים. 

 אנחנו . מזון או תרופות לפי הצורך, אבל אתם יכולים להביא מים, אין הפסקות מתוזמנות
 .לפני המפגשים מעודדים אתכם לאכול

 תוודאו שאתם יכול לפנות זמן זה לתרגול . או יותר, תצפו לתרגול יומיומי של לפחות שעה ביום
 .יומיומי

 ושזו עבודה מאתגרת, תזכירו שנדרשת מחויבות. 

  אם מישהו . כולל מפגש היום השלם, המפגשים 9תעודדו את המשתתפים לנוכחות מלאה בכל
אם מישהו מפסיד . ם אחרת להשלים את המפגש באותו שבוע ביויש אפשרויו, חייב להחסיר מפגש

אנו מעודדים אתכם לנשור ולהצטרף לתוכנית מחדש בשלמותה במחזור אחר , או יותר מפגשים 3
 . כאשר תהיו מסוגלים להתפנות ולעמוד במחויבות מבחינת הזמנים

 תחילת המפגש כמה דקות אחריתנעל או החדר דלת הבניין . דגש על חשיבות ההגעה בזמן . 

  עליו למצוא עבורכם מפגש משלים או . להשתתף במפגשים יכולהתקשרו למורה שלכם אם אינכם
 . עליו ליידע את המורה במפגש המשלים. לדעת שתאחרו

  ורשימת , או העדרות של המחנה, ביטולי שיעורים במקרה של מזג אויר סוערהסברו את מדיניות
 . קשר או ווטסאפ להעברת מידע

 היו ברורים  שההקלטות . תהליכי הדרכה או הערכהסביר על הקלטות של המפגשים עבור לה
תידעו את . מיועדות רק עבור הערכת המורים ושרק מורים אחרים ומדריכי הוראה ישמעו אותן

ושהתלמידים בכיתה יצטרכו לחתום על הסכמה , האנשים אילו שיעורים במחזור זה יוקלטו
 .מדעת במפגש הראשון

 

לחתום על לאחר הסבר המשתתפים יכולים זה : הערה. )ירו את הסיכונים והיתרונות של התוכניתהסב
 (.הסכם ההסכמה מדעת

 :סיכונים פיזיים

  מודעתהיוגה ההסיכון הפיזי העיקרי קשור לתרגול. 

 קשובה תשומת לבתרגול של  ובלב ליב אחראיות אישית לבריאות עומדת.  

 ם חשיםאו אם את, כםאו מצב פכםגוה לבריאעים שאינה הנחייה שאתם יוד ו שמעבמידה ות 
 .את התנוחהנו דמייובצד  ואת תנוחה או נוחהתאימו מורה או מהנחיות ה מואנא התעל, כאב

 לקצה היכולת לא מעבר ךא כםשללקצה הגבול הנוחות  ולכ; שלכם גבולותחקרו את ה. 

 להיות מודעים לגוף מרגע , גוףמודעת של התשומת הלב וד משתמשים ביוגה ללמו אנמכיוון ש
 ".נכונות"ה בהם יושם דגש על תנוחות מאשר בצורות אחרות של יוג ,לרגע חשוב יותר בתרגול זה

 התנוחותהתאמות של המורה יכול לעזור לך לבצע . א

, במדריך סקור את תנוחותשיפיזיותרפיסט האו המטפל הרופא  התייעץ עםזה גם רעיון טוב ל. ב

 . עבור מצבכם הנוכחי נוחות שאינן מתאימותתה את" x" יסמן בו



אין לשכפל או להעתיק תכנים מחוברת זאת בשום מקרה, וללא אישור בכתב ממכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה, 

 .2017שמורות  המרכז הבינתחומי הרצליה. כל הזכויות

94 
 

:סיכונים רגשיים

 תחילת הדרך מכיוון שאתם מפנים יותר ב יםחזק ותלהיראים יכול, פחד, כעס, רגשות של עצב
 .בפעם הראשונהתשומת הלב מודעת 

 משמעותיים ם שינויי לאחרונה או שאירע אובדן משמעותי , התעללות, היסטוריה של טראומה
 וספר בבקשה .עשויים להגביר את התגובות האלהממכרים חומרים יות לתמכרואו ה, בחיים

עבורך להשתתף מתאים לקבוע יחד אם זה  נוכלואנחנו  ,עבורךהמצב למראיין שלך אם זה 
 .בתקופה זו בתוכנית

 תאהבושלא  אודות עצמכםלגלות תגליות  יםעשוים את. 

 ל הלא ידועולמצוא את עצמך מום עלולים להתייצב מול אתגרים את. 

 

 :אנשים אחרים בחייך

  לכן ישנה חשיבות גדולה לבקש , אתגר לפנות זמן ומרחב בכדי לעשות תרגול זהזה יכול להיות
 .או עמיתים לעבודה/ חברים ו , כםמהמשפחה שלתמיכה 

 משפחהעבור ה ,התנהגות ותקשורת, תיותדפוסים של תגובם משנים כי אתגלות עשוי ל םאת ,
 ."לךשחדש האני ה"ים לעבודה עלול להיות לא נוח עם או עמית/חברים ו

 ותמשתנ כםהיחסים שלשמערכות לגלות  יםעשוי תםא. 

 : זמן

 זה נורמלי: לב יכול להיות מאתגרהחדש של תרגול תשומת הרגל המציאת זמן ל
כי קביעת זמן  ,למחשבה הראשוניתבניגוד , לפעמים אנחנו מוצאים .לתרגול כי אין מספיק זמןלחשוב 

 .היום בשארהרווחה והזמן מגבירה את תחושת דווקא מראש התרגול 

 :יתרונות

 ריכוזהו מודעותחיזוק ה.  

  איזון ורווחה משופרתת תחוש, יותר השקטתודעה יש אנשים שדיווחו על. 

 כאב או סבל, קושי, האישי מצבךים חדשות להתמודד יעילה יותר עם דרכ. 

 טפל טוב יותר בעצמךמידה של איך לל. 

 תוצאות יכולת להבטיח אין אם כי , רבה יתרונות בריאותיים פיזיים ה מציע ר מדעימחק
 .בריאותיות

 .שאלות נוספות ינוהזמ

 5:לקראת ראיונות והרשמה לקורס טרום הערכה טפסי סיום

 כולל טופס ההרשמה שלהם, שלהם טפסיםכולם להשלים את כל המ בקשו. 

 בסוף  רוצים לצאת הות ולהרהר במה שהם היו את המשתתפים לקחת כמה דקות כדי להש ו עודד

 .בעלות השגה וניתנות לניהולמטרות ששלושת ה וודא. שבועותה 8

  אותו לקבוצה והציגו ,את המורה השניהזמינו. 

 שיחה פרטית קצרהול טפסיםהלעבור על סבירו שכולם יפגשו עם אחד המורים כדי ה. 

 צוות התמיכה בעזרתרשם להירשאים הם , הראיון המשתתפים יעברו את ברגע ש. 

 כמו גם להכיר , הזדמנות לתרגל המתנהזו תהיה וכי , המתנה היא תרגול מודעהלכולם כי  הזכירו
על  להם הודואת המשתתפים ו עודדו . לקורס אליו אתה נרשם אנשים אחרים עשויים להירשם

                                                      
5
אפשר ללמוד מתהליך זה ולאמץ את . תהליך ההרשמה המתואר כאן שונה מתהליכי ההרשמה שאנחנו מיישמים במכון מודע 

 . או לנסח תהליך אחר שמתאים לאופן העבודה שלך, מועילמה ש
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המשתתף הבא יבוא לאסוף את המורה הזמין . כולם בבקשה להישאר בכיתהבקשו מ סבלנותם
 .הבא

  לבוא לראיון קצר בכל זאת  להםתציעו ו, אם יש מישהו שהוא בהחלט לא נרשם או מתלבט שאלו
 .כדי לדון על החלטתם

 .תודה לכולם על נוכחותם והשתתפותם

 טפסיםסקירה של הופגישות אישיות 

 :הן טפסיםהכוונות העיקריות של הפגישות האישיות וסקירה של ה

  מאלה שאינם מתאימים כרגע תוכנית להפחתת מתחלאימים המשתתפים המתלנפות את . 

  בקבוצה  נוח לשאול ייתכן כי לא מתאים אושאלות ש ,בפרטיותשאלות לשאול לאפשר למשתתף
 .הגדולה

 להירשםשיוכל כדי תוכנית להפחתת מתח בלוודא שלמשתתף יש את כל המידע הדרוש אודות ה. 

 שתתףלקבוע אם התוכנית היא התאמה טובה עבור המ . 

 בשלמותה טפסיםלעיין ב. 

 קריטריונים של אי הכללהל לגבי דאגות או נושאים הקשורים טפסיםברלוונטי הידע במיעיין ל. 

  הצרכים המיוחדים של המשתתףמהם לבדוק. 

 ביצוע ראיון אישי קצר

 .במידת הצורךהודו למשתתף על ההמתנה . הציגו את עצמכם שוב

 :הסבירו ש

 כל הסעיפים הושלמושלהם כדי לוודא ש טפסיםהעבור על ם כדי לכמה רגעי תקחו כעת םאת. 

 שעלולים להיות סיבה לדאגה בקשר להשתתפות  טפסיםלשאול שאלות על סמך ה ם רשאיםאת
 .בקבוצה

 לשאול כל שאלה שלא רצו לשאול בקבוצה הגדולה יםיכולפים המשתת. 

  אם שאלו , תאמה לקורסה-אי חשש לגביעקב , השיחה להיות ארוכה יותר מכמה דקותעל אם
 .התהליך די להימנע מהאצת כ, יעברו את הראיוןאנשים אחרים שהמשתתף יכול לחכות עד אחרי 

 בשלמותם טפסיםבדוק את ה. 

 שהמשתתפים מקבל את תאריכי הקורס וודא. 

 אם יש דפים רבים נותרו . בקש מהמשתתף להשלים את הטפסיםו הושלמלא הטפסים במידה ש
 . לחזור לראיון מאוחר יותר םמה בקשו, לא שלמים

  היסטוריה של , סמים או אלכוהול, עישון ,איכות השינה :עלשימו לב במיוחד לתשובות לשאלות
 ןקריטריוהמתריעה על יש תשובה במידה והבהרה ו בקש. אשפוזים פסיכיאטריים, שימוש בסמים

אלות על תרופות שו שאל. התשובותלגבי הטפסים גבי הערות על  רשמו. השתתפות בקורס-לאי
 . ן אינן מוכרות לכםאם ה

 שימו לב לתשובה או רמזים על נסיונות התאבדות או מחשבות אובדניות . 

 ולתשא, יהתאבדות אם מישהו. שאל שאלות על התאבדות בהתבסס על התשובות לשאלות אלו 
 לשאול אם הם נמצאים בטיפול ויש להם הסכם עם, אם כן. אם יש להם תוכנית

 להתאבדות יםהקשור הדרההני הסבר את קריטריו. המטפל שלהם

  מהלך תהליך ההתמצאות על ההתנהגות של האדם בכם גם לדון בכל תחושה שיש לאפשר
, התפרצויות ,תסיסה: אשר עשוי להשפיע על השתתפותם המלאה בהתערבות קבוצתיתתי הקבוצ
 .תאו עצבנו, קיצוניתביישנות , התנהגות לא הולמת, שולט בקבוצה, מפריע

 המשתתף וקריטריוני ה שלכם  על תחושה, טפסיםמידע מהלכל דאגה אחרת הקשורה דונו ב
 .הדרהה
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עשו , יש חשש או צורך מיוחדבמידה ו. ראה רשימה בסוף סעיף זה, ההדרה לתיאור והסבר של קריטריוני
 :הדברים הבאיםאת 

כדי שתוכלו להרחיב בנוגע פרק הראיונות ב בקש מהם לחכות עד סוף ,אם המשתתף יהיה בכיתה שלך. 1
ועונה על גבוהה מוטיבציה מראה ו, חששות אלה המשתתף מביןבמידה ו . לחששות שעלולות להיות לכם

אם הקריטריונים . כםשל קבוצהלקבל את המשתתף לתוך ה יםיכול םאת ,להדרהחריגים קריטריונים הה
שחרור טופס על  את המשתתףלהחתים יש , והמשתתף נמצא בטיפול םבטבע םפסיכולוגידרה הינם  ה

 .טרום הערכהשחרור לטופס טופס הצרף את . כך שתוכל לדבר עם המטפל של המשתתף, מידע 

 סימןאם מישהו , לדוגמה. לטופס הערכה צרפווהמסקנות שלך על טופס המידע ו החששותאת  עדת. 2
ללא על מוות אך  מחשבות אובדניות או מחשבותשיש  ים עם המשתתף ומוצאיםבודק םואת" אובדנות"

  6.כם לידאת ראשי התיבות של תחתמוו ,זושיחה  תעדו, להתאבד כוונה

 סבירוהלעיל ו #2  -וב #1  -את הנוהל כמו ב ובצע, של מורה אחרקבוצה המשתתף יהיה בבמידה  . 3
 .המורה שלהם למשתתף כי הם יצטרכו ראיון נוסף עם

ין לשלוח א. טלפון או באופן אישיב על המשתתףלו את המידע  ספקולמורה של המשתתף ו והתקשר. א
 .סודיותלשמירה על , ל"המידע הזה בדוא

  .השניהראיון המשתתף עד לאחר  שלשום ירעם הלחכות ההרשמה את צוות  ידעו .ב

 . להמשיך עם תהליך ההרשמההמורה של המשתתף יודיע לצוות התמיכה לאחר הראיון השני אם . ג

  ולראיון התמצאות/ נו כדי להגיע לאוריינטציהלמשתתף על שהקדש מזמהודו. 

 טובכל להם  אחלוו, חלק בתוכניתעל החלטתם לקחת כם את הערכת והביע. 

 ובמידת  אסוף את שכר הלימודי, המשתתפים המתאימים את צוות התמיכה יירשם, לאחר הראיון
 .ננסיהתאמות להסכם הפי וצעיבהצורך 

 לחץפחתת למתכנית דרה קריטריונים לקביעת ה

ומתורגמים וערוכים עם תוספות , קריטריונים ושיקולים נוספים מנוסחים בחוברת של אוניברסיטת בנגור]

ולא , הסכמה בין שני הנוסחים מכון מודע נסמך על הקריטריונים של בנגור-במקרה של אי. לעיל 63בעמוד 

 .[ המובאים כאן כלשונם CFMעל 

 :ל סגנון חייםסוגיות ש

 התמכרות לחומרים. 

 (פחות משנה) גמילהמכורים חדשים ל. 

 הבנה לא מספקת של השפה בה נלמד הקורס. 

מאוד  מוטיבציהבעל אם מישהו נמצא בהחלמה פחות משנה ונראה , במונחים של התמכרות: חריגים
 .בקורסיכול להשתתף  הוא, או נמצא בסביבת טיפול תומכת, גבוה

 .כך גם לגבי ליקויי שמיעה .אפשר שרותי תרגוםהוראות ניתן לת בנת שפאם יש בעיה עם ה

  

                                                      
6
והם רשאים על פי חוקי חופש , בעתידשכן הם עשויים לראות את ההערה הזו , על המשתתף תמקובלשתהיה  השתמש בשפה 

 [אסף פדרמן]המידע לעיין בכל מידע שקשור אליהם ולטפסים שמילאו 
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 :נושאים פסיכולוגיים

 7.אובדנות  

  (בעזרת תרופות תמטופללא ש)פסיכוזה. 

  פוסט טראומהPTSD. 

  (בקורסלהשתתפות  ותמפריע במידה והן)או אבחנה פסיכיאטרית אחרת פעיל דיכאון. 

  (רתיים בכיתת הלימודים חבקושי להיות במצב)חרדה חברתית. 

השתתף יכול לנים אלה אבחו או תרופות עבור/ומקבל טיפול וגבוה מוטיבציה שבעל מי כל : חריגים
הנוכחי  המטפלשיתוף פעולה מתמשך עם תקשורת ולנו  שתהיהחיוני , במקרים אלה, עם זאת. בקבוצה

 .הרפואי מידעשל השחרור מהמשתתף לאשר יש לדרוש . בריאות הנפשב

 :ישהגהקשורות לות סוגי

 זמן  השקעת ללא" תיקון מהיר"המבקשים )של התוכנית  יהוסר יכולת להבין את הטבע ומגבלותח
 (ואנרגיה

  הם  אם מישהו הולך לפספס שלושה שיעורים או יותר)אי יכולת להתחייב להשתתף שיעורים
 (מופנים למחזור אחר

 

 :בעיות פיזיות

אלא , קריטריון הדרהשהוא אינו  לליקוי פיזי יםתייחסלא מ כאן)חוסר יכולת להשתתף פיזית בכיתות 
 (ביתלמיטה או היותם מרותקים לבגלל , לחוסר היכולת הפשוטה להגיע לכיתה

 .המנחה החלטות סופיות לגבי קריטריוני אי הכללה אלה כפופות לשיקול דעת קליני של: הערה

  

                                                      
וכדאי לשקול להפנות , נמצא במחקר יעיל למניעה  MBCT, במקרה של אובדנות או דיכאון ברמיסיה 7

 [אסף פדרמן. ]משתתפים לקורס כזה אם הוא זמין אצל מטפל מוסמך
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כון מודע מסלול הלימודים להכשרת מורי מיינדפולנס במנספח ב': 
 למיינדפולנס מדע וחברה

 

 

 

 

 

 

 

 העמקה במיינדפולנס: 
 תרגול, פסיכולוגיה, ומדע

 שעות 210

 שנתי, כולל ריטריטים

אימון מוחי במיינדפולנס בגישת 
 (או קורס מקביל), 

 שעות 30לפחות  

 הכשרת מורי מיינדפולנס 
 בגישת 

 שעות 144   חצי שנתי

 שעות הדרכה  6+ מינימום   

מתרגלי מיינדפולנס 

 מנוסים, 

+  רציףמי תרגול יושנות  2

ריטריט ב קודמת השתתפות

 MBSRס ורובק

הכשרת מורי מורים 
להעברת השתלמות 

 בחינוךמודעות קשובה 

 שעות 30

 : בחינת הסמכה להוראה

 דת מורה מוסמךתעו

)הגשת תיעוד מצולם של קורס 

 לצורך בחינה והערכה(

 

 הכשרות מתקדמות

חקירה, ,  

MBCT למטפלים  

 תנאי מקדים 

 שנת העמקה

 שנת הכשרה

 לימודים והסמכה המשך 

     הצוותבהמלצת  יתהמעבר לתכנית להכשרת מורים מותנ


