
 

 

 

 דרושים: בתי ספר (חטיבה או תיכון) במגזר היהודי והערבי !

שיח מקרב ומודע ייחודי המלווה תכנית לקידום השתתפות במחקר ל
 במרחב החינוכי ובחיי היומיום

 

 באופן  את המורים ואת תלמידיהם בכל רובדי החייםתההתמודדות עם קונפליקטים ושיח טעון פוגש
 מגוונים בנושאים טעונים לעיתים לקיים דיונים . במרחב החינוכי מחנכים ותלמידים נדרשיםיומיומי

. השיח בנושאים אלו מציף עמדות קיצוניות וחסמים רגשות סוערים, פילוג וקונפליקט לרוב יםהמעורר
מציאת פתרונות ומעלה תחושות של קושי, הצפה, בלבול על רגשיים וקוגניטיביים המקשים על הידברות ו

וריחוק. 

?במרחב הבית ספריאיך ניתן להפחית קונפליקטים   
עליהם לנהל שיח בונה להביא את הנושאים הבוערים בחברה הישראלית לבית הספר והאם אפשר 

 בכיתה? 
מתמודדים עם שיח מאתגר? םבעודאצלם להתבונן באמפתיה במתרחש מורים ותלמידים יכוליםכיצד   

בניית שיח מקרב ומכבד?הפחתת קונפליקטים ולאיך נוכל ליישם כלים פרקטיים ל  
 

 קורא להשתתפות במחקר ייחודי  למיינדפולנס, מדע וחברה במרכז הבינתחומי בהרצליהמכון מודע
 כלים פשוטים ויומיומיים קונפליקט וליישםהסתכלות מחודשת על מצבי הבוחן את היכולת לפתח 

בחיי היום יום, עם המשפחה, עם חברים  ויעיל–מיטיבבאופן ותעם שיח טעון ועם קונפליקטים להתמודד
 ובמרחב החינוכי.

 

 שעות בתוכנית ייחודית המשלבת 30בתי ספר אשר יזכו להשתתף במחקר יקבלו השתלמות מורים של 
כלים יישומיים מתחומי המיינדפולנס, התקשורת המקרבת והתמרת הקונפליקטים. התכנית מותאמת 

במיוחד למרחב החינוכי ובמהלכה יקבלו המורים כלים פרקטיים אותם יישמו בכיתה במקביל 
 להשתלמות. 

 מטרות התכנית הנחקרת: 
.החינוכי ובמרחב היוםיום בחיי טעון שיח בניהול ותלמידים מורים של והמסוגלות האישי הביטחון העלאת  

.דיאלוגי במצבי קונפליקט באופן התנהללמורים ולתלמידים לכלים המאפשרים הקניית   

.קונפליקט במצבי ולאחר לעצמנו ואמפתיה עצמית מודעות פיתוח  



 
.עצמית ומודעות עצמי וויסות, קשב לשיפור פרקטיים כליםמתן   

  ושיח מקרב.הקשבה מיומנויות של פיתוח דרך חיובי אקלים יצירת

 

 לפרטים נוספים ויצירת קשר:

 0525522077נעה דולב, 

noa511@gmail.com 

 

 

 مطلوب: مدارس (إعدادیة أو ثانویة) من الوسط العربي والیھودي!

ب في  للمشاركة في بحث خاص لمرافقة برنامج لتعزیز الخطاب الواعي والُمَقرِّ
اإلطار التربوي والحیاة الیومیة 

إن مواجھة الصراعات والخطاب المشحون ترافق المعلمین والطالب في جمیع مجاالت الحیاة على أساس 
یومي. في بعض األحیان في اإلطار التربوي، ُیطلَب من المربین والطالب إدارة نقاش في مواضیع متنوعة 

ومشحونة التي من شأنھا اثارة مشاعرقویة جدا، ُبعد وصراع.  إن الخطاب حول ھذه القضایا قد یولد 
إیجاد حلول ویزید من الشعور في , المواقف المتطرفة، الحواجز العاطفیة واإلدراكیة، مما یعوق الحوار

الضائقة، الھیجان، االرتباك واالبتعاد. 

كیف یمكننا التقلیل من الصراعات في إطار المدرسة؟ 

ھل من الممكن احضار مواضیع حارقة من المجتمع اإلسرائیلي الى المدرسة وإدارة خطاب بناء حول ھذه 
المواضیع في الصف؟ 

كیف یمكن للمدرسین والطالب أن یتعاطفوا مع ما یحدث لھم أثناء تعاملھم مع خطاب صعب وفیھ الكثیر من 
التحدي؟ 

ب وُمْحَتِرم؟  كیف یمكننا تطبیق أدوات عملیة للحد من الصراعات وبناء خطاب ُمَقرِّ

מכון מודע למיינדפולנס مركز "مودع" للتأمل الواعي، العلوم والمجتمع في مركز "بینتحومي" ھرتسلیا 
 یناشدكم للمشاركةفي بحث خاص التي یفحص القدرة على מדע וחברה במרכז הבינתחומי בהרצליה



 
 

تطویر نظرة جدیدة اتجاه التعامل مع موضوع الصراع وتطبیق آلیات بسیطة یومیة التي من شأنھا المساعدة 
في مواجھة الخطاب المشحون والصراعات بشكل ناجع وفعال في مجاالت عدة – في الحیاة الیومیة، مع 

العائلة، مع األصدقاء وفي اإلطار التربوي. 

 ساعة، دورة خاصة تدمج بین 30المدارس التي سوف تشترك في ھذا البحث ستتلقى دورة للمعلمین مدتھا 
أدوات تطبیقیة من عالم التأمل الواعي، التواصل الالعنفي وتحول الصراعات. البرنامج ُمالَئم خصیصا 

لإلطار التربوي، وأثناء الدورة سیتلقى المدرسین أدوات عملیة یمكن تطبیقھا في الصف. 

أھداف برنامج البحث: 

تعزیز الثقة في النفس والقدرة على إدارة خطاب مشحون في الحیاة الیومیة واإلطار التربوي لدى  -
 المعلمین والطالب.

 توفیر األدوات التي ُتمكن المعلمین والطالب من استعمال لغة الحوار في حالة صراع. -
 تطویر الوعي الذاتي والتعاطف ألنفسنا ولآلخرین في حالة صراع. -
 توفیر أدوات عملیة تساعدنا في االصغاء، التنظیم الذاتي والوعي الذاتي. -
ب. -  خلق جو إیجابي بمساعدة مھارات االصغاء والخطاب الُمَقرِّ

تواصوا معنا لتفاصیل للمزید من المعلومات وا

 noa511@gmail.com  /  0525522077 نوعھ دولیب

 


