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 לנויצר
 

 ספתנ לאודיבידניא לכ ,וז השיג יפ לע .'תיכוניח היגולוקא' תשיג תא קימעמו ססבתמ אתחנתא םזימ

 זכרמב .)םירוה ,םירומ ,םידימלת( םהיניבו םינושה םילגעמב םיסחיה םקרממ דרפנ יתלב קלחכ

 רמוח ביבס ,הרומל דימלתה ןיב ףרה אלל תמייקתמה יכוניחה השעמבש תוידדהה תדמוע םזימה

   .ןתובכרומ לכ לע—תוישיא םיסחי תוכרעמ ביבסו דומילה

 ,תוטלחה תלבקב ישוק ,םייתוחתפתה םירגתא םירציימש םיחתמב םייוצמ רעונה ינב םליג עבטמ

 ףרח .תפטועה הביבסהמ קותינו תודידב תשוחתו ילילש ףוג יומיד ,הדרחו רתי סמוע תשוחת

 תמושת ,ישיא סחילו תפסונ הכימתל םיקוקז םידליה תיברמ ,םהב ךומתל ךוניחה ישנא לש םהיצמאמ

 ,תומישמ יוביר ,תשעור הדובע תביבס םע םידדומתמ םייכוניחה םיתווצה ,תאז דצל .תבשק ןזואו בל

  .שממ לש תיתואירב העיגפ ידכל דע תושישת ,םידעי רופסניא ,ץחל

 םע רשק :םיבר םירושימב ימוי םוי סיסב לע תויודדומתהו םירגתא ובוחב ןמוט הארוהה עוצקמ

 לש תיביסנטניאה הדובעה .םידימלתה םע ישיא רשקו ךוניחה תכרעמ תושירד ,הלהנהה םעו םירוהה

 תקסופ יתלב המאתהו תולגתסה םישרודש םירגתא םיביצמ ,םיצאומ םיגולונכט םייוניש דצל םירומה

   .רידת הנתשמ תואיצמב

 

 רשא ,״תיתרבח-תישגר הדימל״ תיכוניחה השיגה ירקיע לע ססבתמו הארשה באוש םזימה

  .Emotional LearningSocial  -SEL(i(  תונורחאה הנשה םירשעב ךוניחה םלועב תחתפתמ

-תישגרה הדימלה םושייל םיישעמ םילכ טס תריצי תועצמאב וז השיג חותיפל םרות אתחנתא םזימ

-תישגרה השיגה דגנכ תעמשומה תרוקיבה חכונ רקיעב תיתועמשמל תכפוה וז המורת .תיתרבח

 לש הריהב הגשמהב בר ישוק םירצוי הב םיללכנה תויגולונימרטהו םימוחתה יוביר היפל תיתרבח

  .iiהב תורושקה תויונמוימה לשו השיגה

 

  אתחנתא תטיש ילכו תונורקע
  .דחי םג דימלתה לשו הרומה לש ינוציחה םלועב ןהו ימינפה םלועב ןה תבשחתמ וז הטיש
  :ןוגכ שפנפוג תויונמוימ תיינקהב הנומט יגוגדפ לדומכ אתחנתא תטיש תוידוחיי

 םיווהמ הלא לכ .דועו תברקמ תרושקת ,זוכירו בשק ,תיטמוסו תילטנמ תוביצי ,ישוח-ינפוג-ישגר תוסיו

  .הדימלה ךילהתמ דרפנ יתלב קלח

  .ינפוגו ילטנמ ,ישגר ,יביטינגוק :םידממ העברא לש היצרגטניא לע תתשומ םלש הדימל ךילהת
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 (cognition) חומה תוליעפ - יביטינגוקה דממה .1

 תונווגמו תובר תויביטינגוק תויצקנופ לע םיססובמ הדימל יכילהת

  .דועו תונקסמ תקסה ,ןוניש ,דוביע ,ןורכיז ,הטילק ןוגכ

 שי ביטימ ןפואב הנמייקתת ולא תויביטינגוק תויצקנופש תנמ לע

 .ןלהל םיטרופמ םיפסונה םידממה תשולש תא ןכותל בלשל

 mindfulness)( בל תמושת - ילאטנמ דממ .2

 ךרואל זכרתהל תלוכיה רופישל םרות בל תמושת לש תונמוימ חותיפ ,תיביטינגוק הדימל ידכ ךות

 תובוגת תוחדל ךכבו ןותנ עגרב ונילע םיעיפשמה םימרוגה ןווגמל תועדומ ,תימצע תעמשמ ,ןמז

 היצקלפר םיבלשמה םייביטלפמטנוק םייכוניח םיליגרת תועצמאב דמלנ הז דממ .תויביסלופמיא

 .היפרהו ךרדומ ןוימד ,תובישק ,םינוש היצטידמ יגוס תועצמאב תוננובתהו

 )Emotion( בל - ישגרה דממה .3

 ןתינ ,ךכיפל .םהיתושגר תמצעבו חורה יבצמב םירידת םייוניש תווחל םייושע רעונה ינב ,םליג חכונ

 תועצמאב דמלנ הז דממ .העבהו ףותיש ,תישגר הלכה ,ישגר תוסיוולו תימצע תורכיהל דחוימ םוקמ

   .ךרדומ ןוימדו העונת ,המישנ יליגרת ,חיש ילגעמ ןוגכ םילכ

 )embodiment( תינפוג המנפה - ינפוגה דממה .4

 תדימ ןוגכ תונווגמ תועפות יכ עודי .ינפוגה בצמל קודה רשק םירושק ל"נה םידממה לכ

 ףוגה יומידב תועגופ הליכאבו הנישב תוערפה ,היוקל הביצי ,םיבאכ ,יתואירב בצמ ,תופייע/תונרעה

 ססובמה הדימל ץורעכ ףוגל סחייתמ הז דממ .הדימלל דימלתה תוינפב םג ןאכמו תימצע הכרעהבו

 בלשמ הז דממ ,ךכיפל .הביציו התעונת לש םיטנמלא תועצמאב תשחרתמ הדימל .תינפוג המנפה לע

  .ףוגה תייפרהו המיחל תויונמוא ,המישנ ,הגויה םלועמ םיליגרת ןכות ירועישב

 
 .ןאכ תעצומה תומלתשהל סיסבה םה ל״נה םידממה תעברא

 

 תומלתשהה תרטמ

 תילטנמ תוביצי ,ישוח-ינפוג-ישגר תוסיו :ןוגכ תויונמוימ תיינקה התרטמש תומלתשה םיעיצמ ונא

 תוקיטקרפ לש בחר ןווגמ תועצמאב תודמלנה תונמוימ .דועו תברקמ תרושקת ,זוכירו בשק ,תינפוגו

   .הדימלה ךילהתמ דרפנ יתלב קלחכ הלא לכ .שפנ-ףוג

 תובלתשמה ,תוירלודומו תוישעמ הארוה תוקיטקרפ קיזחי יכוניחה תווצה ,תומלתשהה םויסב

 ,םיבצמל םאתהב הארוהב הכימת תוקפסמ תוקיטקרפה .ותושרב םייקש םילכה זגראב תומילשמו

 .םירומהו םידימלתה לש םינתשמה םיכרצלו תוביסנל
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 תומלתשהה תורטמ טוריפ
 ןיב םיבלשמו םיבשחתמה הדימל ינפוא עיצהל הרטמב ,תותיכב םימייקתמה הדימלה יסופד תניחב .1

 .הרומהו ה/דימלתה לש ינוציחהו ימינפה ומלוע

 יכרעמ תיינבל ,תיכוניח היגולוקא תונורקע בולישב SEL תוססובמ שפנ-ףוג תויונמוימ תיינקה .2

 .םייתוחתפתה הדימל יכילהת ןונכתו רועיש

  :םיכרד ןווגמב םהלש העמטהה יכרד תניחב ךות אתחנתא ילכ תדימל .3

  .רועישה ךלהמב תומוזי תוגופהל תותיכב אתחנתא ילכ םושיי .א

  תינפוג המנפהו היצקלפר תועצמאב הדימל לע םיססובמה ןכות ירועיש תיינב  .ב

)embodiment(. 

  הרומה יכרצל םתמאתהו אתחנתא תינכת תונורקע ךותמ םייח ירושיכ ירועיש חותיפ .ג

      .תירפסה תיבהו תיתתיכה תואיצמהו

 

  תומלתשהה הנבמ
  :הירחאש וז תא הנבמו הנוב הביטח לכ .תוביטח  עבראמ תבכרומ תומלתשהה

  הרגשב החוור .1

  ןורכיזו זוכיר חותיפו תובישק .2

 הדימל יכילהתב העונתו תושימג ,תינפוג המנפה .3

    תיתרבח תיכוניח היגולוקא .4

 :םיירקיע םידבר ינשב קוסענ הביטח לכב

 ןחבנו 'אתחנתא ילכ' תא וידחי םיביכרמש םייזכרמה םידממה תא שורפנ ןאכ – ינויע דבור .1

  .תותיכב םתעמטהו םמושיי תא חיש תועצמאב

 םילכה תעמטהמ דרפנ יתלב קלח אוה ישיאה ןויסינה .אתחנתא ילכב הסנתנ ןאכ –יתוסנתה דבור .2

 ךרואל ינפוג-יתיווח ןפואב שגנומ ינויעה דומילה ,ןכל .םיפתתשמה לש תישיאה םייחה תוכיא םודיקו

  .תומלתשהה לכ

 

  םיאשונו תוביטחה טוריפ
  .ישוח-ינפוג-ישגר תוסיו לש תונמוימ חותיפל  - הרגשב החוור .1

 תונכסה ןהמ ?ףדוע ץחל אטבתמ דציכ ?ץחל והמ ,היפרה יהמ :תואבה תולאשה תא ןחבנ וז הביטחב

 ?הדימלה ךילהת לע עיפשמ הז דציכו הדימל ןמזב ץחל םירציימש םינונגנמה םהמ ?לפוטמ אל ץחלב

 םיבצמה תא תוהזל ןתינ דציכ ?רפסה תיב םילקא לעו התיכב הריוואה לע עיפשמ ךשמתמ ץחל דציכ

 :ןוגכ החוורו תוביצי ,ןוזיא תריציל םיישומיש םילכ בורקמ ריכנ ,וז הביטחב ?וללה

 םינוש םיגוסמ המישנ יליגרת •
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 תוביציה תשוחת תרבגהו חתמ תתחפהל ףוגו העונת יליגרת •

  ךרדומ ןוימד •

 תיחנומ היפרה •

 רורוואו ףוקישל חיש \ גולאיד תריציל הייחנה •

 )תויטסגוסב שומיש( תויבויח תואשה •

 
 .תינפוגו תילטנמ תוביציו תונמוימ חותיפל - ןורכיזו זוכיר חותיפו תובישק .2

 ןתינ דציכ ?םהיניב םילדבהה םהמ ?זוכיר והמו בשק והמ :תואבה תולאשה תא ןחבנ וז הביטחב

 יכילהת רופישב בלה תמושת לש המוקמ המ ?ללכבו הדימל הזב וללה תויוכיאה תא ןזאלו חתפל

 תינפוג הדובע ןיב רשקה והמ ?אתחנתא ילכ תועצמאב ןורכיזה ירושיכ תא רפשל ןתינ דציכ ?הדימל

 :לגרתנו ריכנ וז הביטחב ?זוכיר תולוכי חותיפל

 םינוש םיטקייבואבו המישנב זוכיר יליגרת •

 תוחונינ ךות דוקימ •

  םיירטמוזיא םיליגרת •

  בל תמושת חותיפל )סנלופדניימ( תובישק יליגרת •

 תירוטומ-וסנס תוליעפ דודיעו זוכירה רופישל םיינפוג םיליגרת •
 

  הדימל יכילהתב העונתו תושימג תינפוג המנפה .3
 םינפהלו דמלל ןתינ דציכ ?ינפוג ןורכיזו תינפוג המנפה יהמ :תואבה תולאשה תא ןחבנ וז הביטחב

 ?םייביטינגוקה םיכילהתה תא ןיזמ ףוגה דציכ ?)העונת ,הביצי ,המישנ( ףוגה תועצמאב ינויע רמוח

 :חישה דצל לגרתנ ?תישפנ החוור ןיבל העונת ןיב רשקה המ

 לקשמ יווישו תוביצי ,הביצי יליגרת •

 הבשחמה תושימגל ילככ ףוגה תושימג •

 שגרו ףוג יכילהתל תובישק •

 תישפוח תיתריצי העונת •

 העונתב היצטידמ •

 
 תוירחא :ןוגכ םיכרע חופיטו תברקמ תרושקת תונמוימ חותיפל  -תיתרבח תיכוניח היגולוקא .4

 .תונלבוסו היתפמא ,תידדה תוברע ,תישיא

 ,ישגרה םלועל תועדומ ,המינפ בשקל תולוכיה חותיפ ךותמ .ןלוכ תוביטחה הנללכת וז הביטחב

 םילגעמה ,םירבחה ,הרומה(  םיבבוסה יכרצל םג בשק תלוכי תרצונ ,ןוחטיבו תוביצי תשוחת

  .האולמב תיכוניחה היגולוקאה תמשגה ,השעמל ,יהוז .)םיבורקה

 תא לאשנ .םמצע םייחל ןהו התיכב הדימלל ןה תועגונה תויתרבח תולאשל םג תונפל לכונ ןאכ

  :תואבה תולאשה
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 תישיא תוירחא שיגדמה יתתיכ חיש םדקל דציכ ?ישיא ןיב ךילהתל ךופהל הדימלה הלוכי דציכ

 יהמ ?תיתליהקו תידדה תוברע לש חור ךלה םדקל ןתינ דציכ ?הירצותלו תיתתיכה תידדהה הדימלל

 :לגרתנו ריכנ וז הביטחב ?תאזכ תרושקת םירציימ דציכו הצובקב םידיחי ןיב הביטימ תרושקת

 תוכייש תשוחתו היתפמא חותיפ ילוגרת •

 םיברקמ ףותישו תרושקת יליגרת •

 םיישיא ןיבה םירשקה קוזיחל תויצלומיסו םיקחשמ •

 הבשקהו ףותישל םוקמ תרשפאמה ,תקזחמו הליכמ הריוואו ללח תריציל םיליגרת •

 ףותיש דודיעל העבהו ףוקיש •

 

  :ביני רועישב ימאנידו ידממ בר םקרממ קלחכ תינבומ הרוצב תוביטחב םילעומה םיאשונה בוליש
 םידימלתהו םירומה לש םינוש םיכרצ/תוקוצמל הנעמ •

  הארוההו הדימלה יאנתב רופיש •

  תויתוגהנתהו תויתרבח ,תוישגר תויוכיא חופיט דצל םידימלתה יגשיהב הכימת •

  .wellness)( םייח תוכיאו תישיא החוור תריצי •

 

  תומלתשהה סובליס
  .לוגרתו ןוידל  םינוש םיבתכ ארקנ תומלתשהה ךלהמב

 . 2013 ,םילשורי ,קילאיב דסומ ,התאו ינא ,רבוב ןיטרמ יכדרמ

 ,התאו ינא ךותמ , ״יטרקנוקה לש הקיטסימהו םזיהדוב רבוב :קסרפאה תצינו לטה לגא״ ,זר בקעי

 .125-148 םידומע

 ,62 םיפד ,״יביטלפמטנוקה טבמה ןמ ״וישכעו ןאכ״ ךנחלו שדחמ ״ךוניח״ בושחל״ ,זגרא ןרוא
 .138-163 םידומע

Bronferbrenner Urie. (1976).“The Experimental Ecology of Education, Educational 
Researcher , 5:9, 5-15. 
 
Dong X, Chang ES, Chen K (2016) The physical, physiological, and biological effects 
of qigong therapy. Journal of  Translational Science 2:4, 20-228.  
Doi: 10.15761/JTS.1000142 
 
Ergas, Oren. (2019) A contemplative turn in Education: Charting a curricular-
pedagogical Countermovement, Pedagogy, Culture & Society, 27:2, 251-270. 
DOI: 10.1080/14681366.2018.1465111 
 

Ergas, Oren. (2019) Education and Mindfulness Practice: Exploring a Dialog 
Between Two Traditions, Mindfulness 10, 1489-1501. 



 6 

 
Fabio RA, Towey GE. (2018) Cognitive and personality factors in the regular practice 
of martial arts. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 58:6, 933-943.  
DOI: 10.23736/s0022-4707.17.07245-0 .  

  
 
Impett, E.A., Daubenmier, J.J.& Hirschman, A.L. (2006). Minding the body: Yoga 
Embodiment and Well-beiung, Sex Res Soc Policy 3, 39-48. 
https://doi.org/10.1525/srsp.2006.3.4.39 
 
Roeser, R. W., & Peck, S. C. (2009). An Education in Awareness: Self, Motivation, 
and Self-Regulated Learning in Contemplative Perspective. Educational 
psychologist, 44(2), 119–136. https://doi.org/10.1080/00461520902832376 
 

Thich Nhat Hanh and Katherine Weare. (2017) Happy Teachers Change the World : 
A guide for cultivating mindfulness in education, Parallax Press.  
 
Tong Y, Chai L, Lei S, Liu M, Yang L. Effects of Tai Chi on Self-Efficacy: A 
Systematic Review. Evid Based Complement Alternat Med. 2018;2018:1701372. 
Published 2018 Aug 15. doi:10.1155/2018/1701372 
 

Webb Karla Denise. (2011) “Student Centered Homogeneous Ability Grouping: 
Using Bronfenbrenner’s Theory of Human Development to Investigate the Ecological 
Factors Contributing to the Academic Achievement of High School Students in 
Mathematics” , (Diss. The University of Memphil).   

 

  תומלתשהה תולטמ

 .תוביטחה תעברא לש תיתייווח קמוע תדימל רצוויתש םיווקמ ונא ןלהל תולטמה תועצמאב

 ימושיי ןמויו תוננובתה ןמוי :הלטמ .1

  .לוגרת ןמוי תביתכב הוולמ היהת דומילו לוגרת תביטח לכ

 תא ןמויב ובתכיו תומלתשהב דמלנה תא ישפוחה םנמזב ולגרתי םיפתתשמה :תוננובתה ןמוי

  .ולעש םינכת ביבסו ,יתיבהו יתתיכה לוגרתהמ םהיתונבותו םהיתויווח

 תא .םתתיכב לעופל איצוהל וצריש ןויער וא ליגרת הביטח לכב ורחבי םיפתתשמה :ימושיי ןמוי

 תיווח תא .)תוקד רפסמב רתויב ךרוצ ןיא( רועיש ךלהמב םתריחבל תחא התיכ לומ וריבעי ליגרתה

 ןמויב ובתכי ,יללכ ןפואב רועישהו םידימלתה ,הרומה לע ,ללכב םא ,העיפשה איה דציכו הארוהה

 .ימושייה

  .תומלתשהה הרומל ןמויה תא םיפתתשמה ושיגי הביטח לכ ףוסב
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 לוגרתל תוצעו הנווכה ,תישיא הכרעהב בישי תוננובתהה ןמויל .םינמויה ינשל ביגי תומלתשהה הרומ

  .ךרדה ךשמהל יתיב

 םימאתומה םיפסונ תונויער ,התיכב םילוגרתה תארוה רומישו רופישל תורעהב בישי ישעמה ןמויל

 הכימתל ךרוצה תעב ןימז היהי תומלתשהה הרומ .ךרדה ךשמהל תוצעו וידימלתו הרומה יכרצל

 .תותיכב הארוהל עגונב ןהו ימצעה לוגרתל עגונב ןה תוצעייתהו

  :ףוס תלטמ .2

 רחא רבד לכ וא טסקט ,לוגרת ,ןויער ףתתשמ לכ רחבי ,םינמויה ושגוהש רחאל ,תומלתשהה םויסב

 לוגרת וא ןויד ,רצק רועיש םימלתשמה תתיכל ריבעיו ,ווחנו ודמלנש םינכתב רושקו וחור לע הלועש

   .)תוקד  15 -כ( ותריחבל

  .תותיכב םושייהו ןמוי תביתכ ,תונוכנ ,תופתתשהל םאתהב יפוסה ןויצה תא וביכרי תומלתשהה ירומ

 

  תומלתשהה יחנמ
 זכרמ תמזויו תזכר ,ביבא לת תטיסרבינוא ,היסא חרזמ ידומילל גוחב הצרמ :לואש לחר ר״ד

  .״הילצרה״ תירבעה היסנמיגב אתחנתא
 

 בר ןויסינ לעב ,ודיקייא המיחלה תונמוא ךירדמ .)הפיח תטיסרבינוא( טרוטקודל דמעומ :ףודז רמתיא

  .היפרגילקל הרומ .המיחל תויונמוא ךרד ישיאניב סחי תריציו .תונוש תורגסמב ילמרופ-א ךוניחב

 לת תטיסרבינוא( גוחב תלגרתמו היסא חרזמ ידומילל גוחב ינש ראותל תיטנדוטס :יול - ןפ ליגיבא

 הרומ יסחיו הדימלו הארוה יכילהתל המישנו העונת ,תינפוג המנפה ןיב רשקה תא תרקוח .)ביבא

 ישגר םוקישב בר ןויסינ תלעבו הקיתו תלגרתמ ,םינש 8 הזמ תונונגס רפסמב הגויל הרומ .דימלת

  .םזיהדוב תדימלת .היצטידמו הגוי ךרד

 םיטביה תרקוח .)תירבעה הטיסרבינוא( היסא ידומילל גוחב ינש ראותל תיטנדוטס :ןיסול ימענ

 תוקינכט תמאתהב תקסוע  .היצטידמו הגוי תחנמו תלגרתמ .תישעמ היפוסוליפב םייכוניח

 .היפרת-הגוי ךרד םיישיא םיכילהת הוולמ .רעונו םידליל תויביטלפמטנוק

 גנוג י'צ י'צ-יאט לש הסונמ החנמ .המיחל תויונמואו עגמו העונתב יופירב קסוע : לאקזחי  דבוע

 Master Zhong yung הרומה תוסחב , Wudang רזנמב דמל םש ,םינש רפסמ ןיסב ההש .היצטידמו

long.   

 לע אצמנ הנש םירשעכ הזמ .תילטיגיד היצמרופסנרטל ץעויו עדימ תוכרעמ לש טקטיכרא : ןועבג ןר

 תייחנה סרוק רגוב ,םזיהדוב ןז דימלת תונורחאה םינשה רשעב .היגולונכטל םיקסע ןיבש רפתה וק

 .יתרבח ליעפו היצטידמ
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