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:לוגרת ימי תרדס  

אנספיוה תרוסמב הנבותל הלמח ןיב  
רב לא )יטס( ףסא ר״ד םע  

 24.06  ,27.05  ,13.04 :םיכיראתב

  םולש הוונב 16:30 - 9:30 ןיב 

.הלוכ הרדסל םשריהל דואמ ץלמומ ךא ,ילאודיבידניא לוגרת םוי לכל םשריהל ןתינ  
.בר ןויסינ ילעב תו/םילגרתמל וא הרדסה תו/יפתתשמל לבגומ היהי ישילשה םויה  

 
 תלמוח תונווכתה לש תחא ףנכ םע
  ,)המכח( תוקירה לע הנבות לש היינש ףנכו
  ,םויקה בצמל רבעמ לא ףחרל ...לגוסמ אוה
 .האולמב תראומה תּויִהדּוּבה יֵפוח לא
 1יטריקרדנ'צ
 
 הקיטקרפה ןשארבו )הנווהב( העדותה תופיטו חותיפל םילכ ןווגמ העיצמ תיטסיהדובה תרוסמה
 הבושק בל תמושת חותיפ וזכרמבש טקשה לוגרתה תא השיגדמ אנספיוה תרוסמ .תיביטטידמה
)mindfulness( המכוחו זוכיר לש םחותיפל סיסב הווהמש.  
 לשו רוהרה לש םילוגרת םג וכותב ללוכ אוהו בל תמושת לוגרתב הצמתמ וניא אנספיו לוגרת םלוא
 לש תרדוח הייאר םתרטמ רוהרהה ילוגרת .'בלה תויוכיא' – תוביטימ תוישפנ תויוכיא לש חותיפ
 לש חותיפ וכותב ללוכ בלה תויוכיא חותיפ .העדותה לש הלועפה ינפוא לשו םויקה ינייפאמ
 םילכ זגרא םיעיצמ דחי םילוגרתה תשולש .ישפנ ןוזיאו תנגרפמ-החמש ,הלמח ,תיתודידי-הבהא
 תופוקתו םינוש םיכרצל םאתהבו ת.לגרתמה לש תויטנל המאתהב העדותה חופיטו חותיפל בחרנ
 .תונוש
 םילכה זגרא לש םינושה םיקלחה תא תופתתשמהו םיפתתשמה ינפב שורפל תינכתה לש התרטמ
 .םינושה םילכב שמתשהל ןתינ םהב םינפואלו םינמזל סחייתהלו וב ןמוימ שומיש לגרתל ,הזה
 וכרד לוגרת ,)mindfulness( בלה תמושת לוגרת ונה םילוגרתה רתי וחנוי וילע סיסבה לוגרת
  .םילוגרתה רתי חותיפל םישרדנה זוכירהו טקשה םירשפאתמ

 
 סחייתמ המאל יאלדה ירוקמה טוטיצב .52 'מע ,2006 ,העדותה תרמתה ,המאל יאלדה ךותמ טוטיצ 1
 .הלמחב תנגועמש תיטסיאורטלא תונווכתה לאכ  הטי'ציהדובל
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 בוטב הרכה רקיעבו ,בלה תויוכיא לוגרתב בלה תמושת לוגרת בלושי ןושארה לוגרתה םויב
 .הלמחו
 לש הגיזמ ךות ,םייחה לש םתויעראב דחוימבו םויקה ינייפאמב רוהרהב דקמתי ינשה לוגרתה םוי
 .ונשיש המ לע הדות תרכהו בוטב הרכה לש לוגרתב וז תוננובתה
 תוסחייתה םע דחי ,םימדוקה םימיה ינשב ודמלנש םילוגרתב הקמעה עיצי ישילשה לוגרתה םוי
 וללה םילוגרתל ועדוותהש תולגרתמו תו/םילגרתמל קרו ךא חותפ היהי אוהו ,הטי'ציהדוב חותיפל
 .ןכל םדוק
 .ונל ובתכ אנא ,ישילשה םויב תופתתשהל המאתהל רשאב קפס וא תויהת ן.םכל שי םא
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 אנספיוה תרוסמב הנבותל הלמח ןיב :ןושאר לוגרת םוי
  םולש הוונב 16:30-9:30  13.4.22 ,יעיבר םוי

 
 ,םלוכמ ןפודה יאצוי םיינחורה םיגשיההו רתויב םייאליעה םיבצמה םג״
 ,רתויב טושפהו ליגרה ןפואב םירשואמ תויהל םילוכי ונניא םא םתובישח תא םידבאמ
 "ונל ונתנש םייחבו הזב הז תעגל םילגוסמ ונניא ונבלב םא

 

 'בלה ךרד' ,דליפנרוק ק'ג
 
 רשקל ,העדותל ,ףוגל תועדומה .תיטסיהדובה ךרדה בלב יוצמ )mindfulness( בל תמושת לוגרת
 המוצע הבטה ומע איבמו לפרועמה םויקה ילבכמ ונתוא ררחשמ םהלש הלועפה ינפואלו םהיניב
 .)well-being( ונלש תּומֹולשַבּו תישפנה החוורב ,םייחה תחמשב
 תלוטנ בל תמושת ,'תיביטקייבוא' בל תמושת לש לוגרתכ סנלופדניימ לש לוגרתל סחייתהל לבוקמ
 אלל עגרל-עגרמ היווחה לע תננובתמש השיגב בר ךרע ונשי ,ןכא .תברעתמ יתלב ,טופיש
 וא ךרוצ אלל ,םייזיפ-וכיספה םיעוריאה תא תעדויו האורש בל תמושת .תויתבוגת אלל ,תוברעתה
 .הבוגת וא תוברעתהב חרכה
 הנווכ םג הכותב תללוכ ,תקיודמ בל תמושתש תסרוג תיטסיהדובה תרוסמה ,השעמל הכלה ,םלוא
 תונווכתהה לשו ןוכנה לוגרתה לש ויפוא לע רוא ךפוש הזה שגדה .)אַטֵמ( בוט ןוצרו תבהוא
 .אנספיו לוגרתל תקיודמה
 
 התוא חופיט ךות ,הביצי בל תמושת תייצטידמ לגרתנו דמלנ :הזה בחרמה תא חפטנ לוגרתה םויב
 .תבהוא תונווכתה
 ססבנ םויה תליחתב .הכילהו הדימע ,הבישיב תויצטידמ לוגרת לולכיו הקיתשב להנתי לוגרתה םוי
 .בלה תויוכיא לש תויצטידמ םג לגרתנו דמלנ וכשמהבו הטקש בל-תמושת
 .תולאשלו םיישיא-ןיב םיליגרתל ןמז קרפ שדקוי םויה םויסב
 
 *בל תמושת תייצטידמ לש לוגרתה רקיעבו דומילה ונה םויה לש וזכרמש שגדוי*
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 – בוטב הרכהל תויערא ןיב :ינש לוגרת םוי
 םייחל םתועמשמו םויקה ינייפאמ

  םולש הוונב 16:30-9:30  27.5.22 ,ישיש םוי 
 
 לטה םלוע
   לטה םלוע ןכא
 .ןכ יפ לע ףאו
 )זר בקעי םוגרתב( אסיא
 

 הנתשמ לכהש ךכל שחכתהל רשפא יא .םלוכמ הריהבה ,םויקה ינייפאמ תשולשמ דחא איה תויערא
 החירפ לש הייפויל סיסבה אוה ,םישק םינמזב הווקתל חתפ אוה יונישה .שדחמ הווהתמ ,ףרה אלל
 .תוומו הנקז ,הדיל לש רשקהב רעצל רוקמ םג ללכ ךרדב אוהו ,תכלש וא

 

 ותויעראב האלמ הרכה וב שי .התמש ותב תבצמ לע אסיא ינפיה ררושמה בתכ החיתפב וקייהה תא
 יפ לע ףאה .ןכ יפ לע ףאו תוומ ,תויערא ."ןכ יפ לע ףא" םג וב שי ךא – לטה םלוע – םלועה לש
 לש הייפויל םג סחייתמ אוה יטסיהדובה רשקהב םלוא ,החירפל ,םייחל ,תושדחתהל סחייתמ ןכ
 תוננובתה .הככ טושפ הזש הדבועה ,'ןתוככ' תוחפה לכל וא ןייפוי .תוומה לש ,הנקזה לש ,תכלשה
 תוננובתהל חתפ איה היכבדנ לכ לע תויעראה לש המלש הלבק ,םויק תדבועכ תויעראב הלולצ
 .םייחה דוקיר לש ויפויב
 הייארב רבודמ םלוא ,תויערא לש העידיו הייארב ,אוה ףא ,ןגועמ בוטב הרכה לש לוגרתה
 החותיפ לע אלא ,ישוקל תושחכתה לע הפ רבודמ אל .עגרכ ונל שיש המ לכב חומשל ונל תמרוגש
 .ונשיש המ לע תיתימא החמש לש
 ימ לע ,ונל תויהל רומאש המ יבגל תונוש תוסיפת םיחתפמ ונחנאש איה תיטסיהדובה אצומה תחנה
 רומאש המל ונבצמ תא ףרה-אלל םיוושמו וללה תוסיפתב םיזחאנ ונחנא .תויהל םירומא ונחנאש
 תרוקיב אללו האוושה אלל ,ונשיש המ תא תולילצב תוארלו הלא תוסיפתמ תופרהל תלוכיה .תויהל
 ,הלאה תורושה תא אורקל תלוכיב החמש .םייחה תחמש ,םיקה תחמש .הלודג החמשל חתפ איה
 רומא היהש המל תאז תוושהל ילבמ ,המכוחבו תינחור ךרדב ןיינע לש ומויק םצע לע החמש
 .תויהל ונתעדל
 לוגרתב ונגועי הלא .תויעראב הלולצ תוננובתהל בוטב הרכה לש לוגרתה ןיב דוקרנ לוגרתה םויב
  .ןתיא סיסבכ )mindfulness( בל תמושת לש
 תויחנה וב ונתני אלו סנלופדניימ תייצטידמ לוגרתב ןויסינ ילעב תו/םילגרתמל דעוימ לוגרתה םוי
 .הלוכ הרדסהמ קלחכ לוגרתה םויל םשריהל םיצילממ ונא .תויסיסב
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 הטי'ציהדובו הלמח ,בל תמושת :3 לוגרת םוי
  םולש הוונב 16:30-9:30  24.6.22 ,ישיש םוי

 
 הרדסב םימדוק םישגפמ ירגובל וא ןויסינ ילעב תו/םילגרתמל דעוימ לוגרתה םוי*
 

 ?תופסונ םילימב שי ךרוצ הזיא

 ,ותבוט ןעמל לעופ יתודליה

 .םירחא תבוטל םילעופ םירעה

 ....םהיניב לדבהב וננובתה טושפ

 

 םלועב םיבואכמה לכ רוקמ

 ;ימצע לע הבשחמב ןכוש

 ,החמשה לכ רוקמ

 .םירחא לע הבשחמב ןכוש
 2הוודיטנש                        

 
 – 'יהדוב'מ תבכרומ איה .םישחה םירוציה לכ תבוט ןעמל ררועתהל תונווכתהה איה הטי'ציהדוב
 ךרד ןבא ונה הטי'ציהדוב חותיפ .'תוררועתה תעדות' דחי ,העדות – 'הטי'צ'מו תוררועתה
 ביתנה ,'הנוכנה תונווכתה' לש המשגהה יהוזש םושמ רחואמה םזיהדובה לש לוגרתב תיתועמשמ
 תנגועמ הטי'ציהדוב .ןושארה ביתנה – 'הנוכנ הנבה'ב תנגועמש ,הנומשה תלופכ ךרדב ינשה
  .תוררועתה ונה ךכל ידיחיה םלשה ןורתפה יכו )ההקוד( הקירח ,תחנ-יאב גופס םויקהש הנבהב
 םירחאה לכ ןעמל ררועתהל תונווכתהה אלא ,ררועתהל תונווכתהה קר אל איה הטי'ציהדוב םלוא
 לכ ןיב ידדהה רשקה לש הקומע הנבה םג ,אופא ,הב שי .םירוציה לכ לש ָםלבְִסל הלמחב תנגועמש
 תרשפאמש איה תוקירה לשו היולתה תווהתהה לש הנבהה .היולתה ןילמוגה תווהתה לש ,םירוציה
 .ישוקה םי תא םיעדויו םיאורשכ םג ,תושיחנב לועפל
 קימענו הטי'ציהדוב לש הריקחב קוסענ .םימדוקה םימיה ינש לש הלשבה אוה הזה לוגרתה םוי
 תוברהל ונלש תלוכיל תרוכזת הז רשקהב ההי בוטב הרכה לש לוגרתה .הלמחה ילוגרתב התנבהב
 .םיישקה לכ תורמל ,בוט
 
  

 

 
 ,'תוהדובה' הלימה העיפומ ירוקמה טוטיצב .62 'מע ,2006 ,העדותה תרמתה ,המאל יאלדה ךותמ טוטיצ 2
 .םירעה םגרתל יתרחב הפ


