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תכנית ישוב קשוב

התערבות ברמה יישובית לקידום חינוך חברתי-רגשי מבוסס מיינדפולנס וחמלה

רקע

המשתנההמציאותעםמיטביתלהתמודדותפרקטייםוכליםידעלהטמיעהיאקשובישובהתכניתמטרת
שלהנפשיתהרווחהטיפוחעלדגשמושםבתכניתוודאות.ואיבעמימותוהרוויההמורכבתתדיר,באופן
התכניתילדיהם.עבורמקדםוגורםמיטיבכמודלשלהםהפוטנציאללמימושכמפתחוהוריםחינוךאנשי

בקהילהאובביתלילדיםהמבוגריםביןהאינטראקציהאתומדגישהאכפתיותשלפדגוגיהמקדמת
החינוכית, כבסיס להתפתחות רגשית ומוסרית.

)SEL(חברתיות-רגשיותמיומנויותהמעניקיישובי,מידהבקנהרב-שנתישינויתהליךמציעההתכנית
חינוך(מחלקתהמקומיתהרשותעובדילרבותכולה,החינוכיתלקהילהוהחמלההמיינדפולנסבגישת

.3-18מגילאיוהילדיםההוריםהטיפול,החינוך,אנשיורווחה),

האחרעצמי,כלפיאכפתיותלביטויוכליםאישיותמיומנויותטכניקות,מקבליםאלוקהליםהתכניתבמסגרת
והקהילה, לרבות:

זיהוי צרכים, חוזקות וערכים אישיים;– ריכוז ומיקוד קשבי, זיהוי ושיום רגשות,מודעות עצמית.1
והחרדה ומיתון האימפולסיביות;– וויסות רגשי, חמלה עצמית, הפחתת רמת הלחץשליטה עצמית.2
– לקיחת פרספקטיבה, אמפתיה וכד';מודעות חברתית.3
(הדומה והשונה);– הכלה, חמלה, נדיבות, קבלת האחרמיומנויות חברתיות.4
– מתוך מודעות ורפלקציה.קבלת החלטות אחראית.5

דו-שלבי:באופןהחינוכיים,המוסדותכללובתוךהמקומיתברשותוהדרגתימערכתילשילובבנויההתכנית
בשלבלתלמידיםהנחייהמיומנויותולהקנייתאישי,לתרגולהמקצועאנשיהעצמתידיעלהראשוןבשלב
וכחלקהלמידה,בתהליךפעיליםכשותפיםההוריםשילובעלדגשישנואקולוגיתגישהמתוךבנוסףהשני.

בקרבאחידהוגישהשפהוהשתתתועמוקשורשישינויליצורניתןזהבאופןהחינוכית.מהקהילהאינטגרלי
כלל המבוגרים והילדים בקהילה החינוכית.



מרכיבי התכנית:

הכשרה לעובדי המועצה במחלקות החינוך והרווחה●
הכשרה לכל הגננות ולסייעות בגנים●
הדגמה והדרכה לגננות על יישום התכנית בגנים●
הכשרה לנציגות של צוותים חינוכיים מכל המוסדות החינוכיים●
הדגמה והדרכה לצוותים החינוכיים בבתי הספר●
סדנאות הורות קשובה●
הכשרה לצוות ניהול מוביל שימשיך בהטמעת התכנית בתום ההתערבות●
מחקר מלווה – איסוף נתונים ועיבודם●

וניסיוןאמפירימחקרבסיסעל,ברגררוניד"רשלבהובלתוואכפתיקשובלחינוךבמרכזנבנתההתכנית
פדגוגיהוחברתית,חינוכיתפסיכולוגיהשלבתחומיםהמומחיםהעמותהמייסדישלבשטחרב

ריקרדוד"רהעמותהויו"רברגרד"רבהובלתוהערכהבמחקרמלווההמהלךומיינדפולנס.קונטמפלטיבית
לסטטיסטיקה.המרכזיתבלשכהובכירהכלכלניתאלפנדרייפיתגב'העמותהועדחברתובליווי,טרש

מצד הרשות המקומית מובילה את המהלך ראשת המחלקה לחינוך.

הבעייה החברתית: רקע ורציונל מחקרי

):2016חיפה,אוניברסיטתאיזיקוביץ',(לב-ויזל,בישראלנוערובניילדיםכלפיאלימותדוחלפח

18גילעדאלימותיחווילדיםשנימכלאחד

כה.עדוידועששוערממהגדולבהיקףחברתיתבעיההינהנוערובניבילדיםוההתעללותהפגיעהתופעת
שליותראואחדלסוגחשופיםהיוילדים)2כלמתוך(אחד52.9%במחקרמהמשתתפיםלמחציתמעל

עלדיווחו30.7%ו-במשפחה),לאלימותחשיפהרגשיתהזנחהפיזיתהזנחהמיניתרגשית(פיזיתפגיעה
פגיעות.שלשונים)סוגים3-6(ריבוי

הנושאאתלהעמידהמדיניותקובעיעלפגיעות,שלגדולכההיקףעםלהתמודדמנתעלכיממליץהדוח
שלסובלנות,שלאלימות,אישלערכיםהטמעתכולה.הישראליתהחברהברמתחינוכי,לאומיחברתיכיעד

מדיניותהתוויתידיעלרקתתאפשרמיןאולגילקשרללאלמשפחהומחוץהמשפחהבתוךכבודשליחס
משותפת של כל משרדי הממשלה.

יכולתהמקומיותלמועצותישהמחקר,ממליץעליהםהמהלכיםאתתעשהשהממשלהעדכיסבוריםאנו
במרכזכןעללשינוי.כמפתחבהוריםגםכמווהטיפולהחינוךבאנשיהשקעהע"ימשמעותישינוילקדם

טיפוחע"יישראל,ילדיחשופיםאליהןהאלימותרמותאתלהפחיתשואפיםאנוואכפתיקשובלחינוך
פדגוגיה של אכפתיות בקרב כל גורמי החינוך ביישוב באופן המערכתי והרוחבי אותו מדגיש הדו"ח.



המידעומהפכתהרב-תרבותיתהחשיפההגלובליזציה,בעקבותהמתחולליםהמהיריםהשינוייםבנוסף,
לדרישותהתואמותמיומנויותוהקנייתהחדשההעולמיתלמציאותהחינוךמערכתשלהתאמהמחייבים

,Chernyshenkoהעתיד(דורמאת21ה-המאה Kankaraš, & Drasgow, שלמרכזינדבך).2018
מיומנויות אלה הן יכולות חברתיות ורגשיות.

הרבההחברתית-קהילתית,ברמהחיונימשאבהםהספרבתיכמהעדלראותנוכחנוהקורונה,מגפתעקב
)2020אפרילוצחור,מדינה(ברקהחינוךומשרדאשליםג'וינטעבורשנכתבדו"חידע.להקנייתמעבר
חברתית-רגשיתלמידהשלותוכניותעצמאילומדכישוריהמפתחותתכניותהונהגובהםביה"סכיהראה

)SEL(,מוטיבציהמוריהם,עםמשמעותיתתקשורתרגשי,ביטויהמשברבתקופתלתלמידיםאפשרובשגרה
בתקופתחינוכיתבמנהיגותשעסקעדכנימחקרמהבית.הלמידהאתגרעםיותרטובההתמודדותויכולת
והקשרהחינוךצוותיבקרבפסיכולוגיבטחוןתחושתביצירתמנהליםשלתפקידםאתהציגהקורונהמגפת

Weiner(המשברבמהלךמיטביתארגוניתלמידהתהליכיוקידוםמהקיפאוןליציאהזותחושהשל et al,
ולנהללהשתנותוהיכולתפעולהאמפתיה,שיתוףערכים,שלחשיבותםעלהצביענוסף,מחקר).2021

,McLeod&Dulsky(המשברעםלהתמודדותסיכונים 2021.(

הפתרון המוצע: למידה חברתית-רגשית מבוססת מיינדפולנס וחמלה

Social(חברתית-רגשיתלמידה Emotional Learning – SEL(לומדיםומבוגריםילדיםבוהתהליךהיא
בעולםלהצליחכדיאחראית.בצורההחלטותולקבלחיובייםבין-אישייםקשריםלקייםרגשות,ולנהללהבין

פרשנותבדחפים,שליטהעצמי,ויסותכגוןורגשיות,חברתיותמיומנויותללמודחייביםתלמידיםחברתי,
Pianta(והקהילההספרביתכלפיפרו-חברתיתאוריינטציהופיתוחעצמיתהנעהרגשות,והבנת & La

Paro, 2003.(

השפעותוחמלהמיינדפולנסשללפרקטיקותכישהראהנרחבמחקריגוףעלמבוססתשלנוהתכנית
שנערכומחקריםוההתנהגותי,לרבותהחברתיהרגשי,האקדמי,בתחוםתלמידיםשלתפקודםעלחיוביות
Greenberg((בעולם & Harris, 2012; Meiklejohn et al., 2012; Schonert- Reichl, 2010; Weare,

2012; Zenner et al. ,Bergerבארץ)וגם))2014 Benatov, Abu-Raiya&Tadmor, 2016; Tarrasch,
Margalit-Shalom & Berger, 2017; Berger, Brenick&Tarrasch, 2018; Tarrasch, Berger
Grossman, 2020; Berger, Brenick, Benatove&Tarrasch, in preparation;Berger &Benatov, in

preparation.(

Duralk(בארה"בספרבתי213בתלמידים270,000כ-שכללנרחבאמפירימחקרקייםכן,כמו et al.,
ובעיותאלימות(הפחתתההתנהגותיבתחוםמשמעותילשינוימביאותאלותכניותכי)שהראה2011

ופיתוחספריביתאקלים(שיפורהחברתיולחץ)חרדהברמת(ירידההרגשיבתחוםהתנהגותיות),
התנהגויות פרו-חברתיות) והאקדמי (שיפור בציוני המבחנים).



מנהיגותולפיתוחאישיותמיומנויותלטיפוחכליםיקבלובאזורוההוריםהמקצועאנשיהתכנית,במסגרת
שלפדגוגיהלהטמעתכליםיקבלוהםבנוסף,אישית.והביןהמערכתיתהפדגוגית,ברמהוחומלתקשובה

אכפתיות מבוססת קשיבות (מיינדפולנס) וחמלה כשפה חינוכית במוסדות החינוך ובמרחב המשפחתי.

עובדילרבותבעירוהטיפולהחינוךאנשיכללעםפעולהבשיתוףמתבצעתהתוכניתמקצועיתמבחינה
הסייעותהספר,בתיצוותיהגננות,א-פורמלי,חינוךראשיהרווחה,עובדיהקב"סים,העו"סים,מועצה,

החינוכי.הפסיכולוגיבשירותוהפסיכולוגיםההורים,ויועצות),(מנהלות,סגניותהניהולצוותיובי"ס,בגנים
כלומר- כל היישוב נירתם ללמידת גישה ושפה אחידה אותה יפגשו וילמדו הילדים בבית ובמסגרות החינוך.

ייחודיות התכנית

שוניםובדרגיםישראלבמשטרתהאמריקאי,בצבאהבריטי,בפרלמנטמיינדפולנסמתרגליםובעולםבארץ
במשרד החינוך הישראלי.

מיקודללאאךתשלום,תמורתהרחבלקהלמיינדפולנסהמלמדותועמותותעסקייםארגוניםקיימיםבארץ
מקצועיביתהמהוותעמותותישנןבנוסףמורה-הורה-תלמיד.ביןבאינטרקציההתמקדותאוהחינוכיבשדה
פועליםכןכמוהחינוך.במערכתהתערבויותשלמאורגןהשפעהמנוףללאאךלילדים,מיינדפולנסלמנחי
שלאלמנטוללאחינוךבאנשימיקודללאמיינדפולנסהרחבהקהלאתהמלמדיםפרטייםמוריםבארץ

מחקר והערכה.

המוחבחקרעוסקרייכמןבאוניברסיטתהמוחלמדעיסגולספרוביתוחברהמדעלמיינדפולנס,מודעמכון
למערכתמיינדפולנסמבוססותתכניותמציעאףהארגוןהמוח.עלהמיינדפולנסבהשפעותהיתרובין

החינוך, אך ללא מיקוד בטיפוח אכפתיות וחמלה בדומה לעבודתנו.

עקרונות להתערבות

שלמחקרים(לרבותהעולםומןהארץמןונתוניםאמפירימחקרמבוססתהתערבות●
העמותה עצמה).

באופןהפנימייםכוחותיהמינוףלשםבקהילה,המפתחלאנשידגים'במקום'חכהמתן●
בר-קיימא.

מתן מענה לשורשי לאתגרים החברתיים, בתהליך רב-שנתי ורב-מערכתי.●
הנהלה,(שדרותלאקוסיסטםהרלוונטייםהגורמיםכללאתהכוללקהילתימענהמתן●

אנשי מקצוע, הורים וילדים).
הזדמנויותצרכים,מיפוילפיקהילהלכלייחודיבאופןהמותאמתמודולריתהתערבות●

ושותפים.



צוות ולוחות זמנים

צוות הדרכה של התכנית כולל :

מנהל מקצועי וסופרוויזור – ד"ר רוני ברגר.●
מנחה המתמחה בהדרכת צוותי הוראה בחינוך הגיל הרך במיינדפולנס וחמלה;●
מנחה המתמחה בהדרכת צוותי הוראה בחינוך היסודי במיינדפולנס וחמלה;●
מנחה המתמחה בהדרכת צוותי הוראה בחינוך העל-יסודי במיינדפולנס וחמלה;●
מנחה המתמחה בהדרכת צוותי טיפול במיינדפולנס וחמלה;●
מנחה המתמחה בהנחיית הורים במיינדפולנס וחמלה;●
מתכלל לוגיסטי;●
וד"רטרשריקרדוד"רשלבהובלתםמחקר)עוזרימחקר+(ראשאקדמימחקרצוות●

ברגר;

לוחות זמנים:

רוניד"רידיעל,התכניתובנייתמהשטחהצרכיםמיפויתהליךראשונים:חודשיים.1
הייעוצי,והשירותהפסיכולוגיהשירותנציגתהחינוך,מנהלראשעםבשיחברגר

המערכתאתהיטבהמכירותהוראהסגלילפיתוחהמרכזומנהלתהספרבתימנהלות
החינוכית ביישוב.

:הפעלת התכנית.2

שנה ראשונה

שעות;30המועצה-לעובדיהכשרה●
הפסג"ה;באמצעותשעות30בגנים-ולסייעותהגננותלכלהכשרה●
שעות30החינוכיים-המוסדותמכלחינוכייםצוותיםשללנציגותהכשרה●

באמצעות הפסג"ה;
לבי"ס;שעות40הספר-בבתיהחינוכייםלצוותיםוהדרכההדגמה●
פעם;כלמשתתפים25ל-שעות20-קשובההורותסדנאות●
12ההתערבותבתוםהתכניתבהטמעתשימשיךמובילניהוללצוותהכשרה●

שעות;
מחקר מדעי המלווה את התכנית לאורכה.●

לקראת השנה השנייה לתכנית.: הפקת לקחים והתארגנותסיכום השנה הראשונה

שנה שנייה

הכשרות המשך לסגלי החינוך לגיל הרך, היסודי והעל יסודי;●
הטמעת רצועת תרגול יומית בכלל בתי הספר והגנים המשתתפים בתכנית;●
פעם;כלמשתתפים25ל-שעות20-נוספותקשובההורותסדנאות●



קבוצת תרגול שבועית להורים – שעה שבועית;●
קבוצת תרגול שבועית לצוותי החינוך – שעה שבועית;●
שעות.30-מובילניהוללצוותוליוויהכשרההמשך●

עם המלצות להמשך.לרבות הממצאים המחקריים וכתיבת דו"ח מסכםסיכום התכנית:

חוויתי,תרגולידיעלוהןמשמעותיתיאורטיידערכישתדרךהןמתבצעתהמרכזהכשרותבכללהלמידה
וקבלת כלים ליישום בחיים האישיים והמקצועיים.

כלל המפגשים המצוינים בהצעה זו הינם מפגשים פרונטאליים המלויים לפי הצורך ב:

עםבשיתוףהעמותה)(ממייסדיליבליךומתיברגררוניד"רעל-ידישפותחומקווניםקורסיםשני●
משרד הבריאות וישראל דיגיטלית.

והסגלהמרכזמייסדיבהנחייתהמפגשים,ביןלתרגולמוקלטיםתרגוליםלמאגרבלעדיתגישה●
הבכיר.

גישה בלעדית לחומרי לימוד ומערכי תרגול לילדים באתר העמותה.●

פוטנציאל השפעה לדוגמא:

וההזדמנויותהאתגריםמיפויפיעלהיישוביתהחינוךלמערכתמעברגםההתערבותאתלהרחיבניתן*
הייחודיות לכל מקום.

שנה א':

חינוך(מחלקתהמקומיתהרשותעובדי:המבוגריםהתכניתמשתתפי150-ישירהעומקהשפעת●

ורווחה), אנשי החינוך, הטיפול, ההורים. לפי המחקר ההשפעה תתבטא במדדים אישיים, בין-אישיים

ומקצועיים:

הפחתת שחיקה, שיפור הרווחה הנפשית והנוכחות הקשובה (מיינדפולנס כמיומנות).○



הגברת תחושת המסוגלות ויכולת ההכלה של תלמידים מאתגרים (לצוותי ההוראה).○

פיתוח מיומנויות הקנייה של למידה חברתית-רגשית לתלמידים (לצוותי ההוראה).○

פיתוח סמכות הורית בריאה ותקשורת מיטיבה (להורים).○

הכיתות20ו-הגניםעשרתילדי:(גן-י"ב)הצעיריםהתכניתמשתתפי760-ישירהעומקהשפעת●

בהם יועברו ארבע סדנאות קשיבות במסגרת השתלמויות הצוותים. לפי המחקר ההשפעה התערבות

זו, לצד השתלמות הצוותים תתבטא בשיפור במדדים של רווחה נפשית, קשיבות וויסות רגשי ובאקלים

הכיתתי.

במסגרתסדנאותלעבוריבחרולאמסוימיםגניםאווכיתותבמידהגםתלמידים:-1השפעהמנוף●

המשאבים, מחקרינו מראים שגם ללא מפגש ישיר של מדריכי העמותה עם התלמידים, ישנם שינויים

במדדים של רווחה נפשית, קשיבות וויסות רגשי בקרב התלמידים, ושיפור בקשר מורה-תלמיד

אךתלמידים,28בממוצעישבישראלבכתההמורה.שעוברתמהתמורהכתוצאההכיתתיובאקלים

ההערכה היא שכל אשת חינוך מלווה כמאה ילדים בשנה לכל הפחות. לפי חישוב זה מעגל ההשפעה

תלמידים.10,000בכ-לתכניתא'בשנהמוערךהשני

10,000שלמשפחותיהםבתכנית,ומובנהמכווןבאופןהתלמידים:משפחות-2השפעהמנוף●

לידע ולכלים. משתתפותשמוריהם משתתפים בתכנית יתרמו מהחשיפה של ילדיהםהתלמידים

התכנית יקבלו כלים ומתודולוגיות מבוססות מחקר לשילוב ההורים לאורך השנה, באופן אשר יחזק את

ההשפעה על התלמידים ויצור רצף פדגוגי של בי"ס-בית.

בשנה ב' לתכנית

מנתעלוהדרכהליוויהמשךיקבלוא'משנההממשיכיםהמקצועאנשי100-ואורךעומקהשפעת●

ליצר שגרות לימודיות במערכת החינוך בישוב ולהביא לשיפור נוסף בכל המדדים המוזכרים לעיל.

המוטביםיהיוומשפחותיהםהממשיכיםהחינוךאנשישלהתלמידים1-7,500השפעהמנוף●

הישירים של פיתוח שגרה תרגולית במערכת החינוך, אשר תביא לשיפור נוסף בכל המדדים המוזכרים

לעיל.

א""שנההשתלמויותיפתחוב'בשנה:נוספיםמבוגריםמשתתפים150-ישירהעומקהשפעת●

כנ"ל.השפעהנוספים.הורים50ו-חינוךאנשי50ל-נוספות

בכיתותכנ"ליועברוסדנאות:(גן-י"ב)הצעיריםהתכניתמשתתפי500-ישירהעומקהשפעת●

כנ"ל.השפעהלערך.נוספיםילדים500שללרווחתםנוספות

* נתונים אלה מתבססים על מחקרי עבר ונסיון רב בשטח ומתחשבים במסגרת התקציב המצוינת מטה. שוני

בגודל הישוב הנבחר כמובן ישפיע על היקף המוטבים. המחקר אשר ילווה את התכנית יעריך את היקף המוטבים

והשפעת התכנית עליהם ביתר דיוק.



פוטנציאל המשכיות:

הינו ראשון מסוגו בארץ ונמצא כיום בשלבי פיילוט מלווה במחקר בישובים אזור וביתמודל ישוב קשוב

אריה-עופרים. בהינתן הצלחה מחקרית מוכחת, בכוונת העמותה לשכפל את המודל לישובים נוספים

בכל הארץ במודל כלכלי-חברתי של 'אמץ ישוב' - מצ'ינג תקציבי של הרשויות המקומיות עם תרומה של

חברה עסקית מתחום הרשות.

השנתיים הראשונות לתכנית,לאחר תוםברמת הישוב בו תתקיים התכנית במסגרת שת"פ זה:

תיערך הערכת מצב בשיתוף הרשות ופיתוח אפשרויות להמשך ליווי והדרכה ככל שידרש בהתאם

לגודל וצרכי הישוב, בדגש על מתן חכה במקום דגים לאנשי המפתח בישוב.

תקציב

להתחלתו.ראשוניתנאיהינהלאורכוהתכניתמעלויות40%ב-המקומיתהרשותשלכספיתהשתתפות
תוםלאחרגםביצועלהמשךכליםבידיהםלהשאירמנתעלבכיריםניהולצוותימשתתפיםבתכנית

השנתיים (בתפיסה של מתן חכה במקום דגים לסוכני השינוי בישוב).

אחריםלישוביםהנ"להשירותאתלהציענוכלהתכניתאתשילוווהערכההמחקרתוצאותלאור
בהשתתפות משרדי ממשלה, חברות עסקיות או במימון מלא של הגורם המוניציפאלי (דרך מכרזים).

הישובלגודלבהתאםישתנההתקציבוהזדמנויות.צרכיםומיפויהיכרותפגישתלאחרינתןמפורטתקציב
הנבחר ומספר המוסדות אשר ישתתפו בתכנית. תקציב המחקר מצורף בנפרד בהמשך.

הערכה ומדידה:

חברתייםרגשיים,קוגניטיביים,מדדיםעלהתכניותשלהמגוונותההשפעותאחרמעקביאפשרמדעימחקר
האימפקט(בחינתארגונייםיתרונותכמובןזהלמחקרהמבוגרים.בקרבוהןהילדיםבקרבהןוהתנהגותיים

נוספיםמשאביםשלנרחבבגיוסלתמוךעשוימחקרבנוסףומיתוגיים.שיווקייםהמשאבים),השקעתמולאל
להמשך עשייה חינוכית ברשות המקומית מגורמים ממשלתיים ופרטיים.

הלמידהבתחוםובפרטהחינוכיבשדהבמחקריםומוכחרבניסיוןברגרוד"רטרשד"רהעמותהלמייסדי
המחקראתוהורים.מורותגננות,תלמידים,עלבהשפעותשהתמקדומחקריםלרבותהחברתית-רגשית,

ומגדר,שוויוןחיים,רמתחברתית-עוני,לכלכלהמומחיתבעמותה,ועדחברת,אלפנדרייפיתהגב'תלווה
ומנהלת בכירה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דורשהואיותרמקיףשהמחקרככלהנ"ל;התכניותעללבצעניתןאותםשוניםמחקריםשלמדרגישנו
מעורבות נרחבת יותר הן מצד העמותה והן מצד המועצה המקומית.

מדדים מתוקפים עיקריים לבדיקת השפעה על מבוגרים:



דחק, חרדה, מסוגלות עצמית, מיינדפולנס, חמלה עצמית, ימי מחלה.

מדדים מתוקפים עיקריים לבדיקת השפעה על תלמידים:

קשיבותקשב,בעיותכיתתי,אקליםלמורה,חיבורסומטיזציה,חרדה,דחק,נפשית,רווחה
האחר,נכונותכלפירגשיותעמדותהאחר,סטריאוטיפיזציה,עםלקשרמוכנות(מיינדפולנס),

להתנדב בקהילה.

בנוסף ניתן למדוד ברמה היישובית: הפרות משמעת, התפלגות ציונים, איחורים והיעדרויות.

תוצאות מצופות

ירידה במדדי דחק וחרדה, בעיות קשב, סטריאוטיפיזציה, הפרות משמעת.●
ירידה במספר היעדרויות, ימי מחלה ואיחורים.●
לקשרמוכנותלמורה,חיבורעצמית,חמלהעצמית,מסוגלותבמדדיעליה●

עם האחר.
שיפור במדדי אקלים כיתתי ויכולת לקשיבות.●
עלייה במוכנות להתנדב בקהילה.●
שיפור ברמה האקדמית (ציונים).●

הפיילוט הראשון במועצה המקומית אזור

בתי3ילדים,גני24פועליםבישוב.3-18בגילאיילדים2,500מתוכםתושבים,13,000כיוםחייםבאזור
הואהישובחזוןהמקומית,ברשותלחינוךהמחלקהמנהלתלדבריאחת.בינייםוחטיבתיסודייםספר

ההדדית,הערבותהמנהיגות,ערכיאתדגלהעלחרטההרשותיכולותיו".אתלמקסםאחדלכל"לאפשר
ברשותמאדהורגשהקורונהפרוץמאזכן,כמוהצעיר.הדורבקרבלטפחםופועלתוהאחריות,המעורבות
התפקידיםובעליהחינוךאנשיכלמעורבותאתולהגבירוביה"סהגניםילדיאתלחזקהצורךהמקומית

ברשות.

התכנית אשר החלה בשנה"ל תשפ"ב בניהולו של ד"ר רוני ברגר, מורכבת בשנה זו מ:

השתלמות לעובדי המועצה במחלקות החינוך והרווחה;●
השתלמות והדרכות בכיתות באחד משלושה בי"ס יסודיים;●
השתלמות והדרכות בכיתות בחטיבת הביניים של הישוב;●
סדנת הורות קשובה להורי מערכת החינוך.●

פעולהבשיתוףשנתייםלמשךבאזוריופעלפנדו,סימההגברתלחינוךהמחלקהמנהלתבהובלתהפיילוט,
בשנהאחרים.בישוביםלהטמעהמודלבעתידלשמשויוכלהמקומיתהרשותעםופיננסי)(מקצועיהדוק

הבאה עתידות להצטרף נשות החינוך לגיל הרך וכן בתי ספר והורים נוספים למעגל המוטבים.



מספר המוטבים הישיר המוערך לתכנית המלאה:

הפרט;תחוםעובדי25ספרניות,5עו"סים),7(רווחהפסיכולוגים),6(שפ"ח:המועצהעובדי43●
החינוך;במערכתילדים2,500●
הורים;5000●
וחט"ב)(יסודיספרבתיבשנימורות50●
ילדים);גני24(בוסייעותגננות48●
אנשי חינוך פורמלי ובלתי פורמלי (קידום נוער, תנועות נוער).●



אודות העמותה:

פיתוחבאמצעותהישראלית,בחברהאכפתיותלטפחבמטרהקם(ע"ר)ואכפתיקשובלחינוךהמרכז
בפרטציבוריותמערכותעבורוחמלהמיינדפולנסמבוססות)SEL(חברתית-רגשיתלמידהתוכניותוהנחיית
)wellbeing(הנפשיתהרווחהבשיפורמתחילהאכפתית,חברהלעברשהדרךמאמיניםאנובכלל.והחברה

העתידדורושל–וההוריםהטיפולהחינוך,אנשי–האחראייםהמבוגריםשלהחברתיים-רגשייםוהכישורים
והכישוריםהנפשיהחוסןקידוםעלראשיתכפול:דגששמותתוכניותנובהתאם,מגדלים.הםאותו

חברתית-רגשיתלמידהשלהקנייהמיומנויותמתןעלושניתעצמם,המחנכיםשלהחברתיים-רגשיים
לילדים.

והמחקר.הטיפולהפסיכולוגיה,החינוך,מתחומיומנחיםצוותאנשיהמומחים,טוביעובדיםבמרכז
הקשביותבמיומנויותהןמשמעותייםשינוייםהמראיםאמפירייםמחקריםעלמבוססותתוכניותינו

ילדיםשלפרו-חברתית)והתנהגות(אמפתיההחברתיותובמיומנויותהנפשיתברווחהוהןוהאקדמיות
השארביןהמובנים.בכלבריאהחברהשלהחזוןהגשמתלשםהנחוציםהשינוייםאותם–ומבוגרים

תכניותינו הוכחו כתורמות ל:

הפחתת דחק וחרדה;.1
העצמת הרווחה הנפשית;.2
שיפור האקלים החינוכי;.3
קידום התנהגות ערכית;.4
קידום הצלחה אקדמית..5

החינוך,משרדבשיתוףתלמידיםלאלפיוהגענווהוריםמחנכים1,000מ-למעלההכשרנו2014מאז
אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר אילן.

קפלן,ראובןמרגלקופף,מרקפרופ'המחקר),ומנהל(מייסד-שותףיו"רטרשריקרדוד"ר:המנהלהועד
גב' סמדר סיון וגב' יפית אלפנדרי.

תכניותשלפדגוגיתמנהלת–ליבליךמתיהעמותה.מנכ"לית–רוזנברגמוריהומנהליה:העמותהמייסדי
שלפדגוגיתמנהלת–בוגררבידוהורים.גניםלבי"ס,התכניותשלפדגוגימנהל–ברגררוניד"רההכשרה.

התכניות למנהלים ולארגונים.

מבוססיםוטיפולחינוךשלבתחומיםביותרהבכיריםמהחוקריםהמורכבתמייעצתועדהלעמותה
וויר,קריסטיןפרופ'ברניק,אליינהפרופ'סטנפורד),כלא(ניסויזימברדופיליפפרופ'וחמלה:מיינדפולנס

פרופ' סטיבן הובפול, ד"ר בריטה הולצל ומר אמיר אלרואי.

2022:2,200,000₪לשנתהארגוןתקציב

.2022לשנתתקיןניהולאישורלעמותה


