
סילבוס התכנית לפסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס
בפיקוח היחידה ללימודי-המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד,

אוניברסיטת בר-אילן

תשפ"ג-תשפ"ה

מתי ליבליך ושנטם דוד זוהרניהול אקדמי:

: ד"ר יערה ניצןליווי אקדמי קליני

 תכנית תלת-שנתית המכשירה אנשים מהמקצועות הטיפוליים להבנה ויישום של גישות טיפוליות
במוסדותבכיריםסגלחבריעםבשיתוףנבנתה2012מ-קיימתאשרהתכניתמיינדפולנס.מבוססות

מובילים בתחום בארה"ב, תוך מחוייבות ללמידה חוויתית, תאורטית וקלינית מעמיקה. 

-גישתACT(שלישיגלגישותבהשראתמיינדפולנסמבוססותתפיסותביןשילובעלבנויההתכנית

שלולמידהוהפסיכואנליטיתההתייחסותיתהגישהחמלה),ממוקדטיפול-CFTווהמחוייבותהקבלה
מקורות המיינדפולנס בבודהיזם ובמחקר המערבי. התכנית מחוייבת לעודד עשיה חברתית ברוח

הקשיבות בתוך מסגרות שונות.

סגל ההוראה כולל מנחים בעלי ניסיון רב הן בתירגול מיינדפולנס והן בשילובו במרחבים הטיפוליים.
בסגל מלמדים חלק מכותבי הספרים "מיינדפולנס, להיות כאן ועכשיו: תירגול, הגות ויישומים" ו" שבילי

המיינדפולנס" שיצאו בהוצאת כתר.

מטרות התכנית:

העמקה בתרגול המיינדפולנס האישי.●
שילוב גישות מיינדפולנס בפרקטיקה הטיפולית.●
רכישת ידע תיאורטי מעמיק.●
יישום טכניקות של מיינדפולנס בחיי היומיום.●

 נושאים מרכזיים:
העמקה ברבדי החוויה האישית באמצעות תרגול מיינדפולנס חוויתי.●
לימוד תקשורת בין-אישית מבוססת מיינדפולנס.●



לימוד חומרים תיאורטיים מהמסורות הבודהיסטיות ,הגישות הפסיכולוגיות מבוססות המחקר●
החמלהממוקדהטיפולגישת-CFTוהמחויבות,הקבלה–ACTהגישתהיתרביןהעכשוויות-

והדהודים בין מיינדפולנס ופסיכואנליזה.

כל שנה אקדמית מחולקת באופן שווה בין שלושה עקרונות בסיסיים עליהם מושתתת התכנית:

תירגול ולימוד חוויתי אישי●
הבנה תאורטית●
יישום קליני●

סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים,עובדיםהתכנית מיועדת לאנשי טיפול בעלי הכשרה אקדמית:
מטפלים ביצירה ובהבעה וקרימינולוגים קליניים. בכל שנה יתכן ויתאפשר מקום אחד או שניים לאנשי

ייעוץ חינוכי שימצאו מתאימים.

דרישות קבלה:
תואר טיפולי ממוסד אקדמי מוכר..1
השלמת תהליך ההרשמה הכולל ראיון אישי..2

אם אינך עומד\ת בדרישות הקבלה ומעוניינ\ת לגשת לוועדת חריגים אנא כתבו לנו במייל הכולל את כל
החומרים המצוינים בתהליך ההרשמה הרגיל.

מבנה התכנית:
התכנית מורכבת מחמישה סופי שבוע מרוכזים המתקיימים בימים חמישי, שישי, שבת בין השעות

בביתעצמאיבאופןלינהלהזמיןניתןשלום.נווהביישוב'דומיה'במרכזלינה)(ללא10:00-17:00
ההארחה.

בנוסף, לאורך שנים א' ו-ב' יתקיימו שיעורים מקוונים שבועיים בהיקף של שעתיים אקדמיות - בימי
בקבוצותמקוונתקליניתהדרכהאלהבשעותתתקייםג'שנהלאורך.18:00-19:30השעותביןשלישי

קטנות.

מקוונות.196ו-פרונטליות405מתוכןאקדמיות,שעות601התכנית:שעותסה"כ

ממדריכיםפרטניתהדרכהשעות30הלימודיםבמהלךלהשליםבתכניתהמשתתפיםעל
מאושרים על ידי התכנית (התשלום לתכנית אינו כולל את התשלום על ההדרכה).



מפרט הקורסים:
מקוונות)90ו-פרונטליות135(אקדמיותלימודשעות225א:שנה

ליבליך.מתיגב'בהנחייתש"א)69.5(הבודהיסטיתבפסיכולוגיההמיינדפולנסשורשי●
שנטםמרבהנחייתש"א)22.5(הקליניהמפגשלהתמרתמצעא':התייחסותימיינדפולנס●

זוהר.
●ACT-ניצן.יערהד"רבהנחייתש"א)62(א'ומחוייבותהקבלהבגישתתרפייה
וייס.גבומרבהנחייתש"א)24(חמלהממוקדטיפולCFTל-מבוא●
קריצ'מן.יקירד"רבהנחייתש"א)20(ופסיכואנליזהמיינדפולנס●
פורת.שירהגב'בהנחייתש"א)22.5(מיינדפולנסמבוססיקבוצתייםתהליכים●

תאריכי המפגשים בנווה שלום:

2022לאוקטובר20-22●

2022לדצמבר8-10●

2023לפברואר16-18●

2023לאפריל20-22●

2023ליוני22-24●

מקוונות)56ו-פרונטליות135(אקדמיותלימודשעות191ב:שנה

זוהר.שנטםמרבהנחייתש"א)76(הקליניהמפגשלהתמרתמצעב':התייחסותימיינדפולנס●
●ACT-ניצן.יערהד"רבהנחייתש"א)27(ב'ומחוייבותהקבלהבגישתתרפייה
●CFT-וייס.גבומרבהנחייתש"א)22.5(מתקדםחמלהממוקדטיפול
וייס.הילהגב'בהנחייתש"א)29.5(המערביבמחקרמיינדפולנס●
ליבליך.מתיגב'בהנחייתש"א)13.5(התנגדויותעםועבודהמיינדפולנסהנחייתעקרונות●
פורת.שירההגב'בהנחייתש"א)22.5(מיינדפולנסמבוססיקבוצתייםתהליכים●

מקוונות)50ו-פרונטליות35(אקדמיותלימודשעות185ג:שנה

●CFT-ש"א)27(ומיניותאינטימיותמשברים,-זוגותעםעבודהמתקדם:חמלהממוקדטיפול
בהנחיית מר גבו וייס.

ד"רבהנחייתש"א)27(וריכוזקשבבהפרעותלטיפולהמוחמחקרוקשב:מוחמיינדפולנס,●
ריקרדו טרש.

בוגר.רבידגב'בהנחייתש"א)27(ילדיםעםבעבודהוחמלהמיינדפולנס●
ניצן.יערהד"רבהנחייתש"א)27(וחרדהבטראומהמיינדפולנסמבוססטיפול●
זוהר.שנטםמרבהנחייתש"א)27(ומגעתנועהגוף,●
פורת.שירהגב'וייס,גבומרבהנחייתש"א)50(ג'שנהפרקטיקום-קליניתהדרכה●

תעודה:
בכדי לקבל תעודת סיום יש להשתתף במפגשים הפרונטליים והמקוונים, להשלים את מטלות התכנית,

המדריכיםרשימתהתכנית.ידיעלהמאושרמדריךאצלפרטניתהדרכהשעות30להשליםובנוסף
פרטניתהדרכהשעות70עודעלממליצההתכניתהשנה.בתחילתלמשתתפיםתועברבתכנית

במקום העבודה של התלמיד או במסגרת אחרת.





עלות התכנית:
ש"ח250=רישוםדמי

ש"ח15,799=א'שנהלימודשכר

ש"ח13,157=ב'שנהלימודשכר

ש"ח12,744=ג'שנהלימודשכר

את מדיניות התשלומים המלאה ניתן למצוא בתקנון התכנית.

תהליך ההרשמה:
על מנת להגיש את מועמדותך לתוכנית, הנך מתבקש\ת

.בלינק הזהלמלא את טופס ההרשמה.1
themindfulinstitute@gmail.comהמייללכתובתלשלוח.2

a..קורות חיים מקצועיים
b.מכתב מלווה הכולל את הרקע הרלוונטי והסיבות לרצונך להירשם לתוכנית (בקובץ

וחצי).שורהרווח12פונטאחד,עמודבאורךהמלא,שמךאתהכוללוורד
c..שתי המלצות מקצועיות עדכניות

לאהרישוםדמיתשלוםללא₪.250בסךרישוםלשלם דמיישאישילראיוןותוזמנ\יהיה.3
יתקיים ראיון אישי.

לראיוןיוזמנומתאימיםמועמדיםהמאוחר.לכלעסקיםימי10בתוךחוזרבמיילתאושרההגשהקבלת
אישי עם מנהלי התכנית.

פירוט הקורסים:
שנה א'

ליבליךמתיגב'בהנחייתש"א)69.5(הבודהיסטיתבפסיכולוגיההמיינדפולנסשורשי

שלהגישותאתסוקרהקורסותיאורטי.חוויתיבאופןהמיינדפולנסתירגולאתנלמדזהבקורס
סבל,כאב,לגביהבודהיסטיותבתפיסותנדוןמיינדפולנס.המונחעלהשמהןהבודהיסטיתהפסיכולוגיה

יחסימהםוקשיבות-ריכוזמאמץ,מהועלנדברתחושות.מחשבות,רגשות,העצמי,תפיסתשיחרור,
במסורתמתוארותשהןכפימיינדפולנסגישותשביןההבדלעלנלמדאלו.מונחיםביןהגומלין

לתלמידיםמאפשרזהקורסהמודרנית.המערביתבפסיכולוגיההמיוצגתהגישהלביןהבודהיסטית
בנייה של תירגול מיינדפולנס אישי ורקע והבנה בשורשים מהם הגיע התירגול והמונח של קשיבות.

זוהרשנטםמרבהנחייתש"א)22.5(הקליניהמפגשלהתמרתמצעא':התייחסותימיינדפולנס

תרגולשלהטיפולייםבהקשריםוהתנסותדיוןהעמקה,מפגש,לתלמידיםמאפשרזהקורס
נושאאתנציגמפגש,בכלהקשובה.התקשורתומודלרחבתיאורטימצעבסיסעלהמיינדפולנס

תודעתיכולתושכלולהעמקהתוךהקליניהדמואתבמליאהו/אוקטנותבקבוצותונתרגלהשיעור
המודע,הדיבורלחלקיוהקליניאישיהביןהמפגשאתומדגיםמנתחפורש,הקורסהקשוב.המטפל

ההאזנה הקשובה, השתיקה וההמולה.

https://forms.gle/QCELAYdgNJSzUkGVA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQlkdW787GSyxzMY8LfAR29H5nPo46UxCgGunmiwbGxw3z4A/viewform


ACT-ניצןיערהד"רבהנחייתש"א)62(א'ומחוייבותהקבלהבגישתתרפייה

גורמיועלהפסיכולוגיתהגמישותמודלדרך)ACT(ומחויבותקבלהתרפייתיסודותאתנלמדזהבקורס
היאשבוהאופןואתהאנושיהסבלבסוגייתלעסוקבבואההתיאוריהשלייחודהאתנבחןהשונים.

ובהשפעתההאושר"ב"מלכודתנדוןהמערבית.הטיפוליתההמשגהואתהרפואיהמודלאתמאתגרת
מודלאתהמרכיביםבגורמיםנתעמקבחייהם.ומשמעותסיפוקלחושאדםבנישליכולתםעל

התערבויותלייצרהיכולתועלפסיכופתולוגיהושימורהתפתחותעלהשפעתםהפסיכולוגית,הגמישות
המנמיכות אותה.

וייסגבומרבהנחייתש"א)24(חמלהממוקדטיפולCFTל-מבוא

שפיתחטיפוליתגישה-CFT-חמלהממוקדטיפולשלוהפרקטיקההתאוריהאתנפגושזהבקורס
עמוקהבהבנהמתמקדחמלהממוקדטיפול.2009ב-לראשונהוהתפרסמהגילברט,פאולפרופסור

בכךמיינדפולנס,מבוססותגישותמשלימהזוגישהבטיפול.לפתחהובדרכיםהחמלה,מושגשל
שעוסקת בעבודה עם דפוסי בושה, ביקורת עצמית ופיתוח של עצמי חומל במצבים מורכבים.

קריצ'מןיקירד"רבהנחייתש"א)20(ופסיכואנליזהמיינדפולנס

ודך"אי-ידיעה"המושגדרךבעיקרופסיכואנליזה,מיינדפולנסביןהמשיקיםהקוויםאתישרטטהקורס
ומייקלאוגדןתומסשלהיוצרמביתביוןשללמושגיוהרחבותנלמדבנוסףביון.וילפרדשלהחשיבהקו

ו"סזורה"."השפעה""חלימה",ותשוקה",זיכרון"ללאאתיכללושנסקורהעיקרייםהמושגיםאייגן.
"אי-ידיעההקורסמתוךמוקלטותהרצאותובסוף),(בהתחלהפרונטלייםמפגשים2יכלולהקורס

מפורטותהנחיותהקורס.בפורוםותגובותטקסטיםקריאתוהרחבות",עיקרייםביון:-בפסיכותרפיה
לגבי התגובות בפורום הקורס ינתנו בשיעור הראשון.

פורתשירהגב'בהנחייתש"א)22.5(מיינדפולנסמבוססיקבוצתייםתהליכים

לעיבודומיכלוהקבוצתי,האישיהלמידהבתהליךושיתוףהתבוננותשלמרחביהווהמפגשים
להמשגותהחיבוראתנחקורהמרוכזות.מהסדנאותוהחוויתייםהתיאורטייםהחומריםשלואינטגרציה

מודעת,תנועהבתרגוליהתנסויותקונטמפלטיבים,תרגיליםבאמצעותהאישית,החוויהמתוךהשונות
תרגילי כתיבה, סימולציות טיפוליות ושיתוף.

שנה ב'

זוהר.שנטםמרבהנחייתש"א)76(הקליניהמפגשלהתמרתמצעב':התייחסותימיינדפולנס

תיאורטימצעבסיסעלהמיינדפולנסתרגולשלהטיפולייםבהקשריםוההתנסותהדיוןוהעמקתמיקוד
קטנותבקבוצותונתרגלהשיעורנושאאתנציגפרונטלי,מפגשבכלהקשובה.התקשורתומודלרחב
יוקדשוהזוםשעותהקשוב.המטפלתודעתיכולתושכלולהעמקהתוךהקליניהדמואתבמליאהו/או

להבהרת התמות התיאורתיות בראי מקרים של התלמידים.

ACT-ניצן.יערהד"רבהנחייתש"א)27(ב'ומחוייבותהקבלהבגישתתרפייה

ידיעלשיובאוטיפולייםמקריםדרךא'בשנהשנלמדACTלהקליניהמבואאתניישםזהבקורס
.ACTפורמולצייתלכדיינותחואשרהסטודנטים,שלטיפולייםמקריםיוצגוהקורס,לאורךהסטודנטים.

תוכניתבנייתאלטרנטיביים,הסבריםמשמרים,גורמיםהתפתחותית,מבטנקודתנכלולבפורמולציה
ACTשלהמבטמנקודתשוניםטיפולייםבאתגריםונעסוקטיפולית,

CFT-וייס.גבומרבהנחייתש"א)22.5(מתקדםחמלהממוקדטיפול



עצמנועלהאישייםבתהליכיםהעמקהלצדזאת,CFTה-שלהקלינייםביישומיםנפגושזהבקורס
עצמייםעםבעבודהפונקציונאלי,בניתוח,CFTה-שלבפורמולציהנעסוקובתרגולבלמידההמטפלים.

מתוךחומלתלנוכחותהיכולתאתונפתחהסערה","בעיןעצמיתלהרגעהביכולתמרובים,
החומל(הלוחםהלחימהאמנויותמתוךתנועתית,הגופניתבחוויהחמלהפיתוח–הבודותרפיה

שבתוכנו).

וייס.הילהגב'בהנחייתש"א)29.5(המערביבמחקרמיינדפולנס

מיינדפולנס,עלהמערבימהמחקרוהמעשיותהתיאורטיותההבנותשלעדכניתתמונהיציגהקורס
מנגנוניםעלהמובילותהתיאוריותאתנסקורלשדה.המחקרביןגשרליצורבמטרה

הערכהוכליהתערבויותמיינדפולנס,בתהליכיהמעורביםרגשיים-גופניים-קוגניטיביים-נוירולוגיים
שיעוריםשמונהיכלולהקורסמיינדפולנס.מבוססותהתערבויותבחקרבולטותומגמותמרכזיים,
לגביהנחיותבזוגות.מאמריםוהצגתנבחריםמאמריםקריאתפרונטליים,מפגשיםושלושהמקוונים

הצגת המאמרים יינתנו במפגש הראשון.

ליבליך.מתיגב'בהנחייתש"א)13.5(התנגדויותעםועבודהמיינדפולנסהנחייתעקרונות

מודללהביןלמשתתפיםיאפשרהקורסבקבוצה.מיינדפולנסהנחייתשלהעקרונותעלנדוןזהבקורס
טיפולי.תהליךלביןזהתהליךביןוההבדללקבוצותהתירגולאתלהעבירניתןבההדרךשלמארגן
ליישםיתבקשוהמשתתפיםבקבוצות.מיינדפולנסשללהנחייהליבליךמתישפיתחהמודליציגהקורס

את העקרונות הללו על קבוצה קטנה בין המפגשים, לכתוב שאלות ולדון בחוויה.

פורת.שירההגב'בהנחייתש"א)22.5(מיינדפולנסמבוססיקבוצתייםתהליכים

התבוננותשלמרחביהווהמפגשיםהטיפולי.במרחבהלמידהתהליךשלביישוםונעמיקנתמקד
התיאורטייםהחומריםשלואינטגרציהלעיבודומיכלוהקבוצתי,האישיהלמידהבתהליךושיתוף

האישית,החוויהמתוךהשונותלהמשגותהחיבוראתנחקורהמרוכזות.מהסדנאותוהחוויתיים
סימולציותכתיבה,תרגילימודעת,תנועהבתרגוליהתנסויותקונטמפלטיבים,תרגיליםבאמצעות

טיפוליות ושיתוף.

שנה ג'

CFT-ש"א)27(ומיניותאינטימיותמשברים,-זוגותעםעבודהמתקדם:חמלהממוקדטיפול
בהנחיית מר גבו וייס.

היכולתאתנפתחזוגות.עםבעבודהחמלהממוקדהטיפולשלהיישומיםאתנפגושזהמתקדםבקורס
קשייםעםבעבודההגישהשלהמקוםאתונביןבמשבר,הנמצאיםזוגייםלקשריםחמלהלהכניס
והתנסויותתרגוליםעםקליניתתיאורטיתלמידהנשלבזה,בתהליךוהמיניות.האינטימיותבתחום
התרגוליםאתנלמדכן,כמומבפנים.החוויהאתלהכירבמטרהומגעתנועההדמיון,בעזרתאישיים,

הזוגיים לפיתוח חמלה מתוך הבודותרפיה.

ד"רבהנחייתש"א)27(וריכוזקשבבהפרעותלטיפולהמוחמחקרוקשב:מוחמיינדפולנס,
ריקרדו טרש.

בהשפעותהמתמקדתמחקריתספרותסקירתראשית,מרכזיים.נדבכיםבשניתתמקדאשרסדנה
וכליםמוחית,ופיזיולוגיהבאנטומיהבסיסיידעהקנייתתוךקשיבות,תרגולשלוהמוחיותהפיזיולוגיות



ביןהקשרהצגתשנית,מוחית).הדמיהושיטות(אלקטרופיזיולוגיההמוחומבנהפעילותלמדידת
לאימוןושיטותקשב,הפרעותקשביות,רשתותשלמרכזייםבמודליםהתמקדותתוךלקשב,קשיבות

בקרבקשבעלקשיבותתרגולשלהמיטיבותההשפעותאתהבוחניםבמחקריםיושםדגשקשבי.
ילדים ומבוגרים עם בעיות קשב.

בוגר.רבידגב'בהנחייתש"א)27(ילדיםעםבעבודהוחמלהמיינדפולנס

וחמלהמיינדפולנסמבוססותוחינוכיתטיפוליתתכניותעלהמחקרומתרחבהולךהאחרונותבשנים
מיינדפולנסלשלבניתןבהםדרכיםנלמדבקורסילדים.בקרברגשיותחברתיותמיומנויותלפיתוח
הדרכיםמנעדאתלהרחיבהינההקורסמטרתוהוריהם.מתבגריםילדים,עםטיפוליתבעבודהוחמלה

תרגוליםהמשלבותתכניותנכירהטיפולית.בעבודהוחמלהמיינדפולנסלשלבניתןבהן
,ACTכמומחקרמבוססותגישותעםביחדמהמזרחקונטמפלטיבים CFT, MBCT.עלבמקבילנתבונן

עםישירותלעבודו/אוההוריםאתלרתוםוכיצדשוניםהתפתחותייםבשלביםילדיםעםלעבודדרכים
משותפתוחשיבהלהיוועצותזמןיינתןילדיהם.עםוהתקשורתהסביבהבשינוילתמוךמנתעלההורים

על דרכים יצירתיות לשילוב מיינדפולנס וחמלה במהלך טיפולי.

ניצן.יערהד"רבהנחייתש"א)27(וחרדהבטראומהמיינדפולנסמבוססטיפול

טיפולנראהכיצדומחויבות.קבלהבתרפייתבטראומהלטיפולהעבודהיסודותאתנלמדזהבקורס
הגורמיםמןבאילולתהליך?המטופלשלההתגייסותמידתעלמשפיעכזהטיפולואיךטראומהמיודע
מכניסיםכיצדנבחןבטראומה?טיפוליתהתערבותלהתחילבכדינבחרבפסיכולוגיתהגמישותבמודל

עלנלמדהטיפולית.ההתערבותדרךאתמשנההיאוכיצדלפורמולציהטראומהשלהמשגה
עםומגעהימנעותהפחתתאמון,בנייתהטיפולי,בקשרטראומהעםלעבודההייחודייםהמאפיינים

עלישפיעהפסיכולוגיוהחינוךההמשגהשלנכוןתיווךכיצדונבחןהמאתגרתהטראומהבזירתהחוויה
הפחתת סימפטומים.

זוהר.שנטםמרבהנחייתש"א)27(ומגעתנועהגוף,

גוף,עבודתשלשילובונתרגלנדוןבתכנית.ההתייחסותיהמיינדפולנסעמודתלסיכוםחווייתיתסדנה
הפגישהואתנוכחיםלהיותהאומץאתנחקורהקלינית.היחסיםבמערכתותנועהואופציונאליקלמגע

שחרורעמוקה,הרפיהנשימה,נתרגלבתכנית.הלומדיםובחווייתהטיפוליהקשרבהקשרוהפרידה
ושמירה על קשר מעבר לנוכחות הפיזית המיידית.

פורת.שירהגב'וייס,גבומרבהנחייתש"א)50(ג'שנהפרקטיקום-קליניתהדרכה

גישותמתוךטיפוליותהתערבויותליישםהיכולתופיתוחהטמעהמאפשרתהקליניתההדרכהשנת
ביןהתומךהקשרפיתוחאתמאפשרזהקורסבתכנית.נלמדותאשרוחמלהמיינדפולנסמבוססות

אלהנלמדאתלהביאהנוחותתחושתחיזוקבדרך,והעמקהאישיתהתפתחותהמשךהסטודנטים,
תרגולביןנשלבמפגשבכללכולנו.המשותפיםואתגריםקשייםשלמעמיקהוחקירההטיפוליהמרחב

ספרותקליניים,ומחקריםמאמריםעלנתעדכןכן,כמויעלו.שהסטודנטיםקלינייםמקריםהצגתובין
מרכזית והתפתחויות בעולם בתחום.

סגל המרצים
עםונמניתואכפתי,קשובלחינוךבמרכזמקצועיותהכשרותומנהלתמייסדתשותפההיאליבליךמתי

בנושאותיאורתיותפרקטיותהכשרותומנחהמפתחתהיאבארץ.למיינדפולנסהמורותבכירות
גישותביןאינטגרציהתוךעשורים,שנימזהשונותבמסגרותוחינוךטיפוללאנשימיינדפולנס
מייסדתשותפההיאמתיהמסורתית.הבודהיסטיתההגותלביןמחקרמבוססותמודרניותמיינדפולנס



בהבר-אילןבאוניברסיטתסוציאליתלעבודהבביה"סמיינדפולנסמבוססתלתרפיההתכניתומרכזת
מיינדפולנסבנושאחינוךלאנשיהדו-שנתיהקורסוהנחייתלכתיבהשותפהמתיבנוסף,מנחה.גםהיא

החינוכיותהיועצותעלהמפקחותאתומנחהתל-אביב,באוניברסיטתלחינוךבביה"סעצמיתוחמלה
ו'שביליועכשיו'כאןלהיות–'מיינדפולנסהמכררבועורכתכותבתהיאמתיהחינוך.במשרד

שנה.30מזההמיינדפולנסתחוםאתולומדתמתרגלתהיאביומיום'.תרגולמרחבי-המיינדפולנס

אילן,ברבאוניברסיטתמיינדפולנסמבוססתלתרפיההתכניתומרכזמייסדשותף,זוהרדודשנטם
התקשורתשיטתומפתחאותנטיתבתנועהשנתיתהרבהתרגולוקבוצתההכשרהתכניתמוביל

בעלהואשנטםאביב.תלשבאוניברסיטתקליניתבפסיכולוגיההשניבתוארמרצההואהקשובה.
מידלאסקס,ואוניברסיטתקרונהממכוןמיינדפולנסמבוססתבפסיכותרפיהקליניתוהכשרהשניתואר

אנגליה, מטפל בקליניקה פרטית ומתרגל מדיטציה מזה כשלושים שנה.

בגישותבטיפולומתמחהחוקרתקלינית,בפסיכולוגיהושלישישניתוארבעלתהיאניצןיערהד"ר
התמקדהשלההדוקטורטעבודתמיינדפולנס.מבוססיטיפוליםעלבדגשהתנהגותיותקוגניטיביות

גישתאתומלמדתמדריכהניצןד"רוטראומה.דיכאוןלחץ,בהקשרימיינדפולנסשלהפעולהבמנגנוני
הקבלה והמחויבות.

והאינטימיותהמיניותהזוגיות,בתחוםלמטפליםההכשרהתכניתוראשפסיכותרפיסטהואוייסגבו
המשךללימודיהיחידהסוציאלית,לעבודההספרבביתמוגבלויותעםלאנשיםטיפוליתבעבודה

הישראלית,באגודהומשפחתיזוגילטיפולהישראליתבאגודהחברגבואילן.ברשבאוניברסיטת
לחימהאומנויותמתרגלהואמיני.לטיפולהישראליתובאגודהפסיכואנליטיתלפסיכותרפיה
ומיינדפולנס.

"תרפיהבתכניתומרצהמדריךלטיפול,מוסמךמדריךמומחה,קליניפסיכולוגהואקריצ'מןיקירד"ר

באופןומדריךמטפלופסיכואנליזה","מיינדפולנסבקורסבר-אילןבאוניברסיטתמבוססת-מיינדפולנס"
לפסיכותרפיהEsalenומכוןSBGIשלהכשרהתכניתבוגרשונות.מגישותפסיכותרפיהמטפליפרטני

בודהיסטית.עולםמראייתשנה20כמושפעורוח.נפשגוף,הקושרותנוספותוסדנאותממוקדת-גוף
הספרבתוךקשובה",כהתהוותהטיפוליהמרחבופסיכואנליזה:"מיינדפולנסהפרקאתכתביקיר

מיינדפולנס, להיות כאן ועכשיו, הוצאת כתר.

המפשיר,בניואנטיוךמאוניברסיטתויצירההבעהבתנועה,בטיפולשניתוארבעלתהיאפורתשירה
בקליפורניהאותנטיתלתנועההמכוןשלאותנטיתבתנועהההכשרהתכניתבוגרתהיאארה״ב.
שירהאנליטית.לפסיכולוגיההישראליתהחברהשליונגיאניתבפסיכותרפיהההכשרהתכניתובוגרת
בנוסףסגור.לאשפוזובמחלקותפסיכיאטריות,ושיקוםיוםאשפוזבמחלקותבתנועהכמטפלתעבדה

לריפויובתכניתהעבריתהאוניברסיטהשללחינוךהספרביתשלמוריםלהכשרתבתכניתלימדההיא
גוףלרפואתביחידהסטודנטיםומדריכהובהוריהםבילדיםמטפלתשירהכיוםהצופים.בהרבעיסוק

אביבבתלפרטיתבקליניקהובמבוגריםבילדיםמטפלתהיאגהה.הנפשלבריאותהמרכזשלנפש
ומשלבת פסיכותרפיה יונגיאנית בגישות מבוססות מיינדפולנס.

סגלחברריקרדוואכפתי.קשובלחינוךבמרכזהמחקרומנהלמייסדשותףהואטרשריקרדוד"ר
30מזהויוגהמדיטציהמתרגלהואאביב.תלבאוניברסיטתהמוחלמדעיסגולוביה"סלחינוךבביה"ס

ריקרדוהאקדמי.בתחוםמיינדפולנסעלומחקרהוראהמשלבהאחרונותהשנים10ובמהלךשנה
אחרותחינוכיותותכניותזותכניתשלההשפעותאתוחוקרלילדיםמיינדפולנסלהוראתתכניתפיתח
עםמבוגריםבקרבמיינדפולנסתרגולשלההשפעותאתחוקרהואבנוסף,ומורים.ילדיםבקרב

הפרעות קשב ו/או דיסלקסיה על מדדים מוחיים, קוגניטיביים ורגשיים.



הינהרבידואכפתי.קשובלחינוךבמרכזקהילהקשריומנהלתמייסדתשותפההיאבוגררביד
לשילובקשיבותפורוםאתהקימההיאבוהחינוכיהפסיכולוגיבשירותעובדתחינוכית,פסיכולוגית
ויישוםתוכןבפיתוחשותפההיאהחינוכיים.הפסיכולוגיםבשירותיםהשלישימהגלוגישותמיינדפולנס

Call(אכפתיתלנתינההזמנההתכניתשל to Care(,מיינדפולנסשלבתחוםייחודיותויועצתבישראל
מיינדפולנסמבוססותהשתלמויותומנחהמפתחתהיאהחינוך.משרדשלופיתוחלמחקרבאגף

מבוגריםוחינוך,טיפולצוותישלוהחברתיתהאישיתוהרווחהחברתיותמיומנויותלקידוםוחמלה
יוגה,מתרגלתהאחרוןובעשורובצרפתבישראלמחולוהוראתבלימודעשיררקעלרבידוילדים.

מעמיקה בודהיזם ומטפלת בגישות המשלבות מיינדפולנס, טבע ותנועה.

תכנית(בוגרתMBSRמנחתקולג',מלסליבתנועהבטיפולשניתוארבעלתהינהשיפרוניענבר
תכנית(בוגרתאותנטיתתנועהומנחתתובנהבעמותתמיינדפולנסמנחתמודע),מכוןשלההכשרה
בקליניקהומטפלתשנה12כ-ומיינדפולנסויפאסנהמתרגלתהיאזוהר).דודשנטםשלההכשרה

בפרדס חנה.

ובעלתבר-אילן)(אוניברסיטתמיינדפולנסמבוססתלפסיכותרפיההתכניתבוגרתהינהוייסהילה
עםהמתמודדיםבא/נשיםמטפלתהילהגוריון).בן(אוניברסיטתחינוכיתבפסיכולוגיהשניתואר

ותהליכיסדנאותומנחהבכרכור,בקליניקהמיינדפולנסמשולבתבפסיכותרפיהבריאותמשברי
ומנהלתייסדההילהשנים.כחמשמיינדפולנסמתרגלתהיאכרוני.כאבעםהחיותלנשיםמיינדפולנס

והמעניםהמודעותלקידוםהפועלתבישראל",יתרוגמישותאהלרס-דנלוסקהילת-"אגםעמותתאת
הרפואיים לתסמונת אהלרס-דנלוס במערכת הבריאות.

עבדהבעברומיינדפולנס.CBTבגישתשמטפלתייעוציתפסיכולוגיתהיאפולדר-הדיסמיןד”ר
כיוםבלונדון.סיטיבאוניברסיטתלפסיכולוגיהוכמרצההבריטיתהרפואהבמערכתכפסיכולוגית

מומחיתחברהבהרצליה.הבינתחומיבמרכזומרצההמערביבגלילבקליניקהונוערבמבוגריםמטפלת
באיט"ה - הארגון הישראלי לטיפול קוגניטיבי התנהגותי.


