
 

 

     Mindfulness  מיינדפולנס
התכנית להפחתת לחץ באמצעות מודעות קשובה

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

מנחי הקורס 
המנחים שלנו הם בוגרי תכנית ההכשרה למורי מיינדפולנס בגישת MBSR מטעם מכון מודע ואוניברסיטת בנגור באנגליה, 

הם בעלי תארים מתקדמים בתחומים רלוונטיים ומביאים איתם ניסיון חיים וניסיון מקצועי רב.

אודות מכון מודע 
מכון מודע היה הראשון שהביא לישראל את קורס מיינדפולנס בגישת MBSR, והיחיד המוסמך להכשיר מורים ללמד בגישה זו. 

200 מנחים הוכשרו בישראל, בשיתוף עם מרכז ההכשרות האירופאי  

  The Centre for Mindfulness Research and Practice, Bangor University, UK

מכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה משלב בין חזית הידע המדעי בתחום חקר המוח והפסיכולוגיה עם מומחיות מתחום האימון במיינדפולנס. 

במכון פועלים אנשי חינוך, פסיכולוגים וחוקרי מוח אשר מקדמים את החזון להגדיל את רווחתו הנפשית של הפרט ולשנות לטובה את היחסים 

הבינאישיים בחברה הישראלית. תכניות ההכשרה של המכון עומדות בסטנדרטים אקדמיים ומקצועיים בינלאומיים. 

 מיינדפולנס
 קורסי אונליין Live של מכון מודע 

מוצעים בהנחייה מקצועית במגוון מועדים 

תרגול מיינדפולנס מעניק כלים להתמודדות עם אי ודאות, 
פיתוח חוסן נפשי, שלווה ויציבות פנימית גם בזמנים מאתגרים

 

 

  

  
  

 
 
 
 

כיצד תרגול מיינדפולנס יכול 
לשפר את חיי היום יום? 

הפחתת מתח, לחץ ודאגה 

שיפור חוסן נפשי ותפקוד בתנאי אי ודאות 

שיפור ההתמודדות עם מצבי חרדה, דיכאון וכאב  

הגברת הסבלנות ויכולת הריכוז  

התמודדות עם הצפה רגשית ומחשבות טורדניות

ראייה בהירה להתמודדות עם אתגרי החיים

בחירת תגובות מועילות 

מניעת שחיקה ושיפור באיכות החיים הכוללת

מה כולל הקורס?
סדרת מפגשי אונליין עם קבוצה קבועה 

בהנחיה LIVE של מורה בכיר מצוות מכון מודע

הרצאת פתיחה: 

מיינדפולנס - כיצד אימון מוחי מוביל לשינוי נפשי?

8 מפגשים בני שעתיים וחצי כל אחד

מפגש בן 4 שעות להעמקת התרגול

חוברת תרגול דיגיטלית לשימוש אישי

בונוס מיוחד: שעת תרגול שבועית בין המפגשים

חשוב: על מנת להפיק את מירב התועלות שבקורס, 

מומלץ להתמיד בתרגול יומיומי של 20 דקות לפחות.

מה זה מיינדפולנס?
מיינדפולנס הוא תרגול פשוט, קל ללמידה, של הפניית 

תשומת לב באופן מודע לתחושות, רגשות ומחשבות.

בקורס לומדים לפתח ולטפח קשיבות (Mindfulness) בחיי 

היומיום ובמדיטציה. מתוודעים לטכניקות מיקוד והתבוננות 

המסייעות בהרגעת הגוף, השקטת התודעה, חיזוק היציבות 

הנפשית ושיפור ההתמודדות עם המציאות.

מאות מחקרים בינלאומיים בתחום חקר המוח והפסיכולוגיה 

הראו שתרגול מיינדפולנס שיטתי מועיל להגברה של חוסן 

ורווחה נפשית, יכולת להכיל מצבים קשים ולהפחתה של 

מתח, חרדה, תסמינים פסיכוסומטיים, רמת כאב, ובמקרים 

מסוימים אפילו דיכאון. האימון מוביל לשיפור בקשב וריכוז, 

ויסות וניהול עצמי, מגביר אמפתיה וחשיבה יצירתית, 

ומגביר מודעות עצמית.

המחקר המדעי כיום מעיד שהמוח הוא גמיש ובר-שינוי 

למשך כל חיינו. מיינדפולנס הוא אימון הכושר של התודעה,

אימון המבוסס על שילוב רב עוצמה של תובנות מחקר המוח 

והפסיכולוגיה ותרגול מדיטציה. דרך אימון שיטתי של תשומת 

לב מיומנת אפשר לטפח יכולת מוחית לראות דברים 

בבהירות גדולה יותר, ברוח שלווה, וללמוד לעשות שינויים 

נחוצים באופן יעיל ומועיל לעצמנו ולאחרים.


