
 
 
 

 מדיטציית מיינדפולנסקורס סילבוס 
 גיתית שריקיה: ורמ

 :אודות הקורס
 . שיובא למערב י, כפלאורך כל המפגשים נכיר ונעמיק את הבנתנו עם תרגול המיינדפולנס

. יכולת ההתבוננות וההתוודעות הופכת מה שמתהווה בנועם  שהותהתבונן, להתוודע וליכולת להמיינדפולנס היא 
חופש הם בב, ואנחנו יכולים לנוע , כך שהחיים מתגלים בפנינו באופן אחרכחים יותרוונ הבחנה בהירי, אותנו רגישים

סבל  היוצריםאותם מסלולים  -( ינואחרים מאלו המוטבעים בנו )נטיותהתבוננות לוקחת אותנו לכיוונים  גדול יותר.
 מדי צרה מבט נקודתבשל  העולה הכאבהרפות מל, ומאפשרת לנו בחיינווהנוכחות  עורבותים את מידת הממומצמצ

 . חיינו על
 

 :מטרות הקורס
 יום העמוסה.-להקנות בסיס לתרגול מדיטציית מיינדפולנס בתוך שגרת היום

 
 :קהל יעד

 .חירות פנימיתו , פתיחות, רכותשל נוכחות, הקשבה, סקרנותהקורס מתאים לכל מי שמעוניינ/ת לפתח איכויות   •
   .מיינדפולנסבתרגול וטציה מדיב והתנסות תרגוללימוד, שער למיינדפולנס הקורס יהווה התרגול עבור החדשים ל •
 אין צורך בניסיון קודם. •
 

 :נושאי הקורס
כיצד לתרגל ולפתח יכולת להיות בתשומת לב?  ?מכוונת ובלתי שיפוטית מהי מדיטציה? מהי תשומת לב •

   .ולחוויה הנוכחתדע לתחושות הגוף ולנשימה, וולהת
נוכחות ברגע , להרפות מדפוסי שליטה וללמוד מתוך הטבעית כיצד להתיידד עם הנשימה - תשומת לב לנשימה •

 הזה.
כיצד להתיידד עימן ולאפשר כיצד לשים לב לגוף ולתחושות הגוף השונות.  - תשומת לב לתחושות הגוף •

לתחושות להיות כפי שהן, מבלי לשנות אותן. תוך כדי כך, נתוודע לעוצמה של ההרגלים ודפוסי החשיבה והרגש 
 בהכרת דפוסים אלה והשתחררות הדרגתית מהם. סייעיכולה ל התבוננותונגלה כיצד 

בה לתחושות הגוף נלמד לזהות את תוך כדי הקש - קשב בלתי מתערב ונוכחות מיטיבה עם מחשבות ורגשות •
 .י התגובה המוטבעים בנולשים לב להרגלוהתחושות הנעימות, הבלתי נעימות ומה שביניהן, 

כיצד לזהות מכשולים בתרגול ולהפוך אותם  -עבודה עם מכשולים וקשיים והתמרתם במדיטציה ובחיים  •
 למנוף להעצמת התרגול ולהעמקת תשומת הלב והנוכחות.

    כיצד ניתן לטפח אותה בחיינו.  מה בינה לבין התבוננות? מה היא חמלה? .חמלהלהתבוננות  יןב 
 בחיי היומיום. שרכשנו כלים ובתובנות שימוש מיומן ב  - יום-בחיי היום התרגול יישום תובנות  •
 כנית להמשך התרגול האישי תוך כדי החיים.תיצירת  - כיצד להמשיך מכאן •
 
 

 גיתית שריקי –המנחה אודות 
שנים. בוגרת תוכניות להכשרת מורי מיינדפולנס מטעם  15-לומדת והולכת בדרך הדהרמה כמורה למיינדפולנס. 

להתמודדות עם דיכאון(. למדה  MBCT-להתמודדות עם חרדה ו  MBSRמי הרצליה )חומכון מודע, במרכז הבינת
 ( ופסיכולוגיה באונ' תל אביב.LL.Mאונ' מישיגן )במשפטים 

 



 
 
 

 דרישות הקורס:
 מומלץ להגיע עם מכנסיים נוחים לישיבה על מזרן.

 
 :לו"ז הקורס

 .בהמשך יפורסמו נוספים פרטים ,פ"תש 'א בסמסטר ייפתח הבא הקורס
 

 :לפרטים נוספים והרשמה
 xtra2@student.co.ilמייל: 

 03-6225333טלפון: 
 אתר אקסטרא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שלב.* חברת אקסטרא סטודנט שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכני הקורס ובזמני הקורס בכל 

http://xtra.student.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%A1/
http://xtra.student.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%A1/

