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 ?אז מה זה מיינדפולנס

Focusing attention in a particular 

way: on purpose, in the present 

moment, and non-judgmentally 

 

 

 צין קבטון 'ג

 יוגה זן ויפסנא

 "מיינדפולנס"
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 ומחקר מדעי מיינדפולנס



 
• Focusing attention  
  in a particular way 
 
•Non-judgmentally  
 

•On purpose 
 
•In the present  
moment 
 
 

 
 

 מערכות קשביות↑ 

  בהווה ובגוףנוכחות ↑ 

   דיפולטרשת פעילות ↓ 

 רגשות חיוביים↑  

 תפקודים ניהוליים↑

 וניבויים מדעיים מיינדפולנס



 מגביר קשב מיינדפולנסתרגול 

 

 attentional effortMindfulness training affects attention—Or is it  ?

 CG Jensen, S Vangkilde, V Frokjaer… - Journal of …, 2012 - psycnet.apa.org

 Mindfulness meditation training alters cortical representations of 

interoceptive attention  
 NAS Farb, ZV Segal… - Social cognitive and …, 2012 - scan.oxfordjournals.org

 focused attention  Neural correlates of  during a brief mindfulness induction

J Dickenson, ET Berkman, J Arch… - Social cognitive and …, 2012 - 

scan.oxfordjournals.org 

 Mindfulness starts with the body: somatosensory attention and top-down 

modulation of cortical alpha rhythms in mindfulness meditation  
CE Kerr, MD Sacchet, SW Lazar, CI Moore… - Frontiers in human …, 2013 

 Interaction between mindfulness, insomnia and selective attention. An 

insight into treatment efficacy?  

H Woods, V Korhonen, S Biello - 2013 

 Effects of mindfulness-based cognitive therapy on neurophysiological 

correlates of performance monitoring in adult attention-deficit/hyperactivity 

disorder  

PLA Schoenberg, S Hepark, CC Kan… - Clinical …, 2014 

 Delineating the contributions of sustained attention and working memory to 

individual differences in mindfulness  

AC Ruocco, E Direkoglu - Personality and Individual Differences, 2013 

 The disciplined mind: Associations between the Kentucky Inventory of 

Mindfulness Skills and attention control  

BM Galla, TS Hale, A Shrestha, SK Loo, SL Smalley - Mindfulness, 2012 



 

 Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation 

in social anxiety disorder.  

PR Goldin, JJ Gross - Emotion, 2010  - psycnet.apa.org  

 Benefits of mindfulness at work: The role of mindfulness in emotion 

regulation, emotional exhaustion, and job satisfaction.  

UR Hülsheger, HJEM Alberts, A Feinholdt… - Journal of Applied …, 2013  

 Mindfulness: Top–down or bottom–up emotion regulation strategy?  

A Chiesa, A Serretti, JC Jakobsen - Clinical psychology review, 2013  - Elsevier  

 Inside the Mindful Mind How Mindfulness Enhances Emotion Regulation 

Through Improvements in Executive Control  

R Teper, ZV Segal, M Inzlicht - Current Directions in …, 2013  - 

cdp.sagepub.com  

 Effective parenting practices: Social interaction learning theory and the role 

of emotion coaching and mindfulness.  

J Snyder, S Low, L Bullard, L Schrepferman… - 2013  - psycnet.apa.org  

 Mindfulness predicts less texting while driving among young adults: 

Examining attention-and emotion-regulation motives as potential mediators  

G Feldman, J Greeson, M Renna… - Personality and …, 2011  - Elsevier  

 A randomized controlled trial of compassion cultivation training: Effects on 

mindfulness, affect, and emotion regulation  

H Jazaieri, K McGonigal, T Jinpa, JR Doty… - … and Emotion, 2014  - Springer  

 Mindfulness and emotion regulation in depression and anxiety: common and 

distinct mechanisms of action  

A Desrosiers, V Vine, DH Klemanski… - Depression and …, 2013 

 מגביר בקרה רגשית מיינדפולנסתרגול 



 Examining the protective effects of mindfulness training on working memory 

capacity and affective experience.  

AP Jha, EA Stanley, A Kiyonaga, L Wong, L Gelfand - Emotion, 2010   

 Mindfulness training improves working memory capacity and GRE 

performance while reducing mind wandering  

MD Mrazek, MS Franklin, DT Phillips… - Psychological …, 2013   

 Mindfulness training alters emotional memory recall compared to active 

controls: support for an emotional information processing model of 

mindfulness  

D Roberts-Wolfe, M Sacchet… - Frontiers in human …, 2012   

 The effects of mindfulness-based cognitive therapy on affective memory 

recall dynamics in depression: a mechanistic model of rumination  

MK Van Vugt, P Hitchcock, B Shahar… - Frontiers in human …, 2012  -  

 Memory Compensation in Older Adults: The Role of Health, Emotion 

Regulation, and Trait Mindfulness  

CM de Frias - The Journals of Gerontology …, 2013  -  

 Investigating the impact of mindfulness meditation training on working 

memory: a mathematical modeling approach  

MK van Vugt, AP Jha - Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 2011  

 EMDR and mindfulness. Eye movements and attentional breathing tax 

working memory and reduce vividness and emotionality of aversive ideation  

MA van den Hout, IM Engelhard, D Beetsma… - Journal of behavior …, 2011   

 The effect of a brief mindfulness intervention on memory for positively and 

negatively valenced stimuli  

HJEM Alberts, R Thewissen - Mindfulness, 2011  - Springer  

 משפר זיכרון עבודה מיינדפולנסתרגול 



 אינהיביציהמשפר  מיינדפולנסתרגול 

 Facets of mindfulness mediate behavioral inhibition systems and emotion 

dysregulation 

ED Reese, MJ Zielinski, JC Veilleux - Personality and Individual Differences, 2015 

– Elsevier 

 Mindfulness and acceptance in relation to Behavioral Inhibition System 

sensitivity and psychological distress 

TS Hamill, SM Pickett, HM Amsbaugh… - Personality and Individual Differences, 

2015 – Elsevier 

 “Off with the old”: mindfulness practice improves backward inhibition 

J Greenberg, K Reiner, N Meiran - Frontiers in psychology, 2013  

 Mindfulness training with adolescents enhances metacognition and the 

inhibition of irrelevant stimuli: Evidence from event-related brain potentials 

KL Sanger, D Dorjee - Trends in Neuroscience and Education, 2016 – Elsevier 

 Effects of Mindfulness Training on Working Memory and Behavioral Inhibition 

for Adults with Attention Deficit/Hyperactivity 

M Ghorbani, R Khalilian - Advances in Cognitive Science, 2016 - icssjournal.ir 

 A Comparison of Behavioral Activation/Inhibition Systems and Mindfulness in 

Addicts and Non-addicted Males 

GH Javanmard, MM Vahedi - Psychology and Behavioral …, 2017 - 

article.psybehav.org 

 Effects of a brief mindfulness-meditation intervention on neural measures of 

response inhibition in cigarette smokers 

CI Andreu, D Cosmelli, HA Slagter, IHA Franken - PloS one, 2018  



 על המוח)!( משפיע מבנית  מיינדפולנסתרגול 

 Mindfulness Based Training in Parkinson's Disease Leads to Increases in 

Grey Matter Density (P06. 083)  

B Pickut, W Van Hecke, E Kerckhofs, P Parizel, P Cras - Neurology 

 Mindfulness meditation improves white matter of anterior cingulate cortex  

CF Doeller, C Barry, N Burgess - 2012 

 Investigation of mindfulness meditation practitioners with voxel-based 

morphometry  

BK Hölzel, U Ott, T Gard, H Hempel… - Social Cognitive …, 2008   

 The brain structure correlates of individual differences in trait mindfulness: 

A voxel-based morphometry study  

H Lu, Y Song, M Xu, X Wang, X Li, J Liu - Neuroscience, 2014  - Elsevier  

 7 Tesla Diffusion Tensor Imaging Changes after Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy for Depression  

A Jakary, Q Wen, E Gillung… - BIOLOGICAL …, 2014  - …  

 Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density  

SM Yerramsetti, T Gard, SW Lazar - Psychiatry Research: …, 2011 

 Change in brainstem gray matter concentration following a mindfulness-

based intervention is correlated with improvement in psychological well-

being  

M Vangel, N Brach, J Carmody, SW Lazar - Frontiers in human …, 2014 

 Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density 

Psychiatry Research: Neuroimaging, Volume 191, Issue 1, 30 January 2011,   

C Congleton, SM Yerramsetti, T Gard, SW Lazar - Insight 



דקות ביום במשך כחמישה  20)שעות מצטברות של תרגול מיינדפולנס  11

.עיבו את הסיבים המוחיים באזור קדם מצחי שמעורב בוויסות עצמי( שבועות  

Tang Y et al. PNAS 2010 

מינדפולנס משנה מבנית אזורי מוח האחראים  

 לתפקודים ניהוליים



 
• Focusing attention  
  in a particular way 
 
•Non-judgmentally  
 

•On purpose 
 
•In the present  
moment 
 
 

 
 

 מערכות קשביות↑ 

  בהווה ובגוףנוכחות ↑ 

   דיפולטרשת פעילות ↓ 

 רגשות חיוביים↑  

 תפקודים ניהוליים↑

 וניבויים מדעיים מיינדפולנס
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 (mind wandering)מחשבות נודדות 

 

מחשבות נודדות היא החוויה של מחשבות שאינן נשארות  •

זאת בניגוד למצב . מרוכזות בנושא אחד למשך זמן ממושך

 .  שקורה כאשר האדם מרוכז במטלה דורשת קשב

אנשים מבלים כמחצית מהזמן בחלימה בהקיץ  , בממוצע•

(Killingsworth & Gilbert, 2010). 

מחקרי מעבדה הראו כי עלייה ברמת נדידת המחשבות  •

 :  מקושרת עם

בתנאי  קשביותביצועים לקויים במטלות –

 Smallwood et al., 2004; McVay et)מעבדה

al.,2009)) 

 & Fell, 2012; Killingsworth)אושר ירידה במדדי –

Gilbert, 2010). 
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 תודעה נודדת היא תודעה לא מאושרת

 

  2010-מחקר שהכה גלים ב•

הראה כי אנשים מדווחים על 

ירידה מובהקת ברמת האושר  

ביחס , בזמן נדידת מחשבות

לתודעה הנמצאת בזמן 

 .ההווה

(Killingsworth & Gilbert, Science, 2010) 



 (הדיפולט)ברירת המחדל רשת 

קיימת רשת  •

  דיפולט

(Raichle et 

al., 2001  ) 

יש יחסי נדנדה •

בין רשת  

לרשת   הדיפולט

-סנסו קשבית

 Fox)מוטורית 

et al., 2005) 

סרטון הדמיה  

,  ממעבדת רפי מלאך

 (מכון ויצמן



 ?עושה רשת הדיפולטמה 

 (negativity bias)תכנון לעתיד זכרון אוטוביוגרפי ו•

 בהקיץחלימה •
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 הדיפולטהמחיר של פעילות יתר ברשת 
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 הדיפולטמפחית פעילות רשת  מיינדפולנסתרגול 

בזמן תרגול  יורדת  הדיפולטרשת פעילות •

 ובחיי היומיום מיינדפולנס

 וקשביתמוטורית -הסנסועליה בפעילות הרשת •

 (אמפתיה גופנית עולה -עליה בנוכחות גופנית )

 

 



 (MRI)ממצאים ממחקרי הדמיית תהודה מגנטית 

במכון ויצמן   MRI-אדם שוכב ב: בתמונה

 (צילום אישי)



7 min 7.5 min 

 קשביתמטלה ראייתית  מנוחה

 3 ~ראיון קצר 

min 

מודטים מנוסים מראים ירידה בפעילות רשת 

 הדיפולט בזמן מטלה קשבית ומנוחה
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DMN: Prc – precuneus; IPL – inferior 

parietal lobule;  

מודטים מנוסים מראים ירידה בפעילות רשת 

 הדיפולט בזמן מטלה קשבית

 

Berkovich-Ohana et al., NeuroImage, 2016 

20 



r = .605 

p = 

.017 

r = .552 

p = 

.033 

Berkovich-Ohana, Malach et al., Under Review 

 

קורלציה שלילית בין וותק  מודטים מנוסים מראים 

 הדיפולטומבנה ברשת 

 

21 
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 האינסולה, מיינדפולנס

 ואמפתיה רגשית

 

 
תרגול  מחקר מראה כי •

 :מיינדפולנס

מעלה אמפתיה בקרב  •

סטודנטים מתרגלים  

(Barbosa et al., 2013) 

 Holzel)מגדיל נפח האינסולה •

et al., 2011) ,  המקושרת

 .  לאמפתיה ולחישה גופנית

 אזור שמיעתי - 4, אזור תחושתי - 3,  אינסולה -1

 ביקורת –אדום , מתרגלים –כחול 

 :מתוך

Lazar et al., Neuroreport, 2005   



 
• Focusing attention  
  in a particular way 
 
•Non-judgmentally  
 

•On purpose 
 
•In the present  
moment 
 
 

 
 

 מערכות קשביות↑ 

  בהווה ובגוףנוכחות ↑ 

   דיפולטרשת פעילות ↓ 

 רגשות חיוביים↑  

 תפקודים ניהוליים↑

 וניבויים מדעיים מיינדפולנס
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 עליית המיינדפולנס בחינוך

גישה מבטיחה לראייה •

מחודשת של המעשה 

 החינוכי

עולה בקנה אחד עם  •

היכולות הטעונות טיפוח  

יכולת  )  העכשוויבחינוך 

יכולת  ; טובהוויסות קשב 

 (גבוההחברתית -רגשית

התערבויות  הופעת •

מבוססות מיינדפולנס בכל 

,  מורים: רמות החינוך

 .תלמידים והורים



   מקום המחקר מכון/שם התוכנית שנת הקמה

 מישיגן אז וקונטמפלציה 'תואר ראשון במוזיקת ג 2016

2006 (BA 

 (2014מ 

 אוניברסיטת בראון קונטמפלטיביים תואר ראשון בלימודים

שני הוראה ולמידה בגישות   תואר 2014

 קונטמפלטיביות

אוניברסיטת סיימון  

 פרייזר

נפש  , תואר שני בפסיכולוגיה במכון לגוף 2014

 ורוחניות

 קולומביה

 סטנפורד חמלה ואלטרואיזם בחינוך המרכז לחקר 2008

 UCLA מודעות קשובה המכון לחקר 2004

 ב"בחינוך הגבוה בארה מיינדפולנסשל יוזמות  (חלקית)רשימה 
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 הגבוהה בארץבהשכלה  מיינדפולנסהכשרות 

 :רבים מהמוסדות האקדמיים מציעים קורסים למיינדפולנס•

 :מכללות להכשרת מורים•

 "  מיינדפולנס ככלי עבודה טיפולי"ללימודי חוץ ' היח –אורנים –

 הפקולטה לחינוך   –בית ברל –

 מרחב התבוננות   –סמינר הקיבוצים –

 קורס שנתי   –ת "מכון מופ–

 מיינדפולנס וחמלה עצמית  , לחינוךס "קורסים בביה –תל אביב ' אונ•

מכון מודע , לפסיכולוגיהס "קורסים בביה –המרכז הבינתחומי בהרצליה •

 למיינדפולנס מדע וחברה 

התוכנית לתרפיה מבוססת , ס לעבודה סוציאלית"ביה –בר אילן ' אונ•

   מיינדפולנס

 המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ   –בן גוריון ' אונ•

 תואר שני בחקר החינוך האלטרנטיבי/ קורסים בהכשרות מורים –חיפה ' אונ•



 חיפה' אונ 2016דוגמא מהכשרת מורים 



  שם תוכנית וזמן היקף מטרות תפוצה

 פעילות

'  בצפבתי ספר  1000

  400,000כ  .אמריקה

 .תלמידים

  חוסן נפשי

(resilience  )

מסוגלות  , אופטימיות

 אמפתיה, עצמית

 מפגשים 15

מותאמות   מודולות

 גיל

 

 

 (Hawnעמותת ) 

 שנים 10פעילה כ 

,  מדינות באירופה 20כ 

 .אוסטרליה ועוד

הפחתת  , אופטימיות

יחסים , מתחים

ריכוז טוב   ,בינאישיים

 יותר בלימודים

 מפגשים   10 

 :ותמודול 3

-7לגילאי , למורים

 11-18ולגילאי  , 11

mindfulness in 

schools project 

 שנים 8פעילה כ 

,  ספר רבים בעולם בתי

בודדים בישראל במגזר  

 יהודי וערבי

הגברת אכפתיות  

 ואמפתיה

מודול  , מפגשים 10

 מורים ותלמידים

 Call toלב רחב 

care -(Mind & Life 

Institute) 

ויסות  , מיומנויות קשב בתי ספר בודדים בישראל

 אמפתיה, עצמי

 מפגשים שנתיים

 לגילאי יסודי

 שפת הקשב  

 שנים 15 -כ

בתי ספר בודדים בישראל  

 בכל שנה

,  הגברת יכולות ויסות

 מתן הסברים מדעיים

מודול  , מפגשים 10

 מורים ותלמידים

  פיסגה השתלמות

 של מכון מודע

 ס בעולם ובארץ"בביהבולטות  מיינדפולנסהתערבויות מבוססות 



  מינדפולנס-מחקרי השפעת התערבויות מבוססות

 על מורים

• Decrease in teachers' stress (Anderson, Levinson, Barker, & 

Kiewra, 1999; Beshai, McAlpine, Weare, & Kuyken, 2016; Gold et 

al., 2010; Roeser et al., 2013; Taylor et al., 2016)  

• Decrease in interpersonal problems (Gouda, Luong, Schmidt, & 

Bauer, 2016)  

• Decrease in psychological distress including somatization, 

interpersonal sensitivity and hostility (Franco, Mañas, Cangas, 

Moreno, & Gallego, 2010)  

• Reduced anxiety  and depression (Anderson et al., 1999; Franco et 

al., 2010; Gold et al., 2010; Kemeny et al., 2012; Roeser et al., 

2013)  

• Decrease in burnout (Anderson et al., 1999; Flook et al., 2013; 

Jennings, Frank, Snowberg, Coccia, & Greenberg, 2013; Roeser et 

al., 2013) 
29 



  מינדפולנס-מחקרי השפעת התערבויות מבוססות

 על מורים
• Increase in teachers' mindfulness (Beshai et al., 2016; Frank et al., 

2015; Gold et al., 2010; Gouda, et al., 2016; Roeser et al., 2013) 

• Increase in teachers’ efficacy (Jennings et al., 2013; Taylor et al., 

2016), calmness (Frank et al., 2015) 

• Enhanced emotion regulation (Gouda et al., 2016; Kemeny et al., 

2012) 

• Enhanced well being (Beshai et al., 2016; Jennings et al., 2013)  

• Increase in self-compassion (Beshai et al., 2016; Flook et al., 2013; 

Frank et al., 2015; Roeser et al., 2013) and compassion for others 

(Kemeny et al., 2012) 

• Enhanced classroom organization (Flook et al., 2013).  

• Greater satisfaction at work and home, better quality of sleep, and 

decreased insomnia symptoms and daytime sleepiness (Crain, 

Schonert-Reichl, & Roeser, 2017). 
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מחקר מינדפולנס ותיפקודים ניהוליים בילדים  

 ומתבגרים

בהשוואה לקבוצות  , עליה בקשב סלקטיבי במתבגרים•

 (.    Johnson et al.,2011; Napoli et al., 2005)ביקורת 

הפרעות  עם העבודה של ילדים בגילאי יסודי  בזכרוןעליה •

 (.Flook et al., 2010) וריכוזקשב 

פחות הפרעות התנהגות הנובעות מיכולת נמוכה של דיכוי  •

 Van de Weijer-Bergsma et al., 2012; Van) דחפים

der Oord et al., 2012; Zylowska et al., 2008) 

 



 מחקר מינדפולנס וויסות רגשי בילדים ומתבגרים

בבריאות  ועליה בסטרס רגשי הפחתה ומתבגרים  בילדים •
 Biegel et al., 2009 ; Kuyken et al., 2013)הרגשית 

Semple et al., 2010 ). 

 :  במתבגרים•

 ,Tan & Martin)מטרידים ערך עצמי ופחות רגשות יותר –
2012)   

  ( Sibinga et al., 2013)חרדה ומתח , פחות קונפליקטים–

 ,.Britton et al)נטיות אובדניות או מחשבות הרס עצמי פחות –
2014)  

 



  מיינדפולנסמחקר פסיכולוגי ומוחי מראה כי תרגול •

תפקודים  , ויסות רגשי, קשבייםמשפר תפקודים 

,  עליה באמפתיה)ניהוליים ונוכחות גופנית בהווה 

 (.ירידה במחשבות טורדניות

  מיינדפולנסישנה עליה מהירה בתוכניות מבוססות •

 (.פחות בארץ)בהשכלה גבוהה ובבתי ספר בעולם 

מחקר מראה אפקטיביות רבה של ההתערבויות  •

 .בתחום החינוך

 

 סיכום
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