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יינדפולנס, "מודעות קשובה" בעברית, איננו דבר אחד.  מ 
אפשר לראות במיינדפולנס מצב מנטלי זמני, תכונת 

אישיות, דרך חיים או תרגול שמטרתו לטפחם. 
כתרגול, במובן רחב ביותר, מדובר במהלך יזום שאדם עושה 
ובו הוא מסיט את תשומת הלב באופן מכוון מן החוץ אל הפנים — 
אל תחושות גופו, מחשבותיו ורגשותיו, מתוך עמדה שמאופיינת 

באי־שיפוטיות, בחמלה עצמית ובסקרנות. 
ויש שיראו בו  מיינדפונלס כתרגול הוא תרגול מדיטטיבי, 
מעשה "רוחני". אחרים יעדיפו מונח בסגנון "אימון מנטלי" או 
אפילו "מוחי". ההגדרה של מיינדפולנס כ"רוחני" או "לא רוחני" 

מעידה יותר על האדם המגדיר ופחות על מהותו של התרגול. 

מהו תרגול 
ג'ון קבט־זין הוא אבי ה־MBSR — מיינדפולנס להפגת מתחים. 
בתחילת שנות השמונים פיתח קבט־זין פרקטיקה שנועדה לטיפול 
בחולים כרוניים וביסס אותה על תרגול מדיטציה בודהיסטית. 
ישירות להצלחת  מיינדפולנס קשורה  התפוצה העכשווית של 

השיטה, למחקר המדעי שצמח סביבה ולפיתוחים הרבים שנוצרו 
ממנה ומיושמים כיום בטיפול קוגניטיבי ובחינוך.

קבט־זין מגדיר את התרגול כשימת לב בהווה, באופן מכוון 
 Kabat-Zinn( ובלתי שיפוטי, ומתוך עמדה של סקרנות ונדיבות
של  מהותו  על  חשוב  סיפור  מספרת  זו  פתוחה  הגדרה   .)2005

התרגול. 
ראשית, הדגש איננו על מה שמתבוננים בו, אלא על האדם 
איך אדם זה מתבונן בדבר שהוא מתבונן בו.  המתבונן עצמו — 
"דע את  מיינדפולנס פירושו להתייחס ברצינות רבה לאמירה 
עצמך", משום שבמהות התרגול עומד הניסיון לבוא במגע עם 
מצבנו המנטלי — אותה תחושה־הרגשה־מחשבה שמשתנה בנו 
מרגע לרגע, שאנו נעים אתה בכל רגע ורגע בעולם ומתוכה אנו 

פוגשים במצבנו המנטלי. 
שנית, אין כאן הנחיה מפורטת באשר למקום, לזמן או להקשר 
שבהם יש לתרגל. ואכן, אפשר לתרגל מיינדפולנס באופן פורמלי 
בישיבה, בעמידה, בהליכה או בתנועה )ובכלל זה טאי צ'י ותנוחות 
יוגה נתפסים לרוב כדרכים לתרגל מיינדפולנס(; או באופן לא 
פורמלי — במהלך פעילויות יום יומיות כגון אכילה ונהיגה ואפילו 
בזמן בדיקת מסרונים בטלפון הסלולרי. אפשר לתרגל ביחידים, 
בזוגות ובקבוצות, כל עוד יש הבנה שגם בסיטואציות חברתיות 

מהות התרגול היא הפניית תשומת הלב פנימה. 

יישומים של מיינדפולנס בחינוך 
היבטים עקרוניים שבאים  יש שני  בהגדרותיו של קבט־זין 
לידי ביטוי ביישומים שונים של מיינדפולנס בחינוך. במונחים 

מיינדפולנס בחינוך, והן מתמקדות באחד מן ההיבטים שצוינו או 
משלבות ביניהם. 

חקר תכניות אלו הוא תחום רחב ומתרחב. מרבית המחקרים 
למידה,  מונעי  בגורמים  כמטפל  מיינדפולנס  בבחינת  עוסקים 
אך ניכר עניין הולך וגובר בראיית האפשרויות המרחיבות יותר 

במחקרים שנעשים בשנתיים האחרונות. 
ממצאים מחקריים מראים כי שילוב מושכל של מיינדפולנס 
הזמן,  וניהול  יכולות בתחום הקשב, התכנון  בבתי ספר משפר 
מפחית מתחים, משפר את 
ואת  מורים  של  רווחתם 
שלהם  הנוכחות  תחושת 
תחושת  את  ומחזק  בכיתה 
החוסן הנפשי של תלמידים 

 .)MLERN 2012( ומורים
סקירות מטא־אנליטיות 
הן  מצביעות  בתחום 
ביכולות  שיפור  על 
קוגניטיביות־אפקטיביות 
תשתיתיות הנדרשות לכל 
למידה והן על פיתוח גישה 
שרלוט  חברתית־חיובית. 
זנר ועמיתיה ערכו מחקר שבחן 24 תכניות מבוססות מיינדפולנס 
)1,348 תלמידים בכיתות א' עד י"ב שלמדו מיינדפולנס לעומת 
876 בקבוצת הביקורת, שלא למדו מיינדפולנס(. הם סיכמו את 
התשתית  את  במיינדפולנס  לראות  ש"אפשר  בקביעה  המחקר 
והתנאי המקדים לחינוך. תרגול מיינדפולנס מפתח את האיכויות 
והמטרות של חינוך במאה העשרים ואחת. איכויות אלו כוללות לא 
רק ויסות של הקשב ושל הרגשות אלא גם עמדות פרו־חברתיות — 
למשל אמפתיה, חמלה, רגישות אתית, יצירתיות ויכולת לפתור 
הן מאפשרות לילדים להתמודד עם אתגרים עתידיים  בעיות. 
 Zenner et al.( "ולהפוך לאזרחים חכמים, אכפתיים ומחויבים ]...[

 .)2014, 2
עם הממצאים הללו חשוב להדגיש שמיינדפולנס ודאי איננו 
תרופת פלא, ואחת מן התמות החוזרות ונשנות במחקר סביבו היא 
בתוליותו של המחקר. הכוונה היא לקשיים מחקריים שמוכרים 
מכל תחום מחקרי חדש )גודל קבוצות ניסוי, היעדר מחקרי אורך, 
השפעות  לנטר  היכולת  על  המשפיעים  ספריים  בית  הקשרים 
שונות(, אך גם לקשיים הנוגעים ליכולת של המדע למדוד ולהבין 

מה מתחולל בתודעתו של אדם. 

מיינדפולנס וחינוך בראי חקר המוח 
נראית כמעט שטותית —  פניה  ייתכן שפעולה שעל  כיצד 
הבאת תשומת הלב לתחושות, רגשות ומחשבות — עשויה לתרום 
לאקלים למידה מיטיב ולטיפוח מיומנויות חברתיות ורגשיות? 
נראה שדווקא הזירה ה"שכלתנית" של חקר המוח היא שמזמנת 
שמחנכות  לימודים  בתכניות  שתומכות  תובנות  לחינוך  כיום 
לכיוון מחוזות ערכיים ונשגבים יותר, "רוחניים". תובנות מתחום 
החברתית  הפסיכולוגיה  מן  לתובנות  מצטרפות  המוח  מחקר 
אינטגרטיביות  תאוריות  צומחות  יחד  ומתוכן  וההתפתחותית 

שמשכללות את יכולתנו להסביר את ההשפעה של תרגול. 
אחת התובנות המרתקות והחשובות מן העשורים האחרונים 

פסיכולוגיים שגורים מדובר בהיבט קוגניטיבי — אימון בקשב 
וריכוז ואימון בוויסות רגשי וויסות עצמי; ובהיבט אפקטיבי — 
טיפוח מצבים מנטליים חיוביים ומיטיבים, כגון חמלה, נדיבות 

ופתיחות ידידותית. 
שני ההיבטים הללו מופיעים באותו תרגול ותלויים זה בזה הן 
ברמה החווייתית והן ברמת תפקודי המוח. עם זאת הם מייצגים 
מוטיבציות שונות לתרגול, וההנחיות במהלכו בדרך כלל ידגישו 
היבט אחד מן השניים. ואכן, אפשר לזהות בשילוב של מיינדפולנס 

בחינוך, מגיל גן ועד לחינוך הגבוה, שני כיוונים עקרוניים:1 
א. מענה לקשיים "מונעי למידה" — גישה פרקטית־פרגמטית 
זו תראה במיינדפולנס כלי לטיפול בבעיות כגון קשיי קשב וריכוז 
)מאובחנים ולא מאובחנים( וקשיים בוויסות עצמי, קשיים בניהול 
כיתה, אלימות ואגרסיה וכיוצא באלו גורמים "מונעי למידה". 
התשתית  את  פדגוגי שמניח  כלי  הוא  זה  במקרה  מיינדפונלס 

ללמידה והוראה בכיתה ומקל את עבודת המורה. 
 social-emotional( )לח"ר(  חברתית־רגשית  למידה  ב. 
learning( — גישה זו רואה במיינדפולנס מרכיב בתכנית לימודים 
חברתית־רגשית. בשלושים השנים האחרונות התפתח בארצות 
הברית )בעיקר( תחום הלח"ר מתוך הבנה שנדרש טיפוח פרואקטיבי 
של מיומנויות חברתיות רגשיות כחלק בלתי נפרד מתפקידיו של 
בית הספר. לח"ר מתמקדת בחמישה תחומים: ניהול שלי את עצמי, 
מודעות עצמית, מודעות לסביבה, קבלת החלטות אחראית ופיתוח 

מערכות יחסים בריאות עם 
האחר. 

התחום צמח עוד קודם 
של  העכשווית  לתפוצה 
אך  בחינוך,  מיינדפונלס 
החלו  האחרונות  בשנים 
תחומים אלו להתמזג וברוב 
משולבים  הלח"ר  תכניות 
התבוננות  אופני  כיום 
העיקרית  הסיבה  שונים. 
תרגול  של  לשילוב 
בתכניות  מיינדפולנס 
האיכות  היא  לח"ר 
הייחודית שהתרגול מוסיף 
עם  אישית  להתמודדות 

רגשות. איכות זו מתבססת על פיתוח יכולת הכלה רחבה יותר 
וטיפוח תשומת לב למופעים המנטליים והגופניים של חוויות 
רגשיות שונות. במקרה זה מיינדפולנס מציב תשתית ללמידה 
אקדמית, ולא זו בלבד אלא שהוא נתפס כחלק מתפיסה חינוכית 
רגשית  אינטליגנציה  של  אקטיבי  וכפיתוח  השלם  האדם  של 

וחברתית.

חקר ההשפעה החינוכית 
של מיינדפולנס 

בצפון אמריקה, באירופה ואף בישראל יש כיום עשרות תכניות 
לימודים בהיקפים שונים שמפותחות סביב תרגול )או תרגולי( 

1   כיוונים נוספים, למשל בשדה של "פדגוגיות קונטמפלטיביות", קושרים בין 
מיינדפולנס ותרגולי התבוננות אחרים לבין למידה משמעותית ורוחניות 

בחינוך )תדמור ופריימן, 2015(.

רן ארגז ן ואו ו ־נ יט בן ה לו נאו

 מיינדפולנס 
והמוח הפלסטי

התפוצה ההולכת וגדלה של מיינדפולנס בשדה החינוך מקבלת 
תמיכה מדעית ממחקרי מוח עכשוויים. אלה עומדים על שיפור 

ויסות הקשב והרגשות של המתרגלים, כמו גם על היכולת 
של תרגול לפתח אמפתיה, חמלה ורגישות אתית 

ד"ר אורן ֶארגז, מרצה וחוקר בתחומים של חינוך, מיינדפולנס והתבוננות מבוססת 
גוף בהקשר של תכניות לימודים, למידה והוראה במכללה האקדמית בית ברל, מכון 

מודע למיינדפולנס, מדע וחברה ומרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי 
הרצלייה

ד"ר נאוה לויט בן־נון, מרצה למדעי המוח במרכז הבינתחומי, הרצלייה. חוקרת 
עמידות מוחית, גישות מבוססות מיינדפולנס ואת הבסיס הפיזיולוגי של 

אינטרקציות בין־אישיות. מנהלת את מכון מודע למיינדפולנס, מדע וחברה ואת 
מרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצלייה 

ג'ון קבט־זין, אבי שיטת 
מיינדפולנס להפגת מתחים. 

פיתח פרקטיקה לטיפול בחולים 
כרוניים על בסיס תרגול 

מדיטציה בודהיסטית צילום: יוטיוב

אחת התובנות 
המרתקות והחשובות 

מן העשורים 
האחרונים היא הבנת 

הפלסטיות של 
המוח. המוח משתנה 

לאורך כל חייו של 
אדם, בניגוד לסברה 

הישנה שהמוח הבוגר 
מתייצב על דפוסי 

פעולה קבועים
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עם תודעתם וגופם — אותו "מקום" שמתוכו הם חווים כל אירוע 
באשר הוא.

מכאן, קרוב לוודאי, הם עשויים להימנע מתגובה אוטומטית 
הפרעות  אחרי  פחות  ולהיגרר  רצויות  לא  מטלות  של  לאזכור 
בכיתה. הם אף יהיו מסוגלים 
להקשיב יותר לאחרים סביבם 
לא  כשדבריהם  גם  ולכבדם 

נראים להם.
מחקרים מטא־אנליטיים 
מתחום חקר המוח שהתפרסמו 
שתרגולי  מראים  לאחרונה 
משפיעים  אכן  מיינדפולנס 
והקשב  הריכוז  יכולות  על 
ויסות רגשי. המחקרים  ועל 
שינויים  מזהים  הללו 
למשל  במוח,  פלסטיים 
החומר  בצפיפות  עלייה 
האפור באזורים המזוהים עם 
זיכרון, למידה, ויסות רגשי ועיבוד עצמי ועיבוי בקליפת המוח, 
 Tang et( המזוהה עם יכולות קוגניטיביות, רגשיות ותחושתיות

 .)al. 2015

התלמיד הוא המורה וחומר הלימוד
בראשיתו,  עודנו  אם  גם  המוח על השפעת התרגול,  מחקר 
אמנם  לחינוך.  מיינדפולנס  של  התרומה  פוטנציאל  על  מעיד 
על מסכי fMRI לא מופיעות אמירות חינוכיות, אך תמונות מוח 
המשתנה עקב תרגול שהוא עצמו אחראי לו בהחלט יכולות לתרום 

להחלטות שאנו מקבלים בעניין תכנית הלימודים. 
מנקודת מבט חינוכית מיינדפולנס הוא מעבדה שבה לומד 
האדם לא להפריע לעצמו. הוא מלמד את עצמו שיעור בקשב. 
וחומר הלימוד  זה הוא התלמיד הסורר, המורה החומל  בשיעור 
שעשוי מחוויותיו מרגע לרגע. כמה מעניין ששלושתם יכולים 
 לדור במוח אחד.  
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אחר פעם היא היא הבסיס לשיפוט, אופי ורצון ]...[ חינוך שישפר 
יכולת זו הוא החינוך האידאלי" )James 1961, 424(. מי שידע 
לבחור בנשימה על פני מחשבות אחרות — ידע לבחור להקשיב 
לנפוליאון חרף הפרדה מהחבר או אולי יעסוק בלב שלם בפרדה 

מהחבר, משום שנפוליאון חשוב פחות כרגע. 

הגוף והרגש ביסוד כל 
תהליכי הקוגניציה

אמנם בשפתנו השגורה אנו נוהגים להבחין בין שכל והיגיון 
לבין רגש, אך מחקרי מוח ממחישים שהמוח עצמו אינו עושה 
הבחנות מסוג זה. כל החלטה "הגיונית" לכאורה לא תיתכן ללא 
פעילות תומכת באזורים רגשיים במוח. מצבו הרגשי של תלמיד 
יכול לתמוך בכישורי חשיבה "הגיוניים" ובקשב הנדרש ללמידה, 

אך בה במידה הוא יכול גם לשבשם לחלוטין. 
רגשות שליליים שבית הספר מזמן פעמים רבות, דוגמת פחד, 
לחץ, חרדה וכעס, משפיעים ישירות על המערכת ההורמונלית, 
מקשים על גיוס הקשב ללמידה ומשפיעים גם על יכולות של 

קידוד זיכרון.
תרגול  במהלך  רגשי  לוויסות  קשב  בין  לקשור  המקום  זהו 
מיינדפולנס. בתרגול מבקש התלמיד או המורה להביא את תשומת 
הלב שלו לנשימה. אך כמה נשימות מאוחר יותר הוא מגלה כי עיסוק 
זה ננטש במהרה לטובת הגיגים, חלומות ונדידה של תשומת הלב, 
להתרגז  במהרה  עשוי  והוא 
נוכח חוסר השליטה שלו בה. 
רבות  פעמים  מביא  זה  רוגז 
למסקנה שהתרגול מיותר או 
עצמית  להצדקה  או  טיפשי 
הלב  תשומת  הפניית  של 

מהנשימות לדברים אחרים. 
איננו  בתרגול  האתגר 
כשלעצמה,  הקשב  השבת 
את  להכיל  היכולת  אלא 
ההצדקות,  את  הרוגז, 
שאר  ואת  האי־נוחות  את 
יזמן  שהתרגול  האירועים 
ולנוכח כל אלה להשיב את 

תשומת הלב לנשימה. 
עיסוק  הוא  התרגול  לב 
במצב המנטלי של המתבונן 
אי־ של  עמדה  וכינון 

וקבלה  סקרנות,  שיפוטיות, 
עצמית נוכח כל אירוע פנימי 
או חיצוני. אימון במיינדפולנס לא ייתכן ללא אימון בכל אותם 
מרכיבים התומכים בקשב. אלו פירושם התמודדות מתמדת עם 
רגשות לא בהכרח נעימים והגדלת הקיבולת של "מרחב פנים 

האדם" לכל מה שעשוי להתחולל בו. 
קל לראות כיצד פיתוח יכולות אלו ישפיע על אקלים כיתתי. 
כיתה שבה תלמידים למדו לווסת את רגשותיהם תהיה פנויה 
יותר ללמידה. בכיתה כזאת 35 )או 40( תלמידים )ומורה!( לומדים 
להתמודד עם תסכול ודחיית סיפוקים מידיים מתוך מגע ישיר 

עצמית גבוהה יותר והבנה טובה יותר של מצבו הרגשי של האחר 
 .)Davidson 2012, 80(

לתלות  מוחית  עדות  כיום  מציע  המוח  שחקר  מכאן  עולה 
ההדדית שבין הבנה עצמית לבין הבנת האחר, שמופיעה בשיח 
החינוכי בביטויים כגון "ואהבת לרעך כמוך". חקר המוח אף מסייע 
לנו לבחון תרגולים שנטען כי הם מפתחים יכולות אלו באופן 
שיטתי, ומתוך כך מספק בסיס עובדתי לניסיונות לשלבם בתכנית 

לימודים חברתית־רגשית.

חשיבותו של הקשב המכוון
הפנימית  ומסביבתו  החיצונית  מסביבתו  גירויים  עשרות 
)תחושות,  בכיתה  כל תלמיד  מוחו־תודעתו של  ניצבים לפתח 
רגשות, מחשבות(. פעילותו הטבעית של המוח היא בחירה מתמדת 

— ְלמה לשים לב, על מה לוותר, עד כמה למקד את הקשב. 
נשאלת השאלה כיצד מתקבלת ההכרעה אם להקשיב למורה, 
לתחושת הרעב, למחשבה על מה אימא שמה בכריך או אולי לחבר 
המסמן להעביר פתק לתלמיד אחר. כיצד תצליח תלמידת כיתה 
נפרדה  אתמול  שאך  י"ב, 
הקשב  את  להפנות  מהחבר, 
מעולם  שעליו  לנפוליאון, 
לא  ודאי  ללמוד,  ביקשה  לא 
כשהסיבה  הזאת,  מהמורה 
היחידה לעשות זאת מבחינתה 
היא לצלוח בגרות שתבליח אי 

שם בקיץ. 
ם  י ד ו מ י ל ה ת  י נ כ ת
המקובלת לא מציעה שיעורים 
באותם  עוסקת  היא  בקשב. 
דברים שאמורים להקשיב להם 
— חומר לימוד, מקצועות ליבה. קשב נתפס כמה שעוסקים בו אך 
ורק אם יש בעיה. אך הפרעות קשב קיימות גם קיימות, בין שאלו 
"סטנדרטיות" למהלכו של  ובין שמדובר בהפרעות  מאובחנות 
השיעור. שילוב של מיינדפולנס בחינוך מציע התייחסות אחרת 
וכפי שאפשר  לקשב. הוא מניח שקשב הוא בסיס לכל למידה, 

לטפח חשיבה מתמטית, אפשר ואולי אף צריך, לטפח קשב. 
או בתחושות  בנשימה  נדרש להתבונן  מיינדפולנס  מתרגל 
שמשחר  למוח,  עצום  אתגר  מציבה  הזאת  ההתבוננות  הגוף. 
האבולוציה הורגל לזהות גירויים רלוונטיים להישרדותו ולכן 
משווע לנטוש במהרה את מה שאיננו נתפס ככזה. מי שיתנסה 
בתרגול ייווכח במהרה שכעבור רגע או שניים ימשכו שלל גירויים 
פנימיים וחיצוניים את תשומת לבו לכל מקום אחר, ובלבד שלא 

תהא זו אותה נשימה מונוטונית )ולא רלוונטית לכאורה(.
טמון  התרגול  של  הפדגוגי  המנגנון  החשובה.  הנקודה  וזו 
בפשטות שנוגעת ישירות במנגנון הקמאי שעל פיו פועל מוחנו 
במיינו את המציאות למה שרלוונטי ומה שלא. השבת תשומת הלב 
פעם אחר פעם אל מה שברגיל היה נתפס כלא רלוונטי היא אימון 

ישיר ביכולת הבחירה. 
זהו אחד המוטיבים המהותיים ביותר בתפיסות חינוכיות שונות, 
כפי שהיטיב לבטא הפסיכולוג־פילוסוף האמריקאי וויליאם ג'יימס 
בסוף המאה התשע עשרה: "היכולת להשיב תשומת לב נודדת פעם 

היא הבנת הפלסטיות של המוח. המוח משתנה לאורך כל חייו 
של אדם, בניגוד לסברה הישנה שהמוח הבוגר מתייצב על דפוסי 

 .)Davidson 2012( פעולה קבועים
חוקרי מוח רבים נשענים כיום על הנחת היסוד שכל פעולה 
שאנו עושים וכל חוויה שאנו חווים משמעה שינוי מוחי )חולף וזמני 
או מתמשך ובעל משמעות(. מכאן מתבקש גם הכיוון ההפוך — 
שינוי מוחי משנה את החוויה. הפלסטיות של המוח משמעה, אם 
כן, שמוחו של הקורא קורא עכשיו מילים אלו בזכות הרגלי עבר 
שהוטמעו בו. בד בבד גם המוח משתנה כעת, ושינוי זה פירושו 
עיצוב העתיד. במילים אחרות, המוח מעצב את החוויה שאנו חווים 

ומתעצב עקב חוויה זו.
הפלסטיות הזאת מתרחשת בכל רגע באופן ספונטני ובלתי 
מכוון, וכאן מופיע מיד ההקשר החינוכי. חינוך נתפס כניסיון יזום 
לחולל שינויים קוגניטיביים, התנהגותיים ורגשיים אצל בני אדם, 

בהינתן תפיסת "טוב" חינוכי )שלא נדון בה במאמר זה(. 
הנחות יסוד בשיח שקושר בין המוח לבין חינוך הן ששינוי 
חינוכי הוא גם שינוי מוחי ולהפך וששינוי רגעי שמכוון לאורך 
זמן הופך עם הזמן לתכונת אישיות. תרגול מיידנפולנס מיישם 
את הנחות המוצא הללו. הפלסטיות במוח נובעת הן מאירועים 
של  מוחו  פשוטות,  במילים  פנימיים.  מאירועים  והן  חיצוניים 
תלמיד משתנה גם עקב המפגש עם מורה, בית ספר ותלמידים 
 Davidson( ורגשותיו  תחושותיו  מחשבותיו,  עקב  וגם  אחרים 

 .)2012
על  לאחראי  הופך  התלמיד  שבו  מצב  מעמיד  מיינדפולנס 
חינוכו הוא, משום שהוא עוסק בפעילות מנטלית יזומה המתחוללת 
שמתחולל  מה  ובכל  בגופו־תודעתו   — האדם"  פנים  ב"מרחב 
שמתרגל  תלמיד  בהם. 
מיינדפולנס בהחלט יקבל 
)למשל,  מבחוץ  הנחיות 
אל  הלב  את תשומת  הבא 
התחושה  מהי  הבטן,  אזור 
זו תחושת חום?  שם? האם 
תכליתן  אך  גודלה?(,  מה 
של הוראות אלו בסופו של 
בתלמיד  לכונן  היא  דבר 
עולמו  את  להבין  יכולת 
יותר ולעצבו  הפנימי טוב 

באופן מיטיב. 
זו  פנימית  פעילות 
בחוויה  שינויים  מניעה 
חוקרי  המוח.  ובפעילות 
מוח עוקבים אחרי שינויים 
אלה בזמן אמת. כך למשל, 
מחקר שבדק מודטי מיינדפולנס באמצעות אא"ג )רישום פעילותו 
באזורים  זיהה עלייה בפעילות חשמלית  החשמלית של המוח( 
תחושתיים־גופניים לעומת ירידה באזורים מוחיים המזוהים עם 
מחשבות על עצמנו, דאגות ממה יהיה מחר וניסיון לפתור עניינים 

 .)Berkovich-Ohana et al. 2012( בלתי פתורים מאתמול
במחקר אחר בדקו תרגול חמלה באמצעות fMRI )שיטת דימות 
מוחי( וזיהו עלייה בפעילותה של האינסולה, אזור המצוי עמוק 
תחושת  עם  השאר  בין  ומקושר  החבויה(  המוח  )בקליפת  במוח 
זו קשורה למודעות  הגוף. מחקרים מראים כי פעילות מוגברת 

חוקרי מוח רבים 
נשענים כיום על 

הנחת היסוד שכל 
פעולה שאנו עושים 

וכל חוויה שאנו 
חווים משמעה שינוי 

מוחי )חולף וזמני 
או מתמשך ובעל 
משמעות(. מכאן 

מתבקש גם הכיוון 
ההפוך — שינוי מוחי 

משנה את החוויה

מיינדפולנס פירושו 
להתייחס ברצינות 
רבה לאמירה "דע 
את עצמך", משום 
שבמהות התרגול 

עומד הניסיון 
לבוא במגע עם 
מצבנו המנטלי

שילוב של 
מיינדפולנס בחינוך 

מציע התייחסות 
אחרת לקשב. הוא 
מניח שקשב הוא 

בסיס לכל למידה, 
וכפי שאפשר לטפח 

חשיבה מתמטית, 
אפשר ואולי אף 

צריך, לטפח קשב

ממצאים מחקריים 
מראים כי שילוב 

מושכל של 
מיינדפולנס בבתי 

ספר משפר יכולות 
בתחום הקשב, 

התכנון וניהול הזמן, 
מפחית מתחים, 

משפר את רווחתם 
של מורים ואת 

תחושת הנוכחות 
שלהם בכיתה 

ומחזק את תחושת 
החוסן הנפשי של 

תלמידים ומורים


