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ד”ר טל בן שחר פרופ’ מריו מיקולינסר

מרכז מיטיב 

המרכז לחקר וליישום הפסיכולוגיה החיובית, נוסד בשנת 
2010 במרכז הבינתחומי הרצליה. המרכז הוקם  על ידי ד”ר טל 
בן שחר, בעל תואר .Ph.D מאוניברסיטת הרווארד, בה לימד 
קורס בפסיכולוגיה חיובית, שהפך לקורס הפופולרי ביותר 
באוניברסיטה. ד”ר בן שחר חיבר מספר ספרים העוסקים 
בפסיכולוגיה חיובית, המהווים רבי-מכר בינלאומיים. מרכז 
מיטיב פועל כחלק מבית הספר לפסיכולוגיה בבינתחומי 
הרצליה, בראשות פרופ’ מריו מיקולינסר, דיקן בית הספר 
הפסיכולוגיה  בתחומי  בעולם  המובילים  ומהחוקרים 

החברתית, יחסים בין אישיים והתקשרות.

מהי פסיכולוגיה חיובית?

גורמים  אותם  בזיהוי  מתמקדת  חיובית  פסיכולוגיה 
הממתנים מצוקה נפשית ומגבירים רווחה נפשית, שמחה, 
אושר וסיפוק, מימוש עצמי ושביעות רצון מהחיים. הגישה 
מייצגת שינוי תפיסתי מ”מודל המחלה” השולט במחקר 
הפסיכולוגי מראשית דרכו ומתמקד בשאלה כיצד ניתן לרפא 
אנשים מחולשותיהם וממצוקותיהם, ל”מודל הבריאות” 
המתמקד בזיהוי ובטיפוח תכונות והיבטים חיוביים בחייהם 

של פרטים וקבוצות.

החזון 

לקדם רווחה נפשית ותפקוד מיטבי של אנשים ברחבי העולם 
באמצעות התערבויות המתבססות על ידע אקדמי וכלים 
שפותחו בשדה המחקר של הפסיכולוגיה החיובית, תוך 
שאיפה להוות חלק אינטגרלי מתכניות הלימוד במערכת 
החינוך בישראל ובעולם. אנו מאמינים בהכשרה ובהעצמה 
של צוותי חינוך ומורים, כסוכני השינוי המרכזיים האמונים 
על יצירת שינויים חיוביים בבתי הספר, בכיתות ובקהילה.

“אני מאמין“

• מצוינות בתהליכי ההכשרה תוך הקפדה על פסיכולוגים 	
מומחים ומנוסים ומחקר מדעי מלווה, המאפשר תהליכי 

הערכה ופיתוח התכניות.  
• התמקדות בהגברת שמחה ורגשות חיוביים, עידוד 	

ומעורבות חברתית לצד קידום  התנהגות מוסרית 
הצלחה ומימוש עצמי.

• חשיפה ונגישות גבוהות לתכניות מרכז מיטיב בכדי לקדם 	
רווחה נפשית ומעורבות קהילתית בחברה הישראלית.



על מנת ליישם רעיונות תאורטיים אלו גובשו 8 מחוללי 
שינוי, המהווים עקרונות ומרכיבים יישומיים המגבירים 

שמחה, מחזקים התנהגות מוסרית ומקדמים הצלחה:
זיהוי והצבת מטרות מותאמות לאדם ובעלות משמעות . 1

אישית. 
טיפוח רגשות חיוביים של שמחה, הכרת תודה והתלהבות.. 2
זיהוי וטיפוח חוזקות אישיות והרחבת ההתנהגויות . 3

המבוססות על יכולות, כשרונות והנאה אישית.
טיפוח עמידות בכדי להתמודד עם כשלונות ואכזבות, . 4

חוויות כואבות ומשברים.
שמירה על בריאות פיזית, הכוללת מנוחה מספקת . 5

והתאוששת, תזונה בריאה ואימון גופני מספק.
חיזוק מערכות יחסים חיוביות עם חברים, בני משפחה . 6

והקהילה.
ביצוע מעשים של נתינה, תרומה, דאגה וחמלה כלפי . 7

העצמי והזולת.
התנהגות מוסרית הנאמנה לעקרונות אישיים.  . 8
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תוצאות התכנית

תכניות ההתערבות של מרכז מיטיב מלוות במחקר, הבוחן 
את השפעות התכניות על מורים ותלמידים. המחקר מועבר 
למשתתפי התכנית בתחילת התהליך ובסיומו, ונערך באישור 

המדען הראשי של משרד החינוך.

יישום תכנית  ליוו את  שני מחקרי הערכה רחבי היקף 
ההתערבות של מרכז מיטיב בבתי הספר בין השנים -2012
2010. המחקר הראשון הנו מחקר אורך אשר עקב אחר 
1,038 תלמידי כיתות ז’-ט’ בחטיבות ביניים במרכז הארץ.  
המחקר השני הנו מחקר השוואתי שבחן את השפעת תכנית 
ההתערבות של מרכז מיטיב על 2,517 תלמידים משש חטיבות 
ביניים ברחבי הארץ. ממצאי המחקרים העידו על קשר מובהק 
בין ההשתתפות בתכנית ההתערבות למצוקה נפשית פחותה 
יותר, שהתבטאה בירידה מובהקת בסימפטומים של דיכאון 
וחרדה ומצוקה כללית. בנוסף נמצאו קשרים משמעותיים בין 
השתתפות בתכנית לעלייה ברגשות חיוביים, אופטימיות, 
שיפור בדימוי העצמי, שיפור בתחושת המסוגלות העצמית, 
ירידה ברמת האלימות בבית הספר ושיפור ברמת ההישגים 
הלימודיים שהתבטאה בעלייה מובהקת בממוצע הציונים. 

המחקרים התפרסמו בכתבי עת בינלאומיים.

מבנה תכנית ההתערבות החינוכית הדו שנתית

• תכנית הכשרה לצוותי החינוך )צוות ההנהלה, מורים, 	
יועצים חינוכיים ופסיכולוגים(:

צוותי החינוך בבית הספר משתתפים בתהליך הכשרה בן   
30 שעות אקדמיות בשנה, הפרוסות לאורך 15 מפגשים, 
אחת לשבועיים במשך שנה )60 שעות אקדמיות במשך 
ל-20  מוגבל  שנתיים(. מספר המשתתפים בסדנא 
משתתפים. ההתערבות הוכרה לגמול השתלמות במרכזי 

פסג”ה באזורים שונים ברחבי הארץ. 

• תכנית התערבות לתלמידים:	
מחנכי הכיתות מוכשרים להעביר תכנית התערבות   
דו שנתית בתחום הפסיכולוגיה החיובית בכיתותיהם. 
15 מפגשים  כוללת  תכנית ההתערבות לתלמידים 
אחת לשבועיים, בני שעתיים אקדמיות בבתי הספר 
העל יסודיים, ושעה אקדמית בבתי הספר היסודיים. 
צוותי החינוך מצוידים במערכי שיעור מפורטים וערכת 

מולטימדיה המלווה את השיעורים בכיתות.

• הטמעת פסיכולוגיה חיובית כחלק אינטגרלי מהתרבות 	
הארגונית של בתי הספר.

ציוד עזר נדרש: מפגשי ההתערבות דורשים מחשב, מקרן 
ורמקולים למחשב.

תכני התכנית

תכנית ההתערבות מתבססת על שלושה מרכיבי יסוד 
לרווחה נפשית: אושר, מוסריות והצלחה. האושר נאמד 
בתכנית באמצעות משמעות והנאה - אדם החווה תכלית 
בחייו ונהנה מרגשות חיוביים. המוסריות כוללת בתוכה 
הגינות וחמלה - אדם הנאמן לעקרונות מוסריים ומתנהג 
בטוב לב ונדיבות כלפי הזולת ועצמו. הצלחה טומנת בחובה 
את היכולת להציב מטרות ולהגשימן, להפוך חלומות 
למציאות ולמצות את הפוטנציאל  האישי ברמה המקצועית, 

הלימודית והאישית.



תופעת האלימות בבתי הספר

תסמיני דכאון
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תסמיני חרדה

ביקורת

התערבות

הערכה עצמית

ביקורת

התערבות

”

”

“בעקבות השיעורים עם מרכז 
מיטיב אני שמה דגש רב עם 

הילדים על היכולת “לראות את 
חצי הכוס המלאה“. אני חושבת 

ששיעורים כאלה, העוסקים 
בחשיבה חיובית, בכישורים 

ובמיומנויות של החיים שווים 
יותר מנוסחאות מתמטיות או 

אפילו מיצירת מופת של גדולי 
ההוגים.“

)מחנכת כיתה ח’(

“בעקבות השיעור על רגשות, 
עודדתי את הכתה לדבר על 
הנושא. התחילה להתפתח 

שיחה מרגשת מאד על הפחד 
שישנו בכתה להיות ‘יורם’ 

והאם הבעת רגשות זו חולשה. 
השיחה גלשה למקומות 

מרגשים ובפעם הראשונה 
ראיתי וחשתי איך התלמידים 

נפתחים זה לזה.“
)מחנך ממ”ד כיתה ה’(



מיטיב - שנת ההשתלמות השנייה

לאחר שנה בה נחשפו צוותי החינוך ותלמידים בבית הספר 
למרכיבי ליבה, רעיונות והנחות היסוד של הפסיכולוגיה 
החיובית, השנה השנייה של התוכנית מיועדת לקידום 
ההטמעה והיישום של פסיכולוגיה חיובית בשיעורים, באורחות 

החיים והתרבות הארגונית של הבית הספר.

שנת ההשתלמות השנייה תעסוק בשלושה מוקדים:

המורה כמורה מוביל 
חלקה הראשון של השנה נועד לטפח את המורה כמורה 
מוביל וכסוכן שינוי בית ספרי. המפגשים יעסקו בטיפוח 
כישורי מנהיגות והנעה של תלמידים, במיפוי צרכים של 
בית הספר, וייזום פרויקטים מבוססי פסיכולוגיה חיובית, 
שיספקו מענה לצרכים הבית ספריים. במסגרת יחידה זו 
קבוצות מורים ותלמידים יזמו, יגבשו ויישמו במהלך השנה, 

פרויקטים של שינוי בבית הספר. 

המורה כמאמן
חלקה השני של התוכנית יעסוק במורה כמאמן ויועץ 
לתלמידיו. במסגרת מפגשים אלו, יחשפו המורים לכלים 
מרכזיים מתחום האימון והייעוץ שירחיבו את רפרטואר 
ההתערבויות העומדות לרשותם בשיחות בינאישיות ומפגשי 
הנחיה אינדיבידואלים של תלמידים. יינתן דגש מיוחד 
לכלים המעודדים דיאלוגים משמעותיים ומקדמים מודעות 
עצמית, התמודדות עם קשיים, תחושת ערך ומוטיבציה 

ללמידה אצל תלמידים.

המורה כרב אומן
החלק השלישי של התוכנית יעסוק במורה כרב אומן - 
כמומחה להוראה ופדגוגיה מיטבית. המפגשים בחלקה 
השלישי של התוכנית יעסקו בשילוב רכיבי ליבה משדה 
כחלק מההוראה  החיובית  המחקר של הפסיכולוגיה 
הפורמלית של מקצועות לימוד שונים כמו לימודי שפה, 
יקדמו  אלו  היבטים  והיסטוריה.  מתמטיקה  מדעים, 
התייחסות אינטגרטיבית לצרכים לימודיים לצד צרכים 
רגשיים-חברתיים של תלמידים במסגרת מקצועות הלימוד 
הפורמליים. תפיסה זו רואה בפסיכולוגיה החיובית רכיב 
אינהרנטי בתוכנית הלימודים המקדם מצוינות בהוראה 

ולמידה משמעותית.

מיטיב

המורה כמורה מוביל

המורה כרב-אומןהמורה כמאמן



” “שיעורי הפסיכולוגיה ”
החיובית משנים מהותית את 
האווירה בכיתה. התלמידים 

פתוחים יותר, קשובים 
לחבריהם ומפגינים אכפתיות 

אחד כלפי השני.“
)יועצת שכבת  כיתות ח’(

יצירת קשר

מיטיב - המרכז לחקר וליישום הפסיכולוגיה החיובית,
המרכז הבינתחומי הרצליה, ת.ד. 167, הרצליה 46150

positedu@idc.ac.il  :ניתן ליצור עמנו קשר בדואר אלקטרוני
או בטלפון: 09-9602486

מידע נוסף על פעילות המרכז ועל גישת הפסיכולוגיה החיובית 
ניתן למצוא באתר מרכז מיטיב:

www.maytiv.co.il

“בפן האישי, למדתי לראות את 
הדברים אחרת, למדתי להאמין, 

למדתי לרצות ויותר מכל -
למדתי להעז. תודה לכם 

מיטיב על שפתחתם לי צוהר 
לפסיכולוגיה החיובית.“
)מחנכת ילדים על הרצף 

האוטיסטי(


