
א"תה"פסגוובינר
מהי מפת חשיבה וכיצד ניתן 

?בה בהוראהלהעזר

בת אלהלמר

כוחה המרפא של הכתיבה–עט לדעת 



:כללים שחשוב לדעת לפני שמתחילים 

לא צריך לדעת לצייר. א
כל אחד יכול. ב
ניתן לעשות מפת חשיבה לכל רעיון או  . ג

נושא 



.....מתחילה מהשראההכל

https://www.youtube.com/watch?v=_IlHpRmZwrQ

https://www.youtube.com/watch?v=_IlHpRmZwrQ


..... ?מהו הדג שלכם



?מי אני

הלמרשמי בת אל 
מאז שאני זוכרת את עצמי ובכל שנות  

החל מתחילת הדרך ועד היום  , עבודתי
.נגעתי במילים

תמיכה  , ראיתי כיצד הן מהוות עוגן
.ונחמה הן לקורא ובעיקר לכותב

,  מרצה, כיום מלמדת במכללות למורים
מנחה סדנאות ומפגשי כתיבה ומלווה  

נשים בתהליכי חיים באמצעות כלי  
.הכתיבה



מחקר-כתיבה אקספרסיבית 

פסיכולוג   ,Pennebakerיימס 'ג 
טוען , חלוץ בתחום, מאוניברסיטת טקסס

אם אני אובססיבי לגבי  ", באחד מראיונותיו
אני לא מסוגל לשים לב למידע אחר , משהו

"הרלוונטי להחלטה שלי

אנו , כדי לחשוב ברור יותר ויצירתי יותר
בעזרת הכתיבה את כל  , ולו זמנית" מנקים"

.  מה שיושב במוחנו ותופס מקום

הכתיבה היא כלי , בזמן סערה רגשית, מניסיוני
אישי ופרטי ומאפשרת רגיעה ולו זמנית  , מצוין

. להתבוננות



...במפגש היום נסור קצת מהדרך אל שבילים נוספים





:-)יאללה צוללים אל המפה 

:ציוד

עדיף רוחבי , דף גדול לבן
כלי כתיבה

צבעים לפחות בצבעים  / טושים5
שונים



בוזןטוני 

שפת האם של כולנו היא זהה"
ואסוציאציותדימיון "

Imagination + association



או  , כל מה שאתם יכולים לעשות"
אתם חייבים להתחיל  , לחלום לעשות

לעשות 

" קסם וכוח, תעוזה מביאה גאונות



שלבים5תכנון מפות החשיבה ב 
מציגים במרכז את הרעיון המרכזי*
רושמים אסוציאציות במילה אחת  *

לרעיון
מוסיפים צבע לכל רעיון*
/  מוסיפים מילה מאפיינת*

אסוציאטיבית
/ צורה-מוסיפים דימוי למילים *

אייקון
....

לחבר בין  ( ורצוי)לסיכום אפשרי 
קשריםבינהםהענפים אם נמצא 



פודקאסטלסיכום . א

בניית בית/ למעבר דירה. ב

עסק/ חברה/ לפיתוח יצירתי בארגון. ג

הדרכה/ להכנת מערך שעור. ד

להכנת כנס. ה

למציאת בן זוג. ו

/  חתונה/ התארגנות לבר מצווה. ז

ה/ברית

לפתרון בעיה. ח

לפיתוח יצירתי של כישורים ויכולות  . ט

? מפת החשיבה-לשם מה נשתמש בכלי 



כתיבה ככלי מרפא–עט לדעת 

הענפים:

,  תכנים, הוצאה-ספר•

,  נערות, מגזר חרדי, נשים–קהילה •
....מורים ואנשי חינוך, קשישים

, קהל, תכנים–כנסים והרצאות •
....שיווק

מארז  , קלפים, מחברות-מוצרים•
....ממתקי כתיבה



מגילת רות

(כנען/ מואב)מפות וכיוונים . א
נעמי, עורפה, רות: דמויות נשיות. ב
העבודה בשדה קציר חיטים-חג הקציר. ג
ייבום וחליצה. ד
(החלפת סנדל)זכויות קניין והסכמים . ה
פאה ושכחה, לקט. ו
..(אסתר, רות)מגילות . ז

ציר זמנים. ח
"לכנה אישה לבית אביה"-מושגים במקרא. ט
החלטות , אומץ,יוזמה . י



דוגמא למפה יצירתית במיוחד שבאה קצת לעשות סדר במחשבות



דוגמא למפת חשיבה בנושא ניהול זמן 



לארועיםרעיונות לפיתוח מוצרים לחנות המוכרת מוצרים 



...וכעת אתם

בחרו בנושא שמעסיק אתכם*

כתבו אותו במרכז הדף*

צבע והוציאו זרוע  / טוש/ קחו עט*

. אחת

זרועות לפחות3הוסיפו עוד *

3בחרו זרוע אחת וחלקו אותה ל 

נושאים שתוכלו לפרט תחת  / פעולות

הזרוע הזו

..המשיכו כך לכל הזרועות



..את מה שלא נחלעשות , כמעט לפני הסוף' נק

הארדינג" מאט"
Matt Harding

כמאט המרקדהידוע בכינוי 

. הארדינגלאיש הזה קוראים מאט 
.  בעברו הוא היה מתכנת משחקי מחשב למחייתו

אחרי שישב במשרד  והמציא משחקים במשך כמה  
הוא החליט להגשים חלום שהיה לו  , וכמה שנים

.מגיל צעיר ולנסוע לטייל בעולם

. ביקר בכל מיני מדינות מאוסטרליה ועד תימן. הוא
בכל אחת מהמדינות הללו צילם את עצמו רוקד  

.ריקוד קטן של אושר















והוא בתדר  , כזה טובוייבכשמישהו עושה 
אנשים פשוט רוצים עוד  , חיובי( וורטקס)

.אליוומתמגנטיםממנו 

?לישראל הוא הגיע, ומה אתן אומרות



כותרת ברשת 
, 2007יוני  ynet

מזדנגףהרקדן מהאינטרנט 



ההתלבטותכיכר : לסיום

בצעו לאחר המפגש... תרגיל כתיבה לסיום
החלטות2קבלו 

,  אחוז לזוגיות שלי100בוחרת להביא -החלטה גדולה
.עוזבת את העבודה, קונה את הבית הזה

,  יוצאת להליכה, מפחיתה קפה-החלטה קטנה
אני יוצאת להליך אימון אישי, בשבועפילאטיספעמיים 

אתם לא ידעים איזו שרשרת תביא ההחלטה הזו  
...לחיים שלכם



(בלשון נקבה למען הנוחות)תרגיל כתיבה 

–תרגיל העצמי המבוגר
בעינינו להיתפס יכולה , הדמות הבוגרת העתידית

. כרחוקה ודמיונית
,  המבוגרת המדומיינת, אך העצמי המבוגרת שלך

העצמי  . לדבר" כשתתחיל"עשויה להפתיע אותך 
והיא  , היא אישה מנוסה וחכמה, המבוגרת שלך

. כותבת לך מכתב על החיים שלך
הסכימי לתת לך ראייה של הנחייה והדרכה  , הרשי לה

תני לה אפשרות לתת לך עצות  . על הדרך המחכה לך
. וצידה לדרך



.

אנחנו פוחדים, אנחנו לא יכולים .

.בואו לקצה

אנחנו ניפול, אנחנו לא יכולים

בואו לקצה

והם באו

והוא דחף אותם

והם עפו
( אפוליניירגוויליאם )



תודה

ועוד כמה טיפים נוספים 
:רגיעהלימי 

לילה/ דפי בוקר. א
כתיבת הודיות. ב
צנצנת אושר. ג
יום אמן. ד
זמן בטבע. ה
..ים, מקלחת, שתיה–מים . ו
עוגנים. ז

ריקדו. ח



תודה על ההקשבה
הלמרבת אל 

מפגשי כתיבה" עט לדעת"
050-4037133

batelktiva@gmail.com

מוזמנות להצטרף לדף העסקי ולקבוצות תרגול
https://www.facebook.com/batelhelmer/

"כוחה המרפא של הכתיבה-עט לדעת "
https://www.facebook.com/groups/115934817756

0197/?epa=SEARCH_BOX

סדנאות לחדרי מורים–מלכת הכיתה 
https://www.facebook.com/QueenClassTeachers/

mailto:batelktiva@gmail.com
https://www.facebook.com/batelhelmer/
https://www.facebook.com/groups/1159348177560197/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/QueenClassTeachers/

