
 הסדנה לשינה יוצאת מן הכלל עם יאיר סהר 
 

 

 מרכז אונליין מקצועי לאישה  - בשיתוף עם עלמה 
 

 

 *הסדנהתכנית 
 לחצו כאן והצטרפות לפרטים נוספים 

 ת מניחים את היסודו  –  1מפגש 

 מיישרים קו 
 הירדמות ושינה נינוחה: מחלום ליעד בר השגה  •
 שכיבה )במיטה( ב( הירדמות 2( הירדמות במינימום סיוע + )1היעדים שלנו: ) •
 סוגיות נלוות: הגדרת יעדי ביניים, בחירת מקורות המידע  •
 עקרון הבסיס: חשיבות הרוגע בשגרה ובשינה  •

 תהליך ההירדמות של תינוקות 
 הרכיבים הדרושים, ומציאת האיזון ביניהם  •
 בתהליךהשלבים  3לומדים לזהות את  •

 התנאים לשינה ברוגע 
 תנאים פיזיולוגיים  •

o מכוונים לשינה במידה מותאמת 
o 3 כללי הבסיס לניהול השכבות 

 ההורות שלנו 
 מכירים בצרכים של כל המעורבים •
 משפחתי -הורות בהיבט הזוגי •
 ניהול השגרה בשיתוף פעולה •

 

 את הבסיס מרחיבים  –  2מפגש 

 המשך  -התנאים לשינה ברוגע 
 פיזיולוגיים תנאים  •

o  זיהוי עייפות 
o  תזמוני שינה מותאמים 
o  השלכות והתמודדות  -חסך שינה 
o תנאי סביבה מותאמים פזיולוגית 

 תנאים פיזיים )גופניים וחיצוניים(  •
o  מענה לצרכים גופניים 
o גופנית -רגשית  נינוחות 
o  המיטה והחדר 

 תנאים קוגניטיביים  •
o עידוד סקרנות חופשיה מתיווך 
o  וש בו חשיבותו, והשימ  -שעמום 

 הכפר שלנו 
 חשיבות מעטפת התמיכה •
 יוצרים סביבה וירטואלית תומכת •
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 סהר הסדנה לשינה יוצאת מן הכלל עם יאיר 

 לחצו כאן לפרטים נוספים ולהצטרפות 

 שינויים בתהליך ההירדמות –  3פגש מ

 ההורות שלנו 
 גישות נפוצות בהורות •
 חום, רוך, והובלה ברורה מתוך קשב  •
 הבסיס להורות תומכת  •
 התפתחותיים -היבטים קוגניטיביים •
 טיפול בתינוק.ת בהתאמה אליו/ה  •
 בהורות יחידניתסוגיות  •

 הירדמות במינימום סיוע 
 החשיבות ועקרונות מנחים  •
 סוגי אסטרטגיות השכבה  •
 מדרג הסיוע •
 סוגיות בהפחתת סיוע •

 צעדים בשינוי הרגלים 
 הבסיס הפסיכולוגי של חוויית השינוי  •
 מתחת ומעל ל"רדאר" הקוגניטיבי  •
 אתגרים אפשריים בתחילת שינוי  •

 התנהלות לקראת שינה 
 להשכבה ביוםדגשים  •
 דגשים להשכבת לילה •
 התמודדות עם אתגרים בהשכבות •
 שימוש מוצלח בעזרי רוגע  •

 

 ע וסיהת  ואת יכולמחזקים  –  4מפגש 

 אתגרים בהירדמות 
 זיהוי האתגרים והתאמת הסיוע •
 חשיבות התרגול ואופן מדידת ההצלחה  •

 לצורך  סיועהתאמת ה
 סיוע מושהה  •
 סיוע מופחת הדרגתית  •
 סיוע לפרקים  •

 צעדים בשינוי הרגלים )המשך( 
 שינוי  כיתהלימאפיינים ב •

o )"למידה קוגניטיבית )"רגרסיות 
o ( מאפייני התפתחות פזיולוגית )גדילה 

 עם אתגריםהתמודדות  •
o  בלבול הדדי 
o הסערה הרגשית 

 מינימום סיוע )המשך(ל בדרך
 בחירה יעילה בסגנון הסיוע •
 הפחתה / הגברה בסיוע תנאים ל •
 הפסקת השכבה  •
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 סהר הסדנה לשינה יוצאת מן הכלל עם יאיר 

 לחצו כאן לפרטים נוספים ולהצטרפות 

 התמודדות עם מורכבות  –  5מפגש 

 הגישה ההורית 
 התעקשות מול התמדה •
 ים מחשבתי "יםלופהתמודדות עם " •

 שינה השכבה ובסוגיות ב
 הקשר בין שנת יום ולילה  •
 זיהוי אתגרים בהשכבה  •

 זיולוגית יפ •
 פסיכולוגית •

 ? מהמיטהטראומה  •

 השראת רוגע 
 בחיים ובשינה הבסיס לרוגע •
 המעגל המרושע -עייפות ורוגע  •
 הוא אנחנוהמסר  •

 סיוע פרדוקס ה 
 המצב הפרדוקסלי •
 ברירת המחדל עקרון  •
 ההשלכות על הסיוע שלנו  •

 ההורות שלנו ועבודת הצוות 
 סביבה המביקורת התמודדות עם  •
 תומכת  שימוש מושכל בסביבה •

 

 מתחזקים וממשיכים יחד –  6מפגש 

 צעדים בשינוי הרגלים )המשך( 
 Slot Machine -פקט הא •
 מה"קאזינו" יוצאים  •

 בשינה נוספות סוגיות 
 לינה משותפת  •
 ממשיכיםאתגרים כשה •
 של "רגרסיה" תקופות  •

 ההורות שלנו ועבודת הצוות 
 המשפחתית  שגרההתאמת ה •
 וכו' : גן, חופשות, מחוץ לבית םאתגרי •

 מסכמים וממשיכים יחד 
 הדברים שלמדנו עד כה  •
 ההצלחות האישיות שלנו  •
 ממשיכים יחד!  •

 

 

   שינה יוצאת מן הכלל"הסדנה לשל " הקרובמחזור הצטרפות לללפרטים נוספים ו

 לחצו כאן 
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