
 

 קבלה ומחויבות – ACTקבוצת 
 לאמץ נקודת מבט שונה

 

בימי א' שתיערך במתכונת מקוונת דרך תוכנת טימס, היא קבוצה שבועית  ACTקבוצה זו המבוססת על מודל 

 שים להתמודד אחרת עם מחשבות, תחושות ורגשות לא נעימים,שנועדה לעזור לאנ, 9:15-10:45בשעות 

בין מפגש למפגש, תתבקשו להתחבר לאתר שלוותה ולעבוד דרכו יותר. ולחתור לחיים מלאים ומשמעותיים 

 על חומרי עבודה שונים, לצפות בסרטונים, למלא דפי עבודה, לתרגל ועוד. 

 

 ? ACTמה זה 

ACT ( הם ראשי תיבות באנגלית של טיפול דרך קבלה ומחויבותAcceptance and Commitment 

Therapyל, שאמור לעזור להתייחס באופן שונה לרגשות חרדה, מצבי רוח (. זו צורה חדשה יחסית של טיפו

היא להגביל  ACTדיכאוניים, דאגנות, התנהגויות מחלישות וכל דבר אחר שגורם לנו לבעיות. המטרה של 

 את הדרכים בה הדברים הללו מנהלים את חיינו. 

 

 למה הכוונה במילים קבלה ומחויבות? 
מחשבות, רגשות, תחושות  –חיובית כלפי כל החוויות הפנימיות קבלה מתייחסת להבאת גישה פתוחה ו

אין הכוונה להיכנע או לתת לכאב לקחת אותנו לאן שהוא אפילו כאלה שאינם נוחים לנו.  –גופניות וזכרונות 

משמעה עבודה אקטיבית, פעילה, על מה שחשוב לנו, אפילו כאשר כאב  –לוקח אותנו בדרך כלל. מחויבות 

 נוכח. 

 

 שארצה לקבל חוויות פנימיות מכאיבות? למה 

יש גוף הולך וגדל של מחקר המציע שניסיון לדכא או לשלוט בחוויות פנימיות יכול רק להחריף אותן ולהוביל 

לכל מיני בעיות שאנשים מבקשים טיפול עבורן. כאשר אנו מפסיקים להילחם עם החוויות הללו, באופן 

 פרדוקסלי, כוחן נחלש. 

 

 למה אנחנו יכולים לצפות? 

  זו תהיה קבוצה המורכבת ממרכיבים לימודיים קצרים, אינטראקציה עם משתתפים אחרים, דיונים

קבוצתיים והרבה תרגילים חווייתיים. כולנו יכולים להגדיר מה היא קבלה, אך זה קשה ליישם את זה 

תחת מחויבות לסודיות מובן ולפעול על פי עקרונותיה. לכן חשוב לחוות ולתרגל יחד. כל זאת כ

 ופרטיות. 

 מרכזי דרכו נתייחס לדברים אנחנו נשתמש בטכניקות של מיינדפולנס )קשיבות, תשומת לב( ככלי ה

"הפניית תשומת לב באופן מסוים: בכוונה, ברגע  –. מיינדפולנס משמעו הגורמים לנו סבל וכאב

 יטציה. זין(. זה קצת כמו מד-הנוכחי וללא שיפוטיות" )ג'ון קבאט

  בין פגישה לפגישה באופן עצמאי מול המחשב.אתם תתבקשו לתרגל חלק מהמיומנויות בבית ולקרוא 

 לאה בכל המפגשים ולעבודה עצמאית בבית בלינקים שתקבלו. אנו מצפים לנוכחות מ 

 

 (. Microsoft Teamsדרך הטימס ) שבועות 14הקבוצה תיפגש מדי שבוע, במשך 

 . 4.1.212 בתאריך א' הקבוצה מתחילה ביום 

, 14.3.21, 7.3.21, 28.2.21, 14.2.21, 7.2.21, 31.1.21, 24.1.21המפגשים יערכו בתאריכים: 

21.3.21 ,4.4.21 ,11.4.21 ,18.4.21 ,25.4.21 ,2.5.21 ,9.5.21 

על מנת לאפשר התחלה בזמן  התחברו ללינק לקבוצה כמה דקות לפני מועד ההתחלה שלה: אנא נסו לא לאחר

 עד כמה שניתן. ובאופן נטול הפרעות 

  ניתן להצטייד בחומרי כתיבה, לעיתים יש רעיונות שאנחנו רוצים לכתוב.  את עצמכם!מה להביא? 

 אנא הודיעו לנו בהקדם האפשרי. , במפגשאם מסיבה כל שהיא החלטתם שלא להשתתף 

  וליאור בירן, פסיכולוגים, מרפאת מבוגרים שלוותה. אשכנזי בקרוב, ישראלי מצפים לראותכם 


