
 

 

 

 וןשבוע ראש – ACTטיפול מונחה באמצעות חומרים מקוונים בגישת 

 מבוא

 שלום לכם, 

שתוכלו להפיק תועלת מהשתתפות  מעריך  בכםאם אתם כאן, זה אומר שמישהו מהצוות המטפל 

 . לתוכנית אנחנו שמחים על כך ושמחים שבחרתם לנסות ולהצטרףבתוכנית הזו. 

עבודה עצמאית בבית מול  אשר ביניהםמפגשים פנים אל פנים )לרוב קבוצתיים( כוללת תוכנית טיפול זו 

. כלומר, כל , הנמצאים באתר זהדפי עבודה, חומרי קריאה, סרטונים לצפיה ולתרגול, קבצי שמע ועוד

ל ייפגש עם משתתף בתוכנית יקבל גישה לחומרי תרגול בבית משבוע לשבוע, ובתום כל שבוע של תרגו

 מטפל על מנת לשתף ולהעלות תכנים מהשבוע החולף. 

שבועות, ועל מנת להשתתף בה לכל אורכה, יש חובת הגעה למפגשים  12-כמשך התוכנית הינו 

 כל אחד משבועות התוכנית.בוהשתתפות פעילה בתוכנית התרגול 

לו להמשיך משתתפים אשר יתקשו להתמיד בהשתתפות במפגשים או בתרגול השבועי לא יוכ 

 ולהשתתף בתוכנית זו.

בכל אחד מהשבועות, תוכלו למצוא מגוון חומרים המסודרים באתר לפי סדר העבודה והתרגול. בראשית 

כל שבוע, תמצאו קובץ ובו תיאור של הנושא השבועי, לצד סדר העבודה באותו השבוע, כולל הזמן 

יע זמן מדי יום, לפי התוכנית אתם מתבקשים להשק המוערך שכל אחת ממשימות התרגול לוקחת. 

דקות של תרגול מדי יום. הניסיון המחקרי מראה כי  15-המפורטת של כל שבוע. להערכתנו, מדובר בכ

ולכן  בועבודה יומיומית והשתתפות במשימות הניתנות, מעלה את יעילות הטיפול ואת האפשרות להיעזר 

 העבודה בבית הינה חלק בלתי נפרד מהטיפול. 

אנו ממליצים להדפיס דף זה ולשמור אותו בדף הבא תוכלו למצוא את סדר העבודה לימים הקרובים. 

 קלסר ייעודיים. בבמחברת או 

  



 

 

 

כעת, נבקש מכם לפעול לפי הסדר המופיע מטה, וכאמור, להקדיש לכך זמן מדי יום. התרגול השבוע 

תכם לאורך התוכנית, אם באופן פרטני מלווה אמי שזאת לאחר שפגשתם את ת, תוכנימוקדש למבוא ל

כנים השונים המרכיבים תבמפגש הבא, לאחר "טעימה" שבועית זו, תתחילו לגעת ב. ואם באופן קבוצתי

, אחרי שעברתם, צפיתם, קראתם תהבא עם המטפל/אתם מתבקשים להגיע למפגש תוכנית זו. 

ותרגלתם את כל הפריטים ברשימה מטה. כל פריט ברשימה מופיע בעמוד של שבוע זה באתר כקובץ 

 נפרד. 
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