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 אחד עשרשבוע   –  ACTחומרים מקוונים בגישת   בליוויטיפול מונחה 

 שומרים על גמישות )מחברים הכל יחד( 

  .בתוכנית המשותפת שלנו האחד עשרברוכים הבאים לשבוע ו לכם שוב שלום

עליהן עבדנו בשבועות החולפים שלנו יחד. במהלך  חתיכות הפאזל זה אנחנו ננסה להרכיב את השבוע ה

וצרים איזו תמונה  ו ביחד יכל שבוע מאז התחלנו, עבדנו על נושא שונה. אם שמתם לב, הנושאים הלל

 תמונה של גמישות פסיכולוגית.   . התמונה הזו היארשלמה יות

את מערכת   לשנות כלומר, –וך אותנו לגמישים יותר  הפאזל נועדו להפלמעשה, כל אחת מחתיכות 

ות מבט שונות וחדשות,  היחסים שלנו עם מה שמפריע לנו, לסייע לנו להתבונן בחוויות שלנו מנקוד

נו, לכיוון חיים עשירים ומשמעותיים יותר  ולות שלנו כך שיוכלו לכוון אותנו לכיוון מה שחשוב לולתמוך בפע

 עבורנו.  

תבונן על כל השבועות ולהוללת, כמו לקחת צעד אחורה  בוע הקרוב, ננסה לראות את התמונה הכבש

כולוגית והוא הולך להיות  סיהגמישות הפהוא  –צרים שלם. השלם הזה כיצד הם יושעברנו יחד, לראות 

 הנושא המרכזי בו נעסוק בשבוע הקרוב. 

אנחנו מקווים שאתם אכן מרגישים מעט גמישים יותר תוך העבודה המשותפת שלנו ורואים סימנים  

שחשוב לנו. השבוע ננסה  מסוימים לתזוזה, ליכולת בחירה, ליכולת להניע את הצעדים שלנו לכיוון מה 

 ת זה קצת יותר ולהתמקד בסוגיה הזו. להסביר א

, גם לקראת הפרידה המתקרבת שלנו, אנחנו נמצאים שבועיים לפני סיום התוכנית, ולצורך כך  תזא כל

 ובחיינו.   רחש בתוכנואנחנו רוצים להקדיש זמן ולראות מה עברנו בזמן הזה ומה הת

לצורך כך, כמו בכל שבוע, תתבקשו לתרגל תרגולים שונים, לצפות בסרטונים, לקרוא קטעי קריאה  

 מפורטת מופיעה בעמוד הבא.  ולעשות משימות שונות כמו מילוי דפים, חשיבה ותשומת לב. התוכנית ה
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נבקש מכם לפעול לפי הסדר המופיע מטה, וכאמור, להקדיש  כמו בכל אחד משבועות התוכנית, כעת, 

כמו  . )בכל יום תתבקשו לבצע פריט אחד או כמה פריטים מהרשימה, כמפורט בהמשך( לכך זמן מדי יום

 . לתם את כל הפריטים ברשימהיתם, קראתם ותרגתמיד, תתבקשו להגיע למפגש הבא לאחר שצפ

 כל פריט ברשימה מופיע בעמוד של שבוע זה באתר כקובץ נפרד.  

 .  ולתכנון השבוע עזר בו בעבודה היומיומית שלכםיאנו ממליצים להדפיס את הקובץ הזה ולהכרגיל, 

 

 שבועי  סדר עבודה – שומרים על גמישות – אחד עשרשבוע 

 ". גמישותתרגול לתרגל עם הקובץ "   - 1יום 

 למלא את הקובץ "תיעוד תרגול".  

 ".  שומרים על גמישות פסיכולוגיתלצפות בסרטון "  

 טווח".  המרחיבים את קראו את הקובץ "  – 2יום 

 ". מקבלי הפניםתרגלו עם הקובץ "תרגול  – 3יום 

 למצוא את המטאפורה שלי". קראו את הקובץ "   

 להתמודד עם וירוס הקורונה". צפו בסרטון "  – 4יום 

 . צעד שכזה השבוע עוד קראו שוב את הקובץ "צעד נועז" ועשו 

 .  עם הקובץ "תרגול ללא הנחיה"  תרגלו – 5יום 

 שאלה גדולה לקראת סיום". קראו את הקובץ "  

 מלאו את דף העבודה "מטרות מבוססות ערכים". – 6יום 

 . " האחד עשר שבועהקראו את הקובץ "סיכום  


