
טלפון: 7339304 – 03
כתובת: אשרמן 18 א’, תל אביב

 פרופ' דני חמיאל ונטע עמיאל

CH-RESILIENCE.ORG.IL"חפשו אותנו: מרכז "חוסן 

תאריכים:

                             350 ש"ח בהרשמה מוקדמת עד ה9.2, בהמשך 400ש"ח

ACT כטיפול וכדרך חיים 
 למתמחות ומתמחים בפסיכולוגיה

 

ימי שלישי*–21.3, 28.3, 4.4, 16.4*, 23.4*, 2.4, 9.5, 16.5

מחיר הקורס:

 03-733-9304 או במייל OFFICE@CH-RESILIENCE.ORG.IL לפרטים נוספים: 

                   מתמחות ומתמחים בפסיכולוגיה או פסיכולוגיות/ים הנמצאות/ים

בתחילת הדרך של קליניקה עצמאית, ומעוניינות/ים להעשיר ולהוסיף פרספקטיבה

חדשה לטיפולים ולהתפתח באופן אישי בקבוצת שווים.

קהל היעד:

מנחי הקורס:

תתקיים בזוםסדנה מקוונת: 

  2 הרצאות בהנחיית פרופ' דני חמיאל :      על גישת הACT כגישת הגל השלישי

של הCBT ועל דרכים בהן ניתן לשלב את העקרונות ותהליכי הגישה בטיפול.

  6 מפגשים סדנאיים בהנחיית נטע עמיאל :        על העקרונות התיאורטיים

 .ACT ותהליכי העבודה המרכזיים בגישה דרך מודל הגמישות הפסיכולוגית של

אפשרות להצטרף להצטרף ללא עלות נוספת                               שתלווה את

.ACTההתפתחות בעולם ה

מה יהיה במפגשים?

ACCEPTANCE AND COMMTIMENT THERAPY

 20:00-21:30- סה"כ 8 מפגשים - 12 שעותשעות:

  2 הרצאות בהנחיית פרופ' דני חמיאל :

  6 מפגשים סדנאיים בהנחיית נטע עמיאל :

 

 

                                                                                                        לקבוצת עמיתים

https://www.facebook.com/mekazhosen
https://www.instagram.com/resiliencecenter/
https://www.youtube.com/channel/UCXFwXsf4iEug7dki0_oyeAw
https://www.google.com/search?q=%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96+%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9F&rlz=1C1CHZN_iwIL989IL989&oq=%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96+%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9F&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l2j0i512l2j69i61l3.4241j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


תכנית "חוסן הורים"

טלפון: 7339304 – 03
כתובת: אשרמן 18 א’, תל אביב

CH-RESILIENCE.ORG.IL"חפשו אותנו: מרכז "חוסן 

על המנחים: 

פרופ' דני חמיאל - פסיכולוג קליני ורפואי מדריך, מדריך באיט"ה, המנהל המקצועי של

התוכניות הפסיכו-חינוכיות במרכז "חוסן" ע"ש כהן-האריס, פרופסור חבר בבית הספר

לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן, פסיכולוג מדריך במרכז לבהר"ן ע"ש בריל שרותי בריאות

כללית תל אביב. 

נטע  עמיאל - פסיכולוגית בהתמחות קלינית CBT, מטפלת, מלמדת וחיה ACT. מפתחת

תוכניות ומנחת סדנאות לפיתוח חוסן אישי ולהתמודדות עם אתגרי חיים במרכז "חוסן" ע"ש   

.ACBS כהן-האריס. חברת הסניף הישראלי של

על ACT - טיפול בקבלה ומחויבות:

גישת הACT הינה אחת מן הגישות המרכזיות בגל השלישי של הCBT אשר שמות דגש על

מגע עם הרגע הנוכחי, קבלה וחמלה ומדגישות את הממד ההתנהגותי בטיפול. ACT אינה

מציעה עצמה רק כמודל קליני אלא כדרך חיים השואפת לאפשר לאדם לחיות חיים מלאים

התואמים את ערכיו/ה.

ACT נשענת על תפיסת עולם והנחות פילוסופיות ייחודיות, אשר במובנים רבים שונות מן

התפיסות המקובלות בעולם הקליני. דגש מרכזי של הגישה נוגע לסבל האנושי, אשר לפי

הACT הינו חלק טבעי, נורמלי ובלתי נפרד מחיינו כבני אדם. מכאן, שעמדת המטפל/ת

בטיפול ACT היא עמדה שוויונית, פתוחה, השואפת לחמלה וקבלה לסבל של המטופל/ת ושל

המטפל/ת עצמה/ו, תוך חוויית שותפות לקושי ולשאיפה לחיות חיים מלאים ומשמעותיים.

גישת הACT הינה גישה דיאלקטית – מחד היא מדגישה את הערך של מגע עם החוויה

הנוכחית וקבלה של רגשות לא נעימים ומאידך היא מעודדת לשינוי התנהגותי משמעותי

והרחבה של חופש הבחירה של האדם. 

זאת היא עושה דרך מודל פשוט וקל יחסית להבנה המורכב משישה תהליכים אשר מאפשרים

למטופל/ת לפתח גמישות פסיכולוגית: היכולת להיות במגע עם החוויה ללא הגנות מיותרות,

להגיב ולנוע בחופשיות ביחס למתרחש בראשנו ומחוץ לו, לבחור פעם אחר פעם בהתנהגויות

שיאפשרו חיים עשירים ומספקים.

https://www.facebook.com/mekazhosen
https://www.instagram.com/resiliencecenter/
https://www.youtube.com/channel/UCXFwXsf4iEug7dki0_oyeAw

