
על המנחים:
פרופ' דני חמיאל - פסיכולוג קליני ורפואי מדריך, מדריך באיט"ה, המנהל המקצועי של
התוכניות הפסיכו-חינוכיות במרכז "חוסן" ע"ש כהן-האריס, מרצה בכיר בבית הספר
לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, פסיכולוג מדריך במרכז לבהר"ן ע"ש בריל שרותי בריאות

כללית תל אביב. 
 

עדי הירש - פסיכולוגית חינוכית מומחית, פסיכותרפיסטית קוגניטיבית-התנהגותית מוסמכת
באיט"ה, מפתחת מודל "גמישות פסיכולוגית הורה-ילד: עבודה טיפולית עם הורים בגישת
ACT". מרצה ומדריכה במסגרות שונות, מטפלת בקליניקה פרטית בילדים, מתבגרים והורים

.ACT בגישת
 

עינת כהן - מנחה ומנהלת תוכן ופיתוח הדרכה במרכז חוסן ע"ש כהן-האריס. עוסקת
בלימוד, הנחייה והדרכת צוותים, בחינוך ובטיפול אישי ברוח הגל השלישי בCBT מתמחה

בפסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת מיינדפולנס.
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מבנה הקורס:

5 מפגשי זום אשר יתקיימו בימי ראשון בין השעות 09:00-12:15. 
הקלטות המפגשים יהיו זמינות לשבועיים.

תנאי הרשמה לקורס:
יועצות חינוכיות אשר השתתפו בעבר בהשתלמות של תכנית "חוסן" *.

*תינתן אפשרות להרשמה לקורס במידה והיועצ/ת לא למד/ה בעבר את תכנית
"חוסן", ע"י צפייה ב4 מפגשי השלמה מוקלטים לפני תחילת הקורס בתשלום נוסף.

תאריכים:  

 850 ש"ח + דמי הרשמה - 150 ש"ח. 
הרשמה מוקדמת: סה"כ 650 ש"ח + דמי הרשמה 150 ש"ח. 

קורס ACT מקוון ליועצות חינוכיות

,09:00-12:15 - 7.8 ,31.7 ,24.7 ,17.7
14.8 - מפגש מסכם ארוך - 9:00-14:00

עלות הקורס:

הקורס יישומי ביותר, כולל כלים מעשיים ותרגולים בקבוצות, 
ומותאם לעבודת היועצת בבית הספר.

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


תכנית "חוסן הורים"

ACTרקע לגישת ה
הגל השלישי של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי צמח בעשרים וחמש השנים האחרונות

מתוך הגישה הקלאסית של הגישה הקוגניטיבית התנהגותית(CBT) שמייסדיה הם
אהרון בק ואלברט אליס, בשנות השישים של המאה הקודמת. 

ACT  -ניתן לכלול בגל השלישי גישות שונות אך במרכזה נמצאת גישת ה
ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY. גישה זו מתבססת על פילוסופיית

חיים ששמה דגש על קבלה של המחשבות והרגשות של האדם ומחויבות לערכיו.
השיטה מתמקדת בפיתוח גמישות פסיכולוגית המוגדרת על ידי ששה מרכיבים

שיתוארו בהרחבה בקורס. ACT זכתה לביסוס מחקרי רחב בשנים האחרונות. גישת
הקבלה והמחויבות מתבססת על התפיסה כי בני האדם לא יכולים לשלוט לגמרי על
מהלך החיים שלהם, ההיסטוריה שלהם או על הרגשות שלהם, מאידך – כל החוויות

שהם חווים בחייהם משפיעות עליהם והופכות אותם למי שהם, ולכן יש להן ערך גדול.
לכן, שיטת ה-ACT גורסת כי עלינו להתייחס לחוויות ולרגשות שלנו, בהווה, בעבר

ובעתיד, מתוך קבלה והכלה שלהם, הנובעות מסקרנות לחיינו ומתוך רגישות ואהבה
לחיים ולעצמנו. 

הגישה של הגל השלישי מתאימה הן לטיפול והן לחינוך ולכן בקורס המוצע כאן יש
התייחסות למרכיב הטיפולי כמו גם למרכיב החינוכי מניעתי של ביסוס הבריאות

הנפשית של האדם. 
בחלק הראשון של הקורס, נעסוק הן בהתפתחות בעולם ה-CBT  ובגל השלישי והן ב-

ACT  כמודל טיפולי יישומי המבטא באופן מובהק את הרעיונות של הגל השלישי.
בחלק השני של הקורס, נתמקד בהכרת העקרונות ב- ACT ובביטוי המעשי של

עקרונות אלה בעבודה טיפולית עם ילדים (מגיל 9 ומעלה), מתבגרים והורים, תוך דגש
על התערבויות ממוקדות קצרות מועד.  בחלק השלישי של הקורס נעסוק בחיבור שבין

המודל הנלמד לבין כלי החוסן ויישומם באתגרים היומיומיים.
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תכנית "חוסן הורים"

CBT הרצאת חשיפה של פרופ' דני חמיאל על הגל השלישי של
הרקע ההסטורי לצמיחת גישת ACT, מבוא ל-ACT, הבסיס הפילוסופי של הגישה:

קונטקסטואליזם פונקציונלי.
רקע מחקרי על עבודה ACTית עם הורים ועם ילדים.

היכרות עם מודל ה"גמישושה".
תרגול אינטייק והמשגת מקרה בהתבסס על המודל הנלמד.

ערכים אישיים ופעולות מחוייבות ערכים – יישומים עם ילדים והורים: דוגמאות
קליניות, למידת כלים טיפוליים ותרגול בקבוצות קטנות.

קבלה של חוויות פנימיות – יישומים עם ילדים והורים: דוגמאות קליניות, למידת כלים
טיפוליים ותרגול בקבוצות קטנות.

הפרדה קוגניטיבית ומיינדפולנס– יישומים עם ילדים והורים: דוגמאות קליניות,
למידת כלים טיפוליים ותרגול בקבוצות קטנות.

.CBT בקונטקסט הכללי של גישות הגל השלישי של ACT גישת
הצגת גישה אינטגרטיבית הכוללת את ACT ופרוטוקול אוניברסלי

הצגת עקרונות וטכניקות של הגל השלישי וACT מתוך תוכנית חינוכית מניעתית
סיום וסיכום

סילבוס המפגשים:
 

מפגש 1

 

מפגש 2

 

מפגש 3 

 

מפגש 4  

 

מפגש 5 - מפגש ארוך
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התשלום על הקורס הינו 850 ש"ח + 150 ש"ח דמי הרשמה.
הרשמה מוקדמת עד ה12.6.22 - 650 + 150 ש"ח.

לאחר הרישום יישלח אליך מייל עם פרטי הסדנה וקישור לתשלום.
HOSENHINUJ@GMAIL.COM :מייל לשאלות ופרטים נוספים
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תכנית "חוסן הורים"

על בית הספר לחוסן
בית הספר לחוסן מבית מרכז "חוסן" ע"ש כהן-האריס, מציע מגוון קורסים,

השתלמויות וסדנאות המיועדים לנשות ואנשי מקצוע מעולם הטיפול וכן
לקהל הרחב. בית הספר לחוסן חרט על דגלו ללמד ולהפיץ נושאים וערכים

שאנו מאמינים שבאפשרותם לקדם חוסן ובריאות נפשית. 
בית הספר מציע קורסים טיפוליים בגישת ACT (תרפיית קבלה ומחויבות),

קורסים המעניקים כלים שונים להתמודדות עם אתגרי חיים, סדנאות
המקדמות בריאות נפשית ופסיכולוגיה חיובית, חיבור גוף נפש ועוד.

הקורסים מיועדים לקהלים שונים - פסיכותרפיסטים/ות, יועצות חינוכיות,
רופאות/ים וצוותים פארה-רפואיים, הורים ועוד.

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

תשלום ופרטים נוספים 
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