
מודל היבטים לסדנת וויסות  
רגשות

הסברים תיאורטיים

בסקי'מרצ. ר ס"ד

1

וויסות רגשות קורס סמסטריאלי.docx
וויסות רגשות קורס סמסטריאלי.docx


-טרפיה-סכמה

אינטגרציה 

במודל ישים

המודל שלנו עושה סדר ואינטגרציה בין גישות  

CBT-מובילות בתחום ה
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?המשולש הקדוש הבא

www.hebetim.co.il3

CBTעל מגזרותיו

קוגניטיבי-כולל מטה

והגל השלישי

פסיכולוגיה

חיובית

וויסות

רגשי

סיבולת רגשית



בודהיזם לחובבים
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CBTעל מגזרותיו

קוגניטיבי-כולל מטה

והגל השלישי

פסיכולוגיה

חיובית

מדעי הרגש

וויסות רגשי

סיבולת רגשית

האמת הרביעית

חשוב והתנהגת  

"נכון"

הראשונה והשלישיתהאמת

"את הסבל עת תומודע"

ולהכיל אותו

השנייההאמת

המנגנון של  על חוליות

הסבל

videos emot reg course/'emotional regulation part 1.wmv
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movies/הריקוד.mp4
movies/הריקוד.mp4


www.hebetim.co.il

:המודל השלם

http://www.hebetim.co.il/


www.hebetim.co.il

הקבוצה מתבססת  
על

תרגול תיאוריה

http://www.hebetim.co.il/


דברים אלו הם ממשיים
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videos emot reg course/'emotion and brain.wmv
videos emot reg course/'emotion and brain.wmv
videos emot reg course/Experts 14-2 Kevin Ochsner Em Reg and  Brain.mp4
videos emot reg course/Experts 14-2 Kevin Ochsner Em Reg and  Brain.mp4
videos emot reg course/The science of emotions_ Jaak Panksepp at TEDxRainier.avi
videos emot reg course/The science of emotions_ Jaak Panksepp at TEDxRainier.avi


הימנעות רגשית

היכרות מעמיקה עם הרגשות

מי המגיב

אמונות יסוד

מדוע קשה כל כך לשנות

וויסות רגשי



יתכן שיש מודלים דומים
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חומרים לחלוקה/חומרים מקצועיים/מאמרים/Emot Reg Skills Tr Target Berking 2008.pdf
חומרים לחלוקה/חומרים מקצועיים/מאמרים/Emot Reg Skills Tr Target Berking 2008.pdf




נורמה ולא יוצא דופן"מחלות"חפיפת 

מתייחס למגוון תופעות וחובק יותר  "מאוחד"טיפול •

מקטגוריה התנהגותית בודדת

עבודה עם מערכת עקרונות טיפוליים אחידה מקל על  •

טיפול בבעיות מורכבות

אותה מערכת תוכל לעזור בכל מרכיבי הבעיות של •

המטופל המורכב



על ידי שימוש בידע הקיים אודות  •

רגשות–

תפקודי המח–

מדעי התנהגות–

מחקר המראה שרב הדומה על המפריד•



?"שגעונות"מה משותף לכל ה

בעוצמה  , הנטייה לחוות רגשות בתדירות מרובה•

מרובה ובדרגת מצוקה גדולה יותר

לעצמם  " לעזור"הדרכים שבהם אותם האנשים מנסים •

בהפחתת המצוקה

דרכים שמזיקות יותר מאשר מועילות•



הבעיות הנפשיות נגרמות על ידי 

תבניות תגובה ראשוניות ודפוסי  

התנהגות נוקשים ולא יעילים





Step 11 Step 10 Step 9 Step 8

Step 7

Step 6Step 5Step 4
Step 3

Step 2

Step 1 זרימת הסדנה

היבטים מוחייםמדיטציה



Step 10 Step 9 Step 8

Step 7

Step 6Step 5Step 4
Step 3

Step 2

זרימת הסדנה

חומרים לחלוקה/חומרים הקשורים לסדנת מטופלים/דף עבודות על מצבי סכמה.docx
חומרים לחלוקה/חומרים הקשורים לסדנת מטופלים/דף עבודות על מצבי סכמה.docx
חומרים לחלוקה/חומרים הקשורים לסדנת מטופלים/כרטיס סיכום.docx
חומרים לחלוקה/חומרים הקשורים לסדנת מטופלים/כרטיס סיכום.docx


כמה תוספות

קוגניציה-נוירו•

על עולם הפנטזיות•

הרפיה•

קשיבות•

19



תפקיד הרגשות

כולנו חווים רגשיות ומתמודדים איתם בדרך יעילה או  •

בלתי יעילה

דוגמת החרדה אינה קובעת-החוויה הרגשית•

אלא יכולתנו  •

,  לזהות את הרגש–

לקבלו  –

ולהמשיך לתפקד למרות החרדה–

www.ebetim.co.il 20



תפקיד הרגשות

.עושר ואושר, גוון, ללא רגשות חיינו חסרות טעם•

גם הקשר עם אחרים הוא תלוי רגשות•

זכויותינו  , תסכולנו, רגשותינו מספרים לנו אודות צרכינו•

.ומניענו

הן מניעות אותנו לעזוב מצבים בלתי נעימים או להישאר  •

.קשורים למצבים נעימים

www.ebetim.co.il 21



תפקיד הרגשות

.יש אנשים אשר מוצפים על ידי רגשותיהם, למרות זאת•

מפחדים להרגיש–

מתקשים לנהל את הרגשות–

מוותרים על חיי הרגש כדי לא להרגיש פחד או עצב–

www.ebetim.co.il 22



(Gross)מהו וויסות רגשי 

• Emotion regulation refers to the processes by 

which individuals influence which emotions they 

have, when they have them, and how they 

experience and express these emotions. 

• Emotion regulatory processes may be automatic 

or controlled, conscious or unconscious, and may 

have their effects at one or more points in the 

emotion generative process

www.ebetim.co.il 23

videos emot reg course/gross expl with subtitles.wmv
videos emot reg course/gross expl with subtitles.wmv


מהו וויסות רגשי

לדעת שאף על פי שאנו חווים את התגובות  חשוב •

יש בנו היכולת להפעיל את  , כאוטומטיות ובלתי נשלטות

הרגשות גם באופן שאינו אוטומטי בתגובה לגירויים  

.  רבים

www.ebetim.co.il 24



מהו וויסות רגשי

הרגשית האוטומטית היא ברירת המחדל הטובה  התגובה •

אוטומטית של רגשות  " זרימה"ברוב המקרים . והטבעית

!  היא בסדר גמור

קוגניטיבית אינה מטיפה לשליטה  -ההתנהגותיתהגישה •

.  ברגשות

ועם זאת  , מעודדת את זרימת הרגשות הטבעיתאלא •

מעודדת גם תשומת לב למקרים שבהם הזרימה  

.האוטומטית מפריעה לנו או מסבה לנו נזק

www.ebetim.co.il 25



מדוע זה כל כך חשוב

,  מגדירים אי וויסות רגשי כקושי או חוסר יכולת להתמודד•

את החוויה הרגשית ולעבדה, לנהל

ליקוי בוויסות יכול להתבטא  •

אשר נחווים על ידי האדם כבלתי  , כרגשות מוגברים–

מציפים ובעייתיים, בעייתיים, פולשנים, רצוים

מיידידיכאון ומלוות בדחף , טראומה, אימה, פאניקה•

להפסיקם

,הרגשות( DEACTIVATION)ככיבוי –

כהות רגשית  , פיצול, דראליזציה, דפרסונליזציה•

במצבים שבהם טבעי להרגיש רגשות  

www.ebetim.co.il 26
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יצירת האמוציה

www.ebetim.co.il 28

התקשרות למצב

האם נכנסים למצב

שעשוי לעורר רגשות

או שמא נמנעים 

מלבוא במגע עם 

אותם המצבים

תפיסת המצב

איזה היבטים  

קולטים ואיזה לא

במה מתמקדים  

מתוך מכלול המצב

והתגובה הרגשית

הערכת המצב

מה המחשבות

שלנו אודות

המצב  

והתגובה

הרגשית



וויסות רגשי

www.ebetim.co.il
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התקשרות  

למצב

האם נכנסים  

למצב

שעשוי לעורר  

רגשות

או נמנעים ממנו

תפיסת המצב

במה  

מתמקדים  

מתוך מכלול  

המצב  

והתגובה  

הרגשית

הערכת מצב

מחשבות

אודות המצב  

והתגובה

הרגשית

וויסות הרגש

התרחשות  

הרגש

הבעת הרגש

התנהגות
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שלוש  

אפשרויות  

עיקריות



תוך השפעה על הסביבה אשר מחזירה תגובה 

מחזקת או מעכבת
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הוויסות הרגשי הוא חלק מהוויסות העצמי

:אשר מתקיים על ידי שלושה תהליכים מרכזיים•

ניטור עצמי–

הערכה עצמית–

חיזוק עצמי–

www.ebetim.co.il 34



מדידה של קשיים בוויסות  

רגשי

(DERS)סולם מדידת קשיי וויסות רגשי 

Kim L. Gratz and Lizabeth Roemer

McLean Hospital, Harvard Medical School
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?כיצד זה בנוי

www.ebetim.co.il 36



?כיצד מקדדים אותו
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?מהן האשכולות

חוסר קבלה של התגובה הרגשית

קושי לתפקד בזמן ששרוי בתגובה  

רגשית שלילית

אימפולסיביות-קשיים בשליטה עצמית 

חוסר במודעות רגשית

יכולת מועטה לווסת רגשות

חוסר בהירות בנוגע לרגשות

www.ebetim.co.il 38



?כיצד נראה בסוף
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?(Lehay)מתי נפעיל וויסות רגשי 



מספקים מודל עבודה

www.ebetim.co.il 41



בסופו של דבר מכלול התגובה שלנו מהווה 

גירוי נוסף שאליו אנחנו מגיבים  שוב

גירוי

הפעלת  

סכמה

תגובה 

מחשבתית

תגובה

רגשית

תגובה  

התנהגותית

תגובה  

פיזיולוגית

התייחסות  

משנית

סכמות מחשבתיות, רגשיות, תחושתיות והתנהגותיות.pptx
סכמות מחשבתיות, רגשיות, תחושתיות והתנהגותיות.pptx


ההמשגה הבסיסית הינה

גירוי

הפעלת  

סכמה

תגובה 

מחשבתית

תגובה

רגשית

תגובה  

התנהגותית

תגובה  

פיזיולוגית

התייחסות  

משנית

סכמות מחשבתיות, רגשיות, תחושתיות והתנהגותיות.pptx
סכמות מחשבתיות, רגשיות, תחושתיות והתנהגותיות.pptx


נכונות לשנות

מודל וויסות רגשות

1אירוע /גירוי

הפעלת תגובה 

"עמוקה"

רגשפירוש/מחשבה

התנהגות
תגובות  

פיזיולוגיות

תגובות

משניות

2אירוע 

שיום  

רגשות

תיקון עוותי  

-חשיבה

קבוצה  : וכללים

קוגניטיבית

שינה

אכילה

שתייה

מנוחה

ספורט

תזונה נכונה

'וכו

מדיטציה

קשיבות
דמיון  

מודרך

הרפיה

הגדרה מחדש  

"נפשי"כמצב 

"מחשבתי"

להתנהג אחרת  

ממה שהרגש  

"מבקש"

עבודה על

תגובה משנית

הפעלת המח  

קבלה-החכם

עבודה עם  

הרגש על ידי 

ציורים  , דימוים

או מטפורות

הפעלת המח  

התבוננות-החכם

מי 

המגיב



נכונות לעבוד על עצמנו-ברקע

נכונות לשנות



הרגשות וחשיבות  שיום 

הרגשות

www.ebetim.co.il 46



שם הרגש

לאיזה מחשבות  

מתקשר

מה בא לנו  

לעשות  

שמרגישים את  

זה

למה רגש זה הוא  

?חיובי ומועיל



רגשות משניים
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רגשות משניים

הערכת הרגשות מרכזית ביצירת תגובה רגשית שלילית•

רגשות הנוצרים כתוצאה של הערכת הרגש קוראים  •

"  רגשות משניים"

רגשות משניים שליליים מצביעים על כך שחוויות רגשיות  •

פרטיות הופכות למקור מצוקה רב עוצמה

www.ebetim.co.il 49



מה הכוונה

-רגש-מחשבה-תופעה

תחושה

סכמה מחשבתית  -התייחסות משנית

רגשית

תגובה משנית



פרמטרים

רגשות

סכמות  

רגשיות
משך הרגש

כלליות  

הרגש
נורמטיביות  

הרגש

מורכבות  

הרגש

מה זה אומר  

?עלי

מידת  

"הגיון"ה

רגשות הם בלתי  

נסבלים

אסור לבטא  

רגשות
יש להימנע מלהרגיש  

רגשות

רגשות מסוכנות  

לנפשי



פרמטרים





?כיצד מודדים סכמות רגשיות

השאלון הפשוט יותר זה  •

LESSשאלון 

-הוא נותן סכמו רגשיות ב•

אשכולות14

'דוגמא של א•
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LESSאשכולות שאלון 

לרציונליותדרישה •

משך•

”להרגיש כמו כולם"•

הרגשותקבלת •

חזרה בלתי פוסקת של •

מחשבות

הרגשותביטוי •

האשמה•

אחריםולידציה על ידי •

•Comprehensibility

אשמה•

גישה פשטנית אודות  •

הרגשות

גבוהיםערכים •

שליטהאי •

כהות רגשית•
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הימנעות רגשית

www.ebetim.co.il 56

המשגה וטיפול של סכמות רגשיות.pptx
המשגה וטיפול של סכמות רגשיות.pptx
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סקר דרכי התמודדות -הימנעות רגשית 

בעייתיות

www.ebetim.co.il 58

 Comprehensive Coping Inventory Patricia-מחלק 

Zurita Ona and Matthew McKay



סקר דרכי התמודדות -הימנעות רגשית 

בעייתיות

www.ebetim.co.il 59
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../../../../../../../../../../BACKUP~1/SMALLV~1/laptop/MYDOCU~1/MYPUBL~1/4E04~1/160D~1/ADA0~1/4F4F~1/2014~1/A5D2~1/3642~1/87C6~1/סקר דרכי התמודדות לא יעילות.docx
../../../../../../../../../../BACKUP~1/SMALLV~1/laptop/MYDOCU~1/MYPUBL~1/4E04~1/160D~1/ADA0~1/4F4F~1/2014~1/A5D2~1/3642~1/87C6~1/סקר דרכי התמודדות לא יעילות.docx
../../../../../../../../../../BACKUP~1/SMALLV~1/laptop/MYDOCU~1/MYPUBL~1/4E04~1/160D~1/ADA0~1/4F4F~1/2014~1/A5D2~1/3642~1/דרכי הימנעות רגשית ומחירן.docx
../../../../../../../../../../BACKUP~1/SMALLV~1/laptop/MYDOCU~1/MYPUBL~1/4E04~1/160D~1/ADA0~1/4F4F~1/2014~1/A5D2~1/3642~1/דרכי הימנעות רגשית ומחירן.docx


קבלה
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בודקים מה אפשר  

לעשות עם המצב  

הלא נעים



John Kabat-כפי ש Zinnמסביר

64

videos emot reg course/Jon Kabat Zinn As Good As It Gets.mp3
videos emot reg course/Jon Kabat Zinn As Good As It Gets.mp3


...Burnsגם 

• The Acceptance Paradox: 

– Instead of disputing your negative thoughts, you 

accept them with a sense of humor and inner peace, 

without any feelings of shame or humiliation. This 

causes a profound shift in the way you think and feel. 

– You'll often experience a transformation in your 

personal values and beliefs as well. In fact, the 

Acceptance Paradox is the ultimate antidote to many 

of the Self-Defeating Beliefs that trigger depression 

and anxiety, such as Perfectionism, Perceived 

Perfectionism, and the Achievement, Love, and 

Approval Addictions. 
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...Burnsגם 

• Although the Acceptance Paradox is a 

psychological technique, it has spiritual 

implications, and can help patients develop a 

deeper understanding of their own religious 

heritage. Most religions, including Judaism, 

Christianity, and Buddhism, seem to be based on 

the Acceptance Paradox.

• The Acceptance Paradox is equally compatible with 

Buddhism. The Buddhists say that our suffering 

does not result from reality, but rather from the 

judgments we make, and from our insistence that 

things should be different from the way they are. 

The Buddhist concept of enlightenment and 

freedom from suffering is based on acceptance. 
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...Burnsגם 

• One of the secrets of the Acceptance Paradox 

is to transform vague, judgmental criticisms 

into specifics. For example, when the negative 

thoughts said, "Your therapeutic style stinks," I 

agreed that there was lots of room for 

improvement, and asked for some specifics. 

This response tends to leave the critic 

speechless because most of the destructive 

power in a negative thought results from the 

Overgeneralizations and hidden Should 

Statements. 
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המח החכם
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!!!רגשות הם חשובים

מצבי פעולה נפשיים

"הגיוני"המח ה "רגשי"המח ה

המח

החכם



(הצד של הגבר)מה קורה 

משבות•

רגשות•

שבא לו לעשותהתנהנגות•

מחשבות על מחשבות•

מחשבות על רגשות•

רגש משני•



"הגיוני"המח ה "רגשי"המח ה

המח

החכם
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קוגניטיבי-מטה
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:קוגניציה-מטה

  מחשבות מתארות

מציאות

יש לפעול על פיהן

מטרות:

חיסול האיום

אסטרטגיות:

הערכת הסכנות

  תכנית פעולה להתגוננות

כולל הימנעות

תוצאה צפויה

  חיזוק האמונות הבלתי

תפקודיות

:קוגניציה-מטה

מחשבות אינן עובדות

  תחושת האיום מחייבת

בדיקה

מטרות:

שינוי חשיבתי

אסטרטגיות:

בדיקת מחשבות

  הפעלת שליטה על

עצירת )מחשבות 

(הרומינציה

תוצאה צפויה

שינוי מחשבתי

שינוי תכניות פעולה

קוגניטיבי-מצב מטה



מרוחקתקשיבות

קוגניטיבי  -קבוצת פסיכולוגים הפועלת במכון לטיפול מטה•

".  מרוחקתקשיבות"בבריטניה המציאה שיטה בשם 

אך  , שאותם מנינו, הקשיבותהשיטה מבוססת על עקרונות 

:  הרעיון שעומד בבסיס השיטה הוא. ללא תרגול מדיטציה

תחושות  , דימויים, המוח והנפש שלנו מייצרים מחשבות

.  ורגשות
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מרוחקתקשיבות

נכבד מהתופעות מתרחש באופן  חלק •

אוטומטי ומיוצר כתוצאה מפעילותה של  

תופעות  . מערכת אסוציאציות והתניות

אלו טבעיות אולם אין להן כל משמעות  

,  כעס. מוסרית או אבחנתית, ערכית

יכול להתעורר בתגובה למשמע  , למשל

השליטה  . ללא שליטה, "אימא"המילה 

מתחילה כאשר אנו בוחרים לשנות את 

.ההתייחסות למילה
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Defusion

• Defusion involves noticing your negative thoughts and detaching from 

them so they'll be less likely to create or intensify negative feelings. The 

term "defusion" was coined by Steve Hayes, cofounder of acceptance and 

commitment therapy, It grew out of his study of relational frame theory, 

and is somewhat similar to Aaron Beck's distancing technique (Beck and 

Emery 1985).

• Steve Hayes noticed that emotionally troubled people tend to be "fused" 

tightly to their thoughts, being their thoughts rather than having their 

thoughts. He developed techniques to "de-fuse,“ or detach, people from 

their negative thoughts, distancing them from the emotional pain those 

thoughts cause (Hayes, Strosahl, and Wilson 1999; Hayes 2005).
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מודל טיפול ממוקד הסכמות
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Modesתבניות תגובה ראשונית
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המודל החדש  

:של אהרון בק

Orientation schema

Cognitive Schemas

Meaning assignment

Expectations

Memory

Beliefs

Motivational

schemas

Behavioral

schemas

Affective

schemas

Physiological System

Motor

Sensory

Autonomic



Modes- Jeffrey E. Young
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Modes- Jeffrey E. Young

• The concept of a schema mode is probably the 

most difficult part of schema theory to explain, 

because it encompasses many elements. 

• Schema modes are the moment-to-moment 

emotional states and coping responses-adaptive 

and maladaptive-that we all experience. 

• Often our schema modes are triggered by life 

situations to which we are oversensitive (our 

"emotional buttons"), Unlike most other schema 

constructs, we are actively interested in working 

with both adaptive and maladaptive modes. 

• In fact, we try to help patients flip from a 

dysfunctional mode to a healthy mode as part of the 

schema healing process.
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Modes- Jeffrey E. Young

• At any given point in time, some of our schemas or 

schema operations (including our coping responses) are 

inactive, or dormant, while others have become activated 

by life events and predominate in our current moods and 

behavior. 

• The predominant state that we are in at a given point in 

time is called our "schema mode." We use the term "flip" 

to refer to the switching of modes. 

• As we have said, this state may be adaptive or 

maladaptive. 

• All of us flip from mode to mode over time. A mode, 

therefore, answers the question, "At this moment in time, 

what set of schemas or schema operations is the patient 

manifesting?"

• Our revised definition of a schema mode is: "those 

schemas or schema operations-adaptive or maladaptive-

that are currently active for an individual."
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Modes- Jeffrey E. Young

• A dysfunctional schema mode is 

activated when specific maladaptive 

schemas or coping responses have 

erupted into distressing emotions, 

avoidance responses, or self-defeating 

behaviors that take over and control an 

individual's functioning, An individual 

may shift from one dysfunctional 

schema mode into another; as that shift 

occurs, different schemas or coping 

responses, previously dormant, become 

active.
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Modes- Jeffrey E. Young

• Dysfunctional Schema Modes as Dissociated 

States

– Viewed in a different way, a dysfunctional schema 

mode is a facet of the self involving specific schemas 

or schema operations that has not been fully 

integrated with other facets. According to this 

perspective, schema modes can be characterized by 

the degree to which a particular schema-driven state 

has become dissociated, or cut off, from an 

individual's other modes. 

– A dysfunctional schema mode, therefore, is a part of 

the self that is cut off to some degree from other 

aspects of the self, A dysfunctional schema mode can 

be described in terms of the point on a spectrum of 

dissociation at which this particular mode lies. 
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Modes- Jeffrey E. Young

• Dysfunctional Schema Modes as Dissociated States

– To the degree that an individual is simultaneously 

able to experience or blend more than one mode, the 

level of dissociation is lower. 

– We typically refer to this mild form of a schema mode 

as a normal mood shift, such as a lonely mood or an 

angry mood. 

– At the highest level of dissociation is a patient with 

dissociative identity disorder (or multiple personality 

disorder). 

– In these instances, a patient in one mode may not 

even know that another mode exists; and, in extreme 

cases, a patient with dissociative identity disorder 

(DID) may even have a different name for each mode.
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Modes- Jeffrey E. Young

• A psychologically healthy individual still has 

recognizable modes, but the sense of a 

unified identify remains intact. A healthy 

individual might shift into a detached, angry, 

or sad mood in response to changing 

circumstances, but these modes will differ 

from borderline modes in several important 

respects, First, as we have said, normal 

modes are less dissociated than borderline 

modes. Healthy individuals can experience 

more than one mode simultaneously.
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Modes- Jeffrey E. Young

• For example, they can be both sad and happy 

about an event, thus producing the sensation 

of "bittersweet." In contrast, when we talk about 

a borderline mode, we are referring to one part 

of the self that is split off from the other parts in 

a pure and intense form. The individual is 

overwhelmingly frightened or completely 

enraged. Second, normal modes are less rigid 

and more flexible and open to change than the 

modes of patients with serious 

characterological problems. In Piagetian terms, 

they are more open to accommodation in 

response to reality (Piaget, 1962).
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Modes- Jeffrey E. Young
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סיכום
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פנטזיה –ועוד מילה על דמיון 

'ושות
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על החוויה ההיפנוטית  

פיזיולוגית-והשליטה הפסיכו
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רעיון האסוציאציה
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Meditation Mindfulness
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הדוגמה של בודהה

../../../../../../../../introduction cbt off 2010/movies/from youtube/YouTube - -Buddha Life by BBC - P5-2.wmv
../../../../../../../../introduction cbt off 2010/movies/from youtube/YouTube - -Buddha Life by BBC - P5-2.wmv


:הדגשים אחרים

כוונה

שימת לב–קשב  גישה



טעימות מהסדנה
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מספקים מודל של האדם
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הצגת הבעיה והפתרון
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מציגים את הרגשות

שמות•
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תפקידים•



מתחיל בשיוםהכל
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תרגיל

למלא דף מעקב •

אחרי רגשות  

לשבוע החולף
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תרגיל

מה אני חושב על•
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נותנים לרגשות את המקום 

:שמגיע להם

הם בעצם קובעים מי אנחנו כפרטים ומהי ! חשוביםרגשות •

:חשבו לרגע רק על שלוש רגשות. האנושות כולה

חמלה«

סקרנות«

אהבה«
?אלמלא רגשות אלומאיתנומה היה •
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נותנים לרגשות את המקום 

:שמגיע להם

,  אנחנו לא מוותרים על הרגשות•

,  אנו מאשרים את הרגשות ומכבדים אותם•

.אך לפעמים גם מוסתים אותם•
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עם הרגשהיכירותלאחר 

והאוטומטיזםעובדים על ריסון האימפולסיביות 
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התבוננות
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מה יקרה עם לא נעשה : תרגיל

?שום דבר

דיון בשלשות

כתיבת מודלים על הלוח
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מרוחקתקשיבות

תרגיל ודיון על משמעויות•
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תרגיל

:עבודה בזוגות•

"אובייקטיבי"לנסות לאתר מצב בעייתי שנתפס כ–

"תופעה מנטאלית"לנסות להגדירו מחדש כ–
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בטרם נעבור מזרימה אוטומטית , אפוא, מעתה

:של רגשות להפעלה מבוקרת

נעצור ונתבונן



קבלה
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בודקים מה אפשר  

לעשות עם המצב  

הלא נעים

או



תרגיל

!!!!!אני לא מוכן בשום פנים באופן•

:עומדים בשתי שורות–

מישהו מציין אירוע או רגש שמרגישים•

השני מסביר לאותו האירוע או רגש שהוא לא מוכן •

בשום פנים באופן לקבל את העובדה שזאת המציאות  

ודורש שהמציאות תהיה אחרת
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תרגיל

עבודה עם כיסאות עם שני מגיבים•
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?מה אנחנו מציעים לו לעשות

נציע לו להגדיר מה הם הצרכים הלא  : 0צעד •

-מסופקים שלו

:  במקרה שלו זה קל להגדיר•

צורך להיות נאהב•

צורך להיות מוגן•

צורך להרגיש שייך•

www.ebetim.co.il 121



: 1צעד 

הגד לו -את הילד העזוב בערסלו ודבר אלי ליבופגוש •

.חזק  חזק..... ואפילו חבק אותו.........  ש
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תרגיל

:עבודה בזוגות•

תגובה שמזהים כמגיבmodeזיהוי –

זיהוי המקור והצרכים שעומדים מאחוריו–

מתוך  " מצב סכמה"לכתוב מכתב לאותו -שיעורי בית–

"המבוגר הבוגר"
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מדוע קשה להשתנות
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תרגיל

רעיון קבוצתי•

זיהוי דפוס עקשן אצל מטופל על ידי אחד המשתתפים–

:הקבוצה מנסה לגלות–

כיצד זה מאשר את עצמו•

איזה צרכים עומדים מאחוריו•

כיצד הוא משרת אותו על ידי הפעלת אחרים•

:דיון•
?איזה עסקה יכולים להציע לו•
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מרכיב התנהגותי

www.ebetim.co.il 130



המודל בסוף
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זיהוי רגש

התבוננות

הגדרה מחדש

מחשבות הן " )נפשית"הגדרת המצב כתופעה 

(רק מחשבות

החלטה על דרך פעולה נכונה
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תרגיל אם יספיק הזמן

לתאר מצב רגשי בעייתי•

עבודה קבוצתית על יישום המודל באותו המקרה–

שיעורי בית•

לעשות עבודה על שלושה מקרים אישיים ותיעוד בכתב  –

שלהם
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