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https://www.youtube.com/watch?v=J7bceBoV7z0&list=PLq5dUqoRg9gvDEHeonXQF5G2JETSVhLNU&index=2&t=0s
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-טרפיה-סכמה



שואלים שאלות על  

רגשות ועל רגשות 

אודות רגשות

שמים על השולחן  

את מושג הוויסות

מוסיפים את ההיבט  

מבלי  "קוגניטיבי -המטה

"לעשות כלום

מקימים לתחייה את  

החוליה החסרה 

–CBT-באבולוציית ה

הקשב

מתאמנים על התבוננות  

מתוך מקום של קבלה 

עצמית בלתי מותנית  

וחמלה

מרכזים את עבודת  

השינוי בממד הסכמות  

ומצבי הסכמה
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../התשלמות יומיים שלמים/סדנת וויסות יומיים/videos/gratitude.wmv
../התשלמות יומיים שלמים/סדנת וויסות יומיים/videos/A short story about emotions.wmv
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../התשלמות יומיים שלמים/סדנת וויסות יומיים/videos/equilibrium/eq humane nature.wmv


שם הרגש

לאיזה מחשבות  

מתקשר

מה בא לנו  

לעשות  

שמרגישים את  

זה

למה רגש זה הוא  

?חיובי ומועיל
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../קורס סמסטריאלי/videos emot reg course/gratitude.wmv


• 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
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file:///C:/Users/Hebetim/Desktop/ספר חדש/הדגמות/movies/the dance.wmv


חשבו על מצב שבו אדם קרוב או ילד נמצא בתגובה 1.

מה אנחנו מציעים לו . חזקהמאדרגשית מאד 

?לו, איתומה אנו עושים ? לעשות

חשבו על מצב שבו אנו עצמנו נתונים במצב רגשי  2.

אך חושבים שלא , חזק כלפי אדם קרובמאדמאד 

?מה עושים. מתאים לבטא את ה כרגע
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+-
רגש חיובי

רגש שלילי
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וויסות רגשי

הערכה מחדש

(reappraisal)

שליטה

(suppression)
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מֹותכ• ְקָרא ָהָאָדם שֵׁ ם-ְלָכל, ַויִּ ָמה ּוְלעֹוף ַהָשַמיִּ ַחַית  , ּוְלֹכל, ַהְבהֵׁ
ֶזר ְכֶנְגּדֹו-לֹא, ּוְלָאָדם; ַהָשֶדה .ָמָצא עֵׁ

לכא• יםְיהָוה ַוַיפֵׁ ָמה ַעלֱאֹלהִּ יָשן, ָהָאָדם-ַתְרּדֵׁ ַקח; ַויִּ ַאַחת  , ַויִּ
ַצְלֹעָתיו ְסֹגר, מִּ .ַתְחֶתָנה, ָבָשרַויִּ

ֶבןכב• יםְיהָוה ַויִּ ָלע ֲאֶשר-ֶאתֱאֹלהִּ ן-ַהצֵׁ ָשה, ָהָאָדם-ָלַקח מִּ ;  ְלאִּ
ֶאהָ  .ָהָאָדם-ֶאל, ַוְיבִּ

ֲעָצַמי, ָהָאָדם, ַויֹאֶמרכג• י, זֹאת ַהַפַעם ֶעֶצם מֵׁ ְבָשרִּ ְלזֹאת ; ּוָבָשר מִּ
א  ָקרֵׁ ָשהיִּ יש ֻלְקָחה, אִּ אִּ י מֵׁ זֹאת-כִּ
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נכונות לשנות

מודל וויסות רגשות

1אירוע /גירוי

הפעלת  

תגובה 

"עמוקה"

פירו/מחשבה

ש

רגש

התנהגות
תגובות  

פיזיולוגיות

תגובות

משניות

2אירוע 

שיום  

רגשות

תיקון עוותי  

-חשיבה

: וכללים

קבוצה  

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  

,  דימוים

ציורים או  

מטפורות

הפעלת המח 

-החכם

התבוננות

מי 

המגיב
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הרגשות המשניים
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מה אני חושב על•
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../../../../../../../../ספר חדש/הדגמות/movies/קטעי סרט רגשות/equilibrium/eq humane nature.wmv


,  מחשבות פירושים

עמדות  , אמונות

וכדומה

רגשות

התנהגויות

תחושות

גופניות

הסיבוך

הראשון



-מחשבה-תופעה

תחושה-רגש

סכמה  -התייחסות משנית

מחשבתית רגשית

תגובה משנית
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?כיצד מודדים סכמות רגשיות

השאלון הפשוט יותר זה •

LESSשאלון 

הוא נותן סכמו רגשיות •

אשכולות14-ב

26

../../../../../../../../../BACKUP~1/SMALLV~1/laptop/MYDOCU~1/MYPUBL~1/4E04~1/160D~1/ADA0~1/2020~1/A5D2~1/3642~1/87C6~1/LESSHE~1.PDF
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../../../../../../../../../BACKUP~1/SMALLV~1/laptop/MYDOCU~1/MYPUBL~1/4E04~1/160D~1/ADA0~1/4F4F~1/1682~1/videos/EQUILI~1/EQSHOU~1.WMV
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, אנחנו לא מוותרים על הרגשות•

, אנו מאשרים את הרגשות ומכבדים אותם•

.אך לפעמים גם מוסתים אותם•

www.ebetim.co.il 30

../../../../../PSYCHOTHERAPY/COGNITIVE_THERAPY/metacog acceptance mindfullness/ACT/mindf and accept workbook anxiety Forsyth Eifert/קבלה של רגשות ומחשבות.mp3
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ברמת ההתנהגות

ברמת תוכן המחשבות

?האם זה נכון. כולל אמונות

טכניקות היפנוטיות

ושל שכתוב חוויות
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גמישות 

קוגניטיבית
ניהול אימון

קשב

התבוננות
וויסות רגשי כגון קרקועה

קבלה וחמלה 

עצמית

סיבולת לחוסר ודאות
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?מה היא עושה

משבות•

רגשות•

לטאטא  : התנהגות•

מדוע-מתחת לשטיח

מחשבות על מחשבות•

מחשבות על רגשות•

רגש משני•
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"הגיוני"המח ה "רגשי"המח ה
המח

החכם



דיון בקבוצה

www.ebetim.co.il 38



www.ebetim.co.il 39



www.ebetim.co.il 40



www.hebetim.co.il 41



www.ebetim.co.il 42

בודקים מה אפשר  

לעשות עם המצב  

הלא נעים
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קבלה עצמית הלכה למעשה
התבוננות בלתי שיפוטית

תאר באופן אובייקטיבי•

תאר רגשות וצרכים•

תאר התנהגות•

קבל את עצמך ואחרים כבני  •
אדם בלתי מושלמים

בדוק יעילות של ההתנהגות על •
פי ערכיך ורצונותיך

חפש חלופות יעילות יותר•

תוך קבלת , צעד לכיוונם•
העובדה שהדרך לא תהיה  

חלקה ומושלמת
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videos emot reg course/michlle charfen unc self subt.mp4


הקבלה הבלתי מותנית שלנו כבני אדם לא מושלמים•

קבלה ותיקוף של רגשותיו כפי שהם•

הלקאה עצמית מובילה לקיפאון•

קבלה עצמית מובילה לגדילה•

../קורס סמסטריאלי 2020/videos emot reg course/radical acceptance.mp4


46

videos emot reg course/validation.wmv
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../../../../../../../../../BACKUP~1/SMALLV~1/laptop/MYDOCU~1/MYPUBL~1/4E04~1/160D~1/ADA0~1/2020~1/VIDEOS~1/SIXLEV~1.MP4


3-6מפגש 
חמלה עצמית
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כאשר אדם נקלע לנסיבות חיים קשות  •

רגשות  , לתחושות, המובילים לסבל נפשי

עשויה להתעורר נטייה  , ומחשבות שליליות

שלו עצמו או של הסובבים  , אוטומטית

להתנכר לסבלו כדרך של הימנעות  , אותו

.  מהחוויה הרגשית הקשה

תגובה מתעלמת או מנוכרת מתבטאת ביחס  •

תחושת בושה או הלקאה עצמית  , ביקורתי

רחמים ולעיתים  , ברומינציותאו לחילופין 

גם התעלמות והימנעות ממפגש עם החוויה  

.  הקשה

Paul Gilbert
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חץ הנחי•

לשאול מי המגיב•

"?לאן זה לוקח אתך"עבודה בדמיון •
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file:///E:/Dropbox/backupdisk/ספר חדש/הדגמות/movies/קטעי סרט רגשות/כל החיים לפניו - בטיפול 2.wmv
file:///E:/Dropbox/backupdisk/ספר חדש/הדגמות/movies/סרט המבחן.mp4


מחשבות

מפורטות

סכמה

בסיסית

אירוע



צרכים

חוויות

מלמדות

משהו על עצמנו

משהו על אחרים 

ועל העולם

משהו על הכללים

של העולם

מעצבות

תגובות

מי המגיבכוללניות







הילד העזוב•

המבוגר האחראי•

ההורה המעניש•

הילדה המותקפת•

המתפרע•

המסתגר ומתנתק•

המפחד מכל דבר•

חסר מעצורים ופחדים, המעיז•
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שונים ומאיפה באים" מגיבים"לזהות •
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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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