
המרכז הישראלי ל-ACT מזמין אתכם ליום העיון:
יחסים טיפוליים -

התבוננות אקטית ומעבר לה

יום שישי, 3.7.20, 9:00-13:30

יום העיון יתקיים במתכונת מקוונת
לינק לזום יישלח לנרשמים בסמוך ליום עצמו 



המרכז הישראלי ל-ACT שמח להזמין אתכם ליום עיון בנושא היחסים הטיפוליים. 
ביום עיון זה נעסוק באופן בו היחסים הטיפוליים משתקפים ומשפיעים על נושאים שונים בטיפול מתוך

זוויות אקטיות, אך לא רק.
מצורפת תוכנית היום, פרטי הרשמה מופיעים בעמוד הבא. 

יחסים טיפוליים -
התבוננות אקטית ומעבר לה

פתיחת יום העיון - רן אלמוג

ליאור גילעד - אניכאןעכשיו והיחסים הטיפוליים - שתי ציפורים במכה אחת
שניים מגורמי הסבל המרכזיים שלנו בני האדם קשורים בקשיים להיות במגע מלא עם

החוויה שלנו כאן-ועכשיו ובקשיים ביחסים עם אחרים. 
ההרצאה תדון באופן בו היחסים הטיפוליים מאפשרים הזדמנויות לעבודה על מיומנויות

מגע-עם-הרגע וכן באופן בו מיקוד בעבודת מגע-עם-הרגע מעצימה עבודה על יחסים.
לצורך הדיון נשתמש בפרספקטיבות מגישת FACT (טיפול ACT ממוקד) ומגישת FAP (טיפול

פונקציונלי התנהגותי).

9:00-9:10

9:10-10:00

ליאור בירן- העצמי והיחסים הטיפוליים - איך אחד מתפתח בשניים
10:10-11:00

רן אלמוג - הפרדה קוגניטיבית ביחסים הטיפולים - שחרור הפוטנציאל של
הדיאדה הטיפולית 11:10-12:00

אור פרי - הרצאה מסכמת - היחסים הטיפוליים כמהות הטיפול
12:10-13:00

סיכום היום ומענה על שאלות 13:10-13:30

גישת ACT מתבוננת במושג העצמי מתוך עמדה התנהגותית הנוגעת הן באינטראקציה עם
הסביבה והן בהתפתחות השפה ומתוכה התפתחות הפרספקטיבה של העצמי. 

בהרצאה זו אמשיג את מושג העצמי מתוך פרספקטיבה התפתחותית ACTית כמו גם את
הדרך להשגת תפקודי עצמי (Selfing) מועילים והמכשולים האפשריים לאורך הדרך.

בהמשך, אדון באופן בו הקשר והיחסים בטיפול, מאפשרים צמיחה של העצמי, שינוי ותנועה
לכיוון חיים מלאים גמישים, ומשמעותיים יותר.

ההרצאה תעסוק במקומה של ההפרדה הקוגניטיבית כאלטרנטיבה להדבקה קוגניטיבית
ביחסים הטיפוליים. התהליך האקטי של ההפרדה הקוגניטיבית ישולב בהרצאה במודל

המטריצה הפסיכודינמית של שלמה מנדלוביץ' ובהתבוננות על המחשבות המגבילות של
המטפל על פי אלברט אליס כדרך להציע ריבוי רבדים בהתבוננות על היחסים הטיפולים.

ההרצאה תעסוק בעמדת ה"מטפל" ובקשר בינו לבין ה"מטופל" בטיפול אקט,  כגורם
המרכזי שמאפשר צמיחה ושינוי. נעמוד על האבחנה בין התוכן הנחווה והמובע, שמשתנה

באופן תדיר אצל שני האנשים שבחדר, לבין קביעות העמדה הטיפולית שמאופיינת בנוכחות,
כנות, חשיפה וחמלה, ומהווה קרקע פורייה לצמיחה אישית.

בין ההרצאות השונות תהיה הפסקה של עשר דקות. 



DAY 1

ד"ר רן אלמוג
רן אלמוג הוא פסיכולוג קליני וד”ר לסוציולוגיה. מנהל אקדמי של התוכנית השנתית
ללימודי ACT במכון מפרשים במכללה האקדמית תל אביב - יפו. מטפל, מרצה

.ACT וכותב במסגרת גישת

אודות המרצים

ליאור גילעד
ליאור גילעד היא פסיכולוגית קלינית. עובדת, מלמדת, חושבת ומאוהבת בגישת
ACT. יחד עם רן, אור וליאור, פועלת לקדם את הגישה בארץ, דרך מסלולים של

לימוד, כתיבה וחיזוק קהילת ACT הישראלית.

אור פרי
אור פרי הוא פסיכולוג קליני שלומד ומלמד אקט במספר מסגרות. משתדל להישאר

פתוח וסקרן בעבודתו הקלינית ובחייו .

ליאור בירן
ליאור בירן הוא פסיכולוג קליני מדריך, עובד כפסיכולוג אחראי במרפאת מבוגרים,

מרכז בריאות הנפש שלוותה ובקליניקה פרטית. מלמד במסגרות אקדמיות ופרטיות
 .ACT שונות, חי, לומד ונושם

פרטי הרשמה
עלות יום העיון הינה 120 ש"ח.

יום העיון יוקלט ולנרשמים תהיה האופציה לצפות בו גם
במועד אחר. לאור זאת, לא ניתן יהיה לבטל הרשמה. 

bit.ly/actilday  :לתשלום והרשמה

meetings@act-il.org :לפרטים נוספים ולשאלות ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת

https://bit.ly/actilday

