
כלים אימוניים



?על מה נדבר

כלים אימונייםעקרונות מנחיםמה זה אימון



?אימון

,  שלולמקסם את היכולות והתכונותאימון מאפשר למתאמן 

.המימוש העצמי וההצלחה, חוויית ההתקדמותתוך 

.והאחריות האישיתהעצמת יכולת הבחירה באמצעות 



המשימה של הפסיכולוגיה החיובית היא "

,  לעזור לאנשים להיות מאושרים יותר

. ולא רק פחות אומללים

, יותר פרודוקטיביים, יותר מסופקים

. "יותר שבעי רצון מחייהם

תכליתה של הפסיכואנליזה היא "

להביא את האדם ממצב של  

אומללות קשה למצב של אומללות 

." נסבלת

0
- +

.  הצלחות, עוצמות,החוזקות . הכןאיך ניתן לעבוד עם 



אם אנחנו רוצים לדעת על הפוטנציאל שלנו אנחנו  "

."צריכים ללמוד מהטוב ביותר
אברהם מאסלו



?עד כמה האחריות היא עלינו

The how of happiness  - לובומינסקיסוניה
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גנטי

נסיבות החיים  

פעילויות מכוונות



עקרונות תהליך האימון

יצירתי ובעל תושייה, מומחה לחייו, האדם הוא שלם

ולא בתוכןבהתנהלותאימון מתמקד 

חוסר שביעות רצוןאימון מתקיים בכל תחום בו אדם מרגיש 

לעצמי ולתהליך-מחויבותהתהליך דורש 



כלים מרכזיים בתהליך האימון

הקשבה  
פעילה

הכוונה  
והנחיית 
התהליך

שאילת  
שאלות

שיקוף
(תוכן או רגשי)

זיהוי 
מאגר 

העוצמות

RefraimingZoom In  
Zoom Out



עיוותי חשיבה



עיוותי חשיבה

אלו שגיאות מחשבתיות הגורמות לבני אדם להטות את המציאות ולפרש  עיוותי חשיבה
.אותה בצורה אשר מגבירה תחושות של דיכאון וחרדה

היכרות עם עיוותי החשיבה ומודעות אליהם עוזרת להפחית מחשבות שליליות ותחושות  
לחץ ודכדוך, של תסכול

המונח עיוותי חשיבה מגיע מהפסיכולוגיה הקוגניטיבית ונהגה על ידי הפסיכיאטר אהרון  
ונודע במיוחד על מחקרו   CBT-מי שנחשב מחלוצי שיטות הטיפול הקוגניטיבי והבק

.פורץ הדרך לטיפול בדיכאון



תרגיל בקבוצות



עיוותי חשיבה

או כלוםהכל

, הכוונה לנטייה להביט במציאות באופן קיצוני
, או כלוםהכל. בלי מתן מקום לדרך הביניים

המצב . אין גווני ביניים ואין אפורים, שחור או לבן
.  הוא או טוב או רע

הכללת יתר

האמונה שהתוצאות של אירוע בודד יחזרו שוב  
אם אתה נוטה לחשוב  . בכל אירוע עתידי

כל ", "תמיד", "אף פעם", "הכל"במונחים של 
.  ייתכן שמדובר בהכללת יתר, "פעם

חצי הכוס הריקה

הנטייה להבחין רק בצדדים השליליים של  
הסיטואציה או להבחין רק בצדדים בשליליים  

.שלך עצמך

פסילת החיובי
או  נייטרליותהנטייה להמעיט בערכן של חוויות 

ה  /מישהו אומר לך שאת: לדוגמה. חיוביות
הוא סתם מנסה להיות  : תגובתך. ית טוב/נראה

.  הוא לא באמת מתכוון לזה, נחמד



עיוותי חשיבה
: קפיצה למסקנות

ת מה  /ה יודע/להאמין שאת–קריאת מחשבות •
.חושבים האחרים מבלי שאמרו לך

לצפות לתוצאה הגרועה מכל –ניבוי העתיד •
.מצב

(הגדלה והקטנה)העצמה ומזעור 
נטייה להעצים דברים שניתן לפרש  -העצמה ומזעור

שלא שפר  , מוכשרים, כראיה שאנו לא מספיק טובים
הדבר יכול . עלינו מזלנו ולמזער ראיות לטובתנו

להתבצע על ידי העצמת מעשים ותכונות של אחרים  
או על "( הדשא של השכן ירוק יותר)"וצמצום שלנו 

ידי הדגשת דברים שאנו לא מרוצים מהם בעצמנו 
.ומזעור דברים שיכלנו להיות שבעי רצון מהם

חשיבה רגשית
ה משהו הוא בוודאי  /ה מרגיש/האמונה שאם את

ה כי הדברים פועלים בדרך בה  /ה מניח/את. נכון
.  ה לגביהם/ה חש/את

חובה עלי
–אסור לי/ אני מוכרחה/ אני צריכה/ אני חייבת

.לעשות דברים מתוך מחויבות ולא מרצונך

MUST



עיוותי חשיבה

הדבקת תוויות/ התוויה
אנחנו משתמשים בהתוויה כשברצוננו  

להחוות דעה כללית על אנשים או 
התוויה היא . אירועים בנסיבות ספציפיות

חסרת ערך כאשר היא מתעלמת 
.  מעדויות הסותרות אותה

:תפיסת השליטה באופן מוטעה
הנטייה להאשים את –האשמה עצמית •

עצמך בשל אירועים חיצוניים שמחוץ 
בין אם אתה אחראי חלקית או , לשליטתך

אתה מאמין שאירועים  . כלל לא לאירועים
.חיצוניים קרו לחלוטין באשמתך

חוסר  , תחושת חוסר אונים–חוסר אונים •
אחרים אשמים . שליטה בקשר לגורל שלך

.  בבעיות שלך



מסגור מחדש



?מה אתם רואים כאן



?מה אתם רואים כאן



?מה אתם רואים כאן



?מה אתם רואים כאן



?מה אתם רואים כאן



?מה אתם רואים כאן



?מה אתם רואים כאן



?מה אתם רואים כאן



?מה אתם רואים כאן





אנחנו לא רואים את  "
, העולם כפי שהוא

אנחנו רואים אותו כפי  
"  שאנחנו

(ניןאנאיס)



מסגור מחדש

(.  הסיפור האישי)הוא התייחסות טיפולית לשינוי הנרטיב " מסגור מחדש"

ושם אותו  , או חלק ממנו, המטפל לוקח את סיפור המטופל, "מסגור מחדש"ב

. בהקשר אחר

ובהתאם לכך גם , (או האירוע" )הסיפור"מתוך כך משתנה המשמעות של 

.התגובה הרגשית המתייחסת אליו

.הטכניקה מקובלת בשיטות התערבות שונות



ת"אפרמודל 

ירועא

רשנותפ

גשר

גובהת



Reframingמסגור מחדש 

עיוותי חשיבה  + ת"אפרעבודה עם מודל 

פרשנות חדשה?למה זו טעותזיהוי עיוות החשיבהרגשפרשנותאירוע



נספחים



שיקולים מרכזיים בקבלת החלטות

?מה חשוב לי
ערכים, צרכים

?מה המשאבים שיש לי כדי להצליח
נכסים, חוזקות

?מה אני אוהב
תשוקות


