
ACTהפסקת עישון  בהשראת גישת 
ACCEPTANCE  & COMMITMENT  THERAPY

(סטיב הייז)

ס מומחית בגריאטריה  "עו M.S.W, אנגלנדרתרצה

יועצת לגמילה מעישון          , CBTפסיכותרפיסטית 

050-6261714entirza@gmail.com

ME  אני



 CBTהתפתחות
טיפול התנהגותי קוגניטיבי  

50-שנות ה: גל ראשון

(וולפה, סקינר)ביהייביוריזם-התנהגותי

60-שנות ה: גל שני

,רגשות, מחשבות-הוספה של מודלים קוגניטיביים 

ושילובם בעקרונות התנהגותיים, (עיוותי חשיבה)פירושים 

(אליס, בק)

- 90ACT-שנות ה: גל שלישי
,מודלים טיפוליים ותיאוריות המדגישות התבוננות על הקוגניציה
עקרונות של חוויית קשיבות וקבלה של מחשבות ורגשות ללא  

(שורשים של בודהיזם)שיפוטיות 

ACT  בין תיאוריה טיפולית לבין פילוסופיית חיים



ACT-שלושת יסודות גישת ה

✓Mindfulness-קשיבות

פיתוח מודעות ותשומת לב המתמשכת  

לרגע הנוכחי ללא שיפוטיות וביקורת                  

✓Acceptance-ונכונות  קבלה

של הדברים שאיננו יכולים לשנות  

(ורגשותזכרונות, מחשבות)

✓- Commitment and value based living 

הנאמנה לערכים החשובים לנו בחיים  ונקיטת פעולהמחויבות

וביחס לדברים שאנו יכולים לשנות  

תוך שימוש, ללא שיפוטיות" העולם הפנימי"לפגוש את נכונות פיתוח

קשיבות  בין השאר בטכניקות של  



(סטיבן הייז) ACTההנחה מאחורי 

גמישות פסיכולוגית

מאפשרת תנועה

מאפשרת  שינוי  

הרחבת גמישות פסיכולוגית על מנת לאפשר חיים  : מטרת האקט

.  קשיבות  והרחבת  רפטואר חווייתי והתנהגותי, מונחים ערכים

לעזור למעשנים להבין שהם יכולים לחיות חיים                : התפקיד שלנו

ללא הסיגריה-בעלי משמעות וסיפוק , מלאים

שינוי תפישת מציאותששששש



flexibility=   +hexagonהקספלקס
משושה+ גמישות = גמישושית 

היצמדות יתר לעבר או לעתיד  

היעדר מגע עם ערכים

ובהירות בנוגע אליהם  

פעולה/ פאסיביות

הרגלים / לא אפקטיבית
הדבקה קוגניטיבית                                                                      

הימנעות ממפגש  

עם חוויות

נוקשות  פסיכולוגית      

והתנהגותית

היצמדות להמשגות אודות העצמי



של נכונות וקבלה" שריר"פיתוח 

vs
הימנעויות-פעולות של חוסר קבלה 

באמצעות העישון-נדת שליטה 'אגמעשנים שומרים על 

אחת הסיבות לחוסר רצון להפסיק לעשן אינה נובעת דווקא מקשיים הכרוכים  
ממפגש עם חוויות פנימיות לא נעימות  מהימנעותאלא , בהפסקה

חשש מהפסקת העישון ועוד, אי שקט, דיכאון, כעס, חרדה, אי נוחות:'לדוג

התנהגות הימנעותית  מייצר  הרצון שלא להרגיש אי נוחות 

הגובה מחירים ופוגעת באיכות החיים  

בריאות  , חברים, ת זוג/בן, זמן איכות עם הילדים: 'לדוג

ועוד



"להחזיק שריר"-פיתוח מיומנות קבלה רגשית 

מחשבות  , תחושות, לתת מקום לרגשותאקטיבית ומודעת מוכנות -קבלה •

חמלה וחוסר שיפוטיות, פתיחות, התבוננותבאמצעות להיות כפי שהם 

,מצוקה, תחושות לא נעימות, רגשות, בחיים יבקרו אותנו מחשבות•

, אנחנו לא אמורים לחבב את כל האירועים הפסיכולוגיים. חרדה

לקבלם כחלק מהחיים ולאפשר שהות ברגע הלא נעיםאלא 

אלא לשים, לחסום או להילחם ברגשות, להעליםאנחנו לא מבקשים 

אותם בפרספקטיבה לצד כל שאר הדברים המתרחשים כאן ועכשיו



: לפתח

אי נוחות בחלון  עם המעשן יכולת להרגיש 
הסיבולת

: להציע

תוכל להפסיק , אם תסכים לחוש את מה שתרגיש
ולשהות באי "  להעביר להילוך ראשון.  "לעשן
, באי שקט, נוחות

:   לשאול

מה ? איך הרגשת-כשהיה לך דחף לעשן 
?מה למדת על עצמך? חשבת

:לשנן

אין שינוי בלי זיהוי

..ללתרג.. לתרגל.. לתרגל, להתאמן

צעדים ראשונים



קבלה של חוויות פנימיות
VS

הימנעות ממפגש עם חוויות

אורחים לא רצויים

https://youtu.be/VYht-guymF4

https://youtu.be/VYht-guymF4


בהתרחשויות פנימיותהסרט מבטא ניסיון לשלוט 

מחשבות על הסיגריה/ רגשות= אי אפשר היה להעלים את האורח הבלתי רצוי •

נדה של שליטה'אג–המארח מנסה להוציא את בריאן ושומר על הדלת •

בריאן  נכנס דרך הדלת  -מנסים להילחם במחשבות על עישון הן בכל זאת צצות•

האחורית

:כשהמארח מפסיק להילחם ובריאן נכנס

.החרדה שלו לא מפסיקה את המסיבה, מחשבות  שלו לא מתממשים/ הניבויים

–הוא גם נהנה וגם מתגלים לו דברים חדשים . המסיבה מתרחשת

רואה זווית ראייה נוספת

,  כשהם נכונים לקבל את התחושות-זה מה שקורה עם מעשנים 

הם מתחילים ליהנות מהתהליך ומהיתרונות שמתגלים  

בריאן בהקשר להפסקת עישון/ את מי מייצג האורח



מחשבות  ורגשות הם מקור  / הנסיונות לשלוט על המיינד•

עקיצה שמגרדתהתקיעות כמו 

נסיונות שליטה על מציאות פנימית  •

לא רצויה תוביל בסופו של דבר 

תסכול   -להגברתה

יאוש     

דימוי עצמי שלילי

תנסו לא לחשוב על דב לבן:תרגיל

(מחקר של וגנר)



טכניקות לקבלה רגשית

–( קריסטיאן נף)חמלה עצמית ✓

.גישה מיטיבה כלפי עצמינו

על עצמינו שלא" לרדת", במקום לכעוס

להיות נחמדים לעצמינו, לנשום, לעצור, עמדנו במשימה

מה היית אומר לחבר שהיה מספר לך"-עצה לחבר ✓

"?כי ניסה להפחית במספר הסיגריות ולא הצליח

...מחשבה/ נסו לא לחסום את הרגש"-" אפקט הגל"✓

"חוו אותו כגל שבא והולך... אל תעצימו אותו

שינוי ומאמץקבלה וחמלה



ין’דיפיוז-הפרדה קוגניטיבית 

Vs
ין 'פיוז–הדבקה קוגניטיבית

:הנחות היסוד

הדרך בה אנו מתייחסים למחשבותינו היא זו שמגבירה את ההרגלים•

"סיגריה עוזרת להירגע"

דפוסים מקשה על תגובה אפקטיבית וגמישה  / הסתמכות מוגזמת על חוקיות•
"חייב סיגריה עם הקפה ".                                                        למציאות

:  הדבקה קוגניטיבית

.כאפיק אינפורמציה יחידנטייה להאמין למחשבות שלנו מעצם קיומן •

.המחשבות שלנודרךהמחשבות שלנו ולא עם ובתוך נטייה להילכד ולהתמזג •

לכן אנו מזדהים עם המחשבות -עצמו בלבול בין המחשבות שלנו לבין האירוע •

כך שהן מאפילות ומאיימות על מקורות מועילים לניהול ההתנהגות 

הבעיה היא לא במחשבות שלנו אלא  

בהתייחסות שלנו אליהן



?   להיאבק בהן? להאמין להן!  מחשבות 

הרעיון הוא לא לבחון את המחשבות  

נכון או לא/  כאמת או לא 

לעצור ולשים לב שיש לך מחשבה   

"יש לי מחשבה שאני משתגע"

לפתח יכולת להתבוננות מעמדה סקרנית

?   מה זה עושה לי כשעולה המחשבה

?    מה ההשפעה שלה על חיי

להחליט לבחור

לא לקחת את הסיגריה-יש לי בחירה

אני אמות אם לא .. אני אתפרק.. אני אשתגע•

(שיפוטית)אני בחיים לא אצליח .. אעשן

אבל לא יכול, אני צריך להפסיק לעשן•

!  שאני חלש? מה זה אומר עלי-השלכה •

“Your Mind Is Not Your Friend”



טכניקות להפרדה קוגניטיבית

הפרדה-ין 'דיפיוזהדבקה-ן 'פיוז

...  אני שם לב שיש לי מחשבה ש...אני אדם ש

(  בגוף ראשון)

רצון כחאני שם לב שיש לי מחשבה שאין לי רצוןכחאין לי 

אני מרגיש עצבואני רוצה להפסיק לעשן אני עצובאבלאני רוצה להפסיק לעשן 

יצירת מרחק בין הנגמל ובין מחשבותיו

המחשבותדרך המחשבות שלנו ולא עלפיתוח יכולת להתבונן -המטרה 



שאני חלשיש לי מחשבה 

אני בחיים לא אצליח
לי שלא המיינד שלי אומר 

אצליח



שינוי היחס אל המחשבות: המשך טכניקות

יש לפעול בצורה –כשמגיעה מחשבה כלשהי •

הערכים שליהמקדמת את , הפוכה

אני יוצא מהבית  –" בא לי לעשן "' לדוג

(מקדם ערך בריאות)לסיבוב 

הן לא סיבה לפעולה או אי פעולהמחשבות •

זה לא דחף  # מחשבה אני רוצה לעשן •

באמת  כמה 1-10לבדוק בסולם •

?בא לי לעשן

תוכלו להבחין , אם תישארו עם הרצון"

"יורד-בשינוי עוצמת הרצון עולה

לא בא לי  0

לעשן

ממש בא לי  10

לעשן
'  לא ככ5

בא לי לעשן



שינוי היחס למחשבות: המשך

מחשבה היא רק מחשבה ולאו דווקא עצמי   

שימוש במטאפורות ובדימיון מודרך  ✓

להתבוננות על המחשבה מרחוק

ענניםשימו לב למחשבות שעוברות בראש כמו 

כשלטי חוצות או עלים בזרם מיםאו , בשמים

.אל תתווכחו איתן

.רק שימו לב כשהן מופיעות. אל תיסחפו איתן

אך , אינך יכול להפסיק את הגלים

אתה יכול ללמוד לגלוש



מגע עם הרגע הנוכחי

vs
התמקדות בעבר ובעתיד

בעבר ובעתידבמקום להיות ממוקד ברגע הנוכחי להיות 

מיקוד בעתיד

איך אוכל ? מה יהיה ללא הסיגריות"
"?ליהנות מהקפה ללא סיגריה

..  איך אצא להפסקה ללא סיגריה"
ועוד".. ישעמם לי

מיקוד בעבר

, דאגנות, רומינציה' לדוג

פעמים ' ניסיתי להפסיק לעשן מס"
"בעבר ולא הצלחתי

תחושת חוסר מסוגלות

, שהות ברגע הנוכחי לעומת התנהגות אוטומטית-התבוננות, עצירה

התנהגות המנעותית מהרגע הנוכחילבריחות ולכל, לחוויותפיתוח מודעות 

היעדרויות ועוד, אני לא מאמין בכדורים' דוג:  מהמטרה המרחיקים 

,הרצון  וההגעה לקבוצה לגמילה, עצם המאמץ הנוכחילחזק על 

את הצעדים הקטנים שעושים לכיוון המטרהלהעריך 



- Mindfulnessמדיטציית קשיבות  -מיינדפולנס

(זין-ון קבט'ג' פרופ)

לכוון את המודעות  ותרגול יכולת פיתוח מודעות מתמשכת 

לחוויות ברגע הווה-לרגע הנוכחי 

ביקורת, ללא שיפוטיות( נוכחות)כוונה ותשומת לב מתוך 

חרדה ועוד, אי שקט-החוויה במלואה או פירוש ולספוג את 

תרגול נשימות
,  שבו בנוח על מסעד הכיסא

עצמו עיניים או מקדו את העיניים , הריצפהרגליים על 

.הרפו את הגוף ללא מתח או נוקשות, בנקודה אחת

על מנת לעורר את הגוף ולהניע , הניעו קלות את הגפיים

.אנרגיה

הכניסו אוויר פנימה דרך  . התחילו לתת את הדעת לנשימה

הכניסו את האוויר . האף באיטיות ובאריכות ככל שניתן

השאירו את .שהנכם שואפים עד בסיס הבטן התחתונה

שחררו את האוויר . האוויר באזור זה למשך מספר שניות

רגשות של אי או אם מגיעים מחשבות. באיטיות דרך הפה

הסתכלו עליהן ללא שיפוטיות וחזרו לנשימות, נוחות

סקירת גוף

תשומת לב לנשימות

קשיבות למחשבות

קשיבות רגשית

תשומת לב לחושים



מגע עם ערכים

vs
היעדר מגע עם ערכים

.  בדרך ליצירת פעולה מחייבת-הגברת מוטיבציה להפסקת העישון 

?למה זה בכלל חשוב? מבררים מהי מוטיבציה וממה היא מורכבת

?  מתי אני רוצה לעשות שינוי ולמה אני רוצה לעשות את השינוי



עבודת הערכים משמעותיים

שונים מערכי מוסרACT-ערכים ב•

,  איכפתיותהמעוררים בנו , הדברים החשובים בחיים, הערכים הם כיווני חיים•

משמשים כמצפן-הם הרצונות והמאווים שלנו 

לחיפוש אחר עונג והפחתת כאב ההתנהגות מכוונת בעיקר , ללא בהירות בנוגע לערכים•

.  בדומה לעישון

מרתון ולא )כשההתלהבות הראשונית יורדת כעוגן בהפסקת העישון הערכים משמשים •

(ספרינט
(קלפים מטאפוריים)יצירת מגע עם הערכים והבהרתם -טכניקות ✓

זיהוי הערכים המשמעותיים להם-

כיצד הערכים באים לידי ביטוי בחיים-

כיצד הם באים לידי ביטוי בהקשר לעישון  -

.הרצוי-מצוי: דיון -

: 'דיסונאנס בין העישון לבין הערך לדוג

עישון  # משפחה, אחריות



נקיטת פעולה מחייבת

vs
)או חוסר פעולה)פעולה לא אפקטיבית 

התמדה בהשתתפות במפגשים

ביצוע תרגילים בין המפגשים

משימות וביצועם, בחירת יעדים

בחירת שינוי הרגלי עישון בהתאם     

הפסקת עישון, למסוגלות אישית

,  פאסיביות, ויתור, היעדרויות

,  נשירה חוסר רצון לביצוע תרגילים

,סירוב לנטילת כדורים

תירוצים, התנגדויות

ועוד



?איך יוצרים פעולה מחויבת

הגברת מוטיבציה וחיזוק תחושת מסוגלות עצמית

חיזוק כי כל צעד הוא בכיוון מימוש המחויבות✓

דיון ברווחים מול הפסדים✓

מה הכי קל לך לבצע-לקבוע מטרה שבועית ✓

1-10כמה סביר שתבצע 

לקבוע פעולות שיאפשרו להשיג את המטרות✓

?לשאול עם איזה מכשולים אתה צפוי להתמודד וכיצד תתמודד איתם✓

מה עצר אותו, הסיבההיתהלשאול מה -אם לא עמד בהשגת היעד ✓

איזה מחשבות עברו בך  , שים לב מה המיינד שלך אמר

חיבור ומגע עם ערכים✓



היצמדות להמשגות אודות העצמי

VS
קונטקסט-העצמי כהקשר 

לכל אחד המשגות על עצמו•

שאינם    " עצמי"לכן קשה לו לקבל אופני –הסיפור שהוא מספר על עצמו

"עצמי"מתיישבים עם הסיפור המוכר של 

?מי הוא, אם יתרחק מהמשגות אלה

מתבונן על העולם בדרך ששומרת  –המשגה של אדם מעשןלמעשן יש •

אפילו אם המציאות מראה שהמחיר כבד, על ההמשגה

אני אדם שלא יודע    ".. "אני אדם מתוח" .."אני מעשן"

"...אני צריך את הסיגריה".. "להירגע לבד " ""



-טכניקות להפרדה בין המחשבות  לבין עצמי 

הפרדה קוגניטיבית  
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:מטאפורות

שמנסים להשתלט על חיינו  כמעין בריונים המחשבות •

"? האם אני מוכן לטרור? מי מנהל פה את העניינים"

(ועוד" מכור, עבד, משועבד, תלוי)"

מתווכחים וצועקים–נוסעים באוטובוס •

?כיצד אתה מתייחס אליהם

?   האם הם חלק ממך

?נכנס לוויכוחים איתם או כצופה מצד

כפרסומות על אוטובוסים•





בין הסיפור המוכר לי כמעשן "הרומן"הפרדת 

והיכרות עם דמות שלי כלא מעשן

טכניקות•

?מי תהיה ללא המחשבה אני רוצה לעשן•

?איזה אדם תהיה ללא העישון•

?איך אתה מתאר את החיים ללא עישון•

התיידדות עם האדם הלא מעשן: דימיון מודרך•

דמיין אותו ללא עישון  -לפני השינה לדמיין מצב בו אתה רגיל לעשן 

..(נהיגה ועוד, הפסקה בעבודה, בית קפה)



צידה לדרך

מחשבה  

היא רק  

מחשבה

מחויבות  

ונקיטת  

פעולה

..תרגול..תרגול

תרגול

מחשבות כמו 

/ עננים בשמים 

עלים בזרם מים



תודה על ההקשבה

למתענינים מומלץ להיכנס לאתר  

קהילת אקט בישראל

http://act-il.org/

