
 1 

 בשיטת אייפקמשפטים לאבחון ולטיפול רגשי ספר 

 הסבר דף
 

 מטפלים יקרים,

 נושאים.ו משפטים טיפוליים במגוון תחומים יםכזוחוברת מרב

 ., בפשטות ובמהירותטיפולייםהרכבת משפטים המאפשר  יבאופן מודולר החוברת בנויה

 נמצא תוכן העניינים. 2' בעמוד מס

 נמצא מקרא לרמות המוכנות. 3בעמוד מס' 

  .(  + הנושא הטיפולי הנבחר1-6המשפט הטיפולי השלם יורכב מרמת המוכנות )

 החוברת מחולקת לפרקים:

 .ועוד גמילה מעישון ,ירידה במשקל ,משפטי בסיס, התייחסות לעצמי, התמודדות, התייחסות לאחרים

 מצוין מס' העמוד/ים של כל פרק.  םבתוכן הענייני

 

 דרכי עבודה אפשריות:

  רגשי. הערכת מצב בדומה לאבחון הפיזי, ניתן לבצע  –. סקירה ראשונית 1

 .של המאובחן לגבי הנושאים המופיעים בחוברת, נכון למועד האבחון מיפוי מצבויאפשר אבחון זה     

 הרגשי במפגשנו הראשון עם המטופל. ערכת המצבהישנם יתרונות רבים בביצוע    

 הטיפול אל מול המצב ההתחלתי. הצגת התקדמות הינו ,אחד היתרונות 

שונות, יתכן ש"יתוקנו" או יסתדרו מאליהם נושאים / רמות שלא  בנוסף, לאחר מס' טיפולים בנושאים וברמות

 .טופלו

לפנות  - משפטים – 3אצבע  -" אייפקב"חלונות  ,עם קבלת אינדיקציה -בחירת הנושא הטיפולי הליך כחלק מ. 2

 , את הפרק והעמוד הרלוונטי. "תוכן העניינים"ל"מודל", נבחר באמצעות מבחן שרירים ב

 נעבור לעמוד הרלוונטי, ומתוכו נבחר את המשפט המדויק לטיפול.    

 ומקובלת.אפשרית, נכונה  –לעבוד עם החוברתכל דרך אחרת למותר לציין, כי . 3

 

 אופן הרכבת המשפט הטיפולי השלם:

 דלעיל(. 2הטיפולי )ראה סעיף  א. מציאת הנושא

 .( 3)נמצא בעמ'  בדיקת רמת המוכנות לנושא זהנבצע במבחן שרירים, ב. 

 .1-6רמות     

  .(תהיה "חזקה" 6ראשון ואחריו יטופלו במידת הצורך  שאר הרמות עד שרמה  יטופל – ש"נופל" המספר הנמוך   

 ניתן להוסיף בסוף משפט: נושא הטיפולי +/ ה רמת המוכנות +  משפט: יורכב מהחלקים הבאים ג. המשפט השלם

  המודעות"רמות  "בכל זמן מקום ומצב ובכל  + סיומת קבועה: ../ אחרלמרות / אף על פי / יחד עם העובדה ש   

 הוסיף/לשנות/לגרוע משהו מהמשפט?", וכמובן לפעול בהתאם ד. לאחר הרכבת המשפט, חשוב לשאול: "האם ל

 לתשובות שתתקבלנה.    

 מכל כלי אחר כדוגמת המטריצות וכו'. וללקט אותניתן ,כהשלמה למשפט  יידרש מידע נוסףככל שה. 
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 הערות:

  הספציפי,  ולטיפול התוכן המתאים למטופל בו אתלמלא  ניתןישנם משפטים רבים בהם מסומן קו ריק, אשר

 לדוגמא: 

 "אני מוותר על הרווח המשני שיש לי כתוצאה מ_____________", יכול להפוך ל:

 ".כאבי הראש והעייפות"אני מוותר על הרווח המשני שיש לי כתוצאה מ

 השמאלי, בכיתוב קטן בסוגריים, מצוין נושא המשפט, זאת על מנת לאפשר איתור  ישנם משפטים אשר בצידם

 לדוגמא: מהיר של משפטים/נושאים ספציפיים.

  

 

    

  משפטים או נושאים נוספים. לכם להוסיףריקות על מנת לאפשר בסוף כל פרק ישנן מספר שורות 

  טיפוליים במקרה המשפטים ההרכבת את תהליך מומלץ לקרוא ולהכיר את המשפטים בחוברת על מנת לקצר

 .שעולה הצורך לעבוד על נושא ספציפי

  הגמילאחרים של  םמשפטים גם במקריחלק מהניתן להשתמש ב ,גמילה מעישוןבפרק. 

 לסיכום:

הושקעו מאמצים ומשאבים רבים, על מנת לאפשר לכולנו יעילות, פשטות ודיוק  חוברת המשפטים הטיפוליים,ב

 מירבי בטיפולים.

 . תדיר אופןב ונות על מנת לייעל ולשפר את הכלי,שמח לקבל תגובות/הערות/תוספות ורעינ

  –ניתן לפנות אלינו במייל 

 , avishaymagal@gmail.comאבישי: 

  ,ayamagal@gmail.comאיה: 

 תודה! –ולסיום 

תודה והערכה רבה למטופלים היקרים, שבעיקר בזכותם, ורק בעבורם, עמלנו כה רבות על מנת להגות לפתח 

 שבידיכם. ,המעשיטיפולי -איבחוניולהוציא לאור את הכלי ה

 .תומכים ועובדים עם החוברת מדי יום ביומו ,לכל המטפלים אשר מפרגניםוחיבוק הערכה והמון תודה, 

 

 ועכשיו... לעבודה!

 !באהבה ובהצלחה

 

 

 

, לנתח אותה באובייקטיביות, ככל הניתן, להתמודד איתה לקבל ביקורת -
 )ביקורת(                           ולהפיק מכך לקחים, בפועל.                           בפתיחות ובחיובית

  אבישי מגלאבישי מגל

 מומחה אייפקמטפל 

050-5768128 
 

  איה מגל חרותיאיה מגל חרותי

 מטפלת אייפק מומחית

054-5891292 

 


