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 ?מאיפה ללמוד

יש דיסק עם 

!!!הדגמות  
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 ?מהו טיפול קוגניטיבי התנהגותי

ניסוים   300 -נבחנת באופן מדעית ונמצאה כיעילה ביותר מ•

זה נתון מלפני כחמש  , 2011 -ב)קליניים בהפרעות שונות 

 (.שנים

הינו מוגבל בזמן והוא נוטה ללמד , לרוב מתמקד בהווה•

בעצם חלק גדול מהטיפול . פתרון בעיות באופן שיטתי

 .עוסקים בפתרון בעיות עכשוויות

 :כגון, מלמד מיומנויות אשר מלוות אותם לכל חייהם•

 איתור וזיהוי עיוותי חשיבה הקשורים לעצמנו ולאחרים  –

 .ומיומנויות התנהגותיות משופרות שונות–

3 www.hebetim.co.il 





 דוגמה באיזה שטויות מתעסקים
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 לרוב זהו טיפול קצר מועד

 (אבל לא עד כדי כך)
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 ....והטיפול אמור להיות
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CBTיעילות מוכחת של  : בהפרעות נפשיות שונות   
A. Butler and J. Beck (2000) reviewed 14 meta-analyses that have investigated the efficacy of 

cognitive therapy with a total of 9,138 subjects in 325 studies involving 465 specific comparisons.  
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 :בצורה מפורשת

 מודל

 המציאות

 מציאות

 שליטה

 ניטור

 ובקרה

 רמה קוגניטיבית

-מטה"ושאנו מודעים לה ניתן לקרוא לו רמה 

 קוגניטיבית

דהיינו תובנה על הקוגניציה ועל העובדה זאת  

 קוגניציה

למשל הסכנה   -הרמה האובייקטיבית

 האמיתית

רמת תהליכי עיבוד מידע המאפשרים לנו  

.לנסות להבין מה קורה ומה צריך לעשות  

www.hebetim.co.il 
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נלמד שהרגל  

החשיבה החוזרת 

מתקשרת  , השלילית

בקיום הפרעות  

.נפשיות  

:בחלק הקוגניטיבי של הנושא  

www.hebetim.co.il 
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 :כוללת CBT -הגישה ב

 מיקוד בפתרון בעיות•

 .המשגה אישית של כל מטופל•

 .קשר טיפולי מאופיין על ידי שיתוף פעולה אמפירי•

 .תשאול סוקראטי•

חינוכיים ותרגול התנהגויות  -מתן הסברים פסיכו•
 .מחוץ לחדר הטיפולי כדי לחזק את הלמידה

 .זיהוי ותיקון של מחשבות אוטומטיות•

 .חשיפה ושינוי של סכמות•

שימוש בשיטות התנהגותיות לשינוי דפוסים של  •
 .של הכשלה עצמית ושל הימנעות, חוסר אונים

 .רכישת כלים למניעת הישנות התופעה שטופלה•
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 CBT -אבני יסוד של החלק הקוגניטיבי ב
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 :הן" קוגניטיביות"התופעות ה

 :החשיבה•

 .מחשבה האוטומטית–

 .אמונות היסוד–

 .סכמות הליבה–

 .הדמיון•

תהליכים קוגניטיביים כגון תהליכי קבלת החלטות וסגנון  •

 .יחוס

 .(Coping Styles)דרכי התמודדות עם בעיות •
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 :החשיבה האוטומטית

.  כל אדם מפרש את מה שהוא חווה במקביל לחוויה•

לתופעה הזאת אנו קוראים החשיבה האוטומטית או  

 .הדיבור הפנימי

טיב הדיבור הפנימי הוא זה שקובע את הסכמות  •

 .הקוגניטיביות והרגשיות שאנו נפעיל במצב הקיים

 :  רובדיםאנו מפרשים את המציאות במקביל בשני •

 (העובדות -רמת המציאות )מה מתרחש –

 .מה מהמשמעות של מה שמתרחש–

www.hebetim.co.il 15 
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 אמונות והנחות ביניים

 :  הגדרה•

אשר  , "אז -אם"משפטים מהסוג  -כללי תנאי–
משפיעים מאד על מצבי הרוח שלנו ועל הערכתנו  

 .העצמית

 :דוגמאות•

 .עלי להיות מושלם, על מנת להיות מקובל–

 .הם ידחו אותי, אם אינני מרצה אחרים כל הזמן–

 .אני יכול להצליח, אם אני עובד קשה–
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 אמונות ליבה אודות עצמנו

 :  הגדרה•

כללים גלובאליים ואבסולוטיים לפירוש מידע  –
 .אשר מתייחס אל עצמנו

 :דוגמאות•

 .אי אפשר לאהוב אותי–

 .אני טיפש–

 .אני כשלון–

 .אני חבר טוב של החברים שלי–

 .אני יכול לסמוך על אנשים–
www.hebetim.co.il 



 :והתופעות ההתנהגותיות הן

 .לרבות חרדה ופוביות, התניות

 .מיומנויות לרבות מיומנויות חברתיות

 .הרגלים

 .רמת מתח כללית -כושר גופני  -מצב גופני 
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שבבואנו לשמוע את מחשבותיהם  

האוטומטיות של המטופלים חשוב  

שנשאר תצפיתיים ונבין שיש כל מיני  

דרכים להבין את מה שקורה ולעיתים  

המטופלים מפתיעים אותנו בדרכי ההבנה  

 .או תפיסה של המציאות

19 www.hebetim.co.il 
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 :הטיפול
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 :התיאוריה הקוגניטיבית גורסת

 אירוע

 מעבר דרך 

 מסננת בעלת

”דיכאוני“סגנון   

,”דיכאוני“רגש   

 התנהגות לא יעילה

 מעבר דרך 

 מסננת לא מעוות

 את המציאות

 רגש תפקודי

 התנהגות תפקודית
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במילים של אהרון בק  

 :עצמו
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 העולם הוא מקום מסוכן

 אני חלש ופגיע

 אני עלול להיפגע

מחשבות/סכמות  
 כל מחלה היא סופנית

ופגיע ואין לי  אני חלש 

 הגנות

אלי לבדוק כל דבר עד  

 הסוף

מחשבות/סכמות  

 אדם לאדם זאב

העולם צריך להתנהג  

 על פי דרכי

לא כמו   -הם לא בסדר
 שצריך

מחשבות/סכמות  

 באחריותי הכל

 אני לא שווה כלום

 לעולם לא אוכל לצאת מזה

מחשבות/סכמות  

היפוכו
 נדריה

 דיכאון כעס

 חרדה
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 דיכאון

,  בקהתיאוריה הקוגניטיבית של דיכאון על פי אהרון   •

כוללת ההנחה שלאנשים תפישות מעוותות סביב למקרים 

 :של אובדן וראיה שלילית של

 Beck (1967) 

 העתיד

 עצמו

 העולם
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 על סינר בחנות בניו יורק

 (או זה יכול להיראות גם אחרת)

www.hebetim.co.il 
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יחשבו   שמטופלינואנו נשאב 

 ".לוגית -"מדעית"בצורה 

www.hebetim.co.il 
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הטיפול משפר את  

 בוחן המציאות

מתוך הנחה שאין  

שום סיבה בעולם  

,  להרגיש חרד

דיכאוני או להיות 

 פסיכוטי

www.hebetim.co.il 
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 ?כיצד עושים זאת

 אירוע

 מעבר דרך 

 מסננת בעלת

”דיכאוני“סגנון   

,”דיכאוני“רגש   

 התנהגות לא יעילה

 מעבר דרך 

 מסננת לא מעוות

 את המציאות

 רגש תפקודי

 התנהגות תפקודית

 להגביר את

 המודעות לתופעה

 לאפיין את טעויות

 החשיבה

 לתקן את סגנון החשיבה

 להטמיע את הסגנון המתוקן
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 ובהרחבה
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האופן שבו אנשים משתפרים היא  ביצוע שינויים •

 .  קטנים בחשיבה ובהתנהגות שלהם מדי יום

חשוב שמטפלים יאמצו במהלך הפגישה הטיפולית •

 :חשיבה השואלת

מה אני רוצה שהמטופל יזכור השבוע מפגישה –

 ?זאת

מה אני רוצה שהמטופל יהיה מסוגל לעשות שונה  –

 ?בעקבות העבודה בפגישה הטיפולית, בשבוע
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 מטופלת כתבה בסיכום הטיפול שלה
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 ואף הוסיפה

37 www.hebetim.co.il 



 :מטופלת אחרת כתבה כך
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 :מטופלת כתבה כך
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 :מטופלת כתבה כך

www.hebetim.co.il 40 



 ?מה הבעיה עם כל הסיפור הזה

להשתלט  , שנדרשת פה החלטה של האדם לעבוד על עצמו•

 .על עצמו ולשלוט ברגשותיו האפלים ביותר

 .  כליפת המוח נדרשת להשתלט על המערכת הלימבית•

 "האגו מתבקש לשלוט על האיד"•

עם כל הכבוד לנו וגם לויקטור  , וזאת לא ממש מטלה קלה•

 .פרנקל
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 ?כיצד ניתן לאפיין תהליך לוגי

A 

B 

-------- 

C 

 כתקף

אינו מכיל  Cעם •
מידע שאינו כלול  

 B -ו ב A -ב

 כנכון

זה כבר תלוי  •
 B -ו Aבנכונות 

www.hebetim.co.il 
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 לכל בני האדם יש שלוש רגלים•

 יוסי בן אדם•

 אי לכך ליוסי יש שלוש רגלים•

www.hebetim.co.il 
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 כ אנו מדברים על הגיון פשוט"בסה
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The Enchiridion  

By Epictetus  

Written 135 A.C.E 

Translated by Elizabeth Carter 

 

• Some things are in our control and others not. 
Things in our control are opinion, pursuit, desire, 
aversion, and, in a word, whatever are our own 
actions.  
 

• Things not in our control are body, property, 
reputation, command, and, in one word, whatever 
are not our own actions.  
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The Enchiridion  

By Epictetus  

Written 135 A.C.E 

• The things in our control are by nature free, 
unrestrained, unhindered; but those not in our 
control are weak, slavish, restrained, belonging to 
others. Remember, then, that if you suppose that 
things which are slavish by nature are also free, and 
that what belongs to others is your own, then you 
will be hindered.  

• You will lament, you will be disturbed, and you will 
find fault both with gods and men.  
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The Enchiridion  

By Epictetus  

Written 135 A.C.E 

• But if you suppose that only to be your own which is 
your own, and what belongs to others such as it 
really is, then no one will ever compel you or 
restrain you. Further, you will find fault with no one 
or accuse no one.  

• You will do nothing against your will. No one will 
hurt you, you will have no enemies, and you not be 
harmed. 

אחד הנחות היסוד הבריאות בעולם היא   –או במילים אחרות •

  .שאף אחד לא חייב לך שום דבר
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Philosophical Conditioning (A. Ellis) 

•REBT    מבוסס על ההנחה כי מה שאנחנו מכנים התגובות
נגרמות בעיקר על ידי הערכות המצב  , שלנו"  הרגשיות"

וקשורות מאד , על ידי פרשנויות, המודעות והלא מודעות שלנו
 .  לקביעות פילוסופיות

אנו חשים חרדה או דיכאון בגלל שאנחנו משכנעים את , לפיכך•
לא  או שאנחנו , כאשר אנו נכשלים במשהו נוראעצמנו שזה 

 .  את הכאב של להיות דחוייכולים לשאת 

אנחנו מרגישים עוינות משום שאנו מאמינים כי אנשים אשר  •
לא היו  צריך  בשום פנים ואופן , מתנהגים בצורה לא הוגנת לנו

לחלוטין כאשר הם עושים  בלתי נסבל כי זה , להתנהג כמו שהם
 .כך
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. בית ספר לפילוסופיה שהתקיים לפני כאלפיים שנה, כמו סטואיות•
טיפול רציונאלי התנהגותי רגשי גורס כי כמעט אין סיבות טובות מדוע  

לא משנה איזה סוג  , בני אדם גורמים לעצמם להיות  נוירוטיים מאוד
 .של נסיבות שליליות פגשו בחייהם

להם מרחב פעולה מלא להרגיש רגשות  " נותנת"הגישה עדיין •
,  מרד, רוגז, אי שביעות רצון, חרטה, כגון צער, שליליים חזקים

 . ונחישות כדי לשנות את התנאים החברתיים

כי כאשר חווים ורגשות לא בריאים של , עם זאת, הגישה מאמינה•
הם בדרך כלל  , (או זעם, חוסר ערך, דיכאון, כגון חרדה)תבוסה עצמית 

השערות לא מציאותיות  , החושית, מוסיפים לחוויה האמפירית שלהם
 .  ולא הגיוניות

הכוונה להשערה האומרת שהמעשים שלהם או אלה של אחרים  •
במקום  , להיעשות משהו אחר טוב יותר צריךכי היה , ראויים לגינוי

 .המעשה שנעשה בפועל
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 .דגש על שינוי פילוסופי עמוק החשיבה המדעית–

 

בגלל האמונה כי הפרעות נוירוטיות האנושית היא בעיקרה 

שואף להכוונה    REBT, מבוססת אידיאולוגית או פילוסופית

ולא רק , פילוסופית מעמיקה מחודשת של התפיסות על החיים

 .  שלהם פסיכוסומטיתלהסרה גרידא של כל התופעות נפשית או 

  צריכיםכי אנשים מבוגרים לא , למשל, היא מלמדת את הלקוחות–

 . שהם יהיו רצוי מאודלמרות שזה , להיות מקובלים או נאהבים

–REBT  מעודדת אנשים להיות עצובים במידה נכונה או לחוש צער

אבל הוא מנסה ללמד . או מקופחים, מתוסכלים, כאשר הם נדחים

 .ודיכאון, גינוי עצמי, אותם איך להתגבר על תחושות של כאב עז
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 גם הבודהיזם הוא באותו הכיוון

 כמו   -וגם הנציגים המערבים שלו

John Kabat zinn 
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 אפיוני הטיפול הקוגניטיבי

 . שיתוף פעולה•

 .אקטיביות•

 .מתמקד בבעיות המטופל וגם בחיי היומיום שלו•

 .מתבסס בצורה ניכרת על שאלות פתוחות•

 .מובנה מאד•
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 אפיונים כלליים של הטיפול הקוגניטיבי

 פרוט

 לרוב מוגבלת בזמן

יש מטרות ברורות והטיפול  

 מובנה

 אפיוני הטיפול הקוגניטיבי

חודשים 3-4פגישות שבועיות בנות שעה במשך  15-22  

לכל פגישה מטרה ברורה שנקבעת במשותף על ידי מטפל ומטופל לניצול 

 מקסימאלי של הזמן

.המטפל והמטופל מתמקדים בהגדרה ופתרון של בעיות עכשוויות  ממוקדת בפתרון בעיות 

. עוסקת בבעיות עכשוויות של המטופל ולא על אירועים מהעבר הרחוק לא עוסקת בעבר הרחוק

: במובן זה הטיפול דומה לטיפול המכונה Interpersonal 

Psychotherapy. 

זאת שיטה . תופסת את ההתנהגות כתוצאה של דרכי למידה בלתי סתגלניות

תפקודיים יותר של  -שמנסה ללמד את האדם דרכי תגובה תואמים יותר

.רגש והתנהגות, חשיבה  

 מתבססת על תורת הלמידה

 Beck (1989, 1987, 1983) 
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 אפיונים כלליות של הטיפול הקוגניטיבי

 פרוט

 מתן שיעורי בית

 המתודה המדעית

 אפיוני הטיפול הקוגניטיבי

המטפל נשאר  . בדיקתן במציאות, העמדת היפותזות, הגדרת הבעיות

.ניטרלי ככל שהוא יכול במהלך התהליך ולא משוחד לפתרון שלו  

המטופל מסכים לבצע שיעורי בית לבדיקת ההיפותזות  

כולל מיומנויות  , השונות ולפתוח מיומנויות חדשות

.התמודדות עם לחצים  

המטפל והמטופל עובדים ביחד במציאת הפתרונות  

.תוך כדי קביעת ציפיות מציאותיות, השונים  
 שיתוף פעולה

 אקטיבי ומכוון

 Beck (1989, 1987, 1983) 

כאשר  , הוא מבנה כל פגישה, המטפל תופס תפקיד פעיל וחינוכית

המטרה העיקרית היא להקל על הגדרה מחדש של דברים ופתרום  

.בעיות  

פיזיולוגיים ושל  , המטפל מספק מידע רב במישורים הפסיכולוגיים

.הבנת המחלות השונות  
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 אפיונים כלליות של הטיפול הקוגניטיבי

 פרוט

 פתיחות

 התשאול הסוקראטי

 אפיוני הטיפול הקוגניטיבי

 Beck (1989, 1987, 1983) 

שיטת טיפול עיקרית היא לשאול שורה של שאלות אשר מסייעים  

למטופל בזיהוי המחשבות האוטומטיות שלו ולזהות אפשרויות  

זאת במטרה  . חלופיות של תפיסת המציאות או של פתרון הבעיות

.לשנות את עמדות המטופל  

 

מי לא "נשאל " אף אחד לא אוהב אותי"למשל אם המטופל יגיד 

"?כיצד אתה יודע זאת" "?אוהב אותך  

המטפל  . תהליכי הטיפול מוסברים למטופל באופן מפורש וגלוי

. והמטופל יכולים להיות שותפים לאותו גוף של ידע  

לאוב מסבירים גם בפרוטות אודות הטיפול הקוגניטיבי עצמו כולל  

.מתן חומר קריאה רב אודות הטיפול  
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 .שיפור סימפטומטי•

השינוי קוגניטיבי לרבות שינוי באמונות  •
 (. פילוסופיית החיים)היסוד והסכמות 

 .יכולות התנהגותיות -שיפור מיומנויות •

www.hebetim.co.il 

../../movies/ABCT podcasts/long lasting results.wmv


 הקשר הטיפולי
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Salkovskis 
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הקשר הטיפולי בטיפול קוגניטיבי התנהגותי.pptx
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 שמירה על רוח של שיתוף פעולה

  Collaborative  Empiricism. 
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 לגבי העברה והעברה נגדית

אין להיכנס לפירושים פסיכואנליטיים המקשרים בין תופעות אלו •
 .לבין הלא מודע

אלא לעשות אנליזה קוגניטיבית של התופעה ולראות את  •
האינטראקציה בין המטופל למטפל כדוגמא של אינטראקציה בין  

 .בני אדם

כולל ניסיון להתאים את ציפיות , ניתן לדבר בגלוי על הרגשות•
 .המטופל למציאות ולסיטואציה הטיפולית
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 :ומה נדרש מהמטפל

ולהיות , לעבוד בשיתוף פעולה, פתוח, סקרן, מכבד, היכולת להיות אמפתי
 . בלתי שיפוטי

 .להיות מתעניין ומתלהב

 .המתבססת על הנתונים המתקבלים, קוגניטיביתהמשגה יכולת 

 .טיפוליתלהקים ולקיים ברית היכולת 

ביותר לבעיות הליבה הרלוונטיות לחנך את המטופל אודות סכמות היכולת 
לה להבין את המקור הבסיסי של אמונות  / לו הנדונות והיכולת לעזור 

 .אלו

,  להקצות משימות מדורגות, היכולת לפעיל את המטופל בחיי יומיום
השליטה התנהגות שלו ולעודד הגברת  את המטופל לעקוב אחר ללמד 

 .הכרוכות בהנאהוהתנהגויות העצמית 
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 :ומה נדרש מהמטפל

ואת הדירוג של , חשיפה ומניעת תגובה, לנצל טכניקות הרפיההיכולת 

 .מפחידיםחשיפה למצבים 

שיש תוך הדגשת ההשפעה , היכולת לעודד או לגרום לחשיבה תפקודית

 .ההתנהגותלכך על מצב הרוח ועל 

 .רגשות אצל המטופל  ואצל עצמולהכיר ולזהות היכולת 

תוך כדי שימוש בפגישות חיזוק  , מטופליםהיכולת לסיים טיפול עם 

 .הישנותולימוד טכניקות למניעת 

 .קוגניטיבילכתוב ניסוח התנהגותי היכולת 

 .מיוחדיםהפניה לטיפולים או /ולבקש ייעוץ מתאים היכולת 
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 :ומה נדרש מהמטפל

 .תרבותיים והקשורים לערכיםלהיות רגישים בנושאים היכולת •

לרבות שימוש בחשיפה עצמית אם  , היכולת להיות גלוי עם המטופל•

 .זה מתאים

 .בהדרכהללמוד ולצמוח היכולת •
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