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 ?המשולש הקדוש הבא

www.hebetim.co.il 2 

CBT על מגזרותיו 

 קוגניטיבי-כולל מטה

 והגל השלישי

 פסיכולוגיה

 חיובית

 וויסות

 רגשי

 סיבולת רגשית



 בודהיזם לחובבים
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CBT על מגזרותיו 

 קוגניטיבי-כולל מטה

 והגל השלישי

 פסיכולוגיה

 חיובית

 וויסות

 רגשי

 סיבולת רגשית

 האמת הרביעית

חשוב והתנהגת  

"נכון"  

הראשונה והשלישית האמת  

 "את הסבל עת תומו דע"

 ולהכיל אותו

 השנייה האמת

המנגנון של   על חוליות

 הסבל



 ...ואם כבר מדברים על זה
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כ מה שאנחנו יודעים על "אנחנו בסה

 עצמנו ועל העולם
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והמידע הזה נשמר בקפדנות במקומות  

 הכי מבוטחים של עצמנו

 כי אם לא היה כך היינו משתנים ללא הרף
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,  למען הסתגלותנו הטובה לעולם

אמונות יסוד  , סכמות ליבה)המידע הזה 

אמור להיות פתוח לבדיקה  ( וכדומה

 .מתמדת ביחס למציאות המשתנה

זה בעיקר חשוב כאשר אנו באים  

 CBTלטיפול 
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 קוגניטיבי קוגניטיבי-מטה
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מסתכלים על עצמנו ממבט לווין.pptx


 :זה בעצם אמור להתנהג כך

מידע  
  -עצמית
 סכמות

קבלת נתונים 
 חדשים

בדיקת הנתונים  
ביחס לידוע  

 מקודם

קבלת  
החלטות  

ועדה  "מה
המדעית 

 "העליונה

אגירת המידע  
והחלפת 
המידע  
 הקודם
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 :אבל התהליך הזה הוא מורכב

מידע 
  -עצמית
 סכמות

קבלת נתונים  
 חדשים

בדיקת הנתונים  
 ביחס לידוע מקודם

קבלת החלטות  
ועדה  "מה

המדעית  
 "העליונה

אגירת המידע  
והחלפת 
המידע  
 הקודם
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המכשולים לשינוי המידע הבסיסי  

 בפרוט יתר

Adrian Wells 
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 ?אתם זוכרים

 מודל

 המציאות

 מציאות

 שליטה

 ניטור

 ובקרה

 רמה קוגניטיבית

ושאנו מודעים לה ניתן לקרוא לו  

 קוגניטיבית-מטה"רמה 

דהיינו תובנה על הקוגניציה ועל 

 העובדה זאת קוגניציה

  -הרמה האובייקטיבית

 למשל הסכנה האמיתית

רמת תהליכי עיבוד מידע  

המאפשרים לנו לנסות להבין מה 

 .קורה ומה צריך לעשות

../../../../../../../../קורס מבוא 2015/סרטונים/Test Your Awareness_ Do The Test.mp4


מתמקדים בבדיקת האסטרטגיות ניהול  

 המידע והרגש  

 ובדרכי התגובה
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 ?מה קורה

 תהליך עיבוד

 המידע

 מה נרשם

 ?בסוף

 או רישום 

 שמתחזק



CAS 

אמוציות הן סימנים פנימיים המבשרים על בעיות 1.

 .תהליכי וויסות עצמי ואיום על תחושת השלווה

הן מוגבלות בזמן כי מהוות התראה הגוררת פעולת 2.

 .תיקון

 הפרעות נפשיות נובעות מאי הפסקת האמוציה3.

 .בשל סגנון חשיבה והתמודדות בלתי יעילים4.
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Barlow :  מה משותף לכל

 ?"שגעונות"ה

בעוצמה , הנטייה לחוות רגשות בתדירות מרובה•

 מרובה ובדרגת מצוקה גדולה יותר

"  לעזור"הדרכים שבהם אותם האנשים מנסים •

 לעצמם בהפחתת המצוקה

 דרכים שמזיקות יותר מאשר מועילות•







 CAS -המשך ה

מנגנונים בלתי יעילים אלו שותפים לכל ההפרעות  5.

 .  CASמכנה אותם  ווולסהנפשיות 

מנגנון , דאגה/רומינציהמתאפיין על ידי  CAS -ה6.

דרכים לא יעילות של  , מעקב אחרי איומים לא נכון

התנהגויות אחרות לא יעילות כגון  , שליטה במחשבות

 .אשר לא מאפשרות למידה סתגלנית יותר, הימנעות

קשור לאמונות לא נכונות אודות המחשבות   CAS -ה7.

 (סכמות רגשיות וסכמות מחשבתיות)והרגש 
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CAS 

מאריך  CAS -ה8.

ללא צורך את 

התגובה הרגשית  

בדרכים 

מפורשות  

 .וידועות
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CAS 
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 :קוגניציה-מטה

מחשבות מתארות מציאות 

יש לפעול על פיהן 

מטרות: 

חיסול האיום 

אסטרטגיות: 

הערכת הסכנות 

  תכנית פעולה להתגוננות כולל

 הימנעות

תוצאה צפויה 

  חיזוק האמונות הבלתי

 תפקודיות

 :קוגניציה-מטה

מחשבות אינן עובדות 

תחושת האיום מחייבת בדיקה 

מטרות: 

שינוי חשיבתי 

אסטרטגיות: 

בדיקת מחשבות 

  הפעלת שליטה על מחשבות

 (הרומינציהעצירת )

תוצאה צפויה 

שינוי מחשבתי 

שינוי תכניות פעולה 

 קוגניטיבי-מצב מטה
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 דוגמת הטיפול בדיכאון
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 קוגניטיבי של דיכאון-המודל המטה 

 קוגניציות חיוביות-מטה

בחלק מהמקרים האדם ישתדל לדכא את כל רגשותיו ולהיות  •

 .בעל אפקט שטוח כדי להימנע מתנודות חזקות במצב הרוח

למשל מטופל סיפר שהוא משתדל להיות כל הזמן עצוב ברמה  •

נמוכה כי זה הרבה יותר בטוח מאשר להסתכן בלהיות שמח או 

 מאושר

 :קוגניטיביות כוללות-דוגמאות של אמונות מטה•

ימנע ממני לסבול  , לחשוב על הסיבות לעצב שאני מרגיש–

 .מדיכאון

 .בעבר אהיה אדם טוב יותר טעיויותיאם אחשוב בלי סוף על –
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 קוגניטיבי של דיכאון-המודל המטה 

 חיוביותקוגניציות -מטה

זה יזעזע , אם אמשיך לחשוב על כמה אני לא טוב–

 אותי לטובה

 חשיבה פסימית תמנע ממני אכזבות–

זה עונש  , לחשוב על כמה שאני מרגיש לא טוב–

 שמגיע לי

 עדיף להיות פסימיסט מאשר להתאכזב–

 מייצבת את מצב רוחי, התמקדות על תחושות העצב–
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 קוגניטיבי של דיכאון-המודל המטה 

 קוגניציות שליליות-מטה

קוגניטיביות שליליות מחוזקות על ידי  -האמונות מטה•

 הממסד הרפואי ועל ידי הימשכות התסמינים הדיכאוניים

והדרכים הבלתי   הרומינציההאמונות מחזקות את התנהגות •

כיוון שהאדם מאמין שאיננו שולט  , מועילות של התמודדות

 בכך

אמונות אלו מתייחסות למחשבה שהמחשבות הדיכאוניות  •

 :הן בלתי נשלטות ושהן חלק ממחלה דוגמאות כוללות
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 קוגניטיבי של דיכאון-המודל המטה 

 קוגניציות שליליות-מטה

 אין לי כל שליטה על נפשי או מצב רוחי–

 נפשי השתנתה ואני לא עוד עצמי כפי שהכרתי–

 יש לי מחלה מוחית, אני מאבד שליטה–

 העובדה הזאת עושה אותי אדם פגום–

 נותר לי רק לקוות שזה יעבור–

 הרומינציהאינני מסוגל כלל וכלל להפסיק את –

www.hebetim.co.il 35 



 קוגניטיבי של דיכאון-המודל המטה 

 קוגניציות שליליות-מטה

קוגניציות השליליות מפחיתות את המודעות אודות -המטה•

זה הופך להרגל שכיח והאדם איננו  . הרומינציהקיום תהליך 

 .  מודע לסכנות הכרוכות בו

במקום זאת האדם מתחיל לראות את הדיכאון כסכנה בפני  •

 עצמה

תהליכים נוספים שהם תופעות נלוות לדיכאון מפחיתות את •

למשל הפחתת הניטור  , הרומינציההמודעות לקיום תהליך 

 .קוגניטיבי והפחתת השליטה בקשב-המטה
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 כלים להערכה

MCQ 

 ואחרים
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 דוגמה של כלי
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 דוגמה של כלי

39 



 דוגמה של כלי
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 (רדומסקיבהשראת )אדפטציה שלי למודל 
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 מצב

 מחשבות מפריעות

 שמתעוררות

 תגובה למחשבה

 רומינציה
 אמונות חיוביות אמונות שליליות

  

  
      

 ניסיון להימנע

 מכל המכלול

 רגשות ורגשות

 משניים שמתעוררים

 ניסיון לנטרל

 את המחשבות

  

  

  

  



 WBT -מודל ה
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רגע של 

 נעימות/כיף

מחשבה עוצרת  

 זרימת נעימות 

 הפעלת המטחנה

 דיכאון



 WBT -מודל ה
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 טכניקות ייחודיות

 (אם יהיה זמן)

ATT 

 מרוחקת קשיבות

 ניסוים התנהגותיים

 דחיית הדאגה

SAR 

 קוגניציה חיובית ושלילית-עבודה על מטה
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