
 שורשים תיאורטיים של הטיפול
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 מסלול לסיעוד CBTהרצאה לקורס 
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 קיקרו

 קנט

 פינל

 זנו

 קלי

 הורני
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?חסידות  

בעולם  אין 

 ייאוש כלל

דֹורֹות ֶשּלא   ֶאָחד לְּ ָכל ֶאָחד וְּ ַרֵמז לְּ הֹורֹות ּולְּ ֵדי לְּ כְּ

יֵָאש ָמה  ִאם יֲַעבר ָעָליו ֲאִפּלּו,  ְְּּשּום אֶפ  ְָּעֹוָלםיִתְּ

ֵאיך ֶשהּוא ָמקֹום ֶשַָָּפלֲאִפּלּו, וְּ ָל  ,  ִאם נַָפל לְּ ַרֲחָמנָא ִלצְּ

ַחזֵק  מֹו ֵמַאַחר ֶשמְּ ָוה ֲעַדיִ  ְֶַּמה ֶשהּוא עצְּ  יֵש לֹו ִתקְּ

 עח תנינא  "מוהר לקוטי

 

במקור זה תקווה להאמין שוב בבורא האולם או  )

 (כל אחד והתקוות שלו, אך זה פרט שולי, משהו כזה

   

ct theoretical approache.wmv
YouTube - -Buddha Life by BBC - P5-2.wmv


 גמר תשלום מיסים להוגים היהודים

 :במקור•

ועל כ  במקום שחושב  , כי עקר האדם הוא השכל"•

 (א"כ' א  "מוהרליקוטי ." )שם כל האדם, בשכל

 בתרגום חופשי ומקובל•

ודא . אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך" •

שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה  

 ."להיות
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 .קווים כלליים
 ?מאיפה זה הגיע

 .הגישה ההתנהגותית הראשונית

 .המעבר לגישה הקוגניטיבית

 .CBT -הופעת ה
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  20 -הפסיכותרפיה במאה ה

התנהלה בי  שתי מסורות 

 עיקריות
 המסורת ההתנהגותית

 .המסורת הפסיכואנליטית

כאשר ברקע היו גם הגישה  

גישות  , ריאנית'הרוג

טיפולים , אקסיסטנציאליסטיות

אקספרסיביים ומסורות הקשורות  

 למזרח ולבודהיזם

 www.hebetim.co.il 



קובעת שאנחנו מונעים על ידי פעילות עצבית  •

חשמלית ומכלול תהליכים מכניים של התנייה 

 (.קלאסית ואופרנטית)

ואי  היא כוללת התייחסות כלשהי למושגים •

 .כגו  רגש או חשיבה" מנטליים"
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התנהגויות פתולוגיות נרכשות על ידי למידה •
  .ויכולות להשתנות על ידי למידה חדשה

מהווה , ההתנהגות הנרכשת על ידי למידה•
סיבות הנעוצות בבסיס "ולא ה, מוקד הטיפול

 ". הסימפטום

,  "בעיה אחרת"אינו מבטא " סימפטום"ה•
 אלא שהוא מהווה הבעיה עצמה, עמוקה יותר

 
• Prochasa: Systems of Psychotherapy 
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 ....והמתודה 

אי  להניח ששיטת טיפול תהיה יעילה אך ורק •

 .  מפני שהיא נמצאת בהלימה לתיאוריה מקובלת

על שיטות הטיפול להיבח  בצורה אמפירית  •

 .  ולהוכיח את יעילות 

 .גם את התיאוריות עצמ  יש להוכיח בצורה דומה•

יש לקבוע מטרות ברורות ומוגדרות  , לשם כך•

 .התנהגותית
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• Behavioral psychotherapy comprises a variety of therapeutic 

methods that aim to change abnormal behavior directly rather 

than by  analyzing hypothesized conflicts.  

• The problem may be a behavioral deficit (e.g. phobic 

avoidance, social skills deficit, erectile failure) or excess 

(compulsive rituals, sexual deviation, tics) which causes severe 

handicap.  

• The main aim is to alter that behavior which restricts the 

patient's social, work, and day-to-day activities, thus 

improving his quality of life.  

• For anxiety-related problems like phobic and obsessive-

compulsive disorders most behavioral treatments employ some 

form of exposure to situations which evoke fear and/or rituals. 

www.hebetim.co.il 



• In recent years increasing emphasis has been given 

to the self-help aspects of behavioral psychotherapy. 

Behavioral psychotherapy is not something done to 

the patient but rather is carried out with him.  

• In most cases the therapist's role is that of teacher, 

coach and monitor while the patient executes his 

treatment himself. What the patient does between 

sessions is at least as important as what happens 

within sessions.  

www.hebetim.co.il 



www.hebetim.co.il 



 .קווים כלליים

 ?מאיפה זה הגיע
 .הגישה ההתנהגותית הראשונית

 .המעבר לגישה הקוגניטיבית

 .CBT -הופעת ה
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A Psychological Laboratory 

E. Bradford Titchener (1898) 

  מאז שנה עשרים כבר חלפו :כתב הוא 1898 -ב•

  המעבדה את יסד (Wundt) וונדט שפרופסור

 .לייפציג באוניברסיטת הראשונה הפסיכולוגית

  מהפכני אופי בעלת עבודה שם מבצעים מאז•

  שבוצעה פסיכולוגית עבודה מכל בתכלית השונה

 .כה עד
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 כתב יד מקורי

 של וונדט
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 .קווים כלליים

 ?מאיפה זה הגיע

 .המעבר לגישה הקוגניטיבית

 .CBT -הופעת ה
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 בהמשך הגיעו

 הפסיכולוג -פבלוב•

 .מנסח החוקים – טורניקה•

אלברט  "הקלינאי עם ניסוי  -ווטסו •

 ".הקט 
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 הבא נפרט כיצד הגישה ההתנהגותית התפתחה

 ?מי זה

www.hebetim.co.il 
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 :ההתנייה הקלאסית ספקה לנו את העקרונות האלה
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 :ההתנייה הקלאסית ספקה לנו את העקרונות האלה
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 התרומה הגדולה של גילוים אלו הייתה

הפרשת רוק אצל הכלב של פבלוב נוצרת בגלל  •

שצליל   -הרפרזנטציה של המזו  -"המחשבה"

 הפעמו  מעורר  

 .ולאו דווקא נוכחות המזו  עצמו•
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 ...במקביל בצד השני של האוקיאנוס

 ורנדייק'תקופסת ההפתעות של 
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 התנהגות        שיפור במצב          עליה בסבירות שההתנהגות תחזור  

 על עצמה                                                                  

 התנהגות        הרעה במצב         ירידה בסבירות שההתנהגות תחזור  

 על עצמה                                                                

 'התנהגות א

 'התנהגות ב

 '                            שיפור במצב          עליה בסבירות שהתנהגות ג'        התנהגות ג

 תחזור על עצמה                      '                                         התנהגות ד

 'התנהגות ה
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Thorndike’s  Laws  of  Learning   

 ורנדייק'תחוקי הלמידה של 

          Law of Readinessחוק המוכנות 

                  Law of Effectחוק התוצאה 

               Law of Exerciseחוק התרגול 
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 S-Rהנחות בסיס של תורת הלמידה 

קשר אסוציאטיבי באמצעות סמיכות יצירת •

 מאורעות

 בזמ  , המתרחשים בו זמנית במרחבאירועים –

 שרירותיות•

 כל תגובה, כל גירוי–

 האורגניזם הוא ריק•

( Ss)האוספת גירויים " קופסה שחורה"האורגניזם כ•

 (Rs)ותגובות 

 האורגניזם פסיבי•
 "  התנייה"מטאפורה ל–
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 דרך אגב

 .אף אחד מהחוקים האלה איננו נכו •

 .אך הם שלטו בפסיכולוגיה במשך חצי מאה•

 .ועדיי  משפיעים על החשיבה הקלינית שלנו•
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BEHAVIOR AND THE CONCEPT OF MENTAL DISEASE 

WatsonJohn B.  

First published in Journal of Philosophy, Psychology, and 

Scientific Methods, 13, 589-597. 1916 

 

אני מנסה להוכיח שמערכת ההרגלים אינה חייבת להיות  •

"  מודעת"וכוונתי במקרה זה למושג " )מודעת"מכוונת או 

כפי שאני מאמי  גם שהעוסקים   -הינה שמשמעותה 

שהמטופל אינו יכול להביע   -בפסיכופתולוגיה מתכוונים 

אשר נעשה במהלך הזמ   , במילים את העיוות בהרגליו

 (.לחלק מהציוד הביולוגי העומד לרשותו

ההשלכה ברורה והיא שבפסיכונוירוזות עלי לנסות ולאתר  •

ועלי לנסות   -לקויים בהסתגלות  -הפרעות בהרגלים שהם 

של  , ולתאר את הממצאים במונחים של תגובות לא הולמות

תגובות שגויות ושל העדר  המוחלט של תגובות לפריטים  

 .  ולמצבים בחיי היומיום של המטופל

www.hebetim.co.il 

../articles/Introduction to watson.doc


 ?כיצד מסביר את הפסיכואנליזה

בשיחה זו מילים מסוימות  . את תהליך התראפיה בשיחה עם המטופל•

העיוותים בהרגלים נעשים . מעבירות מסר של בעיתיות וקשיים בתפקוד

בהם נעשה שימוש  ,  ברורים עוד יותר באמצעות תוצאות מבחנים

על ידי ניתוח של חלומותיו של , בשיטת האסוציאציות המילוליות

.  על ידי הסקת מסקנות ועל ידי פרשנות הגיונית של תצפיות, המטופל

מהלך התפתחותו  , ומקורו, במהלך הזמ   העיוות בהרגלים מאותר

 . ותוצאותיו מתגלות במלוא 

,  אף  כי לא תמיד, בדרך כלל(, החינוך מחדש של המטופלבשלב זה •

הוא כבר החל ברגע שהרופא , למעשה. כבר החל( בהתאם למי  המטופל

הגיע לדרגת היכרות מספקת של עם המטופל על מנת להתחיל באנליזה  

בריל טוע  שהוא לא יתחיל באנליזה עד אשר יכיר את המטופל לפחות )

 (.  במהלך שבוע
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 ....ואז הגיע
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Skinner 

העקרונות והתהליכים של התניה אופרנטית הם תוצאה של •

שלפיה נית   ,  פילוסופית הבהביוריזם הרדיקאלי של סקינר

. לקבל אך ורק את ההתנהגות הגלויה כמטרה לגיטימית למחקר

אירועים  )סקינר טע  שנית   לכלול התנסות סובייקטיבית 

אולם חלקם תמיד  , בניתוח ההתנהגות במהלך הניסוי(  אישיים

;  חמשבות ורגשות הינ  תוצר משני בהתניה אופרנטית. מוגבל

 .  אי  הם יכולים להשפיע באופ  סיבתי על ההתנהגות
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 האינסטרומנטלית ההתנייהמשמעות 

התנהגות רצונית נימצאת בשליטה של אירועים •

 סביבתיים

 (הקשר בי  התנהגות ותוצאות)            

 אופרנטית / כל למידה היא התניה אינסטרומנטלית•

חוקי ההתנייה האיסטרומנטלית הינם החוקים של  •

 (מסתגלת)התנהגות אדפטיבית 

 הרגלים  •

 תמריצים  •
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 המודל ההתנהגותי

S Black Box R 
 גירוי

 קופסה שחורה
 תגובה
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אלא  , מודל זה אינו נחלת ההיסטוריה

את הטכנולוגיה , בי  היתר, שיצר

 :הטיפולית החזקה ביותר הקיימת
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 .קווים כלליים

 ?מאיפה זה הגיע

 .הגישה ההתנהגותית הראשונית

 .CBT -הופעת ה
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,  הוכיחה טולמ קבוצתו של •

שבעלי חיים יכולים גם הם  

לעשות שימוש בידע רכשו  

בעת שרצו במבוך ללא קבלת 

 תגמול

או " למידה טרומית"זאת •

 "מוכנות ללמידה"



 וששינויים בלתי צפויים באיכות התגמול 

להחליש קשרי למידה גם כאשר בעל החיים עדיי   יכולים •

 .  מקבל חיזוקים חיוביים עבור מעשיו

שהפחתה בלתי צפויה בכמות הדגים  1942 -ב קרספי•

התגמול יכולה לגרום לחולדות באופ  זמני לרוץ במבוך 

לאט יותר מאשר בעלי חיים שלא נחשפו לשינוי בכמות 

 .  החיזוק החיובי

עליה בלתי צפויה בכמות התגמול יכולה לגרם  , בהתאם•

 .  לעלייה זמנית במהירות ריצה

 בקיצור החולדות אינ  פראייריות וה  גם בהסתדרות•
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 הקוגיטיביתההיבט עם הכנסת 

 .  מקבלת הנפש מיקום מרכזי במסגרת התיאוריהשוב •

נעשו מאמצים לפשט את המושגים המגדירים התנהגות  אמנם •

 .  אך מאמצים אלה לא הוכתרו בהצלחה, ולמידה

על  , מעדיפים אילו נית  היה להתעלם מתופעת הנפשאולי היינו •

 .אך אי  זה תואם את המציאות, מורכבותה

אפילו מבחינת היגיו  פשוט קשה להתעלם מקיומה של התופעה  •

שאנו חשים שהנפש  בוודאי בחוויה האישית שלנו , הנפשית

 .  שלנו שולטת בהתנהגותנו
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 המודל הקוגניטיבי

www.hebetim.co.il 

תגובה   גירוי

 מוסווית

גירוי  

 מוסווה
 תגובה 

מתווךמודל   
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,  בנוסף להשפעות הקוגניציה

התיאוריות ההתנהגותיות 

המוקדמות שללו אפשרות של  

מודל  -השפעות גנטיות וביולוגיות

כלומר מודל , Tabula Rasa  -ה

 ".לוח נקי"של  
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שני תאורטיקנים חשובים ביצירת תורת  

 :הלמידה החברתית

www.hebetim.co.il 

Julian B. Rotter Albert Bandura 
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 ?אז מה המודל של בנדורה אומר
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 כדאי לשים לב  שהגישה הזאת

מחזירה את החופש למודלים 

 –הפסיכולוגיים וגם האחריות האישית 

ראו את דעתו של ויקטור פרנקל בנקודה  

 .זאת

../movies/victor frankel space between Sand R.wmv


 :אם כך יש לנו מודל כזה

 

 מציאות

 מערך

 ביולוגי

 מוחי

 ארגו 

 סמנטי

 מתווכים

 קוגניטיביים

 יתכ  

SE ש-  

)self efficacy) 

הוא החשוב   

.שבהם   

 

 פעולה
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 על סמך עובדות  , כך הלכה ונבנתה

 "קוגניטיבית"האמת ה, אמפיריות

כפי ( גירוי)אדם אינו מגיב למציאות 

 .אלא כפי שהוא תופש אותה, שהיא
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 :המודל האונטוגני של האדם

www.hebetim.co.il 



מושגים חשובים של הגישה הקוגניטיבית במוב  של  

 ".פסיכולוגיה קוגניטיבית"

•Coping  / Stress inoculation   חיסון מפני תגובות דחק/ התמודדות 

•Appraisal                                                                    הערכה 

•Problem solving                                                  פתרון בעיות 

•Decision making                                               קבלת החלטות 

•Planning                                                                       תכנון 

•Attributional Styles                                             סגנונות יחוס 

•Locus of control                                                 מיקוד שליטה 

•Expectancies                                                               ציפיות 

•Cue responses                                                  תגובות לרמזים 

•Stimuli control                                                   שליטה על גירויים
Etc, etc, etc.   וכו' וכו' וכו                                                           ' 
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אם התיאוריה נכונה נית  לחזות באמצעותה   

 אירועים עתידיים

אם התיאוריה נכונה והתחזיות נכונות נית   •

שמתאוריה זו נית  לגזור שיטות  , להסיק מכך

השניונית  , מניעה ברמה הראשונית

 .והשלישונית

אי  לתיאוריה ערך , אם לא נית  לעשות כ •

והיא אינה שווה את הנייר עליו היא  

 !!!!!כתובה
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 .קווים כלליים

 ?מאיפה זה הגיע

 .הגישה ההתנהגותית הראשונית

 .המעבר לגישה הקוגניטיבית
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 איך זה התחיל
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 "ליניארי"המודל הראשוני ה
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 :אשר תלמדו עליו במהלך הלימודים, במודל מעמיק יותר

 תיאורית הסכמות•

 

המתאים מאד לטיפול  " טיפול בסכמות"אשר הולידה את ה•

 .בהפרעות אישיות
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מודל הסכמות או המודל הליניארי  

מסביר יפה את השפעות הקוגניציה  

 על הרגש

Up-Bottom model 

 מודל מלמעלה למטה
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אבל מה לעשות כששאר הניסויים  

 סטרית -מראים שהדרך היא דו

Bottom-Up model 

 מודל מלמעלה למטה
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Botton-Top therapies 

 .חשיפה -טיפול התנהגותי•

 ".  חווייתיים"טיפולים •

 (Mindfulness)קשיבות •

 .הרפייה•
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עדיי  כל המודלים האלה נשענים  

 "תוכ "באופ  בולט על 
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 :לסיכום

 הטיפול הקוגניטיבי

 העכשווי

 "סכמטי"ה
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 גלים 3היום מקובל לדבר על 
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 ממה מורכב הגל השלילי

 .שילוב עם טכניקות חווייתיות•

 .דגש רב יותר על הרגש•

בעיקר מדיטציה  , הסמכות על תורות המזרח ושילובם בטיפול•

 .וקשיבות

-גישה מטה)דגש על תהליכים קוגניטיביים מעמיקים •

 (.קוגניטיבית

 .טיפול בהפרעות קשות יותר•

 דגש גם על פסיכולוגיה חיובית•
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