
 

  

  

  

  

  

 CBTשלושה גלים של 

יקר על תיאוריות מתבסס בע תי:וגגל התנה-הגל הראשון.1
הלמידה הביהביוריסטיות. על פי גישה זו הפרעות נפשיות 

נובעות מהרגלים בלתי יעלים שנרכשו במהלך החיים והפכו 
 -ורות עיקריות ללמידת התנהגותצ 2קיימות  .לדפוסי התנהגות
 אופרנטית. והתניההתניה קלאסית 

יש  יטיביתעל פי הגישה הקוגנ טיבי:יהגל הקוגנ -הגל השני.2
גישה זו טוענת כי חשיבות להתמקדות בפעילות הסמויה. 

אנשים שונים יגיבו לאותו גירוי באופן שונה כתוצאה מתהליכי 
טיבית הלמידה היא יבגישה הקוגנקנות. עיבוד מידע והסקת מס

על פי גישה תהליך מסודר של קליטת גירוי, חשיבה, התנהגות. 
שיות הם דפוסי חשיבה לא זו, מה שגורם להפרעות רג

 נלים. פונקציו
הוספת מודלים טיפוליים ותיאוריות אשר  -הגל השלישי.3

ת, מדגישות עקרונות נוספים של קבלה לא שיפוטית של מחשבו
   ס וכו'.מיינדפולנ

CBT 
התערבות וגישות טיפוליות המאופיינות משפחה מגוונת של 

ירית, עושות שימוש בעקרונות של מבוססות אמפ בכך:
יקוף ושיתוף המטופל בתהליך מדגישות שתיאוריות למידה, 

הווה ולא על הטיפוליות,שמות דגש בעיקר על הובמטרות 
 העבר.

 שיבה:טעויות ח
 םכול או כלו. ה1
 . -הכללה מוגזמת.2
 חשיבה מסננת פילטר שכלי,.3
 יפסילת החיוב.4
 מסקנות מוטעות.5
  העצמה ומזעור.6
 חשיבה רגשית.7
  רצריך ואסו. 8
 קת תוויתהדב.9

 פרסונליזציה.10

 נוך פסיכולוגיחי
 -החינוך הפסיכולוגי כולל הסבר על ההפרעה וטבעה

בנוסף, סיים. דכדוך וכו' כרגשות נורמליים ובסי/פחד/חרדה
 -נותן הסבר על הערוצים בהם באה ההפרעה לידי ביטוי

וגופני. בנוסף, בחינוך  טיבי, התנהגותי, רגשייקוגנ
טיפול. ההסבר כולוגי אנו נתן מידע על אופי ודרך הסיהפ

בהגברת המוטיבציה לטיפול בקרב חינוכי מסייע -הפסיכו
 המטופל והוריו. 

 

 אלברט אליס
על פי אליס, כשיוכל אדם לזהות את המחשבות נטיבית. אבי הגישה הקוג

ליצור , הוא יוכל להתנגד לאוטומטיות של השפעתן ורציונליות שלו-הלא
 מחשבות יעילות. 

 ABCDE -פו"תמודל אמ
 הו שקרה לנומש -ירועא-א
 ליתרציונלית ובלתי רציונ -מחשבה-מ
 .רגשית, גופנית, התנהגותית -תגובה/תוצאה-ת
 .הלא רציונליות על מנת לשנותן עם המחשבות ויכוח -ו
 ת עולם אפקטיבית יותר. פילוסופיה חלופית ותפיס -פ

כדי לשנות את החלקים הבלתי מתפקדים רגשית נדרשים הצעדים 
 הבאים:

 מודעות לכך שאנו אחראים על יצירת הבעיות שלנו. .1
 . קבלת הידיעה שביכולתנו לשנות הפרעות2
 ציונליות..הכרה בכך שהבעיות הרגשיות שלנו נובעות מאמונות לא ר3
 .ערעור על האמונות השגויות4
 רצון אמיתי לשנות..5
  ת:סוגים של חשיבה לא רציונלי 4
רך שלהם. ים המתעקשים שדברים יקרו רק בדאנש -חייביזם-. תובענות1

 .ללא פשרות שבתית,קשות מחמאופיינים בנו
 , גינוי של כל האישיות.כשלון כוללתתחושת  -. הפחתה בערך עצמי2
 הגרוע מכל הולך לקרות. -נוראיזם-.מחשבת קטסטרופה3
  ול נמוך וקושי לשאת גירויים לא נעימיםסף תסכ .4

 עבודה עם הורים 
 בעבודה עם ההורים נעמוד על שלוש דברים:

 טימציה.קבלת המצוקה של הילד, מתן מקום ולגי* 
 הימנעות מאשמה  *

 * דרישה לתפקוד 
  שני דפוסי הורות:

ני אדבר עם המורה במקומך", "בואי תשני  "א-ההורה המגן
הזמן של ההורה הפך    -מוביל לשחיקת הגדול האישייתי"..א

להיות הזמן של הילד, המרחב האישי הצטמצם, אני מזדהה 
 עם החרדה של הילד. 

ה פוחד ממנו?" "תרביץ חזרה"  "מה את-ההורה הדורש
יוצר  הורה זה . "תפסיק עם השטויות אין לך שום בעיה"

ההתנהגות, הילד לא  אני מאוכזב מ  -גבול אישי בלתי חדיר
 רוצה להתבגר, אני לא מבין אותו. 

עבודה עם הורים, הצעד הראשון הוא יצירת ברית  ב
הורים מרגישים לעיתים שאינם ממלאים את   ת.טיפולי

התפקיד ההורי, חשוב מאוד להתחבר לסבל של ההורים ולא  
 רק לסבל של הילד.  

פונטני על  דברים שההורה עושה באופן ס -דציה הוריתאקומו
נת למנוע מהילד לחוות חרדה. ככל שהאקומודציה גבוהה מ

באקומודציה, ההורה  פרעה התחלתית גדלה.יותר, כך ה 
מתייצב בין הילד לחרדה כדי שהיא לא תגיע לילד. בתמיכה,  

ודד עם החרדה.  ההורה מתייצב לצד הילד ומאפשר לו להתמ
ה היא האם העמדה של ההורה מחזקת את התפיסה  השאל

של הילד שהוא חלש ולא יכול להתמודד, או שהיא מחזקת  
 את התפיסה שהוא מסוגל לשאת חרדה.

   מרכיבים לעוגן הורי: 4
 אני כאן ואני נשאר כאן   -נוכחות. 1
י טריגרים והפחתת תגובות  זיהו -. שליטה עצמית2

 . אימפולסיביות
 גורמים מייצבים.  -. כללית ושגרה 3
  עזרה בשיתוף משפחה, חברים, -רכת תמיכה בניית מע .4

 ס.ביה"

 KBECיטיבי של הקוגנ המודל
הן הרמה הבסיסית של המחשבות, האמיתות האבסוליטיות   אמונות ליבה 

האדם תופס את  משפיעות על האופן בו  אמונות אלושיש לנו לגבי עצמנו. 
ר האדם מאמין בהצהרות השליליות לגבי עצמו, הוא  כאשיטואציה. סה 

לו להגן על עצמו ועל  , כללים וקווים מנחים שיסייעו מתחיל לפתח הנחות
, ולאני חייבת להיות הכי טובה בהכ  לא טובה )אני הערך העצמי שלו. 

  "אם לא ארצה רצונות של אחרים אף אחד לא יאהב אותי" (
 
 

 הבדלים בין גל ראשון לגל שני

 גל שני גל ראשון

יה שמה דגש על התנהגות גלו
 הניתנת לתצפות וכימות

ההתנהגות הגלויה היא רק חלק 
מהסיפור, יש חשיבות 

מקדות בפעילות הסמויה, להת
 בתהליכים פנימיים

רוב האנשים יגיבו בצורה זהה 
 ו גירוילאות

לגירוי זהה אנשים שונים יגיבו 
 באופן שונה

הלמידה היא תהליך של קליטת  וק/עונשלומדים באמצעות חיז
 גירוי, חשיבה והתנהגות. 

גישה מצומצמת ועוסקת 
 בהתנהגויות נצפות

 מסבירה תהליכים ולמידות. 

 

ף מספר לנו  הגו -ציר גופני
איך אנחנו מרגישים  

 בסיטואציה. 
  מטרות:

*הקשבה לגוף כמאותת  
 ומסמל 

*חיזוק תחושת השליטה דרך  
 שליטה גופנית 

 : עבודה על פיזיולוגיה כוללת
*בדיקת מצב הצרכים  
 הפיזיים וניסיון לאזנם 

,  *פעילות גופנית )אנדרופינים
 לפרוק מתח(  

 מסלולי עוררות:  2
TOP DOWN- גיע מהראש  מ
 ונותן אות לגוף 

BOOTOM UP-   מתחיל
משפיע על  משהו בגוף ש 

 המחשבה. 
הרגעה עצמית בעזרת פעולות  

 פיזיות 
נשימה איטית, שתיית מים,  

בליעת רוק, כיווץ שרירים  
נועת ידיים, חצי  יה, תוהרפ

 '.  חיוך, תנועת עיניים וכו
 

 ציר רגשי
ן  ישים לאופלת הבנת הקשר בין האופן בו אנו מרגת. התח זיהוי ושיום רגשו 

 ו חושבים.  בו אנ
א להעלים רגשות, אלא לטפח יכולת לשאת ולהבין  היא ל מטרת הטיפול

אנו נשאף לצמצום הניסיון להמנע מרגש לא נעים בדרך    רגשות.
הימנעות  חקה או רומינציה. יטיבית, באמצעות דיכוי רגשה, הדקוגנ

 מגבירה מצוקה לאורך זמן.  
 ה. שורת טובה,תגובה לסכנהתמצאות במציאות, תק -תפקיד הרגשות

 ששת העקרונות הנלמדים במודעות רגשית: 
 חוות את הרגש באופן מלא . לאפשר ל1
 .להיות נוכחים ברגע, לא לחיות בעתיד או בעבר2
נסות  רגשות או ללאפשר לרגשות להגיע, לחלוף, מבלי לנסות לדחוק . 3
 היצמד לרגשות אחרים.  ל
 ת הסכמה לא להרגיש טוב לעיתים.  מודעות לרגשות כולל.4
 . המשמעות של המודעות אינה בהכרח קבלה של המצב או הסביבה 5
, להיות בחוויה לעצמנו להרגיש לאפשר  -וטיות . קבלת הרגש ללא שיפ6

  הרגשית. 
 
 

 פחד וחרדה
הרגשה המתעוררת לנוכח מצבים מוגדרים   -פחד

 ומציאותיים.  
מתייחסת לתחושות דיפוזיות יותר ופחות ספציפיות   -חרדה

, אף כי עלולה להתעורר לנוכח המציאות. חרדה  ומציאותיות 
עתיד  במחשבה של האדם ועוסקת בחשש מפני ה מתקיימת 
 להתרחש. 

 קוגניטיבי ציר 
  ת הוא חשיבה דיספונקציונלית.הפרעות רגשיו מקורן של 

טעויות חשיבה, מופיעות באופן   - מחשבה אוטו'מאפייני 
מנוסחות בתמצות, מגיעות ברגעי לחץ, לרוב ספונטני, 
 שליליות.  

 שלבים להבניה קוגניטיבית:  3
 יונליות ת לא פונקצ הוי מדויק של מחשבו. זי1
 חינת המחשבות באופן אובייקטיבי יותר . ב2
ואז  . הערכה מחודשת של המחשבות לאור הראיות שנאספו 3

 קין.  מציאת מחשבות חלופיות, מבוססות בוחן מציאות ת 
כרות עם המטופל. מאפשרת  דורשת ה  -טכניקת החץ היורד

"אם  להגיע לאמונות הליבה המשפיעות על הערך העצמי. 
נוגע לעצמך היא נכונה, מה זה אומר  המחשבה הזו שיש לך ב

  מהי המשמעות לגבייך?" עלייך?
 צעדים: 4מודל 

 זיהוי מחשבה טוטלית . 1
 . הצבת סימן שאלה במקום סימן קריאה 2
 והכוונה לפעולה . החלפה למחשבה מאוזנת 3
  ...? ה אני יכול לעשות כדימ -. הכוונה לפעולה 4

נועד לשנות את הדבר שאדם אומר לעצמו  -דיבור עצמי חיובי
 סיבות בעייתיות.  כשהוא חווה רגש מטריד או נתקל בנ

 

 התנהגותי ציר 
הבנת תגובת החרדה כרצף  

של התניות קלאסיות,  
הניתנות להתרה ויכולות  

נוטרלות על ידי  להיות מ
כן לגירוי המקטין  שידו

 פה.  נעשה על ידי חשי . חרדה 
 בניית היררכיית חשיפות 

 מלית י רון התנועה המינעיק*
 חשיפה בדמיון*
 חשיפה הדרגתית במציאות *

 - עקרונות חשובים לחשיפה
בכל שלב   -. הדרגתיות1

עם רמת חרדה מתמודדים 
 עולה. 

זור על  יש לח   -. חזרתיות2
  4משימת החשיפה לפחות 

 פעמים במהלך השבוע.  
יש להישאר מספיק   - . זמן3

זמן במצב המפחיד במהלך 
החשיפה עד שהחרדה תרד 

 צי. בח 
 


