
Page 1 

 עקרונות הטיפול הקוגניטיבי

 בסקי’מרצ. ס  ר”ד
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 ?למה אנחנו כל כך פופולאריים

EVIDENCE BASED 

הטיפול  , בניגוד לצורות  אחרות של פסיכותרפיה
הינו מוגבל , הקוגניטיבי הוא לרוב מתמקד בהווה

.  בזמן והוא נוטה ללמד פתרון בעיות באופן שיטתי
בעצם חלק גדול מהטיפול עוסקים בפתרון בעיות 

 עכשוויות

בנוסף לכך המטופלים לומדים מיומנויות אשר  
 מלוות אותם לכל חייהם

איתור  : בין יתר המיומנויות שהמטופל לומד נמצא
וזיהוי עיוותי חשיבה הקשורים לעצמנו ולאחרים  

מודעות  )ומיומנויות התנהגותיות משופרות שונות 
 (עצמית
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 ככה צריך להיות וככה זה
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 : בהפרעות נפשיות שונות CBTיעילות מוכחת של 
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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 :ואם מישהו לא מאמין לי
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 ממבט לוויין
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 כל התורה על רגל אחת

מכונה  

 הלומדת

 והלמידה

 משנה
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 :אבל יש בעיה לא קטנה
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 ?מה הבעיה עם זה
,  שנדרשת החלטה של האדם לעבוד על עצמו•

להשתלט על עצמו ולשלוט ברגשותיו האפלים  

 .ביותר

כליפת המוח נדרשת להשתלט על המערכת  •

 .  הלימבית

 "האגו מתבקש לשלוט על האיד"•

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

 .לויקטור פרנקל

 שלא לדבר על וולידציה וכאלה•
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אבל העסק  

הוא עוד יותר 

 מסובך

 עבודה  חווייתית

../סרטונים/הדגמות/Imagery Early experiences.wmv
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המטפל נשאר תצפיתי ולא   CBT -ב

 מפרש
דרכים רבות להבנת  •

 המתרחש

המטופלים  לעיתים •

מפתיעים אותנו בדרכי  

ההבנה או תפיסה של 

 .המציאות

חשוב שנשמע מה הם  •

חושבים ומרגישים מעבר  

 למה שהתיאוריה אומרת

 בקמסיפורי 

../סרטונים/observing and challenging our thinking.wmv
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 ממבט מטוס
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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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 CBT -אבני יסוד ב

 הפורמולציה
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והגירוי מפעיל אצלנו תבניות   -יש גירוי

 קדומות

 גירוי

הפעלת  

 סכמה
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בהמשך אנו מפרשים את מה  

 שקורה ומרגישים בהתאם

 גירוי

הפעלת  

 סכמה

תגובה 

 מחשבתית

 תגובה

 רגשית
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רגשותינו קשורות להתנהגויות ולתחושות  

 גופניות
 גירוי

הפעלת  

 סכמה

תגובה 

 מחשבתית

 תגובה

 רגשית

תגובה  

 התנהגותית

תגובה  

 פיזיולוגית
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המחשבה או ההתנהגות  , לעיתים עצם הרגש

 מהווים בעיה ומעוררים תגובות משניות

 גירוי

הפעלת  

 סכמה

תגובה 

 מחשבתית

 תגובה

 רגשית

תגובה  

 התנהגותית

תגובה  

 פיזיולוגית

התייחסות  

 משנית
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בסופו של דבר מכלול התגובה שלנו מהווה 

 גירוי נוסף שאליו אנחנו מגיבים  שוב

 גירוי

הפעלת  

 סכמה

תגובה 

 מחשבתית

 תגובה

 רגשית

תגובה  

 התנהגותית

תגובה  

 פיזיולוגית

התייחסות  

 משנית
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 ההמשגה הבסיסית הינה

 גירוי

הפעלת  

 סכמה

תגובה 

 מחשבתית

 תגובה

 רגשית

תגובה  

 התנהגותית

תגובה  

 פיזיולוגית

התייחסות  

 משנית



Page 21 

 ההמשגה הבסיסית הינה

 גירוי

הפעלת  

 סכמה

תגובה 

 מחשבתית

 תגובה

 רגשית

תגובה  

 התנהגותית

תגובה  

 פיזיולוגית

התייחסות  

 משנית
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 ?ביומיים הנותריםומה נעשה 
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 :החלק הקוגניטיבי
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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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 תהליכית -מעבר לתוכן הסכמות יש גם רמה אחרת 

 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

../סרטונים/Test Your Awareness_ Do The Test.mp4
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ותפקידו של הטיפול  

 :הוא
 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

../סרטונים/v frankel meanings.wmv
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הטיפול משפר את 

 בוחן המציאות

מתוך הנחה שאין  

שום סיבה בעולם 

, להרגיש חרד

דיכאוני או להיות 

 פסיכוטי

../סרטונים/posit think vs reality testing.wmv
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 :החשיבה האוטומטית

כל אדם מפרש את מה שהוא חווה במקביל  •

לתופעה הזאת אנו קוראים החשיבה  . לחוויה

 .האוטומטית או הדיבור הפנימי

טיב הדיבור הפנימי הוא זה שקובע את הסכמות  •

הקוגניטיביות והרגשיות שאנו נפעיל במצב  

 .הקיים

אנו מפרשים את המציאות במקביל בשני  •

 :  רובדים

 (העובדות -רמת המציאות )מה מתרחש –

 .מה מהמשמעות של מה שמתרחש–
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ומתחת לכך יש אמונות יסוד  

 ואמונות ליבה

מה אני חושב על עצמי ומה אני חושב  

 על העולם
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 יותר" פסיכואנלטיים"ואולי דברים 

 modes -כמו ה
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 מטופלת כתבה בסיכום הטיפול שלה
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 ואף הוסיפה
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 :מטופלת כתבה כך
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 :מטופלת כתבה כך
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 :מטופלת כתבה כך
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איזה מטפל נדרש לסביבת עבודה 

 .דרשנית כזאת
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ומה נדרש  

 :מהמטפל
לעבוד בשיתוף  , פתוח, סקרן, מכבד, היכולת להיות אמפתי

 .  ולהיות בלתי שיפוטי, פעולה

 .להיות מתעניין ומתלהב

המתבססת על הנתונים  , קוגניטיביתהמשגה יכולת 

 .המתקבלים

 .טיפוליתלהקים ולקיים ברית היכולת 

הליבה הרלוונטיות  לחנך את המטופל אודות סכמות היכולת 

לה להבין את  / לו הנדונות והיכולת לעזור ביותר לבעיות 

 .אלוהמקור הבסיסי של אמונות 

להקצות משימות  , היכולת לפעיל את המטופל בחיי יומיום

התנהגות שלו  את המטופל לעקוב אחר ללמד , מדורגות

הכרוכות  והתנהגויות העצמית השליטה ולעודד הגברת  

 .בהנאה
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ומה נדרש  

 :מהמטפל
ואת הדירוג  , חשיפה ומניעת תגובה, לנצל טכניקות הרפיההיכולת 

 .מפחידיםשל חשיפה למצבים 

תוך הדגשת  , היכולת לעודד או לגרום לחשיבה תפקודית

 .ההתנהגותשיש לכך על מצב הרוח ועל ההשפעה 

 .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  להיות רגישים בנושאים היכולת •

 .והקשורים לערכים

לרבות שימוש  , היכולת להיות גלוי עם המטופל•

 .בחשיפה עצמית אם זה מתאים

 .בהדרכהללמוד ולצמוח היכולת •
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 וכעת כמה פטנטים
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 עמודות 3תחילת העבודה היא על טופס 

 מחשבה רגש אירוע

../סרטונים/הדגמות/3 colum-1.wmv
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 :בשלב מתקדם יותר עוברים לטופס הזה
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 :טעויות חשיבה שכיחות

www.hebetim.co.il 
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48 

בספר בוחרים להרגיש טוב יש המשגה שאני  

 טעויות חשיבה 12עד 10 -אוהב יותר ב

www.hebetim.co.il 
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 !!!לא לשכוח את הרגשות
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 טכניקות טכניקותטכניקות 
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 אבל תוך הפקדה על רוח השיטה

 (עיין ערך הרצאת מיכל)
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