
 טיפול קוגניטיבי התנהגותי

 



 הגדרות מטרות הטיפול ובניית חוזה

 חינוך פסיכולוגי

זיהוי מחשבות  
 אוטומטיות

 ואמונות

 זיהוי אמונות בסיסיות

 הגמשת או שינוי אמונות

בניית סולם של   רכישת כלים
 התנהגויות

 חשיפה הדרגתית  



 חינוך פסיכולוגי

למה זה טוב? 



 הילחם או ברח

 הלחם או ברח

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdJpLvSTZMU




 21הילחם או ברח במאה ה 

 21הילחם או ברח במאה ה  

 

 2סרט  21הלחם או ברח במאה ה   

 

3סרט  21במאה ה ברח חלם או ה 

 

השלכות קצרות טווח של מתח על הגוף 

 

 סרטון לילדים –מתח והתמודדות איתו 

https://www.youtube.com/watch?v=7S_BB7R8NMU
https://www.youtube.com/watch?v=7S_BB7R8NMU
https://www.youtube.com/watch?v=7S_BB7R8NMU
https://www.youtube.com/watch?v=mtRrxNTnyh8
https://www.youtube.com/watch?v=mtRrxNTnyh8
https://www.youtube.com/watch?v=mtRrxNTnyh8
https://www.youtube.com/watch?v=mtRrxNTnyh8
https://www.youtube.com/watch?v=mtRrxNTnyh8
https://www.youtube.com/watch?v=mtRrxNTnyh8
https://www.youtube.com/watch?v=aDVQXbNrpkU
https://www.youtube.com/watch?v=aDVQXbNrpkU
https://www.youtube.com/watch?v=aDVQXbNrpkU
https://www.youtube.com/watch?v=aDVQXbNrpkU
https://www.youtube.com/watch?v=aDVQXbNrpkU
https://www.youtube.com/watch?v=aDVQXbNrpkU
https://www.youtube.com/watch?v=aDVQXbNrpkU
https://www.youtube.com/watch?v=1p6EeYwp1O4
https://www.youtube.com/watch?v=s93ywqFa6CM
https://www.youtube.com/watch?v=s93ywqFa6CM
https://www.youtube.com/watch?v=s93ywqFa6CM
https://www.youtube.com/watch?v=s93ywqFa6CM


 מדוע הבנה של מתח חשובה

 הבנה מה קורה לגוף שלי–  

מגביר את היכולת להתמודד 

מחצין את הקושי 

 

 



  Keller,  Litzelman et al  

Health Psychol. Sep 2012; 

 מבוגרים   30,000המחקר עקב אחרי

כמה לחץ " ,שנשאלו, שנים 8במשך  ב"בארה

ה  /האם את",  "?חווית בשנה האחרונה

והחוקרים   "?שהלחץ מזיק לבריאותך" ה/מאמין

השתמשו בנתוני תמותה לבדיקת מספר  

 .הנפטרים

 



  Keller,  Litzelman et al  

Health Psychol. Sep 2012; 

 היו  אנשים שחוו המון לחץ בשנה החולפת

  .43%-בסיכון תמותה גבוה ב

שגם האמינו   אבל זה נכון רק לגבי האנשים

אנשים שחוו המון  . שהלחץ מזיק לבריאות

לא היו בסיכון   אבל לא חשבו שהלחץ מזיק לחץ

הם היו בסיכון , למעשה .גבוה יותר למות

מכל יתר המשתתפים  התמותה הנמוך ביותר

 שחוו לחץ יחסית נמוך כולל אנשים, במחקר



 אם אני מבין למה הגוף מתנהג כמו שהוא

 .מתנהג זה מוריד את חוסר האונים

 חווית חוסר האונים יכולה להיות חלק משמעותי

 .  במצוקה הפסיכולוגית

פסיכולוגיה אקזיסטנציאליזטית 

או אמונה , גם אם היא מהווה שיחזור כל שהוא

בסיסית או חוויה אינהרטנית אנחנו מעוניים  

 repetitionלהוציא אותה מדפוס הזה של 

compulsion 

 



 כאב כרוני

סרטון על כאב כרוני 

סרט מפורט על הסיבות להיווצרות כאב כרוני 

https://www.youtube.com/watch?v=gy5yKbduGkc
https://www.youtube.com/watch?v=5txx4MQ77xM


 חינוך פסיכולוגי

פרפקציוניזים 

פחד נטישה 

התפרצויות זעם... 

 



 הרפיה

הפעולות של ההרפיה? 

סימפטטית-פרה 

  הסחת דעת 

 [ביטול פיזור הקשב]מיקוד הקשב 

סוגסטיה עצמית 



 הסבר על טכניקת נשימה

 ...."אנחנו נושמים . הנשימה חיונית לחיים

על כל  . באופן אוטומטי מבלי להיות מודעים לכך

. אנחנו  מסוגלים לשלוט על הנשימה, פנים

נשימה איטית  , נשימה מהירה מעלה את המתח

. בוא נבדוק איך אתה נושם. מורידה את המתח

החל את  . כל שאיפה ונשיפה הם מחזור נשימה

 (דקה)הספירה 



 הסבר על טכניקת נשימה

כמה מחזורי  נשימה היו, יפה  ? 

המטרה . אנחנו נלמד עכשיו טכניקות נשימה

אנחנו נרשום . נשימות בדקה 6-8היא לנשום 

את מספר הנשימות שאתה נושם בכל בדיקה 

 ....על הדף הזה

 



 נשימות
ישיבה בתנוחה נוחה. 

היד שעל החזה   –יש שנייה על הבטן , יד אחת על החזה
 .לא אמורה לזוז

 (שניות 4( )בגלל עודף אויר בריאות)ארוכה נשיפה 

 (שניות 2) עצירת נשמה ללא אויר 

 (שניות 3)נשימה דרך האף 

נשימה אל תוך הבטן 

 (שניות 2)עצירת הנשימה עם האויר בבטן 

להקפיד על קצב נשימה 

לתרגל בזמנים רגועים 



 הרפיה

 (ר ברוך אליצור"ד)נשימות 
בעת  . בקצב של כשלוש שניות, שואפים אויר מהאף: שלב ראשון     

מומלץ לספור , שהיא מעט יותר עמוקה משאיפה רגילה, השאיפה
 .  בדממה מאחת עד שלוש

 
שוב מומלץ לספור  . עוצרים את הנשימה למשך כשלוש שניות :שלב שני

 .  בדממה מאחת עד שלוש

 
מומלץ  . בקצב של כשש שניות, נושפים באיטיות דרך הפה :שלב שלישי

חשוב לאפשר לכל שרירי הגוף  . לספור בדממה מאחת עד שש
 .  להשתחרר מהמתח

 
שוב רצוי לספור  . עוצרים את הנשימה למשך כשלוש שניות :שלב אחרון

 .  בדממה מאחת ועד שלוש
 



 המלצות להרפיות

 בזמן  –שלוש פעמים ביום  –דקות  5נשימה כ

 .רגוע

 ממליצים לעשות גם אם  -דקות 10שרירים כ

 .לא נוח

 



 רגליים

ישבן וירכיים. 

הצמדת הרגליים. 

מתיחת האצבעות החוצה. 

מתיחת האצבעות למעלה. 

לחיצת הרגליים לריצפה. 

 



 .  הרפית הרגליים -הרפיה 

כאשר  . נשאף אויר ובהדרגה נמתח את שתי הרגליים הרחק מגופנו

ניתן לדמיין שאנו דוחפים ומרחיקים את  , הרגליים יהיו בשיא המתח

,  כאשר אנו מוכנים להרפות. כל הנושאים שהלחיצו אותנו לאחרונה

נחוש כיצד כל המתחים  . ננשוף באיטיות ונשחרר את שרירי הרגליים

 .  זורמים מכפות הרגליים הרחק מגופנו

 



 .  הרפית הרגליים -הרפיה 

נחוש , בעת השאיפה הארוכה. ננשום נשימה מרגיעה נוספת

. בצורה מאד נעימה, כיצד שתי הרגליים נעשות כבדות

תחושת הכבדות הנעימה מצביעה על הרפיה חיובית של  

 ..  וזרימת דם מוגברת לעבר כפות הרגליים, שרירי הרגליים

 



 הרפיית שרירי הרגליים

דוגמה: 

מתח את הרגליים כאילו  , כדי לשחרר את שרירי הרגליים שלך, סגור את העיניים

,  אחת-את מנסה ללחוץ ללא הפסקה על שתי הדוושות של המכונית בבת

 ?מוכן

הרגש את  , מתח בחוזקה את כל השריים שברגליים, לחץ עלהן בכוח! החל

 ,[שניות  10-15כ .....] תמשיך להחזיק אותם בשיא המתח  , המתח



 הרפיית שרירי הרגליים

שים לב להבדל בין ההרגשה  , הרפה את שריר הרגליים, עכשיו שחרר את המתח

שים לב להרגשה הנעימה  . שהשרירים מתוחים לגמרי ובין ההרגשה שהם רפויים

זכור את  , הרגש את תחושת הרגיעה כאשר כל המתח נעלם. שעוברת ברגליים

המתח  . כעת אתה יכול להיות מודע לתחושה הנעימה של ההרפיה. תחושת הרגיעה

 .לאט לאט אתה מרגיש את הרגיעה מתפשטת יותר ויותר לעומק, נעלם

 .כעת פתח לאט את העיניים



 ידיים

אגרוף 

  שרירים 

ידיים ישרות לאורך הגוף 

 



 הרפיית ידיים

דוגמה: 

החזק את הידיים  , כדי לשחרר את שרירי הידיים שלך, סגור את העניים

 (  להדגים)כאילו אתה הולך להשתתף בתחרות אגרוף הינה כך 

הרגש  , מתח בחוזקה את כל השרירים שבידיים, לחץ עלהן בכוח! התחל

 .....המשך להחזיק אותם בשיא המתח  , את המתח

 ,  [שניות  10-15כ ] 



 הרפיית ידיים

שים לב להבדל בין ההרגשה כאשר . הרפה את שרירי הידיים, עכשיו שחרר את המתח

שים לב להרגשה הנעימה  . ובין ההרגשה כשהם רפויים, השרירים מתוחים לגמרי

זכור את , הרגש את תחושת הרגיעה כאשר כל המתח נעלם. שעוברת בידיים

המתח  . כעת אתה יכול להיות מודע לתחושה הנעימה של ההרפיה. תחושת הרגיעה

 .לאט לאט אתה מרגיש את הרגיעה מתפשטת יותר ויותר לעומק, נעלם

 .כעת פתח לאט את העיניים



 .  הרפית הידיים -הרפיה 

כאשר האגרופים יהיו  . נשאף אויר ובהדרגה נכווץ את שני האגרופים

ניתן לדמיין שבתוכם מצויים כל הנושאים שהלחיצו  , בשיא הכיווץ

נישאר  . כל הפחדים וכל האכזבות, כל התיסכולים: אותנו לאחרונה

,  כאשר אנו מוכנים להרפות. בתנוחת כיווץ הידיים כמה זמן שנוח לנו

ננשוף באיטיות ובהדרגה נשחרר את האגרופים ונחוש כיצד כל  

 .המתחים זורמים מכפות הידיים הרחק מגופנו



 .  הרפית הידיים -הרפיה 

בעת השאיפה הארוכה. ננשום נשימה מרגיעה אחת  ,

בצורה מאד , נחוש כיצד שתי הידיים נעשות כבדות

תחושת הכבדות הנעימה מצביעה על הרפייה . נעימה

חיובית של שרירי הידיים וזרימת דם מוגברת לעבר  

 .כפות הידיים



 מרכז הגוף

 (הרמת הכתפיים)כתפיים 

 אני לא  "הרם את הכתפיים כאילו אתה רוצה לומר

 "רוצה

ידיים למעלה מעל הראש 

 (הכנסת הבטן)שרירי בטן 

 קשת עדינה –גב 

 

 



 הרפיית בטן

דוגמה: 

שחרר את שרירי הבטן שלך על ידי משיכת הבטן  , סגור את העיניים

 ( להדגים)הינה כך , פנימה כמה שיותר קרוב לעמוד השדרה

הרגש את  , מתח בחוזקה את כל השרירים שבבטן, הכנס את הבטן! החל

 ,  [שניות  10-15כ .....] המשך להחזיק אותם בשיא המתח  , המתח



 הרפיית בטן

שים לב להבדל בין ההרגשה  . הרפה את שרירי הבטן, עכשיו שחרר את המתח

שים לב  . כאשר השרירים מתוחים לגמרי ובין ההרגשה כשהם רפויים

הרגש את תחושת הרגיעה כאשר כל  . להרגשה הנעימה שעוברת בבטן

כעת אתה יכול להיות מודע . זכור את תחושת הרגיעה, המתח נעלם

המתח נעלם לאט לאט אתה מרגיש את  . לתחושה הנעימה של ההרפיה

 .הרגיעה מתפשטת יותר ויותר לעומק

 .כעת פתח לאט את העיניים



 .  הרפית הבטן -הרפיה 

 נשאף אויר ונכווץ בחוזקה את שרירי הבטן למשך מספר שניות וכאשר אנו

ננשוף באיטיות ונחוש כיצד ההרפיה מתפשטת לאברים  , מוכנים להרפות

 .הפנימיים

 

 

 

 

 

 

 



הגב , הרפית בית החזה  -הרפייה 

 והכתפיים

  נשאף אויר ונכווץ בחוזקה את שרירי בית

הגב והכתפיים למשך מספר שניות  , החזה

ננשוף באיטיות  , וכאשר אנו מוכנים להרפות

ונחוש כיצד ההרפיה מתפשטת לאברים 

 .הפנימיים

 כדור חתול –בטן 

 צב -כתפחחם 

 



 ראש

מצח 

חיוך 

כל שרירי הפנים 

 צורת << לסתות סגורות ולשון למעלהO 

צוואר לכל כיוון והרפייה 

 

 

 



 הרפיית שרירי הפה

דוגמה: 

סגור את  , כדי לשחרר את השרירים סביב הפה. סגור את העיניים

 (.  להדגים)הינה כך . השפתיים בחוזקה ולחץ אותם זו לזו

,  הפעל בחוזקה את כל השרירים שסביב לפה, לחץ עליהן בכוח, !החל

  10-15כ .....] המשך להחזיק אותם בשיא המתח  , הרגש את המתח

 שניות



 הרפיית שרירי הפה

שים לב להבדל בין ההרגשה  . הרפה את שרירי הפה, עכשיו שחרר את המתח[. 

הרגש את . כאשר השרירים מתוחים לגמרי ובין ההרגשה כשהם רפויים

כעת  . זכור את תחושת הרגיעה, תחושת הרגיעה כאשר כל המתח נעלם

לאט  , המתח נעלם. אתה יכול להיות מודע לתחושה הנעימה של ההרפיה

 .לאט אתה מרגיש את הרגיעה מתפשטת יותר ויותר לעומק

 .כעת פתח לאט את העיניים



 הרפיה

נשאף אויר ונכווץ את שרירי הפנים בחוזקה למשך  . הרפיית הפנים

.  המצח והעיניים, הלחיים, נכווץ את שרירי הפה והלסת. מספר שניות

ננשוף באטיות ונחוש כיצד כל שרירי  , כאשר אנו מוכנים להרפות

,  השפתיים נפשקות קלות, הלחיים נעשות רכות. הפנים נרגעים

ניתן  . כמילימטר או שניים וגבות העיניים כאילו מתרחקות זו מזו

 .המתח והשנים נספגים בעור, כאילו כל קמטי העיפות, לדמיין

 איטריות



 דימיון

שאנו  , במשך מספר דקות, אנו יכולים לדמיין, בעיניים עצומות

,  לדמיין, אפשרות אחרת היא. ושיקירינו ניצלנו מכל אסון ממנו חששנו

כל אחד עשוי להחליט  . שאנו ויקירנו נמצאים במקום נעים ובטוח

ניתן לדמיין מקום בו  . באיזה מקום הוא היה חפץ להיות, מראש

מקום עליו שמענו או שראינו  , ביקרנו בעבר וחשנו בו הנאה וביטחון

 .או אפילו מקום יציר דמיונינו, בתמונות ובסרטים



 דימיון

אי  : שאנשים בחרו לבלות בהם בדמיונם הם, מקומות נעימים ומוגנים

,  סירה בים, בית חם ונעים בהרים מושלגים, בודד המקסים ביופיו

בעת שאנו . בריכה טבעית בנוף רגוע וחוף ים, מערת נטיפים

:  לדוגמה, רצוי להפעיל את מירב החושים, מדמיינים מקום נעים ובטוח

לשמוע  , לחוש את חום השמש על גופנו, להתבונן בשמיים הכחולים

 .את ציוץ הצפורים או את רעש הגלים


