
 ...הפרוטוקול והשימוש בו

 טיפול קוגניטיבי התנהגותי

 בחרדה

 



מטרת הטיפול בחרדה ברמה 

 ההתנהגותית

קיצור משך התקפי החרדה 

הפחתת עצמתם 

הפחתת תדירותם 

 





 הדרך להתמודדות עם חרדה

הכרת החרדה 

הבנת הגורמים האוניברסלים והאישיים לחרדה 

מתן כלים להתמודדות עם חרדה 

אימון על הפחתת החרדה בחיי היומיום 



 הטפול בחרדה

 אינטייק
 זיהוי החרדה

 יצירת מודעות
 חינוך פסיכולוגי

כלי התמודדות עם  
 :חרדה

, הרפיות, חיסון
 קוגניציה

 חשיפה



 אינטייק

דוגמאות 
 ?מתי החרדה התחילה 

 ?תדירות ההתקפים 

 ?עוצמתם 

 ?הביטוי הגופני שלהם 

 ?הביטוי הקגניטיבי שלהם 

 ?הביטוי הרגשי שלהם 

 ?טריגרים 

 ?הפסקות 

 ?היסטוריה 

 ?אמצעים מרגיעים 

 ?אמצעים מלחיצים 

 ?תפיסה של הנער את החרדה 

 ?תפיסת המשפחה את החרדה 

 

 



 הטפול בחרדה

 אינטייק
 זיהוי החרדה

 יצירת מודעות
 חינוך פסיכולוגי

כלי התמודדות עם  
 :חרדה

, הרפיות, חיסון
 קוגניציה

 חשיפה



 מודעות להתקפי החרדה

ויומן חרדה, עבודה בעזרת יומני מחשבות. 

בשלב שני מעבר על הסימפטומים 



 יומן מחשבות

 מחשבות אוטומטיות רגשות מצב

 מה חשבתי הרגשתי בזמן שזה קרה  איך קרה לי מה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יומן חרדה
 ערב צהריים בוקר
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 האירוע האירוע האירוע

1. 

2. 

3. 
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מה  
 קרה

 

 

 

 

 

 

מה  
 חשבתי

 

 

 

 

 

מה  
 הרגשתי

 

 

 

 

 

 איך  

 התנהגתי



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 ארועים



 תגובה רגשית

 



 תגובות גופניות

 



 תגובות התנהגותיות

 



 מחשבות מועילות

 



 מחשבות מזיקות



 



 יומן חרדה
 ערב צהריים בוקר
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 האירוע האירוע האירוע

1. 

2. 

3. 

4. 



מה  
 קרה

 

 

 

 

 

 

מה  
 חשבתי

 

 

 

 

 

 כמה

פחד  
 הרגשתי

 

 

 

 

 איך  

 התנהגתי



 מה קרה

מה  
 חשבתי

 כמה

פחד  
 הרגשתי

מה 
הרגשתי  

 בגוף

 איך 

 התנהגתי



 מה קרה

מה  
 חשבתי

איזה  
משקפיים 
מבלבלות  

 חשבתי

 כמה

פחד  
 הרגשתי

 איך 

 התנהגתי



 מה קרה

מה  
 חשבתי

איזה  
משקפיים 
מבלבלות  

 חבשתי

 כמה

פחד  
 הרגשתי

מה 
הרגשתי  

 בגוף

 איך 

 התנהגתי



 

 הסיפור
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 יומן חרדה ומחשבות

 ערב צהריים בוקר
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 האירוע האירוע האירוע

1. 

2. 

 המחשבה המחשבה המחשבה

1. 

2. 



 

 הסיפור

 מה חשבתי
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 ספירת מחשבות

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

  בוקר

 

 

  צהרים

 

 

  ערב

 

 



 פחד שילעגו לי

 



 פחד שילעגו לי
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 כניסה לאתר           

http://specialcomics.cet.ac.il/


 



 תרגילי העמקה

לשאול מה אם המחשבה  – העמקה(X )נכונה  ?

 .יש לשים לב לכך שמחפשים אמונה ולא רגש

 לעבור ולחפש אם  –חיפוש המכנה המשותף

יש מכנה משותף שעומד בבסיס של מספר  

 .אמונות



 הערכה

  לאחר זיהוי האמונות הבסיסיות יש לדרג לפי

 .רמת ההשפעה על תחומי חיים שונים

 
 ..(משפיע על איך זה....[ )אני חרד מ ......... ] אני מאמין  ש

 עבודה

 מערכות יחסים

 רוגע

 משפחה

 בריאות



 הערכה

 

משפיע   איך זה) ( ....להיות איתי) אני מפחד שלא ירצו לשחק איתי

 ..(על

 ההתנהגות בשיעורים

 

 

 לחברים הקשבה

 

 

 התנהגות עם אחי

 

 

 התנהגות עם אבא ואמא

 

 

 בחוגים התנהגות

 

 



 הטפול בחרדה

 אינטייק
 זיהוי החרדה

 יצירת מודעות
 חינוך פסיכולוגי

כלי התמודדות עם  
 :חרדה

, הרפיות, חיסון
 קוגניציה

 חשיפה



 חינוך פסיכולוגי –מה היא חרדה 

 הסבר שלfight-or-flight-or-freeze 

  דגש על הנחיצות של החרדה כדבר שאפשר לנו

 .לשרוד ולהגיע עד הלום

 מתן   –הסבר על כוחה העצום של החרדה

 .לגיטימציה

  הדריכות שנוצרת בעקבות הפחד מהחרדה

 מכשירה את ההתקף הבא

 

 



 התקפי חרדה

 אירוע חיצוני או פנימי

 דאגה

פחד מאירוע  )
הפנימי או  , החיצוני

 מהתקף החרדה

 סימפטומים גופניים

מחשבות קיצוניות  
 חרדתיות



 במשך ימים ואף שבועות ללא נזק פעימות בדקה 200הלב יכול לפעול על  דפיקות לב

  חולשה וכימעט

 עילפון

 עולה ולכן העילפון מאוד נדיר. ד.למעשה ל, דם מפחתת למוח אספקת

נשימה   קוצר

 ולחץ בחזה

יש הפחתה . יוצר כאבי שרירים . סרעפת –של שרירי החזה והבטן  כיווץ

 אין דרך להפסיק לנשום בגלל התקף חרדה –. מסוימת בקיבולת הריאות

איבוד שיווי משקל  –לא מזיק , ומיעוט חימצון במוח ,ונטילציה-בגלל היפר סחרחורת

 מאוד נדיר

 .מסוגלות לשאת את המשקל שלנו –חזקות  הרגליים, בגלל כמויות הדם חולשה ברגליים

 וכמות מוגברת של חמצן -שינויים במחזור הדם בגלל גלי חום

 אין סכנה –במוח  ירידה של החימצון ניתוק וריחוף



 הטפול בחרדה

 אינטייק
 זיהוי החרדה

 יצירת מודעות
 חינוך פסיכולוגי

כלי התמודדות עם  
 :חרדה

, הרפיות, חיסון
 קוגניציה

 חשיפה



 (טעויות חשיבה)חשיבה מגבילה 

 חשיבה מסננת1.

 חשיבה בשחור לבן2.

 הכללת יתר3.

 קריאת מחשבות4.

 חשיבה קטסטרופלית5.

 הגזמה וראיית שחורות6.

 פרסונליזציה7.

 הצבת דרישות מחייבות8.



 תגובה מחשבה אירוע

 טעויות חשיבה

 ראיות בעד

 ראיות נגד

 חלופות 

 (ראיות בעד ונגד כולל)

 מעשים

 תחושות חדשות



 יומן מחשבות

 רגשות האירוע

(0-100) 

מחשבות  

 אוטומטיות

דפוס 

המחשבה 

 המגבילה

מחשבות  

+   חילופיות

 סוג פעולה

 רגשות

(0-100) 



 פרוטוקולי נשימות והרפיית שרירים

  למידת הרפיית נשימה והרפיית שירים ואימון

 רב במצבי רגיעה



 התקפי חרדה

 אירוע חיצוני או פנימי

 דאגה

פחד מאירוע  )
הפנימי או  , החיצוני

 מהתקף החרדה

 סימפטומים גופניים

מחשבות קיצוניות  
 חרדתיות

 :מחשבות לדוגמא

 לקראת טיסה•

 כאשר החבר מאחר•

 לקראת הצגה בכיתה•

 סמפטום גופני•

 סיטואציה חברתית•

 כניסה לרכב•

 ...חדשות •

 לפני מבחן•

 לפני השינה•



 הפחתת רגישות

 טילטול הראש מצד לצד1.

 הורד הראש בין הרגליים והרמתו2.

 ריצה במקום3.

 ריצה במקום עם מעיל4.

 עצירת נשימה5.

 במיוחד בבטן –כיווץ שרירים 6.

 סיבוב על כיסא מסתובב7.

 נשימה מהירה מאוד8.

 נשימה דרך קשית9.

 בהייה במראה בעצמכם10.



 הפחתת רגישות

 חרדה משך המשימה

0-100 

דימיון להתקף  

 באחוזיםחרדה 

 שניות 30 טילטול הראש מצד לצד

הורד הראש בין הרגליים  

 והרמתו

 שניות 30

 שניות 60 ריצה במקום

 שניות 60 ריצה במקום עם מעיל

 שניות 30 עצירת נשימה

 שניות 60 במיוחד בבטן –כיווץ שרירים 

 שניות 60 סיבוב על כיסא מסתובב

 שניות 60עד  נשימה מהירה מאוד

 שניות 120 נשימה דרך קשית

 שניות 90 בהייה במראה בעצמכם  



 הפחתת רגישות

 8ניסיון  7ניסיון  6ניסיון  5ניסיון  4ניסיון  3ניסיון  2ניסיון  1ניסיון  תרגיל



 הפחתת חרדה

 וסף וולפה  'ג)סולם של תרחישים מלחיצים

1958) 

 
 הרפיה

דימיון של 
התהליך  
 המלחיץ

 הרפיה

בכל פעם מדמיינים  

סיטואציה / תהליך 

 מפחידה יותר

 כאשר חשים חרדה



 הפחתת חרדה

 חיסון מפני לחץ –דונאלד מייכנבאום 

עוררות   
גופנית  
 מוגברת

מחשבות  
 מפרשות

 לחץ



 דימיון מודרך –שיטת ההרגעה 

הרפייה  
נשימתית 
 ושרירית

מחסן כלים 
עם 

הצהרות 
 מרגיעות

 רגיעה

סיטואציה  
מפחידה 

 50ברמה 

סיטואציה  
מפחידה 

 60ברמה 

סיטואציה  
מפחידה 

 70ברמה 

התוספת של  מייכנבאום 

ומאוחר יותר של 

 : הפסיכיאטר אדמונד בורן

האדם ממשיך בחשיפה עוד  

ואם , דקות תוך החרדה' מס

 -מגיע לסף חרדה קריטי 

 .יש פתח מילוט



 בחירת הפחד 

נחליט על איזה  , כאשר יש יותר מפחד אחד

 .מהפחדים אנו מעוניינים לעבוד קודם

אפשר להתייחס אל הפחדים על פי רמת הסבל  ,

 .התדירות וההגבלה שהם יוצרים

  הבחירה של הפחד עימו מתחילים יכולה

להיעשות לפי הקריטריון שמתאים לאדם  

לעיתים אדם יעדיף לעבוד על החרדה מגבילה )

ולעיתים על החרדה המציפה ביותר  , ביותר

 ('וכד

 



 ________________________________  1פחד מספר 
 ?עד כמה הפחד מצער אותך וגורם לך לסבל

 מאוד    9           8           7           6           5           4           3            1מעט   
 

 ?באיזה תדירות אתה נתקל בפחד זה 
 כל הזמן    9           8           7           6           5           4           3           2           1כמעט לעולם לא   

 
 ?עד כמה מגביל אותך הפחד

 מאוד    9           8           7           6           5           4           3           2           1מעט   

 ________________________________  2פחד מספר 
 ?עד כמה הפחד מצער אותך וגורם לך לסבל

 מאוד    9           8           7           6           5           4           3           2           1מעט   
 

 ?באיזה תדירות אתה נתקל בפחד זה 
 כל הזמן    9           8           7           6           5           4           3           2           1כמעט לעולם לא   

 
 ?עד כמה מגביל אותך הפחד

 מאוד    9           8           7           6           5           4           3           2           1מעט   



 תוכנית התנהגותית

 בניית ערכת התמודדות 

 בניית סולם חרדה

 חשיפה הדרגתית תוך שימוש בכלים



 בניית הסולם

  בכדי לבנות את הסולם נאסוף סיטואציות שונות

.  ונדרג אותן בהתאם לרמת הפחד שהן מייצרות

ישנם מספר מדדים שיכולים להגביר או 

 :להפחית את רמת החרדה

רמת התמיכה 

קרבה מרחבית לאובייקט המפחיד. 

משך זמן החשיפה לפחד. 

רמת האיום 



 תרחיש דירוג משתנה

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 את הסולם נבנה מתרחיש קל לתרחיש כבד

 (משימות 5-20כ )נתחיל בדמיון 

 . בניית תרחישים שהפערים ביניהם מפוזרים באופן שווה



 תרחיש דירוג משתנה

 אני מסתובב בחוץ במוצאי שבת 1 רמת איום

 אני מדמיון קניות בקניון שבכיכר דיזינגוף 2 רמת איום

 אני רואה סרט על כיכר דיזינגוף 3 רמת איום

 קניון בחיפה-אני מסתובב בגרנד 4 רמת איום

 אביב-אני נוסע לצפון תל 5 קירבה מרחבית  

 אביב ונשאר למספר דקות-אני נוסע למרכז תל 6 קירבה מרחבית  

 אביב וישן אצל חברים-אני נוסע למרכז תל 7 משך זמן

 אביב עם בת הזוג שלי-אני נוסע לכיכר דיזינגוף בתל 8 רמת התמיכה

 אביב-אני נוסע לכיכר דיזינגוף בתל 9



 חשיפה הדרגתית

את הסולם נבנה מתרחיש קל לתרחיש כבד 

 (משימות 5-20כ )נתחיל בדמיון 

  בניית תרחישים שהפערים ביניהם מפוזרים

 .  באופן שווה



 בניית ערכת התמודדות בדמיון

 אמירות מרגיעות תרחיש דירוג

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



 בניית ערכת התמודדות בדמיון

 אמירות מרגיעות תרחיש דירוג

1  

2  

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

מה הסבירות  

שהתוצאות 

 ?הקטסטרופליות יקרו

מה ניתן לעשות  אם 

התוצאות 

 ?הקטסטרופליות יקרו

כמה זמן  

הסיטואציה  

הזו עומדת  

 ?להתרחש

אלו מיומנויות יש  

לי שיסייעו 

להתמודד עם  

 ?המצב



 בניית ערכת התמודדות בדמיון

 בכדי לבנות אמירות מרגיעות נתייחס אל

ואל , השגיאות שנובעות מהאמונות שלנו

 .היכולות שלנו להתמודד עם תרחישים

מה הסבירות שהתוצאות הקטסטרופליות יקרו? 

מה אעשה אם התוצאות הקטסטרופליות יקרו? 

כמה זמן הסיטואציה הזו עומדת להתרחש? 

אלו מיומנויות יש לי שיסייעו להתמודד עם המצב? 



בניית ערכת התמודדות בדמיון לפחד 

 מנהיגה

 אמירות מרגיעות תרחיש דירוג

 .רוב עצום של הנסיעות עוברות בשלום1. ישיבה ברכב עומד 1
 .  עוצמתם אינה מעידה על הסכנה. התחושות שאני חש הן חרדה2.

דמיון של נהיגה   2
 בחנייה

 .אני יכול לקחת את הזמן כדי להירגע1.
 .אני יכול להתמודד עם התחושות האלו2.

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



 תרגיל דמיון

 הרפייה עמוקה
דמיון מפורט של 

 התרחיש

הפעלת  
אסטרטגיות  

הרגעה תוך כדי  
 הדימיון

בידקו את רמת  
 החרדה

 :  אם החרדה עדיין גבוהה

. ננשום עמוק ונחזור להרפייה, נרגע

אם . נדמיין את אותה סיטואציה

נחזור להרפייה  -היא נוחה יחסית

ונדמיין את הסיטואציה הבאה  

 .בסולם

 דקות תרגול 15

 תרגול יומיומי



 תרגיל במציאות

הרפייה 
 עמוקה

כניסה 
 לסיטואציה

הפעלת 
אסטרטגיות  

 הרגעה

בידקו את 
רמת 
 החרדה

 :  אם החרדה עדיין גבוהה

נחזור בפעם הבאה על אותה , נרגע

אם החרדה נמוכה  . סיטואציה

נתחיל בסיטואציה הבאה   -יחסית

 בסולם

דקות  15-40

 תרגול


