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פחד קהל

According to most studies: 

• No. 1 fear is public speaking

• No. 2 is death

• This means  that if you go to a 

funeral, you're better off in the casket 

than doing the eulogy…..



?מתי ביישנות בעייתית

כולנו חווים ביישנות וחרדה

?מתי ביישנות הינה בעייתית

:כשהיא

מופרזת•

נחווית כלא הגיונית•

גורמת למצוקה מאד קשה•

התיפקודמשבשת את •

בלתי נשלטת•



ח"וחקשר רומנטי 

:  היכרות

ללא זאת לא  ,  חשש/ היכרות חדשה תמיד יוצרת התרגשות •

נהיה בני אנוש  

?נכון או לא נכון. אינם חוששים ומתרגשים" רגילים"אנשים •

:התהוות קשר

צרכי מול צרכי השני/ עימות / חשש לעמוד על שלי •

קשב כמה השני  מעריך אותי/ אינטימיות •

: ביסוס קשר

קיבוע התנהגויות ביטחון/ תלות •

תיסכול•



רומנטי וחיים זוגייםמיפגש

:ח"חרבים של מנקזים מרכיבים

בטח ארעד ואזיע

היא תראה שאני לא כריזמטי

היא כבר רוצה לברוח

לעולם לא יהיה לי קשר רומנטי

כל בני המחזור שלי כבר בזוגיות והורי מודאגים

ההורים שלה יגידו שאני מוזר

מה לעשות הוריה רוצים חתונה גדולה

עדיף להיות לבד 



ח"מחבחורה שסובלת 

גרה עם הוריה28מיכל בת •

לדבר עם קושיבגן , ביישנות מופרזתמגיל צעיר •
גננות

בכתהלא הצביעה מעולם , +מתמיד תלמידה טובה•

חברות קרובות2-3מילדותה המוקדמת •

טיולים שנתיים  , רועים חברתיים בתיכוןינמנעה מא•
ונסיעה לפולין

סירבה לקורסים שהוצעו כולל  , שירות צבאי כפקידה•
קצונה



(המשך)ח"מחבחורה שסובלת 

עם למזרח לאחר הצבא מנסיעה נמנעה •
עם במפגשים שתתקשה מחשש חברותיה 

אנשים לא מוכרים  

נמנעה מפסיכולוגיה עקב מחשבתה  )למדה קרימינולוגיה •

(שיידרש ראיון קבלה והלימודים ידרשו דיבור בפומבי

לא קשרה קשרים עם הצליחה בלימודים אך •
סטודנטים

לא היה חברמעולם •

,  השנים האחרונות מרבית הזמן עצובה3ב •
טרופהשינה , עתידהפסימית לגבי 



(המשך)ח"מחבחורה שסובלת 

:תורשה•

בחומרה בינוניתח"מחאם סובלת 

פנתה לטיפול עקב חשש ממציאת עבודה והשתלבות  •
ותסכול ממצבה החברתי והזוגי, בה

סובלת גם מדכדוך•

שאינה  , הוריה דואגים שאינה מבלה עם בני גילה•
יוצאת עם בנים ושגרה עימם

:אובחנה כסובלת מ•

ודיסטימיהח"ח

ח"לחטיפול :החלטה טיפולית



Main systems in interpersonal relatedness

• Social rank, power, dominance
(social hierarchy, competition, dominant position

allows access to resources, high status)

• Affiliation, reciprocity, intimacy

(to find others with whom one can connect/cooperate) 



ח"חשל האיבחונייםהקריטריונים 

אולאנשיםנחשףהאדםבהםמצביםממתמשךפחד•

אחריםשלדקדקניתבחינהשלאפשרות

חרדהתגרורהמפחידהחברתילמצבחשיפה•

יראהאויובךאויושפלבהבדרךשינהגחוששהאדם•

אותושיביכוחרדהשלתסמינים

פעולההמשךאוהחרדהמעוררימהמצביםהימנעותיש•

ניכרתחרדהתוך

לשגרתמפריעיםהחברתימהמצבוהדאגותההימנעות•

החברתיולתפקודוהאדם



LSAS-לחרדה חברתית ליבוביץסולם 

פריטים עם נגיעה לזוגיות

מינית/ לנסות ליזום מפגש למטרה רומנטית•

לאכול ולשתות בנוכחות אנשים•

קהללדבר בפני לפעול או •

ללכת למסיבה•

היטבלדבר פנים מול פנים עם מישהו שאינך מכיר •

זריםלפגוש אנשים •

להיות במרכז תשומת הלב•



חרדה חברתית
במהלך חייהםח"חמהאוכלוסייה תהיה 12%ל •
•(life time prevalence)

 month-12)ח"מחמהאוכלוסייה סובלים 7%בכל זמן נתון •

(prevalence

ביותר וההפרעה הנפוצההיא הפרעת החרדה ח"ח•

שימוש באלכוהול  , MDDלאחר )בשכיחותה הרביעית

(ופוביה ספציפית



התחלה ומהלך

ילדות והתבגרות–התחלה מוקדמת •

25נדיר הופעה אחרי גיל •

חרדה ואפקטיביות.התחלה מוקדמת יותר מיתר ה•

דיווח על ביישנות בילדות •

(ללא טיפול)מהלך כרוני•

לא טופלו80%> •

החלמה  טבעית פחות מיתר הפרעות החרדה•

ערך עצמי ותפיסת עצמיהתחלה מוקדמת יוצרת •

כפרטנר רומנטי



:ח"חהשלכות של 

הפרעה תפקודית ניכרת ואיכות חיים גרועה•

)כולל דיכאון ושימוש באלכוהול)נילוויתיותר תחלואה •

(נשירה מלימודים)+ השכלה נמוכה •

יותר גרושים, פחות זוגיות ונישואין•

קשר מופחת עם אנשים•

עבודה ברמה פחותה מהיכולת•

מעמד יותר נמוך/השתכרות נמוכה / קשיים כלכליים •

עלות גבוהה לפרט ולחברה•



:  פנייה לטיפול
30ממוצע בגיל •

כלומר סבל רב בשנים טרם הפנייה•

פחות פונים בהשוואה לסובלים מהפרעות אחרות•

פונים פעמים רבות עקב התפתחות הפרעה אחרת  •

נלווית

בהשוואה  ח"חרופאי משפחה פחות מזהים •

להפרעות אחרות



ח"חקוגניטיביים שמשמרים גורמים 
:על עצמיאמונות 

שונה, לא מעניין, מוזראני 

:סטנדרטים גבוהים לביצוע חברתי

.זורם, מושלם, אני צריך להיראות נבון

:  אמונות מותנות

אם איראה חרד יחשבו עלי דברים שליליים



(Date)מחשבות שמפריעות לזוגיות 

הימנעות•

:בעייה

מונעת בדיקת המחשבות•

משמרת את המחשבות•

נותנת תוקף למחשבות•

הוא יראה שאני לחוצה  •

ומסמיקה

כ משעממת"אני כ•

אף בחור לא ירצה אותי•

תמיד יהיו בחורות יותר  •

מושכות ממני

אהיה בודדה לנצח•

תמונה של•

עצמי



התנהגויות ביטחון שמפריעות לזוגיות

הימנעות מלנכוח  •

באמת בדייט  

:בעייה

מונעת ספונטניות•

משמרת את חרדה•

לא מאפשרת יצירת קשר•

משפילה מבט•

על עצמי/ ממעטת לדבר •

אומרת משהו רק אחרי  •

שבודקת בראש שבסדר

משתדלת לומר דברים רק •

מעניינים/ חכמים



הטיות קשב שמפריעות לזוגיות

מונעים נוכחות באמת •

בדייט  

:בעייה

מונעת קשב לבן זוגי•

קשובה לעצמי•

"מנותקת"נראית •

לא מאפשרת יצירת קשר•

קשב לתסמינים הגופנים  •

.(  וכודופק מוגבר , הסמקה)

קשב לסימני דחייה אצל בן  •

זוגי

למסקנות" קפיצה"•



בזוגיות ובאינטימיותשפוגעות ח"חשל " צרות"עוד 

בזוגיותשפוגעת ח"בח(Imposter)תחושת התחזות 

שאני לא כזו מוצלחת,  בסוף הוא יגלה את האמת-

אחרי שנחייה ביחד היא תראה שאני לא חכם כמו -

שהיא סברה

ערך עצמי

אני לא כמו כל האחרים-

אין לי שום סיכוי מול האחרים-

אינטימיות

ותוך קבלתמיגננותמתאפשרת ללא -

חולשות בעצמך



ח"לחCBTיעילות 

ח"לחיעיל -התנהגותי -טיפול קוגניטיבי•

הן באופן פרטני והן בקבוצתי•

נחקר רבות ונמצא במספר רב של מחקרים•

השיפורים נשמרים לאורך זמן•

הטיפולים יעילים  •

יש מקום לשיפור•



שאלות לתחילת טיפול

מה היית רוצה לעשות בחייך אם לא  
?הייתה לך חרדה חברתית

?מה החלומות שלך



:ח"חגורמים קוגניטיביים שמשמרים 

שיפוט מוטה של אירועים ניטרליים•

חיוביות< שליליות מחשבות •

הערכת  / אחרים ביקורת מוטה של שיפוט •

העצמיהביצוע 

פרפקציוניזם•

בטח אני  , הבחור הסתכל בדייט בשעון: דוגמא•

משעממת אותו

?האם יש לכך עוד הסבר אפשרי: אלטרנטיבה•



טיפול קוגניטיבי

מטרתו לעזר למטופל להסתכל על העולם בדרך  

דרך שתאפשר לו  , מדוייקתיותר , לא מוטה

להיות פחות מוטרד מהסכנות שנתפסות בעיניו  

כאורבות בכל עבר



ח"בחגורמים התנהגותיים משמרים 

:הימנעות

מונעת הפרכת אמונות•

מבססת אמונות שגויות•

:חשיפה וניסויים התנהגותיים•

(חברתי/זוגימיפגש)למצב •

ובעיקר לתחושת החרדה שמתעוררת•



חשיפה

עוזרת למטופלים להתעמת עם מצבים שמהם  

הביטואציההם יראים ולאפשר תהליכים של 

ובעיקר שינוי מחשבתי במצב רגשי והכחדה

אחר



LSAS at Pre-,Post-CBGT and at Follow-up 

(n=92)
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Post hoc:  pre-to–post CBGT  p<.001, termination of CBGT to follow-

up p=.06



?למה מים שקטים

לרקוד בהתכתבות/ אי אפשר ללמוד לשחות •

סביבה שמאפשרת התנסות בתנאים מקלים•

סביבה שמאפשרת שינוי בחשיבה בתנאים  •

מקלים

"האמיתיייםחיים "הדרגה מול ה •

דומהבעייהעם אחרים עם מיפגש•


