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“העגלה נוסעת אין עצור“ 
התפתחויות ומגמות בייעוץ וטיפול קבוצתי באינטרנט

סלעית שחק

והזמינות של האינטרנט משנות את האופן שבו  כי הנגישות  בעשור האחרון מסתמן 

כולנו קונים, לומדים ואוספים מידע, שומרים על קשר ומנהלים את חיינו. במקביל, גם 

בתחום הייעוץ והטיפול מתחוללים שינויים מואצים, אך נראה כי קצב הגידול בביקוש 

גובר על קצב הגידול של ההיצע המקצועי המסודר. כתוצאה מכך, קהלים רבים נעזרים 

וכדומה(. מאמר  פייסבוק  קבוצות  )פורומים,  מפוקחים  ולא  לא מקצועיים  בשירותים 

זה סוקר את העקרונות והמאפיינים של העבודה הקבוצתית ברשת ואת המחקר בתחום 

נוספים  כלים  ולפיתוח  המחקר  להרחבת  וקורא  המקוון,  הקבוצתי  והייעוץ  הטיפול 

בתחום. 

סקירה מחודשת של ספרות מקצועית נחוצה בכל תחום, אך דומה כי בתחומים הנוגעים 

בקשר בין ייעוץ, טיפול ותמיכה ובין התפתחויות טכנולוגיות היא קריטית אף יותר, בשל 

השינויים המואצים והבלתי פוסקים המתרחשים בחברה ומשנים את פניו של שדה זה.

ייעוץ  קבוצתי,  טיפול  באינטרנט,  ייעוץ  באינטרנט,  טיפול  אינטרנט,  מפתח:  מילות 

מקוון, אונליין

לייעוץ ארגוני המתמחה  יועצת ארגונית בכירה, בעלת חברה  היא  ד“ר סלעית שחק 

בעבודה עם צוותי ניהול בכירים. מלווה ארגונים ומנהלים ממגוון תעשיות בתהליכים 

של צמיחה, שינוי ופיתוח ארגוני.
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הקדמה

וגם  ביותר,  וזמין  לנגיש  אותו  הפכה  האחרונות  בשנים  באינטרנט  שחלה  המואצת  הצמיחה 

שינתה בצורה משמעותית את האופן שבו אנו חיים ומתנהגים. שינויים אלה נוגעים להיבטים 

שונים של החיים, כמו חיי החברה שלנו, והדרכים שבהן אנו מאתרים מידע ומנהלים את עסקינו 

 Bargh & Mckenna, 2004; Antheunis, Valkenburg & Peter, 2010; Rainie,( ועבודותינו

מצוי  והייעוץ  הטיפול  עולם  גם  בהתאמה,   .)Purcell & Smith, 2011; Weinberg, 2014

בתקופה של שינויים מואצים המונעים בעיקרם מההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בשני 

העשורים האחרונים. במקביל לצמיחה הטכנולוגית המואצת, מחקרים מראים בהתמדה 

Robinson & Serfaty, 2008; ( חיוביות  תוצאות  טיפולים מקוונים מסייעים להשיג   כי 

;Spek, Cuijpers, Nyklíček, Smits, Riper, Keyzer & Pop, 2007(. בהיבט הקבוצתי, 

מחקרים שונים מראים כי את ההשפעה התרפויטית החיובית שמניבות קבוצות תמיכה 

ניתן לתרגם גם לקבוצות מקוונות   ,)Humphreys, 1997; Tanis, 2007 ( פנים–אל–פנים 

 .)Meier, Lyons, Frydman, Forlenza & Rimer, 2007 (

והמאפיינים  העקרונות  את  שסקר  מאמר  מקבץ  העת  בכתב  ברק  עזי  פרסם   2005 בשנת 

 .)2005 )ברק,  המקוון  הקבוצתי  הטיפול  בתחום  המחקר  ואת  ברשת,  קבוצתית  עבודה  של 

סקירה מחודשת של ספרות מקצועית נחוצה בכל תחום, אך בתחומים הקשורים בהתפתחויות 

טכנולוגיות היא קריטית אף יותר, בשל השינויים המואצים המתרחשים בהם.

את  יאפיין  באינטרנט,  הקבוצתי  והייעוץ  הטיפול  בתחום  המחקר  את  יסקור  זה  מאמר 

ובין  התחום  של  הצמיחה  בין  ההלימה  מידת  את  ויבחן  בו,  המתועדים  והמגמות  התהליכים 

מגמות שונות של ההתפתחות הטכנולוגית. 

ההרחבה של ארגז הכלים הטיפולי
הפך  האחרונים,  העשורים  בשני  שחלה  המואצת  והחברתית  הטכנולוגית  ההתפתחות  בזכות 

עם  שונות.  פסיכולוגיות  והתערבויות  תמיכה  ייעוץ,  לקבלת  ונוח  יעיל  לאמצעי  האינטרנט 

זאת, בניגוד לקצב המהיר של הצמיחה הטכנולוגית, מרבית ההתערבויות עדיין נשענות על 

)ברק,  פנים–אל–פנים  במפגש  מתרחשת  שהיא  כפי  המוכרת  התרפיה  את  המחקים  מודלים 

2005(. בהתאמה, מטפלים, יועצים ואנשי מקצוע נוספים בתחום מתמודדים עם האתגר של 

התאמת שיטות הטיפול, התמיכה והייעוץ המוכרות להם מעולם המפגש הפיזי לעולם החדש, 

זה  כיוון שעולם  כי  הזמן מתגבשת ההבנה  עם  בלבד.  אינטרנטי  להישאר  יכול המפגש  שבו 

מייצר חוויית מציאות אחרת, הוא מצריך אופני התערבות אחרים, שהשפעתם על המטופלים 

שונה גם היא. במקביל נדרשים אנשי מקצוע לעמוד בתחרות שמציב העולם המקוון בצורת 
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קבוצות תמיכה מגוונות, פורומים חינמיים, מטפלים לא מקצועיים, סרטוני הדרכה לטיפול 

עצמי, ועוד. 

ההתפתחויות הטכנולוגיות הבלתי פוסקות שחלו בשנים האחרונות הניבו צורות תקשורת 

מתקדמות יותר, המשלבות עזרים אודיו–ויזואליים )כגון שיחת וידאו( המשפיעים על החוויה 

 .)Barak, 2010( של המשתמש והמטפל ומשנים אותה, אך אינם מדמים מפגש פנים–אל–פנים

בתקשורת מקוונת, המשלבת קול ותמונה, יכולים המשתתפים לראות זה את זה, אך לא נוצר 

ביניהם קשר עין כפי שקורה במפגש הפיזי. קיימות היום טכנולוגיות המאפשרות לעקוב אחר 

)Barak, 2010(, וטכנולוגיות אלה ילכו  תנועות העיניים באופן שיוצר אשליה של קשר עין 

מן הסתם וישתכללו בניסיון לייצר חוויית “יחד“ מציאותית ככל שניתן. ולמרות זאת ברור כי 

לא תהיה זו אותה חוויית יחד הקיימת במפגש הפיזי, שכן מאפייניה האחרים של התקשורת 

המקוונת, כמו מיקום פיזי אחר, גורמים מסיחים, והיעדר מגע ימשיכו להשפיע על התחושות 

של המשתתפים.

הטכנולוגיה המתפתחת ללא הפסקה מאפשרת לפתח כלי תמיכה וטיפול נוספים ומועילים 

היכולים להוות תוספת לארגז הכלים הטיפולי. הנוכחות המקוונת מאפשרת להרחיב, למשל, 

את תהליכי הטיפול הדורשים את מעורבות המטופל. דוגמא לכך אפשר למצוא באפליקציה 

אחרי  עצמי,  דיווח  באמצעות  לעקוב,  לאנשים  המסייעת   ,my mood based on location

השינויים החלים במצב הרוח שלהם ביחס למיקומם הפיזי בזמן נתון. 
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איור 1: מצב רוח מבוסס מיקום

)Burns, Begale, Duffecy, Gergle, Karr, Giangrande et al., 2011(
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איור 1 מציג דוגמא לפידבק גרפי הזמין למשתמשי האפליקציה. העמודות מציגות את המקום 

הפיזי שבו שהה המשתתף; הקו המחבר את הנקודות מצביע על ממוצעי מצב הרוח המדווח 

.)Burns et al., 2011( בכל מיקום

אפליקציה זו מהווה דוגמא לכלי טכנולוגי שיכול לייצר מידע טיפולי שייאסף בקליניקה 

הווירטואלית, כאמצעי לחיזוק תהליכים של ריפוי ותמיכה תוך כדי העצמת המטופל והפיכתו 

לשותף אקטיבי בתהליך. במקביל, יכולים נתונים אלו לסייע ולתמוך בתהליכים במפגש פנים 

אל פנים, ובכך להרחיב את המידע ומתודות העבודה של המטפל המסורתי. יתרה מכך, שילוב 

כלים טכנולוגיים בתהליכי ייעוץ וטיפול, בעיקר כאלו המערבים את המטופל בתהליך, יכול 

לסייע בקירוב אנשים לתהליכי טיפול.

בימים אלה, כשמציאות חדשה זו קורמת עור וגידים, והאינטרנט הופך לחלק אינטגרלי 

מתחושת הרווחה הנפשית והכללית שלנו, מחקרים מראים בצורה ברורה כי לטיפול ותמיכה 

.)Robinson & Serfaty, 2008; Spek et al., 2007( באמצעות האינטרנט יש ערך ותוצאות חיוביות 

של  האפקטיביות  מידת  את  בדקה  מטופלים  וכ-10,000  מחקרים   92 שבחנה  מטא–אנליזה 

הטיפול המקוון, ומצאה אפקט כללי ממוצע של 0.53 )בינוני–גבוה(, הזהה בממוצע לזה של 

טיפול פנים–אל–פנים )Barak, Hen, Boniel-Nissim & Shapira, 2008(. מחקר אחר שנערך 

כשנה לאחר מכן דיווח גם הוא על היעדר שוני מובהק בין שביעות הרצון של לקוחות פנים–אל–

.)Murphy, Parnass, Mitchell, Cayley & Seagram, 2009( פנים לזו של לקוחות אינטרנטיים 

ל-3,000  בקרוב  מקוונות  התערבויות  שבחנה  מבוקרים,  מחקרים   19 של  שיטתית  סקירה 

משתתפים, מצאה אפקט d=78 (Richards & Richardson, 2012). מטא מחקר עדכני נוסף מצא 

כי טיפול אינטרנט קוגניטיבי התנהגותי )CBT( יכול לאפשר אפקט בר השוואה לתרפיה פנים–

)Andersson, Cuijpers, Carlbring, Riper & Hedman, 2014(. יתרה מכך, שדה  אל–פנים 

המחקר מציג הוכחות ראשוניות לכך שהתערבויות מקוונות אפקטיביות בהפחתת מקרים של 

 Van Zoonen, Buntrock, Ebert, Smit, Reynolds et al., 2014; Muñoz, Beardslee( דיכאון

Hedman, Ljotsson & Lindefors, 2012;( מאז‘ורי  דיכאון  של  ואף   )& Leykin, 2012 

.)Ebert, Lehr, Boß, Riper, Cuijpers, Andersson, Thiart et al., 2014

הטיפול  אפשרויות  של  בנושא  ההבנה  את  להעמיק  לנסות  לדעתי  קוראת  זו  חדשה  מציאות 

והתמיכה הקבוצתית באינטרנט. הרי רק טבעי שככל שאנשים יבלו יותר מזמנם בעולם המקוון, כך 

הם ייטו לחפש בו גם טיפול ותמיכה )במקום בקליניקה הפיזית, שתרחיק אותם ממנו(. יתרה מכך, 

נראה כי עצם קיומו של עולם זה מוביל ליצירת מודלים שונים לקבלת עזרה והגשתה - מודלים 

שחלקם מקצועיים וחלקם לא. לפיכך יהיה נכון ללוות תהליכים אלה במחקר שמתוכו ניתן יהיה 

לנסות ולבסס הבנה חדשה ואחרת של מודלים ייעוציים וטיפוליים המותאמים לעולם המקוון.
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אם כן, הנתונים שנאספו מסמנים לאנשי המקצוע כי לא רק הביקוש סולל את הדרך לטיפול 

למידה  ולהאיץ  לעודד  צריכה  כאלה  טיפולים  של  המוכחת  האפקטיביות  גם  אלא  המקוון, 

ומחקר שמטרתם לייצר כלים מקצועיים - כלים פרקטיים, מפוקחים ומבוססי מחקר - שיסייעו 

להצמחת התחום ולהרחבתו בעזרת כלים טכנולוגיים העכשוויים.

ייעוץ וטיפול קבוצתי מקוון

ההיסטוריה של הטיפול והייעוץ הקבוצתי באינטרנט
יש הרואים בייעוץ המקוון העתקה אל האינטרנט של תהליכי הייעוץ והטיפול שנערכו בעבר 

לטוב  התהליך  על  המשפיעים  טכנולוגיים  בכלים  שימוש  תוך  פנים–אל–פנים,  במפגשים 

ולרע )Castelnuovo, Gaggioli, Mantovani & Riva, 2003(. אחרים סבורים כי ייעוץ מקוון 

צריך לקבל התייחסות שונה, ולהיות מובן כהתערבות טיפולית מסוג אחר, הזקוקה למסגרת 

פנים–אל–פנים במפגש  המתרחשים  תהליכי  שמתארים  מאלה  שונים  תיאורטיים   ובסיס 

)Fenichel, Suler, Barak, Zelvin, Jones et al., 2002; Grohol, 1999, 2001(. מנקודת מבט 

זו יש להתייחס אל הטיפול הקבוצתי המקוון כאל משאב חדשני, מגוון וגמיש, שיכול להשלים 

דרכי התערבות אחרות, לתמוך בהן ולהעשיר אותן.

שנות  בתחילת  החל  פסיכולוגיות  התערבויות  לטובת  טכנולוגיים  באמצעים  השימוש 

.)Pagliari, Sloan, Gregor, Sullivan, Detmer et al., 2005( האלפיים, ומאז הוא הולך ומשגשג 

התפתחותו המואצת מבוססת בעיקרה על האמונה כי הטכנולוגיה מייצרת אפשרות לשיפור 

 ,)Jones, 2014( העולם  בכל  בסיכון  אוכלוסיות  של  המעורבות  ולהגברת  התערבות  תהליכי 

בעיקר משום שטכנולוגיות אלו מאפשרות פרישה רחבה של ההתערבויות באמצעות הגברת 

.)Jones et al., 2013( הנגישות והפחתת עלויות הטיפול

שירותים ממשיים של טיפול או ייעוץ מקוונים הופיעו לראשונה בתחילת שנות השמונים של 

.)Barak, 2004; Kanani & Regehr, 2003( המאה העשרים, במסגרות של קבוצת עזרה עצמית 

ככל הידוע, המקרה הראשון של מתן שירותי תמיכה מקוונים היה “Ask Uncle Ezra“, שירות 

.)Ainsworth, 2002( 1986-חינמי שהוצע לסטודנטים מאוניברסיטת קורנל והחל לפעול ב 

 Young,( חינמי  נפשי  ייעוץ  אתר  גרוהול  ג‘ון  הקים  התשעים,  שנות  באמצע  יותר,  מאוחר 

 Skinner( 1995 השירות הראשון שהיה מבוסס על תשלום יוסד על ידי סומרס, בשנת .)2005

מקוונת  תרפיה  שהציע  הראשון  המקצוע  איש  נידהם  היה  שנה  באותה   .)& Zack, 2004

יועצים  החלו  התשעים  שנות  לסוף  עד   .)Ainsworth, 2002( אמת  בזמן  צ‘אט  באמצעות 

.)Young, 2005( ומטפלים שונים לתת שירותים מקוונים בנוסף לפעילותם בעולם הלא מקוון

מתחילת דרכו תפקד האינטרנט באופנים מגוונים כקבוצת תמיכה בעבור משתמשים רבים 
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)Colón & Friedman, 2003(. ואלאס מיטיבה לתאר זאת כך: “למרות טבעם הארעי והשברירי 

 )groupness( ‘של פורומים רבים כל כך באינטרנט, ישנה עדות שתחושה חזקה של ‘קבוצתיות

עולה באופן קבוע, אף על פי שהקסם היוצר זאת בקבוצה זו אך לא באחרת אינו ברור לחלוטין“ 

)Wallace, 1999, עמ‘ 56(.

השבעים  שנות  בסוף  כבר  הופיעו  באינטרנט  קבוצתית  עבודה  של  הראשונים  הניצנים 

אפשרה  זו  פלטפורמה   .)news groups( חדשות  קבוצות  של  במסגרת  העשרים,  המאה  של 

באינטרנט  חדשות  לקרוא  מנת  על  חדשות“  “קורא  שנקראה  בתוכנה  להשתמש  לאנשים 

- שקמו  הראשונות  המקוונות  התמיכה  מקבוצות  אחת   .)Grohol, 1999( עליהן   ולהגיב 

אינטרנטית שפותחה בשנות  דיון  ב-Usenet, רשת  לפעול  - החלה   alt.support.depression

השבעים  בשנות   .)Grohol, 2004( דומות  קבוצות  מאות  כבר  קמו   1995 ועד  השבעים, 

מודעות לוח  מערכת  של  באתרים  מקוונים  קבוצתיים  תהליכים  לזהות  היה   ניתן 

בנושאים  הודעות  לקרוא  לאנשים  שאפשרה  תוכנה   ,)Bulletin Board System(

התפתחו  השמונים  שנות  בסוף   .)Colón & Friedman, 2003( עליהן  ולהגיב  שונים 

אמת בזמן  סינכרונית  בתקשורת  שימוש  לעשות  והחלו  יותר,  עוד  המקוונות   הקבוצות 

 .)Skinner & Zack, 2004(

העיקרית  כפלטפורמה  לשמש  מקוונים  קבוצתיים  פורומים  החלו  התשעים  שנות  מאמצע 

להיות  יכולים  אלה  פורומים   .)Castelnuovo et al., 2003( באינטרנט  קבוצתית  לפעילות 

חלק  בלבד.  לחברים  סגורים  או  המשתמשים  לכלל  פתוחים  א–סינכרוניים,  או  סינכרוניים 

מהפורומים הקבוצתיים משמשים כקבוצות עזרה עצמית ומציעים זמינות, אנונימיות ונגישות 

עזרה  קבוצות  של  ביותר  מואצת  צמיחה  מראים  האחרונים  העשורים  ביממה.  שעות   24

תמיכה  קבוצות  להתפתח  החלו  התשעים  שנות  בסוף   .)Castelnuovo et al., 2003( עצמית 

מקוונות שהודרכו ונוהלו על ידי אנשי מקצוע, והניחו את התשתית לטיפול הקבוצתי המקוון 

.)Ainsworth, 2002(

ההתפתחות התשתיתית של כלים טכנולוגיים, הפיזור הגיאוגרפי שלהם, הנגישות והנוחות של 

.)Barak, 1999( השימוש בהם, ומחירם ההולך ויורד משתקפים באופן ברור בשדה הפסיכולוגי 

כמו בתחומים אחרים, כגון מסחר, חינוך, פוליטיקה ועוד, גם עולם בריאות הנפש מגלה את 

ההזדמנויות הרבות הגלומות בפלטפורמה האינטרנטית, שבתחום הקבוצות הן רבות עוד יותר 

אפילו, כפי שאראה בהמשך.

השכיחות וההיקף של הייעוץ והטיפול המקוון 
ככלים  באינטרנט  והתמיכה  הטיפול  הייעוץ,  של  בערכם  מכיר  המחקרי  שהשדה  בעוד 
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 Barak et al., 2008; Robinson & Serfaty, 2008; Spek et( המקדמים את המשתמשים בהם

al., 2007 ואחרים(, קשה ואף בלתי אפשרי להעריך מהם היקפי הייעוץ, התמיכה והטיפול 

המקוון המתרחשים בפועל. הדרכים שבהן מציעים גורמים שונים באינטרנט סיוע והקלה 

במצבים שונים הן רבות ומגוונות. לעתים העזרה המוצעת מקצועית ולעתים לא, ולעתים 

היא זוכה לפרסום ולעתים לא, מה שמקשה עוד יותר לעקוב אחר השדה ולכמת אותו. עם 

זאת, אין ספק כי כמות ההיצע והביקוש של טיפולים מסוג זה צמחה באופן דרמתי בעשורים 

הניב  online counseling המילים  שרשרת  של  בגוגל  חיפוש  הדגמה,  לשם  רק   האחרון. 

זהה שבוצע  )Sampson, Kolodinsky & Greeno, 1997(. חיפוש  4,000 אתרים  ב-1997 

ב-2007 הניב 273 אלף אתרים )Amani, 2007(. בשנת 2009 התקבלו למעלה מ-4 מיליון 

אתרים )Haberstroh, 2009(. חיפוש עצמאי שביצעתי בספטמבר 2015 הניב כ-20 מיליון 

2017 הניב קרוב ל-30 מיליון אתרים! ממצא שטחי אך  אתרים, וחיפוש נוסף בספטמבר 

בהיר זה מצביע על הצמיחה האסטרונומית שחלה בתחום זה ב-18 השנים האחרונות.

 Barak, Klein &( מספר גורמים תורמים לשגשוג ולצמיחה של תחום הייעוץ באינטרנט 

:)Proudfoot, 2009

קבלה הולכת וגדלה של האינטרנט ככלי חברתי לגיטימי.  -

התפתחות הכלים הטכנולוגיים התומכים בתחום.  -

קביעת קווי הנחיה אתיים לייעוץ מקוון בידי מגוון ארגונים מקצועיים.  -

צמיחת המחקר העוסק בתחום.  -

הקמת מסגרות הדרכה לאנשי מקצוע העוסקים בייעוץ מקוון.  -

אתרים רבים מציעים כיום טיפול בהפרעות מינוריות או מז‘וריות, וכן סיוע בהתמודדות עם 

קבועה באתר  על צמיחה  אינסוורת, למשל, מדווחת   .)Grohol, 2004( היומיום  בחיי  קשיים 

החינמי שלה, שב-1995 החזיק 12 אתרים של מטפלים עצמאיים, ושבע שנים לאחר מכן הכיל 

.)Ainsworth, 2002( יותר מ-250 אתרים שייצגו יותר מ-700 תרפיסטים

היתרונות והחסרונות של הטיפול המקוון 
מיתרונותיו  כמה  להלן  וחסרונות.  יתרונות  יש  באינטרנט  לייעוץ  כי  מראים  מחקרים 

הבולטים: 

מאפשר  כשהוא  אנונימיות  של  משתנות  דרגות  מציע  המקוון  העולם  אנונימיות: 

אחר מזהה  אישי  פרט  שום  בלי  אף  ולעתים  חזותית  חשיפה  ללא  לתקשר   למשתמשים 
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למגוון  מיילים  לשלוח  או  בצ‘אט  לשוחח  יכול  אדם   .)Grohol, 1999; Griffiths, 2001(

האנונימיות  אפקט  כי  לציין  חשוב  למשל.  בדוי  בשם  שימוש  תוך  יועצים,  או  מטפלים 

עשוי לנטרל גם גורמים חברתיים משפיעים, כמו משיכה פיזית, מאפייני קול ונימה, רקע 

אתני וכישורים חברתיים )Davison, Pennebaker & Dickson, 2000(. בזכות האנונימיות 

וקשיים ביחסים  יכולים אנשים לשתף אחרים בנושאים אישיים, להעלות בעיות רגשיות 

בין–אישיים, ולחוות מידה פחותה של איום לעומת זו המתקיימת במקרים רבים ובחברות 

לפיכך   .)Grohol, 1999( הנפש  ובריאות  רגשיות  בעיות  של  לחשיפה  הקשור  בכל  רבות 

נראה כי האינטרנט יכול להציע הזדמנות אמתית בעבור אנשים שבתנאים אחרים יימנעו 

מפנייה לעזרה מקצועית, למשל לבני תרבויות שבהן הבושה מהווה גורם מרכזי המשפיע 

להסכים  נטו  אסייתי  ממוצא  אמריקאים  כי  למשל  מצאו  ועמיתיו  צ‘אנג  ההתנהגות.  על 

הרבה  אישית,  בצמיחה  הקשורים  בנושאים  הדנה  מקוונת  תמיכה  בקבוצת  חלק  לקחת 

 Chang, Yeh & Krumboltz,( פנים–אל–פנים  מפגש  של  מסורתית  בקבוצה  מאשר  יותר 

2001(. סולר מדגיש כי האפשרות לקבל טיפול תוך שמירה על האנונימיות מפחיתה או 

 .)Suler, 2000( אף מעלימה את החשש מפני הסטיגמה המקושרת לפנייה לעזרה נפשית 

עוד נמצא כי במצבים כאלה שבהם מאפיינים כמו גיל, מגדר ומוצא אינם גלויים, עשויים 

מטופלים לחשוף מידע אישי רב יותר, וכי כאשר העובדה שאינם רואים את המטפל גורמת 

 Maples & Han,( להם לחוש פגיעים פחות, גם מידת הכנות והיושר שלהם עשויה לגדול

דיסאינהיבציה  מייצרת  הבין–אישית  התקשורת  בתוך  אנונימי  להישאר  היכולת   .)2008

 Bargh, McKenna & Fitzsimons,( יותר  אותנטית  להתנהגות  וגורמת  להלן(  )ראו 

2002(. תופעה זו באה לידי ביטוי בחשיפה של רגשות חבויים ופחדים, ואף בביטויים של 

שנאה וכעס )Barak & Bloch, 2006; Suler, 2004(. בהתאמה, מספר חוקרים מראים כי 

התקשורת המקוונת מעודדת ביטוי רב יותר של ה“אני האמיתי“ )true self( מזה המתגלה 

 .)Bargh et al., 2002( במפגש הפיזי

אפקט הדיסאינהיביציה: מחקרים מראים כי האנונימיות, אי הנראות, וההיעדר של רמזים לא 

מילוליים וקשר עין מעודדים הפחתה של עכבות וחשיפה מהירה, המכונה אפקט הסרת עכבות 

מקוון )online disinhibition effect(. תופעה זו מובילה להתנהגות מרוסנת פחות, לפתיחות, 

Barak et al., 2008; Suler, 2004; Lapidot-( וצרכים  רגשות  של  מוגבר  ולביטוי  לשיתוף 

 .)Lefler, 2012

נגישות: ייעוץ מקוון כרוך בהרבה פחות מגבלות של זמן ומקום מאשר מפגש פנים–אל–פנים. 

בעולם המקוון, על מנת שאדם יוכל ליצור קשר עם מטפל או יועץ, די לו בגישה למחשב או 
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לטלפון חכם, מביתו או ממקום עבודתו. כך, גם אנשים שחיים באזורים שקשה להגיע בהם 

למפגש עם אנשי מקצוע יכולים לפנות אל המגוון הרחב של מטפלים ודרכי תמיכה שמוצעים 

יתרה   .)Griffiths, 2001; Maples & Han, 2008; Murphy & Mitchell, 1998( באינטרנט 

מכך, במקרים שבהם מתעוררת מצוקה דחופה ניתן למצוא באינטרנט סיוע מיידי, ואין צורך 

 Barak, 1999; Griffiths, 2001; Suler, 2000; Manhal-Baugus,( “להמתין ל“פגישה מסודרת

2001(. עם זאת, במצבי חירום, כשמטופל מרוחק גיאוגרפית, קשה למטפל לסייע לו במקרים 

האינטרנט  דרך  סיוע  לקבל  היכולת  התאבדות.  מניעת  או  אשפוזית,  התערבות  הדורשים 

רגשיות,  או  פיזיות  סובלים ממוגבלויות  הזקוקים לכך אך  מאפשרת להציע תמיכה לאנשים 

נכות פיזית, ביישנות קיצונית, חרדה חברתית, הפרעת אישיות  כמו העדר אמצעי תחבורה, 

נמנעת, וכן הלאה )Griffiths, 2001; Fenichel et al., 2002(. נראה אפוא כי אחד היתרונות 

הבולטים של הטיפול המקוון הוא הפוטנציאל העצום הטמון באינטרנט ככלי להנגשת הסיוע 

לאנשים בכל רחבי העולם. גם האפשרות להגיע לאנשי מקצוע המתמחים בתחומים ספציפיים 

מגבירה את סיכויי ההחלמה ואת מהירות הטיפול.

יחסי עלות–תועלת: היכולת לקבל סיוע מקוון מהווה אלטרנטיבה חסכונית לטיפול פנים–אל–

פנים. העלות הממוצעת של מפגש טיפולי בארצות הברית היא בין 75 ל-200 דולרים למפגש 

ניתן למצוא שירותים חינמיים,  של כשעה. העלות של מפגש אינטרנטי נעה על טווח רחב: 

ואף מפגשים  גמישות במספר המפגשים(  )עם  דולר לשבוע  ב-50-30  מפגשים המתומחרים 

שמחירם זהה לזה של מפגש פנים–אל–פנים.

השהיית זמן: במקרים של ייעוץ או טיפול א–סינכרוני ניתן לראות את המרכיב של השהיית 

זמן התגובה כגורם המעכב טיפול או הקלה, אך גם כגורם המאפשר זמן למחשבה והתבוננות. 

בטיפול כזה לא מופעל על המשתתפים לחץ להגיב באופן מיידי, אלא הם מוזמנים להגיב בזמן 

המתאים להם )Suler, 2000(. יש לציין כי גורם זה מתאפשר גם במקרים של קבוצות פנים–

ולהרהר  לבחור להמתין  יכולים משתתפים  בזמן שהשיח הקבוצתי מתנהל,  אל–פנים, שבהן, 

בתגובתם בשעה שחברים אחרים בקבוצה משוחחים.

תיעוד: אחד היתרונות הבולטים של הטיפול באינטרנט הוא העובדה שכל התקשורת )הכתובה 

ופעמים רבות אף המצולמת( יכולה להיות נגישה למטפל וגם למטופל. כך ניתנת למטפלים 

לצורך  שימוש  אלה  בנתונים  ולעשות  הטיפול  היסטוריית  את  לקרוא  או  להאזין  האפשרות 

Barak, 1999;( ודיוקים  הבהרות  שיאפשרו  בירורים  ואף  איתו,  עימות  המטופל,   עידוד 
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Murphy & Mitchell, 1998). יתרה מכך, התיעוד מסייע בתהליכים מקצועיים של סופרוויז‘ן, 

כיוון שהוא מביא את התהליך כפי שהוא, ללא הפרשנויות או ההשמטות של המציג. לנקודה זו 

חשיבות גדולה עוד יותר בהקשר של הטיפול הקבוצתי, שבו כמות המידע והתוכן שמצטברים 

כה גדולה שהיא מקשה לעקוב אחד הדברים ולזכור אותם.

דבר  כל  להביע  היכולת  את  לאנשים  מעניק  האינטרנט  עולם  והעצמתו:  המטופל  עצמאות 

שעולה על דעתם, וליזום קשרים בעצמם. גורמים אלה מפחיתים את פערי הכוח בין המטפל 

.)Yager, 2001( והמטופל ומטשטשים את ההבדלים ביניהם

לטיפול באינטרנט יש גם מספר חסרונות ומגבלות

מהימנות הטיפול: אחד החסרונות הבולטים של הטיפול המקוון קשור באטרקטיביות הרבה 

על  השאלה  עולה  זה  בהקשר  ובקלות.  במהירות  למידע  להגיע  כוחו  בזכות  זה  מדיום  של 

המהימנות והרלוונטיות של המידע המושג )Weinberg, 2014(. כאשר אנשים עושים שימוש 

וניתן להישען עליו בעת קבלת החלטות  במידע שדלו מהאינטרנט, הם סבורים שהוא אמין 

אנשים  יש  אינטרנט“,  “משטרת  בהיעדר  לילדים(.  מטפלת  או  רופא  בחירת  )כמו  חשובות 

ואתרי  מקצוע  לאנשי  ברשת,  שמצאו  מידע  סמך  על  פונים,  הם  כאשר  עצמם  את  שמסכנים 

טיפול שאינם מקצועיים, ונחשפים לתהליכים שבמקרה הטוב אינם מזיקים.

הנובעת  החיסיון,  שבריריות  הוא  המקוון  הטיפול  של  נוסף  חיסרון  החיסיון:  שבריריות 

החיסיון  של  השבירה  אחרות.  ולסכנות  להאקרים  חשוף  באינטרנט  הנמסר  שהמידע  מכך 

נכון הלא  לנמען  בטעות  מיילים  משלוח  למשל  כמו  אופנים,  במגוון  להתרחש   יכולה 

)בני  )Recupero & Rainey, 2005(. גם האפשרות שהמחשב יהיה נגיש למשתמשים אחרים 

משפחה, מעסיקים וכד‘( מהווה בעיה. אפילו מקום האחסון של תיעוד המפגשים או השיחות 

.)Mallen & Vogel, 2005( יכול להוות מקור לחדירה ולחשיפה

במחקר  רבות  נדון  אשר  מקוונים  טיפולים  של  נוסף  בולט  חיסרון  חזותיים:  רמזים  העדר 

שפת  דיבור,  נימת  הכולל  לשוני,  הלא  למידע  לשוניים.  שאינם  חזותיים  רמזים  היעדר  הוא 

הנסתרת  המשמעות  והבנת  הטיפוליים  היחסים  בבניית  חשוב  תפקיד  יש  פנים,  והבעות  גוף 

מכך,  יתרה   .)Manhal-Baugus, 2001; Cook & Doyle, 2002( הנאמרים  הדברים  של 

המטופל של  החוויה  בפרשנות  ורבליים  הלא  הרמזים  על  להישען  רגילים  המטפלים   מרבית 

)Maples & Han, 2008(, כך שטיפולים מקוונים מחייבים אותם להתאים עצמם ולאמץ כלי 
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אינטרנטיות  מצלמות  כמו  רבים,  עזרים  יש  כיום  כי  לציין  חשוב  זאת,  עם  אחרים.  פרשנות 

כלים  המקוון  העולם  מאמץ  במקביל  זה.  חסם  על  להתגבר  המסייעים  ומיקרופונים, 

 המסייעים לו להתגבר על חסר זה בעזרת סמלילים, שימוש באותיות מודגשות ואף תמונות

 .)Alleman, 2002(

כחיסרון  גם  להתגלות  עשוי  הוא  אך  כיתרון,  קודם  הוזכר  הנגישות  גורם  נגישות:  היעדר 

בעבור אוכלוסיות שאין להן גישה למחשב או לטלפון חכם. עם זאת, שירותים מקוונים שונים 

ויכולות  כישורים  ומבקשיהם  השירותים  מנותני  ודורשים  העולם,  ברחבי  ומתרבים  הולכים 

לעשות בהם שימוש לתועלתם )למשל לדעת לקרוא ולכתוב לשם ביצוע חיפוש בסיסי, לדעת 

.)Maples & Han, 2008( )לתפעל מחשב ועוד

אנונימיות: גם תופעת האנונימיות, שברובה מהווה יתרון בקשר הטיפולי, כיוון שהיא יוצרת 

רסן,  וחסרת  בוטה  התנהגות  כמו  שליליים  ביטויים  לעורר  עלולה  ושיתוף,  פתיחות  קירבה, 

 Boniel-Nissim & Barak, 2013;( שימוש בשפה לא נאותה, וביטויים של שנאה ותוקפנות 

Suler, 2004; Lapidot-Lefler & Barak, 2015(. ואכן, לפידות–לפלר וברק מצאו כי היעדר 

קשר עין מהווה מרכיב מרכזי בביטויים שליליים של הסרת עכבות.

למטפלים  המעניק  כיתרון  לעיל  שהוזכר  הזמן,  השהיית  גורם  גם  לבסוף,  הזמן:  השהיית 

 Rochlen,( כולו  יכול לחולל שינוי בתהליך הטיפולי  ולדייק,  יכולת להשתהות  ולמטופלים 

חוסר  של  ולתחושה  לתסכול  להוביל  יכול  תגובה  בקבלת  עיכוב   .)Zack & Speyer, 2004

כולו בתהליך  ביטחון  חוסר  לעורר  היכולות  התקבלה(,  הפנייה  אם  תהייה  )למשל   ודאות 

חיבור  מאפשרות  שאינן  טכניות  תקלות  של  במקרים   .)Boniel-Nissim & Barak, 2013(

.)Maples & Han, 2008( מחודש מיידי עלולה להיווצר גם תחושה של בידוד וניכור

תמיכה לכל דורש 
2015, בסקר בריאות לאומי המודד רמות מתח באמריקה, נמצא כי אף על פי שרמות  בשנת 

המתח המדווחות פוחתות בממוצע משנה לשנה, עדיין רמות המתח והחרדה שאנשים מתארים 

גבוהות מהרמה הנחשבת בריאה )Stress in America Survey, 2015(. מנכ“ל APA דאז, נורמן 

ב. אנדרסון, סיכם זאת כך: “השנה הסקר ממשיך לחזק את ההבנה שאנו חיים ברמות מתח 

בעיקר  הנפגעות  קבוצות  אותן  ובמיוחד  האמריקאים,  כל   ]...[ מדי  גבוהות  מחשיבים  שאנו 

בהקדם  זה  בנושא  לטפל  צריכים   - נמוכה  הכנסה  ובעלי  צעירים  נשים,  הכוללות   - ממתח 
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במטרה לשפר את בריאותם ואיכות חייהם“ )שם, עמ‘ 9(.

פסיכיאטריות  מהפרעות  כסובלת  מוגדרת  מהאוכלוסייה  כמחצית  הברית,  בארצות 

)DSM-IV)-ב יותר  או  אחד  קריטריון  על  עונה  )כלומר  החיים  במהלך   כלשהן 

)Kessler & Wang, 2008(. מתוך אוכלוסייה של 300 מיליון בני אדם, בכל שנה נתונה מספר 

הסובלים מהפרעה רגשית כלשהי הוא 75 מיליון. רק כ-33 אחוזים מהם מקבלים את הטיפול 

.)Kazdin & Blase, 2011( הדרוש להם

נפשי לסיוע  מפנייה  אנשים  נמנעים  שבגללן  סיבות  מספר  מונים  ועמיתיו   ווגל 

:)Vogel, Wester & Larson, 2007(

חשש מסטיגמה.  -

עלות הטיפול.  -

 .)Barak, 1999( קושי להתמיד בטיפול בשל אורח חיים או עבודה  -

מבוכה סביב החשיפה העצמית.  -

קושי למצוא איש מקצוע קרוב.  -

חוסר אמונה בטיפול מסורתי.  -

קושי בניידות.  -

 .)Levine, 2000( חרדה מאינטימיות  -

ערכים ונורמות תרבותיות.  -

מי  לכל  שיגרום  דרמתי,  שינוי  הציבורי  בחינוך  יחול  אם  גם  כי  מראה  המקצועית  הספרות 

שזקוק לכך לפנות לסיוע מקצועי, השירותים הפרטיים והציבוריים הקיימים לא יוכלו לתת 

משנת  במחקר   .)Gray, Ladany, Walker & Ancis, 2001( שתיווצר  הדרישה  להיקף  מענה 

2011, העוסק במציאות הטיפולית בארצות הברית, מראים קזדין ובלייס כי 700 אלף מטפלים 

ויועצים יוכלו לתת מענה טיפולי רק לכשליש מהמבקשים )Kazadin & Blase, 2011(. כלומר, 

גם אם מספר המטפלים יוכפל, לא ניתן יהיה לעזור לכלל האנשים הזקוקים לכך. ממצא זה 

עוזר להדגיש את ההבנה כי מדינות מתפתחות שירצו לענות על הצרכים של אזרחיהן יידרשו 

לחולל מהפכה בתפיסת הטיפול הנפשי בקרב הציבור.

הפעילות  ומתרבה  הולכת  בחברה,  והחרדה  המתח  ברמות  המתועדת  לעלייה  במקביל 

כאמור,  המקוונים.  הטיפול  כלי  של  האפקטיביות  גם  ומתבררת  באינטרנט,  האנושית 

מחקרים מצאו כי הטיפול האינטרנטי יעיל באותה המידה כמו טיפול פנים–אל–פנים, וגם 

.)Barak et al., 2008; Murphy et al., 2009( הברית הטיפולית בטיפול כזה חזקה לא פחות 



סלעית שחק 64

מקבץ כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי כרך 23 / גיליון # 1 / ספטמבר 2018

דומים  היו  מקוונים  טיפולים  של  מטפל–מטופל  בקשר  מרכזיים  תהליכים  כי  גם  נמצא 

כי  נראה  לפיכך  בקליניקה.  שנערכו  מסורתיים  בטיפולים  מקבילים  לתהליכים  באיכותם 

אחר  סיוע  לבקש  פונים  היו  שלא  לאנשים  לסייע  פוטנציאל  האינטרנטיים  לטיפולים  יש 

שלישים  לשני  שקרוב  העובדה  לאור  רב  משקל  זה  ליתרון  אותו.  מקבלים  היו  לא  או 

 Kessler, Nelson,( מהאנשים הסובלים מהפרעות נפשיות בנות אבחון לא פונים לטיפול

 McKinagle, Edlund, Frank et al., 1996; Regier, Narrow, Rae, Manderscheid,

 .)Locke & Goodwin, 1993

הבריאות  ששירותי  וההגעה  הפרישה  לשיעורי  להגיע  מאפשר  המקוון  הטיפול  למעשה, 

זקוקים להם. הנגישות הגבוהה, והעלויות הפחותות במידה משמעותית, הופכות את אמצעי 

שלהן  הנפש  בריאות  שירותי  את  לשפר  המבקשות  מדינות  בעבור  לאטרקטיבי  הזה  הטיפול 

.)Changrani, Lieberman, Golant, Rios, Damman et al., 2008(

אם כן, אוכלוסיות הזקוקות לטיפול יוכלו ליהנות מיתרונות הטיפול המקוון, כמו נגישות 

אופנים  במגוון  סיוע  לקבל  והזדמנות  אנונימיות,  על  לשמור  אפשרות  מופחתת,  עלות  רבה, 

)Vogel et al., 2007(. מדינות שישקיעו משאבים במחקר שיבחן את האפקטיביות של הטיפול 

הבריאות  שירותי  את  וישפרו  וכלים,  שיטות  של  התפתחות  יאפשרו  גווניו,  כל  על  המקוון 

שלהן, וכתוצאה מכך את איכות החיים של אזרחיהן.

ותמיכה  הקלה  סיוע,  במתן  הטמון  האמתי  הפוטנציאל  תום  עד  מובן  לא  עדיין  זאת,  עם 

טכנולוגיים  פיתוחים  דורשים  זה  מדיום  של  והצמיחה  השינוי  מתהליכי  רבים  באינטרנט. 

נוספים )הקשורים למשל בהוספה של מצלמות לתקשורת(, ולפיכך מותירים באנשי המקצוע 

מידה של אי ודאות לגבי העתיד. אך דבר אחד מסתמן בוודאות בשנים האחרונות - הנוכחות 

של האינטרנט בחיינו הולכת ומתעצמת מרגע לרגע.

סיכום

האינטרנט מלמד אותנו שהשינוי הוא מרכיב קבוע בחיינו. הבנה זו כשלעצמה קוראת תיגר על 

תפיסות בלתי משתנות בעולם הייעוץ והטיפול. לראיה, מרבית הארגונים והגופים משקיעים 

ובניסיון  זה,  מדיום  של  כתובים  הבלתי  חוקיו  בהבנת  מחקריים  משאבים  האחרון  בעשור 

הרחבה  התפוצה  הטכנולוגית,  ההתפתחות  מכך,  יתרה  לעתידו.  הקשורות  תחזיות  לערוך 

האחרים  מקוונים  תקשורת  ואמצעי  מחשבים  של  והפיכתם  הנמוך,  מחירו  האינטרנט,  של 

 .)Barak, 1999( לידידותיים למשתמש באים לידי ביטוי גם בתחום הפסיכולוגיה

התחום של ייעוץ ובריאות הנפש מצוי כולו כרגע בתקופה של שינוי, שבה שירותים נתמכי 

מחשב צומחים ומתפתחים. גם תחום המחקר עוסק בשינויים אלה ובוחן את התמורות שחלות 
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בשטח: “יועצים עדיין מגששים אחר נקודת חיבור בין העולם הטכנולוגי ההולך ומתעצם לבין 

מקצוע שעד כה התבסס ברובו על מגע אישי. יתרה מכך, אנשי מקצוע עדיין מנסים להבין 

 Lundberg,( “כיצד מערכות יחסים בין אנשים משתנות כאשר הן מתווכות על ידי מחשבים

2000, עמ‘ 142(.

הצמיחה המואצת של הטכנולוגיה, שהפכה את חיינו לאינטנסיביים אף יותר מפעם, קוראת 

למחקר לסייע בהתאמה של תהליכי הייעוץ והטיפול שהתרחשו בעבר במפגש פנים–אל–פנים, 

אל התהליכים המקוונים המאפיינים את ההווה. 

האינטגרציה בין הטכנולוגיה המתקדמת לאמצעים הטיפוליים היא הבסיס שיוכל להביא 

לפיכך,  הציבור.  בריאות  במצב  כללי  ולשינוי  אנשים  יותר של  גדולה  לכמות  נפשית  הקלה 

נוסף  מחקר  דורשת  המקוון  הטיפול  והתפתחות  הטכנולוגית  ההתקדמות  בין  היחס  שאלת 

ובלתי פוסק. 

מגוון השיטות והגישות הטיפוליות שמתפתחות בעולם המקוון מעידות על הצורך והרצון 

של בני אדם בתקשורת מגוונת ומשוכללת, שתהיה אחרת מזו הקיימת. תחום הטיפול, הייעוץ 

והתמיכה באינטרנט נדרש להדביק את קצב השינוי הזה, ולהקים גופי מחקר, הוראה וטיפול 

שישכילו לפתח סיוע מקצועי שיותאם לאדם החדש - זה שמחובר תמיד, מעודכן, מוצף, ורגיל 

לקבל שירות בכל מקום ובכל זמן.

המתקיים  נוסף  צמיחה  כיוון  על  מצביעה  ברשת  הקמות  הקבוצות  של  עוצמתן  במקביל, 

שונה  באינטרנט  הקבוצתית  ההשתייכות  הפיזי.  בעולם  ביטוי  דורש  ואינו  המקוון,  בעולם 

מהשתייכות הכרוכה במפגש פיזי, וההתפתחות בתחום זה גם היא מחדדת את החשיבות של 

המחקר בתחום הטיפול והתמיכה הקבוצתיים באינטרנט, ואת ההבנה כי ניתן לגייס כוח זה 

לצורך מתן תמיכה וקידום הבריאות הנפשית של הציבור.

האינטרנט מייצר קרקע הולמת לפיתוח כלים חכמים ומקצועיים שיתנו מענה לאוכלוסיות 

כדי  נוטות להיעזר בכלי התמיכה המוכרים.  לידה, שאינן  נשים אחרי  ייחודיות, כמו למשל 

שאפשר יהיה להפוך את הכלי הזה למקצועי ואפקטיבי יש צורך להעמיק במחקר, ולהרחיבו 

ללא הרף כך שיותאם להתפתחויות הטכנולוגיות שגם הן אינן פוסקות.

האינטרנט מאפשר לאנשי מקצוע ומבקשי עזרה לעשות דברים שלא התאפשרו קודם. ההבנה 

כי השינויים הטכנולוגיים הללו מתרחשים ללא הפסקה צריכה לעודד צמיחה והתקדמות גם 

בעולם הטיפול והתמיכה. יש לייצר פלטפורמות שיסייעו ללמוד את העולם הזה, ואת סגנונות 

ההתקשרות החדשים שהוא מניב, ולהתאים בין תיאוריות וגישות טיפול מוכרות ובין צרכיו 

נכון  הדבר  הנפשית.  בבריאותו  בטיפול  אקטיבי  תפקיד  שלוקח  המעורב,  החדש,  האדם  של 

ביחס לטיפולים ותמיכות באופן כללי, אך רלוונטי במיוחד לתחום הטיפול הקבוצתי, לאור 
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העולם  על  לכפות  וניסיונות  אלה,  משינויים  התעלמות  מקוונות.  קבוצות  של  העולה  כוחן 

החדש את המודלים הקיימים, משמעותם הפיכה של התחום ללא רלוונטי.

כי כמאמרו של מאיר אריאל בשירו “נשל הנחש“: 

“..ואבא תמיד אומר 

תעזבנו יום יעזבך יומיים 

העגלה נוסעת אין עצור

קפצת ממנה היום 

חלפו שנתיים

והנה נשארת מאחור.“
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