
טיפול זוגי ברשת - ד״ר שושנה הלמן 

יש חוקרים לא מעטים שחקרו את הנושא של טיפול פסיכולוגי ברשת. טיפול ברשת נקרא גם 
טיפול באינטרנט ובאנגלית   cyber psychotherapy,Telehealth, on line therapy. ריבוי 
השמות והמושגים מעיד על האפשרויות השונות של טיפול ברשת. המחקרים העדכניים יותר 

מתמקדים בתוכנות וידאו קונפרנסינג לעומת שימוש בשיחות טלפון,(או אודיו ברשת), אי 
מיילים,או מיסרונים. תוכנות כמו סקייפ, פייס טיים, ותוכנות מאובטחות יותר כמו זום ואחרות 

נמצאות בשימוש יומיומי ואפשריות גם דרך הטלפון הסלולרי החכם ולא רק המחשב. לכן  
ההתייחסות והשימוש במושג טיפול ברשת גם במאמר זה הוא לשימוש בוידאו קונפרנסינג 

כאמצעי לטיפול פסיכולוגי.  
 (Veterans וידאו קונפרנסינג אינו מושג חדש והוא מהווה אמצעי טיפולי בארה״ב עם חיילים
(Affairs כבר מזה 20 שנה(Novotney,2011). ההתפתחות הטכנולוגית בשנים האחרונות 

מאפשרת למספר גדול יותר של מטפלים לטפל באופן זה וכן באיכות גבוהה הרבה יותר מאשר 
בעבר.  

רוב המחקרים התייחסו בעיקר לטיפול פרטני ומעט לטיפול קבוצתי, אין כמעט התייחסות 
בספרות המקצועית לטיפול זוגי ברשת ,גם לא באגודות המקצועיות לטיפול זוגי הן בארה״ב והן 

בארץ. השאלה היא מדוע? על כך ננסה להתייחס במאמר זה.  

השימושים בטיפול פרטני ברשת והשוואתם לטיפול פנים אל פנים אוזכרו על ידי חוקרים רבים. 
ב-2008 במטה אנליזה של 92 מחקרים לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין טיפול פנים אל פנים 

 (Barak, et.al., 2008).וטיפול ברשת
 במחקר של 98,000 חולי נפש נמצא כי בעקבות טיפול ברשת, מספר האישפוזים ירד ב-25% 

 .(Godleski,Darkis & Peteers, 2012)  2010-בין השנים 2006 ו
לגבי קשר(alliance) בין מטפל למטופל בטיפול פנים אל פנים לעומת טיפול ברשת נבדקו 46 
משתתפים עם פוסט טראומה לגבי הקשר הטיפולי, ב-5 מדידות שונות. נמצא שבשני הסוגים 
(פנים אל פנים והרשת) הקשר היה דומה. גם אלו שחששו מטכנולוגיה,לא היה להם קושי עם 
בניית קשר בינאישי. נמצא שהיה גם קשר לעמדה החיובית של המטפל לגבי השימוש ברשת. 

 (Germain et.al.2010)
כאשר מדובר על יתרונות של טיפול פרטני ברשת הדגש הוא בעיקר לגבי הזמינות  והנגישות של 

הטיפול. בעיקר מצויין היתרון של טיפול לאוכלוסיות נזקקות כמו חולים כרוניים, נכים או אנשים 
מרוחקים גיאוגרפית ממרכזי טיפול. הטיפול גם חסכוני יותר עבור המטופל, ובשל אופי הטיפול 

לעיתים מטופלים שלא היו מגיעים לקליניקה, מוכנים להיות מטופלים ברשת.  
התייחסות נוספת בספרות המחקרית היא לתיאוריה הטיפולית. האם יש הבדל לגבי ההתייחסות 

התיאורטית של המטפל והטיפול ברשת? מחקרים מצביעים כי הטיפול בגישה הקוגניטיבית 
התנהגותית או גישת טיפול ממוקד פתרון ,שיטות שהן קצרות מועד, מתאימות יותר לטיפול 

ברשת. 

מה לגבי טיפול זוגי ברשת? כאמור יש מחקרים ספורים ביותר לגבי הטיפול הזוגי או המשפחתי. 
המחקר העדכני ביותר מתייחס לטיפול במשברים של אנשי הצבא האמריקאי המוצבים במקומות 

 ( Farero et al., 2015) .מרוחקים ובני זוגם



כמו בטיפול פרטני ברשת יש יתרונות לטיפול זוגי ברשת. הטיפול הוא נגיש יותר, יש אפשרות 
להגיע לזוגות הנמצאים במקומות מרוחקים. בעידן שבו בני הזוג נמצאים לפעמים במקומות 

מרוחקים גיאוגרפית אחד מהשני ומתקשרים באמצעות סקייפ, טיפול זוגי עבורם דרך וידאו היא 
אפשרות מתאימה ביותר (McCoy et al. 2013) . שכן הם רגילים לתקשר באופן זה בכל מקרה 

ומנסים לחזק כך את הקשר ביניהם. כ-3% מהזוגות בארה״ב  נמצאים בקשר שהוא מרוחק 
גיאוגרפית.  אחוז הסטודנטים הנמצאים בקשר רומנטי ומרוחקים גיאוגרפית מבני זוגם לתקופות 

ארוכות גבוה בהרבה. 
 גם כאשר בני הזוג נמצאים באותו מקום פיזי אבל עסוקים, יש אפשרות להתאים את הפגישות 

ביתר קלות ללוח הזמנים של שני בני הזוג (בדרך כלל בטיפול הקונבנציונלי קשה לתאם פגישות 
במיוחד לזוגות עובדים ועסוקים).  

הזוגות בזמן הטיפול נמצאים בשטח המוכר שלהם, עובדה היכולה לעודד זוגות דוקא להיות 
מטופלים און ליין ולא פנים אל פנים בקליניקה. יש משהו גם מעורר תקווה ומקרב בעובדה 

שהיעוץ מתקיים דווקא כאשר בני הזוג בביתם ולא בקליניקה.  

לעומת זאת רוב הבעיות והחסרונות של טיפול ברשת רלבנטיות גם בטיפול זוגי. במחקר איכותי 
( Hertlein, K.et al., של מטפלים משפחתיים עלו 5 תימות עיקריות שלמעשה מהוות גם בעיות

  (2015,
1. סודיות: א.עד כמה ניתן לשמור על הסודיות והפרטיות של הלקוחות. 

בטיפול זוגי יכולה גם לעלות השאלה מי עוד נמצא ליד המחשב או בסביבתו בזמן השיחה, האם 
אחד הילדים נמצא בקרבת מקום, או מישהו אחר? הדאגה סביב הפרטיות והאינטימיות 

שברורים מאליהם בחדר הטיפולים, יכולה לפגוע באינטימיות של המפגש. 
ב.אבטחת המידע: עד כמה הקשר מאובטח ולא פרוץ. סקייפ למשל לא נחשב כמאובטח לחלוטין. 
2. השפעה על הקשר התיראפויטי: העובדה שהקשר אינו פנים אל פנים, ושפת הגוף אינה תמיד 
נראית עלולה להשפיע על הקשר. האם ניתן ליצור קשר מתמשך ואמיתי עם מטפל שאותו אנחנו 

למעשה איננו מכירים? (זאת בהנחה שהטיפול החל דרך וידאו קונפרנסינג).  
3.נהול משברים: לא כל אחד מתאים לטיפול הן פרטני והן זוגי באינטרנט. עד כמה בני הזוג 

מסוגלים להתמודד עם הבעייות הטכנולוגיות שעלולות להיווצר, עד כמה הן עשויות להשפיע על 
מהלך הטיפול. אם הזוג נמצא במצב משברי, האם ניתן לטפל בו באפקטיביות בעזרת הוידאו ?  

4.רישוי ואחריות מקוצועית של המטפל: מה קורה כאשר המטפל נמצא במדינה אחרת 
מהמטופל, מה לגבי האחריות המקצועית? למי מודיעים במקרה של מצב חרום.  

5.הכשרה ולימודים: עד כמה המטפל מיומן בטכנולוגיות, ומסוגל לטפל באמצעות האינטרנט. 
נושאים נוספים שיכולים להוות בעיה הם: 

גבולות: מאחר והמטפל נגיש יותר, (אפשר כמובן לראות מתי הוא זמין ברשת),האם היחיד או 
בני הזוג יכולים לנצל את הנגישות הזאת? להפריע לפרטיות של המטפל? 

הערכה של בני הזוג: כמו גם בטיפול פרטני ההערכה של כל אחד מבני הזוג יותר מסובכת, אולי 
בשל הנושא של שפת הגוף שלא תמיד נראה בעדשת המצלמה . האם אפשר לעשות הערכה 

פסיכולוגית רק דרך האינטרנט?  
בטיפול זוגי לעומת טיפול פרטני אחת הבעיות היא שבני הזוג מסתכלים לכיוון המצלמה ולא אחד 
אל השני כפי שקורה לעיתים קרובות בחדר הטיפולים, עובדה שיכולה להפריע בנושא של קריאת 

שפת הגוף והמסרים הלא מילוליים בין בני הזוג.  
ברצוני להדגים חלק מהקשיים והדילמות המתעוררות בטיפול זוגי ברשת על ידי תיאור מקרה 

שבו טיפלתי.  



תאור המקרה: 
בני הזוג ק. ו-ג. הגיעו לקליניקה שלי בארה״ב לטיפול זוגי. הוא עובד באוניברסיטה המקומית, 

יליד המקום, בן 43. היא ממוצא אסייתי, גם מלמדת באוניברסיטה, בת 35. הם נשואים 
כשנתיים. עבור ק. אלה הם נישואים שניים. הוא היה נשוי לראשונה לאשה שמוצאה גם מהמזרח 

הרחוק ונולד להם בן שהוא כיום כבן 7. ק. התגרש מאשתו הראשונה לפני כ-3 שנים. אשתו 
הראשונה נמצאת בעיר בה הם מתגוררים ויש לה משמורת חלקית על הילד. לטענת ק. היא 

אינה מסוגלת לגדל אותו והוא שואף לקבל משמורת מלאה.  
ג. מתקשה להתמודד עם גידול וחינוך הילד, ולהוות דמות אם בשבילו. ( הילד גם בעל הפרעת 

קשב וריכוז).עבורה אלה נישואים ראשונים ולא כך דמיינה אותם. גם העובדה שהאשה הראשונה 
נמצאת בתמונה ובקשר שוטף עם ק. מפריעה לה.  

מטרת הטיפול הייתה לגשר על הפערים בגידול הבן ועל הקשיים שמתגלים עכב כך בחיי 
הנישואים שלהם. כן עלו ההבדלים הבינתרבותיים. ג. הרבה יותר מאופקת בדרך כלל, פחות 

אסרטיבית, מנותקת ממשפחתה שחיה מעבר לים. ק. בטוח מאד בעצמו,עובד וחי במקום בו גדל 
כל חייו. משפחתו גרה באותה מדינה. בהמשך הטיפול עלה הנושא של לידת ילד נוסף, המשאלה 

של ג., אותה הביעה לאחר שחשה יותר בטוח בסביבה הטיפולית ועם ק. היא להכנס להריון. 
 ק. התנגד לכך בעיקר מסיבות מקצועיות ( לא יוכל לגדל שני ילדים ולהקדיש מספיק זמן 

לקריירה שלו). כן הביע את החשש שזה יהווה מכשלה נוספת בחיי הנישואים שלהם. ג. הדגישה 
שהיא רוצה גם חלק במשפחה שהוא ״שלה״, ורוצה לממש את האמהות שלה.  

הטיפול התבסס על טיפול מערכתי תוך שימוש בטכניקות קצרות מועד, קוגניטיביות 
התנהגותיות, וממוקדות פתרון. מאחר ולא התאפשר להמשיך את הטיפול בארה״ב, הוחלט 

להמשיכו בוידאוקונפרנסינג. (לאחר כ- 8 מפגשים פנים אל פנים). במפגש הראשון בוידאו, ניסינו 
להתרגל למדיום החדש. בני הזוג קבלו בהבנה ואפילו ברצון את  השימוש בוידאו,תוך מתן דגש 
לעובדה שזה מקל עליהם במקום להגיע לקליניקה ולהתמודד עם התנועה ולוח הזמנים העמוס 
של שניהם. במפגש השני דיווחו בני הזוג שמצבם משתפר (מאז הפגישה האחרונה). במהלך 
המפגש עלה שוב הנושא של האפשרות ללידת הילד ואז באופן מפתיע בעקבות הערה של ק. 
המביעה את חוסר שביעות הרצון שלו לגבי הרצון של ג. להריון ולידה, עזבה ג. במפתיע את 

המסך ולא חזרה.  
מה תפקיד המטפל בסיטואציה כזאת? כיצד עליו להגיב? האם סיטואציה כזאת יכולה להתרחש 

גם בקליניקה פנים אל פנים והאם אז דרכי התגובה יהיו שונות? 

המפגש הזה מדגים את הקושי של ניהול משברים בטיפול ברשת, וכן את החסרון בהמצאות 
בבית ולא במקום ניטרלי כמו הקליניקה. מאחר והמטפל רחוק ולא נמצא באותו מרחב פיזי, נוצר 
חוסר איזון. המטופלים נמצאים בסביבה המוכרת להם, ויכולים ל״העלם״ או להשאיר את בן הזוג 

לבד,בעיקר בטיפול זוגי, כפי שאולי הם עושים בחיי היום יום כאשר מתעוררים ויכוחים ביניהם, 
אולם בסיטודאציה הזאת המטפל אינו יכול לעשות דבר. בטיפול פנים אל פנים דרכי התגובה 

רבות יותר, וגם הקלות של ״ההעלמות״ מחדר הטיפולים אינה אפשרית כל כך, שכן המטופלים 
נמצאים במקום נייטרלי  שקשה לעזוב אותו. יש לציין כי לג. קשה להתעמת עם בעלה, גם בשל 

הרקע התרבותי שלה. עובדה שבלטה בחדר הטיפולים, אולם כאשר ״נעלמה״ מהמסך, קשה 
היה להתייחס לנקודה זו. 

גם העובדה שבני הזוג למעשה פונים למטפל ולעדשת המצלמה ולא יכולים לראות את שפת 
הגוף של הזולת, ולהתייחס לכך, יכולה להחמיר ולהחריף את המשבר.  

השאלה הייתה האם להמשיך את המפגש רק עם בן הזוג האחד? האם להפסיק את המפגש? 
כיצד לתקשר עם ג. לאחר המפגש? כל אלה סוגיות יחודיות שבמפגש פנים אל פנים ניתנות 



לפתרון ואילו כאן בשל המרחק הפיזי והשימוש בוידאו יוצרות קושי בטיפול. יש לציין כי הקשר 
התיראפויטי היה חזק שכן בני הזוג נפגשו איתי גם פנים אל פנים. גם ההערכה של בני הזוג 

נעשתה פנים אל פנים, עובדה שאפשרה לי להכיר אותם יותר. בני הזוג היו מיומנים בשימוש 
בוידאו קונפרנסינג כך שגם זה לא היווה קושי ובסופו של דבר ניתן היה להמשיך את הטיפול 
ולתקשר איתם לגבי הבעיות שעלו. עם זאת בהמשך למקרה הזה, אני חושבת שטיפול זוגי 

ברשת לעומת טיפול פרטני מציב בפנינו אתגרים נוספים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת 
ואולי להכין את בני הזוג מראש לבעיות השונות שעלולות להיווצר. אני גם מאמינה כי חשוב 

שחלק מהטיפול יהיה פנים אל פנים בכדי ליצור הכרות מעמיקה יותר עם בני הזוג ולהעמיק את 
הקשר הטיפולי. 
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