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תקציר מנהלים
רקע
כניסתו של האינטרנט לזירת התקשורת הבין-אישית חוללה מהפיכה בתחום הסיוע הנפשי בכך
שאפשרה לקיים מפגש טיפולי שבו שני הצדדים אינם רואים ואינם שומעים זה את זה והתקשורת
ביניהם מתנהלת באמצעות טקסטים כתובים .מצב זה נוגד ,לכאורה ,את התנאים הנתפסים
כדרושים להצלחתו של טיפול ,כגון קשר בלתי אמצעי בין המטפל לבין המטופל .אולם המציאות
שהתפתחה בתחום הסיוע באינטרנט ,כמו גם מחקרים על תקשורת בסביבה מקוונת ,מצביעים
דווקא על תופעה שונה – האינטרנט הפך להיות מקור מושך עבור אנשים הזקוקים לסיוע נפשי,
ובחלק מן המקרים ,למקור סיוע בלעדי .תופעה זו מוסברת באמצעות השפעת התכונות של
הסביבה המקוונת על התנהגותם של אנשים במצוקה :האנונימיות מעניקה את הביטחון הרגשי
הדרוש לצורך שיתוף במצוקות אישיות; השימוש בכתיבה מקדם את החשיפה האישית ומאפשר
ביטוי עשיר יותר של המסרים; שבירת המחסומים של זמן ומרחק מרחיבים מאד את זמינות
הסיוע ומנגישים אותו לאוכלוסיות שלא יכלו לקבל אותו ממקורות הפועלי פנים-אל-פנים; מגוון
דפוסי התקשורת באינטרנט (כגון תקשורת אישית וקבוצתית ,מיידית ומעוכבת) מרחיב את
היכולת להתאים את סביבת התקשורת לצרכי האדם הזקוק לסיוע נפשי.
משנות השמונים של המאה העשרים החלו אנשי מקצוע בבריאות הנפש להשתמש
באינטרנט לצורך טיפול נפשי וגייסו לשם כך את הערוצים השונים הפועלים בו ובעיקר דואר
אלקטרוני ,צ'ט אישי וקבוצה מקוונת (פורום) .במקביל לסיוע המקצועי התפתח באינטרנט גם
התחום של עזרה ראשונה נפשית ,שפעלה לפני כן בתקשורת טלפונית .עזרה ראשונה נפשית
מיועדת להעניק סיוע מיידי לאנשים במצבי משבר ומצוקה ,באמצעות שיחות עם מתנדבים
מיומנים ,העוברים הכשרה ומקבלים הדרכה מקצועית .מרכזים טלפוניים של עזרה ראשונה
נפשית מהווים בחמשת העשורים האחרונים מקור ייחודי לסיוע נפשי והשתלבו כחלק בלתי נפרד
ממאגר השירותים הקהילתיים בבריאות הנפש .השירותים המקוונים של עזרה ראשונה נפשית
התרחבו מאד בשנים האחרונות ,אך הידע המחקרי על תרומתם כמקור סיוע הוא מועט מאד.
העובדה הנוכחית מבקשת להרחיב את הידע בתחום זה באמצעות בחינה בעלת היקף נרחב על
סיוע מקוון מבוסס-מתנדבים .העבודה כוללת שלושה מחקרים ,שכל אחד מהם מתמקד בהיבט
שונה של סיוע מקוון מבוסס-מתנדבים .המחקר הראשון משרטט פרופיל סטטיסטי של הפונים
לעזרה מקוונת ,מבחינת המאפיינים האישיים שלהם ומבחינת תחומי הבעיות שהם מציגים
בשיחות .המחקר השני משתמש בניתוח עומק איכותני במטרה לבוחן את תרומתה של הסביבה
המקוונת עבור אנשים במצוקה ,אשר מתקשים לפנות למקורות מסורתיים של סיוע נפשי.
המחקר השלישי בוחן את יעילות האינטראקציות המקוונות ועושה זאת מנקודת מבט של הפונים
עצמם ומנקודת מבט פרשנית של החוקרים.
ההקשר של העבודה הנוכחית הוא שרות ער"ן ,העמותה הישראלית לעזרה ראשונה
נפשית ,הפועל בישראל מאז  3363כשרות טלפוני ומאז  0221כשרות מקוון .ער"ן פועל על פי
עקרונות מקצועיים ואתיים דומים לאלה של שירותים מקבילים בכל העולם .עקרונות אלה
מפורטים להלן :הסיוע מוצע לכל האוכלוסייה ואינו מוגבל לסוג מסוים של בעיה או לקבוצות
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מסוימות באוכלוסייה; הסיוע הוא קצר טווח ומתנהל ברוב המקרים באמצעות אינטראקציה חד
פעמית בין הפונה לבין המסיע; זמינות קבלת הסיוע גבוהה מאד כאשר היעד הוא להגיע לזמינות
של  ;6 / 03הסיוע ניתן על ידי מתנדבים ,שעברו תהליך של מיון והכשרה ממושכת לתפקיד.
הספרות המקצועית מציינת ששירותים של עזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינטרנט מהווים כיום
מקור סיוע ייחודי ורב ערך במאגר השירותים הקהילתיים בתחום בריאות הנפש.
לאור המתואר לעיל ,מטרתה של העבודה הנוכחית היא להעריך את תרומת השירות של עזרה
ראשונה נפשית באינטרנט בתחום בריאות הנפש בישראל .הערכה זו היא רחבת היקף ומתייחסת
לשלושה היבטים שונים של השירות ,שכל אחד מהם נבחן באמצעות מערך מחקר נפרד.

מחקר א'
מטרת המחקר
לשרטט את הפרופיל הסטטיסטי של הפונים לעזרה בסביבה מקוונת ,למפות את סוגי הבעיות
שהם מציגים ואת דפוסי הציפיות לסיוע.
שאלות המחקר
מהם מאפייני הפונים לסיוע מקוון של ער"ן?
מהם סוגי הבעיות ודפוסי הציפיות לעזרה של הפונים לסיוע מקוון בער"ן?
מה הדומה ומה השונה בין שלושה ערוצי תקשורת  -צ'ט אישי ,דואר אלקטרוני וקבוצת תמיכה -
בנוגע למאפייני הפניות ולמאפייני הפונים?

שיטת המחקר
מערך :המחקר נערך בגישה כמותית ,שהתבססה על נתונים קיימים ,אשר נאספים בער"ן במהלך
הטבעי של הפעילות ולא הופקו במיוחד לצורך המחקר .כל הפניות המתקבלות בשרות של ער"ן
באינטרנט מתועדות באופן אוטומטי ומתוך מאגר מוכן זה נבחרו הפניות ששימשו כמדגם למחקר
הנוכחי.
נתונים :הנתונים כללו  322פניות מצוקה שהתקבלו בשלושת הערוצים הפועלים בשרות המקוון
של ער"ן  022 -פניות לצ'ט האישי 022 ,הודעות שנשלחו לקבוצת התמיכה המקוונת (פורום) ו022 -
הודעות שנשלחו לדואר האלקטרוני.
כלים :ניתוח הפניות נעשה באמצעות דף קידוד אשר פותח בעבר על בסיס ניתוח תוכן של שיחות
לער"ן .דף הקידוד כולל שני חלקים :א .מאפיינים של הפונים ,כגון מין ,גיל וסוג עיסוק ב.
מאפיינים של תוכן הפנייה ,כגון תחום הבעיה ,מצבי סיכון (מחשבות ואיומים בהתאבדות) ודפוס
הציפייה לעזרה.
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ממצאים
ניתן לאפיין את הפונים לעזרה של ער"ן באינטרנט באופן הבא :כשני שלישים מן הפניות
מתקבלות מנשים ,יותר מ 62% -מן הפניות מתקבלות מילדים ,מבני נוער וממבוגרים – צעירים
(עד גיל  .)03רוב הפניות מתקבלות מאנשים הנמצאים במסגרת של לימודים או צבא .נתון זה נובע
ישירות מהתפלגות הפונים לפי קבוצות גיל ,אך הימצאותם של סטודנטים וחיילים בין הפונים
אינה נובעת באופן הכרחי מהתפלגות הגילאים .הפרופיל ששורטט לעיל משותף באופן כללי
לשלושת הערוצים המקוונים – צ'ט אישי ,דואר אלקטרוני וקבוצת תמיכה מקוונת וההבדלים
ביניהם הם מזעריים .בנוסף ,נמצא שיותר מחמישית מן הפונים לסיוע של ער"ן מקבלים גם טיפול
נפשי .חלק זה גדול הרבה יותר בקרב הפונים לצ'ט האישי מאשר בקרב הפונים לשני הערוצים
הא-סינכרוניים.
הממצאים הנוגעים לציפיות מן הפנייה לער"ן באינטרנט מראים שהציפייה השכיחה
ביותר היא קבלת תמיכה רגשית ,אשר זוהתה ביותר מ 55% -מהפניות בעוד אשר קבלת מידע היא
הציפייה הפחות שכיחה וזוהתה בפחות מ 02% -מהפניות .הציפייה לקבל עצה מעשית זוהתה
בקרוב למחצית הפניות לסיוע מקוון .כמו כן ,נמצא שהדואר האלקטרוני שונה משני הערוצים
האחרים ,בכך שהפונים דרכו מצפים ליותר עצות מעשיות וליותר מידע מאשר הפונים לצ'ט
האישי ולקבוצת התמיכה המקוונת.
תחומי הבעיות שהוצגו על ידי הפונים לעזרה ראשונה נפשית בסביבה המקוונת מתפרסים
על פני קשת רחבה מאד ,אשר כלולות בה בעיות במישור התוך-אישי ,בעיות במישור הבין-אישי,
בעיות במישור הסביבתי ובעיות חריפות המוגדרות כהפרעות פסיכולוגיות ,כגון דיכאון וחרדה.
שישה תחומים הופיעו בשכיחות גבוהה יותר מאשר אחרים .התחום של בעיות בין-אישיות ,כגון
פרידה ,מתחים בין חברים ,מעמד חברתי ,מריבות בין הורים לילדים ,הופיע בשכיחות הרבה
ביותר – מעל מחצית הפניות כללו בעיה במישור זה .התחום של דימוי עצמי ,שהתבטא בבעיות
כמו תלונות על דימוי עצמי ירוד אשר פוגע באיכות החיים ,הופיעו בכ 32% -מן הפניות .התחום
של יחסי הורים ילדים ,שהתבטא בבעיות כמו תלונות על היחס מעליב מצד הורים ,הופיע בשליש
מבין כל הפניות
מצבי סיכון הופיעו בשכיחות בלתי מבוטלת בפניות לסיוע שהתקבלו בכל שלושת
הערוצים המקוונים .מחשבות התאבדות זוהו ברבע מכלל הפניות ואיומים בהתאבדות זוהו
בעשירית מכלל הפניות .הנוכחות החזקה של אבדנות בפניות לסיוע של ער"ן באינטרנט אינה
מפתיעה ועולה בקנה אחד עם המדווח בספרות לגבי האטרקטיביות של שירותי סיוע מבוססי
מתנדבים עבור אנשים אבדניים המחפשים סיוע
בצד הבעיות הנורמטיביות ,שהופיעו בשכיחות גבוהה מאד ,נמצאה נוכחות חזקה למדי
של פניות בהן זוהו בעיות המוגדרות כהפרעות פסיכולוגיות .דיכאון דווח ביותר מרבע מכל
הפניות ,וחרדה או טראומה דווחו בשיעור דומה .במקרים אלה סביר להניח שדרוש סיוע של אנשי
מקצוע על מנת להביא לשינוי משמעותי במצבם של הפונים ולפיכך תפקידם של מתנדבי ער"ן
שונה מאשר בשיחות עם פונים המציגים בעיות נורמטיביות
לסיכום ,ממצאי מחקר זה מעידים על כוח המשיכה של האינטרנט עבור צעירים הזקוקים
לסיוע נפשי .עוד עולה ,שצעירים אלה משתפים את המתנדבים הן בקשיים נורמטיביים והן
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בבעיות חריפות העלולות לפגוע באופן קשה בבריאותם הנפשית .לנוכח ההימנעות של צעירים
מפנייה לסיוע מקצועי ,כפי שמדווחת ספרות המקצועי ,ממצאי המחקר מלמדים על כך ששרות
עזרה ראשונה נפשית בסביבה מקוונת ממלא תפקיד ייחודי במסגרת שירותי בריאות הנפש
בקהילה.

מחקר ב'
מטרת המחקר
ללמוד על התפקיד שממלא הצ'ט האישי כמקור סיוע לאנשים המתקשים לפנות לעזרה פנים-אל-
פנים .כדי לבחון תפקיד זה התמקד המחקר בשתי בעיות המאופיינות בקושי הרב של הסובלות
מהן ,לפנות אל מקורות המציעים עזרה נפשית – הפרעות אכילה (אנורקסיה) ופגיעה מינית.
בחרנו להתמקד דווקא בנשים ,משום שהן מהוות שני שלישים מכלל הפונים לקבל סיוע בסביבה
מקוונת ,כפי שהראינו במערך מחקר א'.
שאלת המחקר
מה ניתן ללמוד על תהליכי סיוע בסביבה מקוונת לנשים הסובלות מאנורקסיה ולנשים שעברו
פגיעה מינית?

שיטת המחקר
מערך המחקר נערך במתודולוגיה איכותנית אשר שילבה ניתוח תוכן וניתוח שיח ,שנערכו על
טקסטים של פניות לעזרה בצ'ט האישי.
נתונים :הנתונים כללו  30תמלילים של שיחות שנערכו בצ'ט האישי של ער"ן בין פונות לבין
מתנדבי ער"ן .בשש שיחות הפונות הציגו את עצמן כסובלות מאנורקסיה ובשש שיחות הפונות
תיארו אירוע של פגיעה מינית אשר הוביל לתגובה טראומטית .הקריטריונים לבחירת התמלילים
היו :א .התופעה שתיארו הפונות (אנורקסיה או פגיעה מינית) הייתה מרכזית בשיחה ולא משנית
לנושאים אחרים; ב .אורך התמליל היה לפחות שלושה עמודים; ג .כל שיחה התקבלה מפונה
שונה (הואיל וקיימת בער"ן תופעה של פונים חוזרים ,היה צורך לוודא שבקרב השיחות שנבחרו
אין כפילות של פונים).
ניתוח הנתונים :ניתוח התמלילים נעשה במתודולוגיה איכותנית בגישה מכוונת-נתונים .הניתוח
לא הונחה על ידי קטגוריות תיאורטיות מוגדרות מראש אלא על ידי חיפוש בנתונים של נושאים
(תמות) היכולים לענות על שאלת המחקר .הניתוח נערך על ידי צוות של שלושה חוקרים ,אחת
מומחית בחקר השיח ושניים מומחים בתחום הייעוץ והפסיכולוגיה .כל חוקר ניתח את הנתונים
באופן עצמאי ,התוצאות הושוו עד לידי הגעה להסכמה בין החוקרים.
אתיקה :במטרה לשמור על זכויות הפונות ,הובאו בניתוח הממצאים ציטוטים קצרים מאד מתוך
תמלילי השיחות ,אשר אינם מאפשרים זיהוי של הפונה .יתירה מזו ,גם בציטוטים אלה נעשו
שינויים קלים ,שלא שינו את מהות הנאמר בציטוט.
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ממצאים ומסקנות
ניתוח האינטראקציות אפשר לזהות את התהליכים הייחודיים המתרחשים בצ'ט ולהעריך את
תרומתם לרווחה הנפשית של הפונות .נראה כי השיחה עם המתנדב בערוץ של הצ'ט האישי
הצליחה ליצור עבור הפונות סביבה בין-אישית אינטימית ותומכת ,נעדרת שיפוט וביקורת .סביבה
זו עודדה אותן לשתף את המתנדב ברבדים עמוקים ביותר של עולמן האישי ,הכוללים גם את
החלקים האפלים ביותר .הן נתנו ביטוי מלא לשנאה העצמית ,לתחושת האפסיות שאינה מרפה
מהן ,לכמיהה למוות שישחרר אותן מן הייסורים הבלתי נסבלים ,לצורך להסתיר מן הסביבה
הקרובה והרחוקה את מצבן האמתי ,להרגשת הניכור החברתי אשר אינו מאפשר להן לחוות
חיבור רגשי לעולם האנושי שמסביבן ,ומובילה אותן לתחושה חריפה של בדידות .נראה כי בעת
החשיפה העצמית בצ'ט הן הרגישו משוחררות לחלוטין ממעצורים אשר כובלים אותן בקשרי
הגומלין המתקיימים במציאות היומיומית עם סביבתן החברתית ואפילו עם אנשי המקצוע
המטפלים בהן .הספרות מביאה ראיות מחקריות לכך שחשיפה אישית של חוויות פנימיות עשויה
להיות בעלת השפעה משחררת מבחינה רגשית ולצמצם את תחושת הניכור והבדידות .השפעתה
המשחררת של החשיפה האישית יכולה להיות חזקה במיוחד בקרב אלה הסובלות מהפרעות
אכילה או מתגובה טראומטית לפגיעה מינית ,שכן הללו אינן רק נמנעות משיתוף סביבתן בחוויות
הקשות ,אלא משקיעות כוחות רבים להסתיר את מצבן ולשדר "עסקים כרגיל" .המאמצים
הכרוכים בהסתרה ובהסוואת המצב הרגשי תובעים מחיר נפשי ותפקודי גבוה ולכן חווית השיתוף
עשויה להיות משמעותית ומועילה יותר עבורן מאשר עבור אנשים הסובלים מבעיות שקשה מאד
להסתירן מהסביבה ,כדוגמת דיכאון או חרדה.

מחקר ג'
מטרת המחקר
להעריך את יעילות השיחות המתנהלות בצ'ט האישי של ער"ן בין פונים במצוקה לבין מתנדבים.
שאלות המחקר
כיצד תופסים הפונים את תרומתה של השיחה בצ'ט להתמודדות שלהם?
מהם המניעים של הפונים לבחירה בצ'ט האישי כמקור סיוע?
מהם המאפיינים של שיחות יעילות בצ'ט האישי?

שיטת המחקר
מערך :כדי להשיב על שאלות המחקר נעשה שילוב של גישה כמותית וגישה איכותנית.
המתודולוגיה הכמותית התבססה על שאלון שבחן את עמדות הפונים לצ'ט בנוגע ליעילות השיחה.
המתודולוגיה האיכותנית התבססה על ניתוח תמלילים של שיחות אשר הוגדרו על ידי החוקרים
כיעילות ,על בסיס קריטריונים המפורטים בהמשך .להלן יוצגו שיטת המחקר והממצאים
שהתקבלו בכל אחת משתי הגישות בנפרד.
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א .מחקר כמותי
מדגם :המדגם כלל  335פונים לצ'ט האישי של ער"ן ,מתוכם  13גברים המהווים ו 63 -נשים .גיל
המשיבים נע בין  30ל 55 -שנים עם ממוצע  00.61וסטיית תקן  .6.66בחירת המדגם נעשתה באופן
הבא :במהלך ארבעה חודשים התבקשו הפונים לצ'ט האישי ,בסופה של השיחה ,למלא שאלון
אנונימי .שמונה עשר אחוזים מבין הפונים השיבו לשאלון.
כלים :פותח שאלון אינטרנטי עבור הסקר ,שבחן את עמדות הפונים בדבר תרומת השיחה עבורם.
השאלון כלל היגדים שהתייחסו לתרומות אפשריות של השיחה עבור הפונה ,כמו "השיחה עזרה
לי לראות את המצב בצורה שונה" "בעקבות השיחה הרגשתי שאני לא לבד" ולתרומת המתנדב
לשיחה ,כמו "הרגשתי שהמתנדב הבין אותי" .המשיבים דרגו את הסכמתם עם הנאמר בהיגד
באמצעות סולם בן חמש דרגות החל מ( 3 -לא מסכים כלל) ועד ( 5מסכים מאד) .בנוסף ,נכללו
בשאלון שתי שאלות פתוחות :א .מדוע בחרת לפנות לעזרה דווקא בצ'ט של ער"ן? ב .כיצד
השפיעה עליך השיחה?

ממצאים
ההערכה הכללית של השיחה נמצאה ברמה גבוהה :אחוז הפונים שהביעו שביעות רצון גבוהה מן
השיחה הוא  ,50והציון הממוצע שנתנו הוא  3.03בסולם בן  5דרגות .תרומת השיחה באה לידי
ביטוי בארבעה תחומים :רגשי ,קוגניטיבי ,התנהגותי ורמת הפתיחות .נמצאו הבדלים בתפיסת
התרומה לתחומים אלה .קידום רמת הפתיחות גבוה מהשיפור במצב הרגשי וזה גבוה מהשינוי
הקוגניטיבי .תפיסת השינוי ההתנהגותי בעקבות השיחה נמוכה מאשר השינויים בתחומים
האחרים .עדות נוספת לתרומת השיחה נמצאה בדיווח על פעולות בהן נקטו הפונים בעקבות
השיחה .נמצאו שלוש קטגוריות של פעולות כאלה .יישום עצות ורעיונות שעלו בשיחה דווח על ידי
 13%מן הפונים ,שיתוף מקורות בלתי פורמאליים בבעיה דווח על ידי  06.5%והתייעצות עם מקור
סיוע מקצועי דווחה על ידי .00.5%
בבדיקת המוטיבציה של הפונים לבחור בצ'ט האישי כמקור סיוע נמצאו המניעים הבאים:
הסרת מחסומים רגשיים וקדום הפתיחות ,אפשרות לשמור על סודיות ואנונימיות ,העדפה של
תקשורת כתובה על פני תקשורת דבורה ,האיכות הגבוהה של מתנדבי ער"ן והמיידיות של קבלת
העזרה.

ב .מחקר איכותני
נתונים :עשרה תמלילים של שיחות שהתנהלו בצ'ט האישי של ער"ן והוערכו כיעילות.
הקריטריונים לבחירת השיחות היו עדויות לשנויים שחלו אצל הפונה במהלכן ,לפחות באחד מבין
ארבעה תחומים :רגשי ,קוגניטיבי ,התנהגותי ופיזיולוגי .בנוסף ,הפונים הביעו שביעות רצון
והכרת תודה למתנדב ,בסיומה של השיחה.
ניתוח הנתונים :ניתוח התמלילים נעשה במתודולוגיה איכותנית ומטרתו הייתה לזהות מאפיינים
של האינטראקציה בין הפונה לבין המתנדב בצ'ט האישי ,אשר יכולים להסביר את התוצאה
המוצלחת .הניתוח שילב שתי נקודות מבט – פסיכולוגית ולשונית .הניתוח הפסיכולוגי התמקד
בתכנים של האינטראקציה והוא כוון לזיהוי מאפיינים בעלי אופי פסיכולוגי הבאים לידי ביטוי
בתהליך השיחה .הניתוח נעשה על ידי חוקרים מומחים בתחום הפסיכולוגיה והייעוץ .הניתוח
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הלשוני התמקד בשפה שהופקה על ידי השותפים לצ'ט ומטרתו הייתה לזהות מאפיינים לשוניים
אשר יכולים לקדם תוצאה מוצלחת של השיחה .ניתוח זה נערך על ידי מומחים בחקר השיח.
אתיקה :במטרה לשמור על זכויות הפונות ,הובאו בניתוח הממצאים ציטוטים קצרים מאד מתוך
תמלילי השיחות ,אשר אינם מאפשרים זיהוי של הפונה .יתירה מזו ,גם בציטוטים אלה נעשו
שינויים קלים ,שלא שינו את מהות הנאמר בציטוט.

ממצאים ומסקנות
הניתוח הצביע על שני מאפיינים מרכזיים של תהליך השיחה ,אשר יכולים להסביר את הצלחתה
א .שימוש באסטרטגיות של יצירת קשר .אלה הן דרכים בהן נקטו המתנדבים במטרה ליצור
קשר רגשי בינם לבין הפונה המיוסר .נוסף על האסטרטגיות המוכרות בתחום הטיפול הנפשי ,כמו
הכלה ,תמיכה רגשית והעצמה ,זוהו אסטרטגיות המיוחדות לסביבת התקשורת של צ'ט אישי
בער"ן ,כמו לקיחת פסק זמן במהלך השיחה .ב .שימוש באסטרטגיות של שינוי .אלה הן דרכים
המכוונות ליצור שינוי קוגניטיבי אצל הפונה ,כלומר לסייע לו בעיצוב משמעות שונה לאירוע
מעורר הלחץ או ליכולת ההתמודדות שלו עם חווית הלחץ ,שנראית לו כבלתי ניתנת לפתרון.
אסטרטגיה של שינוי קוגניטיבי מוכרת היטב בטיפול נפשי אך מחקרנו הראה שהסביבה המקוונת
מספקת תנאים היכולים לקדם ולשפר את יישומן של הטכניקות המכוונות לשינוי קוגניטיבי.
התנאי העיקרי הוא זמינותו של הטקסט הכתוב .הואיל ועיקרה של הגישה הקוגניטיבית הוא
בהצעת משמעות שונה לחשיבתו של הפונה ,יש יתרון עצום בכך שהתוצר המדויק של חשיבה זו
מוצג בפני המסייע בצורה של טקסט ,אותו הוא יכול לשוב ולקרוא וממנו הוא יכול לבחור
ציטוטים במטרה להציע להם פרשנות שונה.
הניתוח הלשוני הצביע על תרומתם של המשאבים הלשוניים בהם השתמשו המתנדבים
סייעו הן ביצירת הקשר עם הפונים והן ביצירת שינוי קוגניטיבי .המסרים שהועברו באמצעות
המשאבים הלשוניים השלימו את המסרים הישירים שהעבירו המתנדבים לפונים וחיזקו אותם.
המאפיין הלשוני העיקרי ,אשר סייע ביצירת הקשר עם הפונים היה שימוש בשפה ענווה
ופמיליארית .ריבוי השימוש בביטויים של הקטנה והצנעה ,משפטי תנאי ,ביטויים של הבנה
ואמפתיה מעביר מסרים של קירבה ,אמון ,שותפות .השפה הענווה סייעה למתנדב לעצב מערכת
יחסים "בגובה העיניים" ,אשר מדגישה את השוויון האנושי בין שני השותפים למפגש ואת
השותפות של שני הצדדים בקידום תהליך הסיוע .קשר כזה עשוי לקדם את האמון בין הפונה לבין
המתנדב מכיוון שהוא מחליש את השפעתה של מערכת היחסים הלא-שוויונית ,אשר טבועה בקשר
המתנהל בין הפונה לסיוע לבין המסייע לו.
מאפיין נוסף העולה מן הניתוח הוא שמירה על מבנה האינטראקציה ,שחזר על עצמו ברוב
השיחות .דפוס זה היה מורכב משלושה חלקים :הראשון התבטא בפתיח מכיל ,אשר קידם את
הפתיחות של הפונה ועודד את הרחבת השיח באמצעות שאלות הבהרה .החלק השני כלל את
מהלך השיחה ,וניתן היה לזהות בו שני רכיבים :יצירת קשר של אמון עם הפונה ,תוך שימוש
במגוון אסטרטגיות שכוונו לכך ,והצעות ליצירת שינויים אצל הפונה ,שהתבטאו בעיצוב משמעות
שונה ,מעודדת יותר ,למצבים מאיימים ולתפיסות עצמיות שליליות .החלק השלישי סיים את
המפגש בין הפונה לבין המתנדב ,ואופיין על ידי הצגת אופק פתוח ,מאתגר וחיובי הצעות
קונקרטיות להתמודדות עם הבעיה ועידוד המשך קבלת סיוע.
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המלצות
 .3לנוכח ההימנעות של רבים מבני הנוער הזקוקים לסיוע נפשי לפנות למקורות
מסורתיים ,ולאור תוצאות המחקר ,המצביעות על נוכחות גבוהה של בני נוער
באוכלוסיית הפונים לסיוע מקוון ,מומלץ להגביר את הפרסום בקרב בני נוער בנוגע
לפנייה לעזרה באינטרנט .פרסום כזה יכול להיעשות במסגרת בתי הספר – על ידי
היועצות – ובמסגרות של חינוך בלתי פורמאלי .הפרסום יציג את התנאים בהם
ניתנת העזרה המקוונת מבוססת-מתנדבים ,כגון האנונימיות ,ואת היישומים
המקוונים בהם היא ניתנת .יש מקום להדגיש את האינטרנט כסביבה הטבעית
שבתוכה פועלים כיום בני הנוער ,ולרתום סביבה זו למען רווחתם הנפשית של אלה
הזקוקים לסיוע נפשי.
 .0תוצאות המחקר מראות שבנים פונים לעזרה הרבה פחות מבנות ,גם כאשר הפונה
נשאר אנונימי ומוסברות בכך שפנייה לעזרה נתפסת כמאיימת על הדימוי ומקבלת
משמעות של תלות וחולשה .מומלץ לשלב בתכניות של כישורי חיים הסבר על פנייה
לעזרה ,המציג צעד זה כמקור לעוצמה ולא כעדות לחולשה.
 .1נפגעות תקיפה מינית וחולות ונשים הסובלות מהפרעות אכילה ,אשר מתקשות לפנות
לסיוע נפשי מקצועי ,מוצאות בצ'ט האישי סביבה מכילה ותומכת .מוצע לשלב ערוצי
סיוע מקוונים בשירותי הסיוע הנפשי המוצעים לנפגעות תקיפה מינית (כמו מרכזי
הסיוע) ובשירותי הסיוע בהפרעות אכילה.
 .3זיהוי המאפיינים המקדמים תוצאה מוצלחת של שיחה בצ'ט האישי יכול לסייע
בתכניות הדרכה למתנדבים העונים לפניות באינטרנט וכן למטפלים מקצועיים
באינטרנט .המשתתפים בתכניות אלה ילמדו על אסטרטגיות ליצירת קשר רגשי,
אסטרטגיות לשינוי קוגניטיבי ועל מאפיינים לשוניים בהם ניתן להשתמש במהלך
השיחה על מנת לקדם את יעילותן של האסטרטגיות האלה.
 .5במחקר הנוכחי נבדקה המסגרת המקוונת של צ'ט .יש מקום לבחון במחקר נוסף את
מאפייני המסגרות המקוונות הנוספות בפנייה לעזרה ,כגון פורום ודואר אלקטרוני,
ולהשוות את האפקטיביות שלהם עבור הפונים.
 .3המחקר הנוכחי בחן את מאפייני הפונים לעזרה מקוונת ואת אפקטיביות השיחות
בצ'ט .אם התנאים מאפשרים ,יש מקום להמשיך ולחקור את המשך ההתמודדות של
הפונים לעזרה במסגרות נוספות ,לאחר קבלת התמיכה הראשונית המקוונת .דהיינו:
אילו אפשר היה ,ואם הפונים לקבלת סיוע יסכימו לכך ,יש מקום להמשיך ולעקוב
מחקרית לעומק ,ולאורך זמן ,אחר מספר פונים לעזרה (חקר מקרה מרובה) ,כדי
ללמוד על ההשלכות של העזרה המקוונת הראשונית ועל תהליך ההתמודדות שלה
הפונים עם הבעייה שבשלה פנו לקבלת סיוע.
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רקע תיאורטי
תקשורת בין-אישית במצבי סיוע נפשי בסביבה מקוונת
"הרגשתי קצת יותר נוח לדבר עם המטפלת בגלל הידיעה שאף פעם לא אצטרך לפגוש אותה .כך
בדיוק דמיינתי לעצמי את המצב שבו אשתף מישהו בדברים מאד אישיים .לפעמים קשה לדבר
בזמן שמישהו מסתכל עליך .זה עושה את הדברים קלים יותר כאשר המחשב הוא זה שאתה
מסתכל עליו ולא אדם אחר" ).)Haberstroh, Duffey, Evans, Gee & Trepal, 2007, p.275
"אהבתי את העובדה שאני מדפיסה את תגובותיי .זה נותן לי רגע לחשוב על מה אני רוצה לדבר
ולארגן את הדברים .בדיבור ,לעומת זה ,לפעמים קשה למצוא את המלים ואז אתה מגמגם ,אתה
עושה הפסקות .כשאתה מדפיס אתה פשוט מבטא את מה שיש לך להגיד" (שם ,עמוד .)066
ציטוטים אלה נלקחו ממחקר בו התבקשו אנשים שעברו טיפול בסביבה מקוונת לתאר
את חוויותיהם .התיאורים הללו מדגימים את ההשפעה של מהפיכה ,שחולל האינטרנט בתחום
הסיוע הנפשי  -הפקעת הבלעדיות של המפגש פנים-אל-פנים מן הקשר בין שני הצדדים השותפים
לתהליך הסיוע ,המתקשרים ביניהם בסביבה מתווכת טכנולוגית תוך שימוש בטקסטים כתובים.
לתקשורת הבין אישית בסביבה המקוונת יש מספר מאפיינים אשר עשויים להעלות את
האטרקטיביות שלה עבור אנשים במצוקה המעוניינים לקבל סיוע נפשי .יתרונות אלה יכולים
לסייע במיוחד לאותם אנשים הנרתעים מפנייה לעזרה אל מקורות מסורתיים בהם הסיוע ניתן
פנים-אל-פנים .על סמך מחקרים אמפיריים ועדויות קליניות ,מציינת הספרות המקצועית מספר
מאפיינים כאלה .3 .פתיחות וחשיפה האישית  -הסביבה המקוונת מסירה את המעצורים -
הקיימים בתקשורת פנים-אל-פנים לביטוי רגשות ולשיתוף בנושאים אישיים ומקדמת בכך את
הנכונות של אנשים לפתיחות ולחשיפה אישית .תופעה זו מקובלת כמאפיין המרכזי של התקשורת
בסביבה מקוונת ומתוארת באופן הבא" :אנשים אומרים ועושים דברים בהיותם במרחב
הווירטואלי שלא היו אומרים ועושים בעולם שבו התקשורת היא פנים-אל-פנים .הם משתחררים,
מרגישים הרבה פחות מרוסנים ומבטאים את עצמם בפתיחות רבה יותר .כה נרחבת התופעה
שנבחר עבורה שם מיוחד – אפקט הסרת העכבות בסביבה המקוונת (The online disinhibition
 .(Suler, 2004, p. 321) )effectהתופעה מוסברת באמצעות האנונימיות של המשתתפים
בתקשורת ,אשר מעניקה את הביטחון הרגשי הדרוש לחשיפה אישית מפני שהיא מסירה את
האיום מתגובה שיפוטית מצד אדם מוכר .השפעתה המקדמת של האנונימיות על החשיפה
האישית של אנשים מוכרת מלפני עידן האינטרנט כמו ,למשל ,התופעה המכונה "זרים ברכבת"
המתבטאת בחשיפה אישית גבוהה בין אנשים זרים הנפגשים במקרה בעת נסיעה ברכבת ( Rubin,
 .0 .)1975נגישות וזמינות של קבלת סיוע  -האינטרנט מסיר לחלוטין גבולות של מרחק ומאפשר
קבלת עזרה נפשית על ידי אנשים אשר אינם יכולים לזכות בה במקורות המסורתיים בגלל מרחק
גיאוגרפי או מגבלות של תנועה .גם מגבלות של זמן מצטמצמות מאד הודות לתקשורת הא-
סינכרונית .כך ,למשל ,אדם במצוקה יכול להשאיר הודעה בקבוצת תמיכה מקוונת בכל עת וגם
אם לא יזכה למענה מיידי הרי שעצם השיתוף עשוי לסייע בשיפור ההרגשה .1 .נוחיות  -הסביבה
המקוונת מעניקה לפונה לעזרה תנאים נוחים במובן המעשי ובמובן הרגשי .מבחינה מעשית,
הפונה פטור מביצוע פעילויות הכרוכות באי נוחות ,כמו הגעה מהבית למקומה של המטפלת,
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ודאגה להופעה חיצונית הולמת .מבחינה רגשית ,קיומו של המפגש בביתו של הפונה (ולא
ב"מבצרו" של המטפל) עשוי להעניק לו ביטחון בכך שהוא מצמצם את תחושת חוסר השוויוניות
הטבועה בעצם המצב של מפגש בין מטופל למטפל .3 .שימוש בדמיון  -העובדה שהמטפל אינו
נראה ואינו נשמע יכולה לעורר אצל המטופל תהליך של השלכה ,בו הוא מעצב את דמותו של
המטפל בהתאם לצרכים ולהעדפות שלו ולקיים את התקשורת עם הדמות שהולמת את הצרכים
הפסיכולוגיים שלו .מאפיין זה מהווה את אחד ההסברים לתופעה המוכרת היטב מן התקשורת
במרחב המקוון – קשרים רגשיים בעלי עוצמה חזקה מתפתחים במהירות רבה ביותר (בן-זאב,
 .5 .)0223שימוש בטקסטים כתובים  -למעט מספר יישומים אינטרנטיים בהם התקשורת
מתרחשת באמצעות דיבור ,כמו סקייפ וועידת וידיאו ,בכל היישומים משתמשים המשתתפים
בטקסטים כתובים לצורך תקשורת בין אישית .הכתיבה עשויה להועיל במצבים של סיוע נפשי
מהבחינה הרגשית ומהבחינה הקוגניטיבית .האפקט הרגשי של כתיבה בקידום תחושת הרווחה
הוכח במחקרים הקלאסיים של פנבייקר ושותפיו לפני עידן האינטרנט ( & Pennebaker, Mehl,

 )Niederhoffer, 2003וזכה לתמיכה משמעותית גם בכתיבה המקוונת (בוניאל-נסים וברק.)0233 ,
מבחינה קוגניטיבית ,הכתיבה מסייעת להציג את המסרים הכתובים באופן מאורגן ובהיר ,כפי
שדווח ,למשל ,במחקר על עזרה נפשית באמצעות דואר אלקטרוני (רוזנאו וגילת .)0233 ,בנוסף,
התיעוד המלא של האינטראקציות המקוונות מאפשרות לשוב ולקרוא אותן בכל עת ולהפיק מכך
תועלת מתמשכת (גילת ,עזר ושגיא .3 .)0233 ,מגוון ערוצי תקשורת  -האינטרנט מציע לגולשים בו
מגוון ערוצים הפועלים בתוך סביבת תקשורת אחת ומאפשר להם לבחור את הערוץ המתאים להם
ביותר .ניתן למפות את ערוצי התקשורת בסביבה המקוונת על פי מספר ממדים המפורטים להלן.
א .אינטראקטיביות  -ניתן להבחין בין תקשורת לא אינטראקטיבית שבה הפונה לסיוע מתקשר
עם המחשב ולא עם אדם אחר ,כמו למשל ,חיפוש מידע באתרים ,לבין תקשורת אינטראקטיבית
שבה מתקיים דיאלוג בין הפונה לעזרה לבין אנשים אחרים .ב .סינכרוניות  -ניתן להבחין בין
תקשורת סינכרונית שבה חילופי המסרים הם מיידים ,כמו צ'ט אישי ,לבין תקשורת א-סינכרונית
בה התגובה מעוכבת ,כמו דואר אלקטרוני ופורומים .ג .מספר המשתתפים  -ניתן להבחין בין
תקשורת זוגית בה משתתפים שני אנשים ,כמו צ'ט אישי לבין תקשורת קבוצתית כמו קבוצת
תמיכה מקוונת.
בצד היתרונות הגלומים בתקשורת המקוונת לגבי סיוע נפשי יש בה גם מגבלות לא מעטות
( .)Holmes, 1997המגבלה העיקרית המוזכרת בספרות היא היעדר רמזים לא מילוליים ,כמו
קשר עין ,הבעות פנים וטון דיבור .רמזים אלה מספקים מידע משמעותי בקשר הטיפולי המתקיים
בסביבה פנים-אל-פנים הן כאמצעי לאבחון מצבו של המטופל והן כאמצעי להעביר מסרים .המידע
הלא מילולי אינו עומד לרשותם של השותפים לתהליך הסיוע ברשת ומחייב אותם לפצות על
חסרונו באמצעים שונים ,כמו סימנים גרפיים ושימוש עשיר בשפה הכתובה .מגבלות נוספות של
הסיוע המקוון הן התלות בטכנולוגיה (כגון תקלה במחשב באמצע מפגש טיפולי) ,סכנת ההתחזות
של מטופלים ושל מטפלים וקושי להתמודד עם מקרים של סכנת חיים ,בהם מצופה מהמטפל
לאתר את המטופל על מנת להציל את חייו ).)Rummell & Joyce, 2010
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סיוע נפשי מקצועי בסביבה מקוונת
סיוע נפשי הניתן על ידי אנשי מקצוע בסביבה מקוונת מדווח החל מאמצע שנות השמונים של
המאה העשרים .הסיוע התבטא במתן מידע על ידי אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש במסגרת
קבוצה מקוונת (פורום) ( .)Skinner & Zack, 2004במשך הזמן התרחב השימוש בסביבה
המקוונת לצורך סיוע נפשי ,הן מבחינת שיטות הסיוע והן מבחינת היישומים האינטרנטיים בהם
הוא ניתן .סביבת התקשורת של דואר אלקטרוני היא מן הראשונות ש"גויסה" לצורך מתן
טיפולים פרטניים .התקשורת בדואר האלקטרוני היא א-סינכרונית ,כלומר קיימת השהייה בין
קבלת ההודעה למשלוח התגובה .מאפיין זה מקנה לשותפים בטיפול מספר יתרונות חשובים,
שאינם קיימים בטיפול המתנהל פנים-אל-פנים .ראשית ,יש להם מספיק זמן כדי לנסח את
ההודעה באופן הרצוי להם ביותר ושנית ,פסק הזמן בתהליך התקשורת מאפשר למטופל לעבד
היטב את התגובות שקיבל מהמטפל .המטפל עצמו יכול להתייעץ עם אנשי מקצוע אחרים לפני
הכנת התגובה .גם סביבת התקשורת של צ'טים אישיים נוצלה לצורך טיפולים פרטניים .בשונה
מהדואר האלקטרוני ,התקשורת בצ'ט האישי היא סינכרונית ולכן היא דומה יותר לתקשורת
הדבורה המתנהלת בטיפול פנים-אל-פנים .היתרונות הייחודיים של הדואר האלקטרוני מסבירים
כנראה את העובדה ,שהוא הפך לערוץ שכיח יותר מאשר הצ'ט לצורך טיפול פרטני .כך ,למשל,
נמצא בשני מחקרים שנערכו בקרב מטפלים ברשת ,שאחוז המשתמשים בדואר האלקטרוני גבוה
הרבה יותר מאחוז המטפלים דרך צ'ט אישי (Chester & Glass, 2006; Heinlen, Welfel,
)Richmond & Rak, 2003
יישום מקוון נוסף אשר נוצל לצרכים טיפוליים כבר מראשית ההיסטוריה של האינטרנט
הוא קבוצה מקוונת (פורום) .בעוד אשר הטיפול הפרטני מבוסס על תהליך המתרחש בין שני
אנשים – המטופל והמטפל  -כאמצעי להשגת מטרות המפגש ,בטיפול קבוצתי  -פנים-אל-פנים או
מקוון  -המטרות הטיפוליות מושגות גם באמצעות תהליכים בהם מעורבים כל המשתתפים
בקבוצה .תהליכים קבוצתיים הם בעלי כוח מרפא ,כפי שתיאר בהרחבה ארווין יאלום ( Yalom,
 .)1970חוקרים שבחנו טיפול קבוצתי באינטרנט מצאו שחלק גדול מן התהליכים הקבוצתיים
עליהם הצביע יאלום מתרחשים גם בקבוצה מקוונת .תהליכים אלה הם :אוניברסאליות  -אשר
מתבטאת ביכולת להבין אנשים אחרים הסובלים מבעיה דומה לבעיה של משתתף מסוים;
לכידות קבוצתית  -אשר מתרחשת כאשר המודעות לחוויות המשותפות מוליכה ליצירה של
קשרים רגשיים בין חברי הקבוצה ומחויבות חזקה לאחרים; אלטרואיזם  -אשר מתבטא בהפגנת
אכפתיות ודאגה אמיתיים כלפי חברים אחרים בקבוצה; יצירת תקווה בקרב המשתתפים -
שמשמעותה היא עיצוב תפיסה מעודדת יותר בנוגע לעתיד ( & Weinberg, Uken, Schmale,
.)Adamek, 1995
הקבוצה המקוונת מאפשרת ,אם כך ,למטופלים ליהנות מכוחם של התהליכים
הקבוצתיים אך מעניקה להם בנוסף את היתרונות הגלומים בתקשורת המקוונת ,כמו תנאים
נוחים לחשיפה אישית ,גישות גבוהה למפגש הקבוצתי המקוון ושימוש בכתיבה כערוץ תקשורת
(ראו הרחבה של הנושא בפרק הקודם) .מחקרים על קבוצות טיפוליות ברשת (שמספרם רב יותר
מאשר מחקרים על טיפול הנערך בסביבות מקוונות אחרות) הצביעו על מספר מטרות שהוגדרו
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בנוגע לטיפול קבוצתי .אחת מהן היא העצמה כללית של המשתתפים בקבוצה ,מבלי להתמקד
בתחום מסוים .ההעצמה מתבטאת בשיפור הרווחה הנפשית ,בחיזוק תחושת השליטה העצמית
והביטחון העצמי ,בהפחתת הבדידות ובאמוץ תפיסת אופטימית יותר .ההעצמה האישית מחזקת
את יכולת ההתמודדות של המשתתפים בקבוצה עם לחצים חיצוניים ,ללא קשר לסוג הלחץ
( .)Barak, Boniel-Nissim & Suler, 2008מטרות נוספות יכולות להתבטא בהשגת תוצאות
בתחומים מוגדרים ,כמו הפחתת חרדות ( ,)Buchanan & Coulson, 2007תחזוקה של חולים
אשר השתחררו מאשפוז פסיכיאטרי במטרה לסייע להם להסתגל למציאות היומיומית ולמנוע
אשפוזים חוזרים (.)Bauer, Wolf, Haug, & Kordy, 2011
היישום של טיפולים פסיכולוגיים מקוונים לווה במחקרים שהעריכו את האפקטיביות של
טיפולים אלה .להערכה המחקרית היתה חשיבות יתירה לנוכח קולות הספק וההתנגדות לטיפולם
המקוונים ,אשר נשמעו בקרב חלק מן החברים בקהיליית המטפלים .כיוון אחד של מחקרי הערכה
בחן את הקשרים הרגשיים אשר נוצרים בין המטופל לבין המטפל באינטראקציות המקוונות.
קשרים כאלה אמנם לא מעידים עדיין על הצלחת הטיפול אך הם מהווים תנאי הכרחי להצלחתו,
בעיקר בטיפולים הנערכים בגישה הדינאמית .מספר מחקרים הראו שניתן ליצור ברשת ברית
טיפולית ,כמו מחקר שהעריך טיפול בנערה עם הפרעות קשות במצב הרוח ,אשר נערך בדואר
האלקטרוני אחרי כישלונות של טיפולים פנים-אל-פנים ( .)Roy & Gillett, 2008מחקרים אחרים
השתמשו בשאלונים שהועברו למטופלים ומצאו שעוצמת הקשרים עם המטפלים לא נפלה מזו
שדווחה בטיפול פנים-אל-פנים (.(Cook & Doyle, 2002; Parks & Roberts, 1998

עזרה ראשונה נפשית בסביבה מקוונת
התרחבותו של הסיוע הנפשי לסביבה המקוונת באה לידי ביטוי לא רק בתחום הטיפול המקצועי
אלא גם בתחום נוסף של סיוע נפשי  -עזרה ראשונה נפשית באמצעות מתנדבים ,אשר פעל עד אז
בערוץ הטלפוני בלבד .השימוש במתנדבים לצורך סיוע נפשי החל בשנות החמישים של המאה
העשרים כחלק מגישה מהפכנית ,אשר גרסה שמתנדבים חסרי הסמכה מקצועת מלאה יכולים
למלא תפקידים מועילים בתחומי החינוך ,הטיפול והעבודה הסוציאלית ( Heilig, Farberow,
 .)Litman, & Shneidman, 1968אחד התחומים העיקריים שבו יושמה גישה זו הוא סיוע טלפוני
לאנשים הנתונים במצבי משבר ומצוקה וזקוקים לסיוע זמין ומיידי .הרציונאל התיאורטי
לשימוש במתנדבים מיומנים לתפקיד זה טוען שסיוע מיידי בעת משבר מצריך כישורים כמו
אכפתיות ,חום וספונטאניות ,אשר יכולים להיות מיושמים בהצלחה על ידי מתנדבים בעוד אשר
מטפלים מקצועיים יהיו כבולים לגישות תיאורטיות ולטכניקות נוקשות אשר עלולים להכביד על
תפקודם ויגבילו את יעילותם ).)McGee & Jennings, 2002
תפיסה תיאורטית זו נתנה השראה לפתיחתם של מרכזי סיוע טלפוני (המכונים Hotlines
או  )Helplinesאשר ענו לפניות של אנשים במצוקה באמצעות מתנדבים שעברו הכשרה מתאימה
על ידי אנשי מקצוע .המטרה המקורית של שירות זה הייתה הגשת סיוע לאנשים החושבים על
התאבדות או סובלים ממשבר נפשי חריף אולם הפונים אליהם לא הגבילו עצמם לתחומים אלה
וביקשו סיוע במגוון רחב של מצוקות אנושיות .המרכזים הטלפוניים זכו להצלחה רבה בארצות
הברית החל משנות הששים ומקובלים כיום כאחד המקורות החשובים לסיוע במשבר ובמצבי
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חירום .על אף הבדלים מסוימים בין המרכזים השונים רובם פועלים על בסיס עקרונות מקצועיים
משותפים ,אשר מיוחסים על ידי הספרות להצלחתם ( ;Gilat & Shahar, 2007; Lester, 2002
 .)Rosenbaum & Calahoun, 1977להלן מפורטים עקרונות אלה בצירוף מידת התרומה שלהם
לעזרה ראשונה נפשית .3 .הפונים רשאים לשמור על אנונימיות ,דבר המעניק ביטחון רגשי ומעודד
פתיחות וחשיפה אישית;  .0השיחה בין הפונה למתנדב מתנהלת בערוץ הטלפוני וכתוצאה מכך
לפונה יש תחושה חזקה יותר של שליטה מאשר במפגש פנים-אל-פנים;  .1השימוש בערוץ הטלפוני
מאשר נגישות וזמינות גבוהה של קבלת עזרה ,דבר בעל חשיבות מיוחדת במצבי חירום כאשר
העזרה הנדרשת היא מיידית;  .3העובדה שמתנדבים – ולא מטפלים מקצועיים – עונים לפניות,
מפחיתה את הסטיגמה הכרוכה בפנייה לעזרה ומעודדת פנייה מאנשים שנרתעים ממקורות
מקצועיים.
הסביבה המקוונת מאפשרת את כל היתרונות הללו ,אך מעניקה יתרונות נוספים
המיוחדים לה ,שאינם קיימים בערוץ הטלפוני ולכן ניתן לראות את "גיוסה" של הסביבה
המקוונת למטרות של עזרה ראשונה נפשית מבוססת-מתנדבים כהמשך טבעי לשימוש בתקשורת
הטלפונית .חלוצי השימוש באינטרנט בקרב הארגונים ההתנדבותיים הם ה"שומרונים" ( The
 ,)Samaritansארגון בריטי מוכר מאד בכל העולם ,שהיה גם חלוץ השירות הטלפוני למניעת
התאבדות .הארגון התחיל להציע עזרה מקוונת החל בשנת  3331באמצעות דואר אלקטרוני
( .)Wilson & Lester, 2002רוב מרכזי הסיוע הטלפוניים הרחיבו את השרות לאינטרנט והציעו
לפונים עזרה ראשונה נפשית גם באמצעות יישומים מקוונים נוספים ,במיוחד קבוצות תמיכה
מקוונות ושיחות אישיות בזמן אמת (צ'טים) .יש שירותים המציעים סיוע בכל תחומי המצוקות,
כמו ער"ן ( )Gilat & Shahar, 2007ו"סהר" ( ,)Barak, 2007ויש שירותים אשר מציעים סיוע
בתחום מסוים ,כגון נוער במצוקה.
העדויות המחקריות על עזרה ראשונה נפשית בסביבה מקוונת הן מועטות מאד .חלק מן
העבודות המוצגות בספרות מתמקדות בתיאור שירותים של עזרה מקוונת מבוססת מתנדבים .כך
למשל ,מתואר בהרחבה אתר ישראלי בשם "סהר" (סיוע והקשבה ברשת) אשר מציע תמיכה
רגשית באמצעות צ'טים אישיים וקבוצות .המאמר מציג את הרציונאל של הסיוע המקוון ,את
ההכשרה שמקבלים המתנדבים ואת מאפייני הסיוע המקוון הניתן לפונים ( .)Barak, 2007חלק
מן המחקרים מתמקד בתחום של מניעת התאבדות והתערבות בשעת חירום .יש להניח כי הבחירה
בתחום זה נובעת מן התפקיד המסורתי של קווי הסיוע מבוססי המתנדבים במניעת התאבדות.
לסטר מציג סקירה מקיפה על השימוש במתנדבים לצורך מניעת התאבדות ברשת (Lester, 2008-
 .)2009גילת ,טובין ושחר ( )Gilat, Tobin & Shahar, 2012חקרו את תפקידה של קבוצה מקוונת
במניעת התאבדויות ברשת .הם מצאו שמתנדבים משתמשים באסטרטגיות רגשיות ,קוגניטיביות
והתנהגותיות במענה להודעות אבדניות ,ושהמענה שלהם הוא בעל אופי טיפולי יותר מן המענה
של משתתפים אחרים בקבוצה .היבט מרכזי של הסיוע הנפשי ברשת הוא הערכת האפקטיביות
שלו .בשנים האחרונות הצטברו עדויות מחקריות המצבעות על תרומה של סיוע מקוון הניתן על
ידי אנשי מקצוע (ראו לעיל בסעיף "סיוע נפשי מקצועי ברשת") אך אין כמעט מחקרים שבחנו
היבט זה בהקשר לסיוע מבוסס מתנדבים.
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המחקר הנוכחי
מטרתה של העבודה הנוכחית היא להעריך את תרומת השירות של עזרה ראשונה נפשית
באינטרנט בתחום בריאות הנפש בישראל .הערכה זו היא רחבת היקף ומתייחסת לשלושה
היבטים שונים של השירות ,שכל אחד מהם נבחן באמצעות מחקר נפרד.
מטרתו של המחקר הראשון היא לתאר את מאפייני הפניות לעזרה ראשונה נפשית
באינטרנט .תיאור זה מתייחס למאפייני הפונים לעזרה ,כגון מין וגיל ,ומאפיינים של תוכן הפנייה,
כגון תחום הבעיה שהוצגה וסוג הציפייה לסיוע .הפניות שמנותחות במחקר זה נלקחו משלוש
סביבות תקשורת אינטרנטיות – צ'ט אישי ,דואר אלקטרוני וקבוצת תמיכה מקוונת והמחקר
מאפשר לבחון את הדומה והשונה בין שלושת היישומים הללו בנוגע למאפייני הפניות לעזרה.
המחקר הוא סטטיסטי באופיו ומבוסס על ניתוח כמותי של מספר פניות גדול ,אשר מאפשר לבחון
את הקשרים בין מאפיינים של תכן הפניות לבין מאפיינים של הפונים לעזרה מקוונת .המחקר
מבוסס על ניתוח נתונים קיימים – מאגר תמלילים של שיחות שנערכו בין מתנדבים לבין הפונים
לער"ן בצ'ט האישי ,הודעות שהתקבלו בשרות ער"ן בדואר האלקטרוני והודעות שנשלחו לקבוצת
התמיכה המקוונת של ער"ן .ניתוח הטקסטים האלה נעשה באמצעות טופס קידוד מובנה שכולל
את מאפייני הפונים ומאפייני הפניות .ממצאי המחקר מסייעים לתאר באופן מפורט את השימוש
שעושים אנשים במצוקה בשרות של סיוע מקוון מבוסס-מתנדבים ולהבין טוב יותר את תפקידו
של שירות זה עבור אוכלוסיות שונות
מטרתו של המחקר השני היא לבחון באופן מעמיק את אופיו של הסיוע המקוון בקרב
אוכלוסיות הזקוקות לסיוע נפשי אך מגלות קושי לפנות אל מקורות מקצועיים העומדים
לרשותם .בחינה כזו מאפשרת לזהות את התרומה הייחודית של סיוע-מקוון-מבוסס-מתנדבים
בתוך מאגר השירותים המציעים סיוע נפשי .המחקר בחן שתי אוכלוסיות של פונים לשירות של
הצ'ט האישי :פונות הסובלות מהפרעות אכילה ופונות שנחשפו לפגיעה מינית ופתחו תגובה
טראומטית .הבחירה בהפרעות אכילה נבעה מן הקשיים הכרוכים בפנייה לעזרה מקצועית בקרב
המאובחנות באנורקסיה או בולימיה .קיימות עדויות מחקריות וקליניות להימנעות מפנייה לעזרה
מקצועית בקרב נערות המפתחות אנורקסיה ובולימיה (.)Goldner, Birmingham & Smye, 1997
יתירה מזו ,גם כאשר הן מגיעות לטיפול ,הן אינן משתפות פעולה ,מחבלות בהצלחתו של הטיפול
ומעוררות עמדה שלילית אצל המטפל ( .)Franko & Rolfe, 1996ניתן להסביר תופעה זו בכך
שהמפגש עם מטפל מקצועי מהווה איום פסיכולוגי ,שכוחו רב יותר מן הרצון להפסיק את הסבל
הכרוך במחלה .שי רות של עזרה ראשונה נפשית יכול לענות לצרכים של נערות ונשים הסובלות
מהפרעות אכילה בגלל האנונימיות ,תחושת השליטה והמענה על ידי מתנדבים .יש עדויות
התומכות בכך והמראות שנערות ונשים הסובלות מאנורקסיה או מבולימיה ,שלא פנו לטיפול
מקצועי ,פנו לעזרה של קו סיוע טלפוני ( .)Latzer & Gilat, 2000הדעת נותנת שתופעה זו תבוא
לידי ביטוי גם במענה בסביבה המקוונת .הבחירה בפניות שהתקבלו מנפגעות תקיפה מינית נובעת
אף היא מן הקושי של אוכלוסייה זו לפנות לעזרה אל מקורות פנים-אל-פנים בעקבות הטראומה
שנחשפו אליה .הימנעות מפנייה לעזרה אל מערכות פורמאליות הינה תופעה שכיחה מאד בקרב
נשים שהיו נתונות לתקיפה מינית .תופעה זו מדווחת במספר מחקרים שבחנו את הנושא ,ושיעור
הנמנעות מפנייה לעזרה נע סביב  .)Campbell et al., 2001; Ullman & Filipas, 2001( 62%יש
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מספר הסברים להתנהגות הלא אדפטיבית הזו .כך ,למשל ,במחקר שהתמקד בהסברים שנתנו
נפגעות אונס לאי קבלת עזרה עלו שלוש סיבות .3 :הרגשה שהן אינן ראויות לקבל סיוע פורמאלי
(בגלל נסיבות האונס);  .0חוסר אמון ביכולתם של השירותים הפורמאליים להגיש סיוע יעיל; .1
חשש מנזק שייגרם בעקבות הפנייה לשירותים הפורמאליים כתוצאה מחוסר אמון בסיפור שלהן
או מהעצמת הכאב בעקבות שחזור האירוע הטראומטי ( Patterson, Greeson, & Campbel,
 .)2009המחקר הנוכחי נערך במתודולוגיה איכותנית אשר יושמה על תמלילי שיחות שהתקיימו
בצ' ט האישי בין פונות הסובלות מהפרעות האכילה ופונות שנחשפו לפגיעה מינית לבין מתנדבי
ער"ן .הניתוח האיכותני נערך בגישה בין תחומית על ידי חוקרים מתחום הפסיכולוגיה ומתחום
חקר השפה והשיח .הניתוח הפסיכולוגי מכוון לזהות את התהליכים הנפשיים המתרחשים בעת
האינטראקציה בין הפונות לעזרה לבין המתנדבים ולבחון את הערך הייחודי של הסביבה
המקוונת עבור תהליכים אלה .ניתוח השיח מכוון להרחיב את התובנות בנוגע לתהליכים
הנפשיים ,באמצעות זיהוי של אמצעים לשוניים בהם משתמשים המשתתפים באינטראקציה
ופרשנותם בהקשר של מטרת המחקר.
מטרתו של המחקר השלישי היא להעריך את יעילותו של הסיוע המקוון מבוסס-
מתנדבים .הערכה זו נעשתה בשתי גישות מחקריות שונות .הגישה האחת בחנה את שביעות הרצון
של הפונים מן השיחה בצ'ט ואת תפיסותיהם בנוגע להשפעת השיחה עליהם .בדיקה זו נערכה
באמצעות שאלון מובנה שפותח לצורך המחקר והפונים ענו עליו בתום השיחה .גישה זו מאפשרת
לקבל הערכה כמותית של תפיסת יעילות השיחה על ידי אוכלוסיית המטרה (הפונים לער"ן)
ולבח ון קשרים בין הערכת היעילות לבין מאפיינים של הפונים ושל תחומי הבעיות המוצגות
בשיחות .הגישה השנייה מבוססת על הכיוון של "חקר הצלחות" שבו מנתחים התנסויות מוצלחות
בתחום הנחקר על מנת להעריך את הגורמים שהביא ולהצלחה (סייקס ורוזנפלד .)0223 ,באופן
מפורט יותר ,נבחרו תמלילי שיחות שנערכו בצ'ט בהן התקבלה עדות מובהקת להצלחתה של
השיחה .עדות זו התבססה על תגובות של הפונים בסיומו של הצ'ט ,מהן ניתן ללמוד על שביעות
רצון גבוהה או על מיילים שנשלחו בעקבות השיחה ובהם דברי תודה וביטויים של שביעות רצון.
תמלילים אלה נותחו באופן איכותני כאשר הניתוח התבסס על תוכן הצ'ט ועל השפה בה השתמשו
המשתתפים בו .שתי הגישות הללו משלימות זו את זו בהערכת יעילות השירות .הגישה הכמותית
מאפשרת לקבל עדויות על התוצאה ,כלומר לענות על השאלה" :באיזו מידה השיחות בצ'ט האישי
הועילו לפונים?" והגישה האיכותנית מאפשרת להעריך את התהליך ,כלומר לענות על השאלה:
"מהם הגורמים המקדמים הצלחה בסיוע הניתן על ידי מתנדבים בצ'ט אישי?"
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מחקר א  -מאפייני פניות לעזרה ראשונה נפשית בסביבה
מקוונת
הקדמה
אחד המאפיינים המרכזיים של שרות עזרה ראשונה נפשית באמצעות מתנדבים הוא כלליות
הסיוע המוצע לפונים .משמעות הדבר היא שאנשים יכולים לפנות לקבלת סיוע בכל סוג של בעיה
המציקה להם .רוב השירותים המציעים לציבור עזרה נפשית באמצעות מתנדבים הם סלקטיביים
בהגדרתם ,כלומר הם מיועדים לאוכלוסיות מסוימות המוגדרות באמצעות קבוצת גיל (כמו בני
נוער ,זקנים) או באמצעות סוג בעיה (כמו אלימות ,התמכרויות) .הרציונאל בבסיסו של עיקרון
הכלליות המנחה את שרות ער"ן הוא יצירת תנאים נוחים עבור אנשים במצוקה הזקוקים לסיוע
מיידי .האדם אינו נאלץ לסווג את הבעיה המעיקה עליו ולהחליט אם היא מתאימה להגדרה
הפורמאלית של אחד השירותים המציעים סיוע נפשי .הוא פשוט מחייג למספר הטלפון של ער"ן
או נכנס לאתר של ער"ן ובוחר באחד הערוצים לקבלת סיוע .לנוכח עקרון הכלליות בהגשת הסיוע
הנפשי ,יש ערך תיאורטי ומעשי לחקור את מאפייני הפונים לער"ן ואת המאפיינים של תכני
הפניות המתקבלות בשרות ער"ן .מחקר כזה יכול לספק תובנות לתפקיד אותו ממלא ער"ן במאגר
השירותים של סיוע נפשי המוצעים על ידי הקהילה .אם ,למשל ,יתברר כי בקרב הפונים לער"ן יש
ייצוג להטרוגניות החברתית – תרבותית באוכלוסייה ,אזי ניתן להניח ששרות זה נתפס כמתאים
עבור קשת רחבה של אוכלוסיות פונים בעוד אשר אם יש ייצוג יתר או ייצוג חסר לקבוצות
מסוימות ,ניתן ללמוד שהשרות נתפס כמתאים יותר או כמתאים פחות עבור קבוצות אלה .בדומה
לכך ,אם יימצאו בעיות מסוימות המיוצגות בפניות לער"ן באופן נרחב במיוחד ,ניתן ללמוד על
תפיסתו של השרות כמתאים במיוחד עבור סוג זה של בעיה.
רוב המחקרים שבחנו את מאפייני הפניות לעזרה ראשונה נפשית באמצעות מתנדבים
התייחסו לסיוע הטלפוני ,הפועל מאז שנות הששים בארצות הברית ובבריטניה ומאז שנות
השבעים בישראל (למשל ( ;Gilat & Latzer, 2007; Gilat, Lobel & Gil, 1998; Lazar & Erera, 1998

 .Watson, (McDonald & Pearce, 2006התמונה העולה ממחקרים אלה מראה קשת רחבה של סוגי
בעיות שהועלו על ידי הפונים ,אשר ניתן למצוא בה בעיות במישור התוך-אישי ,כגון בדידות
וזהות ,בעיות במישור המשפחתי ,כגון קונפליקטים בין ילדים להורים ,בעיות במישור הבין אישי
כגון יחסים חברתיים ,בעיות במישור הסביבתי ,כגון לחצים בבית ספר ובעבודה ובעיות נפשיות,
כגון דיכאון ,חרדה וסכיזופרניה .עוד מלמדים המחקרים הללו ,שאוכלוסיית הפונים לעזרה
ראשונה בטלפון מאופיינת בשיעור גבוה יותר של נשים מאשר של גברים ,ושיעור נמוך מאד של
פניות צעירים ובני נוער ,אשר הייצוג שלהם בפניות לקו הסיוע נמוך בהרבה מהייצוג שלהם
באוכלוסייה .מאפיין נוסף של הפניות לטלפון הוא קיומן של שתי קבוצות פונים – חדשים
וחוזרים – הנבדלות זו מזו בסוג הסיוע המצופה .פונים חדשים מצפים לקבל סיוע בעל אופי
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אינסטרומנטאלי ,המתבטא בעצות ובמידע ופונים חוזרים מצפים לקבל בעיקר הקשבה ותמיכה
רגשית)
המידע המחקרי על מאפייני פניות לעזרה ראשונה נפשית באינטרנט הוא מצומצם מאד
ומוגבל בעיקר לתחום ההתנהגות האבדנית .מחקרים הראו שאנשים הנמצאים במשבר אבדני
מרבים לפנות לסיוע מקוון הניתן על ידי מתנדבים בקבוצות תמיכה ובדואר אלקטרוני ( Barak,

 .)2007; Gilat & Shahar, 2007; Lester, 2008-2009מתברר שבקרב אנשים אבדניים המחפשים
סיוע נפשי קיימת העדפה ברורה לפנות לשרות מקוון מאשר לשרות טלפוני ( Gilat & Shahar,

 .)2007העדפת הסביבה המקוונת בקרב אנשים אבדנים מוסברת על ידי אפקט הסרת העכבות
המאפיין את התקשורת באינטרנט .אנשים מרגישים משוחררים יותר לשתף אחרים ברבדים מאד
אישיים של עולמם המיוסר( .ראו הרחבה ברקע התיאורטי של העבודה).
המחקר הנוכחי מרחיב את הבדיקה של מאפייני הפניות לעזרה בסביבה המקוונת מעבר
לתחום של התנהגות אבדנית .מטרתו של מחקר זה היא לשרטט את הפרופיל הסטטיסטי של
הפונים לסיוע מקוון של ער"ן ולמפות את סוגי הבעיות ואת דפוסי הציפיות לעזרה של פונים אלה.
מטרה נוספת היא לבחון את הדומה ואת השונה בין שלושה ערוצי תקשורת הפעלים בסביבה
המקוונת בנוגע למאפייני הפניות ולמאפייני הפונים – צ'ט אישי ,דואר אלקטרוני וקבוצת תמיכה
מקוונת .שלושת הערוצים האלה חולקים ביניהם מאפיינים משותפים אך לכל אחד מהם יש
תכונות ייחודיות – הצ'ט האישי דומה לדיבור פנים-אל-פנים ,הוא מתנהל בזמן אמת ,מאפשר
לקבל תגובה מיידית ומתרחש בין שני אנשים ,הפונה לעזרה והמתנדב העונה לו; בדואר
האלקטרוני התקשורת היא א-סינכרונית ,דבר המספק שהות בידי הפונה לעזרה ובידי המתנדב,
לתכנן היטב את המסרים שרוצים להעביר ביניהם .קבוצת תמיכה מקוונת מאפשרת למשתתפים
בה ליהנות מתהליכים קבוצתיים המתרחשים בה ומעניקה להם את ההזדמנות להשתתף בתהליך
הסיוע לאחרים מלבד היותם פונים לעזרה .ההשוואה בין שלושת הערוצים לגבי מאפייני הפניות
תאפשר להבין באופן מעמיק יותר את תפקידה של הסביבה המקוונת בתהליכים של סיוע נפשי.
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שיטת המחקר
מערך המחקר
לצורך מענה על שאלות המחק נעשה שימוש בסקר .זהו מערך מחקר כמותי אשר מבוסס על כלים
מובנים לאיסוף נתונים על התופעה הנחקרת .הסקר שנערך במחקר הנוכחי עשה שימוש בנתונים
קיימים ,אשר נאספים בער"ן במהלך הטבעי של הפעילות ולא הופקו במיוחד לצורך המחקר .כל
הפניות המתקבלות בשרות של ער"ן באינטרנט מתועדות באופן אוטומטי ומתוך מאגר מוכן זה
נבחרו הפניות ששימשו מדגם למחקר הנוכחי.

נתונים
הנתונים כללו  322פניות מצוקה שהתקבלו בשלושת הערוצים הפועלים בשרות המקוון של ער"ן -
 022פניות לצ'ט האישי 022 ,הודעות שנשלחו לקבוצת התמיכה המקוונת (פורום) ו 022 -הודעות
שנשלחו לדואר האלקטרוני .כל הנתונים הללו הם טקסטים הנשמרים באתר של ער"ן בתום
האינטראקציה בין הפונה לבין המתנדב .בפניות לצ'ט האישי נלקחו תמלילי השיחות ,אך הניתוח
התמקד רק במאפייני הפונה והפנייה ולא נותחו תגובות המתנדב (ניתוח תגובות המתנדב נעשה
במחקר ב' ובמחקר ג' להלן) .בפניות לפורום נלקחו רק ההודעות שנשלחו על ידי הפונים ולא נתחו
תגובות משתתפי הפורום להודעות אלה .בפניות לדואר האלקטרוני נלקחו רק ההודעות שנשלחו
לתיבת הדואר של ער"ן ולא נותחו התגובות שנשלחו על ידי המתנדבים להודעות אלה .שיטת
הדגימה הייתה בחירה אקראית של  022פניות בכל אחד משלושת הערוצים ,מתוך כל הפניות
שהתקבלו באותו ערוץ במהלך חצי השנה השנייה של  .0230בשיטת דגימה זו ניתן להגיע לייצוגיות
טובה של המדגם במאפיינים של הפונים ושל הפניות.

כלים
דף קידוד לניתוח מאפייני הפניות :ניתוח כמותי של הטקסטים הגולמיים נעשה באמצעות דף
קידוד אשר פותח בעבר על בסיס ניתוח תוכן של שיחות לער"ן ונעשה בו שימוש במחקרים
קודמים שבחנו מאפייני פניות לער"ן ( . )Gilat & Latzer, 2007; Gilat, Lobel & Gil, 1998דף הקידוד
כולל שני חלקים :א .מאפיינים של הפונים ב .מאפיינים של תוכן הפנייה.
מאפייני הפונים כללו נתונים אובייקטיביים של הפונים .3 :מין  .0גיל  .1מצב משפחתי  .3סוג
העיסוק (תלמיד ,סטודנט ,חייל ,עובד ,לא עובד)  .5סוג הפנייה לער"ן (חדשה ,חוזרת)  .3רקע של
טיפול נפשי (הפונה נמצא או היה בעבר בטיפול ,אין מדע על רקע טיפולי) .חשוב לציין ,שהמתנדב
אינו שואל את הפונה באופן יזום שאלות על המאפיינים הללו ולכן ניתן להשתמש רק בנתונים
שעלו באופן ספונטאני על ידי הפונה.
מאפיינים של תוכן השיחה כללו שלושה נושאים :ציפיות מן השיחה ,תחומי הבעיות שהועלו על
ידי הפונים ,מצבי סיכון (מחשבות ואיומים בהתאבדות) .כל אחד מן הנושאים האלה מחולק
למספר קטגוריות .הקטגוריות הכלולות בכל אחד משלושת הנושאים מוצגות בלוחות  3עד 1
להלן.
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לוח  0קטגוריות של ציפיות הפונים לקבלת סיוע מער"ן
הקטגוריה

הגדרה

תמיכה
רגשית

הפונה מבקש לשתף בחוויות אישיות בעלות אופי רגשי ,ללא ציפייה להשגת שינוי
בחלק מן המקרים הפונה מציין בפירוש שהוא מצפה להקשבה ולתמיכה ובחלק
אחר הציפייה לקבלת תמיכה רגשית מוסקת מתוכן הפנייה
הפונה מבקש להשיג שינוי במצב מצוקה בו הוא נתון .השינוי יכול להיות בעל אופי
מעשי או בעל אופי קוגניטיבי (שינוי בחשיבה על הבעיה שבגללה פנה לער"ן)
הפונה מבקש מידע בנוגע לבעיה המציקה לו

עזרה
תכליתית
קבלת מידע

שלוש הקטגוריות אינן מוציאות זו את זו ,כלומר באותה פנייה ניתן לאתר יותר מציפייה אחת ,כך
שקידוד כל אחת מן הקטגוריות נעשה באופן בלתי תלוי באחרות.
באשר לנושא של תחומי הבעיות שהוצגו על ידי הפונים ,ניתן לארגן את הקטגוריות הכלולות בו
לארבע קטגוריות-על :בעיות במישור התוך-אישי ,בעיות במישור הבין–אישי ,בעיות במישור
הסביבתי ,בעיות נפשיות .בקטגורית העל של בעיות נפשיות הכותרת של הקטגוריה מעידה באופן
ישיר על הבעיה (למשל ,דיכאון ,חרדה ,הפרעות אכילה) .בשלוש קטגוריות העל האחרות ,הכותרת
של הקטגוריה מציינת תחום (כמו ,למשל ,יחסי הורים-ילדים ,לימודים ,עבודה) והבעיה שהוצגה
באה לידי ביטוי באותו התחום (למשל ,מתיחות בין ילד לאימו ,ירידה בהישגים לימודים ,חשש
מפיטורין).
בקטגורית העל של "בעיות נפשיות" ישנה קטגוריה אחת השונה מהאחרות – כאב נפשי .כל
הבעיות האחרות הכלולות בקטגורית העל הזו מוכרות היטב מתחום האבחון הפסיכולוגי ,ניתן
למצוא את ההגדרה שלהן בספרות המקצועית בפסיכופתולוגיה ורובן הגדול מוכרות גם בשיח
היומיומי .כאב נפשי הוא מושג שהוצע על ידי חוקרים בתחום הדיכאון וההתאבדות (
 )Shneidman,1996והוא מציין מצב נפשי משברי הנובע מתערובת של רגשות שליליים ,כמו
דיכאון ,חרדה ,ריקנות ,חוסר אונים וחוסר תקווה ,הבאים לידי ביטוי בעוצמה חריפה .השימוש
בכאב נפשי כאחד מתחומי הבעיות נבע כך שבחלק מן הפניות לא ניתן היה לסווג את התלונות של
הפונה לאחד מתחומי הבעיות המוכרות בקטגוריה של בעיות נפשיות .התיאור של הפונה היה
מורכב והתייחס למספר תופעות המעיקות עליו בעת ובעונה אחת .הדגמה של כאב נפשי מוצגת
בפנייה הבאה ,שנשלחה אל הפורום:
"אני בתקופה רעה ,תקופה שבה פשוט לא טוב לי .יש הרבה דברים על הראש שלי ,הרבה מאוד
דברים וגורמים שמשפיעים עליי ושיוצרים בי פחדים ולחצים .בעיות ישנות ,כעסים ,פסימיות,
שנאה ...הכול עולה שוב ושוב .אני לא מרוצה מהחיים שלי ,פשוט לא .אני בתקופה כזו ,תקופה
שלא בא לי .אין לי חשק לעשות כלום ,אני מסרב להצעות לצאת למסיבות וכאלה .אני עייף כל
הזמן ,כואב לי הראש ,לא ממצה את עצמי מכל הבחינות".
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לוח  0מציג את קטגוריות העל והקטגוריות הכלולות בתוך כל אחת מהקטגוריות.
לוח  3קטגוריות של תחומי בעיות שהוצגו על ידי הפונים לער"ן
בעיות במישור תוך-
אישי

בעיות במישור בין-
אישי

בעיות במישור
סביבתי

בעיות נפשיות

בדידות
דימוי עצמי
זהות
תגובה לאבדן

זוגיות
קשיים רגשיים
מתחים ומריבות
יחסי הורים-ילדים

לימודים
תעסוקה
צבא
מצב כלכלי

חרדה
כאב נפשי
טראומה
דיכאון

אלימות מינית
אלימות פיזית
מיניות
פרידה

מצב בטחוני

הפרעות אכילה
התמכרות
סכיזופרניה
השלכות נפשיות של
נכויות

הקטגוריות השונות אינן מוציאות זו את זו ,כלומר ניתן לזהות באותה פנייה יותר מקטגוריה כך
שקידוד כל אחת מן הקטגוריות נעשה באופן בלתי תלוי באחרות.
בנוסף לקטגוריות של תחומי הבעיות ,ניתן היה לזהות נושא ,אשר באה לידי ביטוי בחלק מן
הפניות אך אינו מייצג תחום מסוים של בעיה .הכוונה היא לבעיות ולבטים שהעלו הפונים בנוגע
לטיפול נפשי .נושא זה חולק לשתי קטגוריות :א .התלבטות לגבי טיפול נפשי ב .קשיים בטיפול
נפשי.
לוח  2קטגוריות של מצבי סיכון בפניות לער"ן
הקטגוריה

הגדרה

מחשבות
התאבדות
איומים
בהתאבדות

רצון למות מובע באופן מפורש או ניתן להסיק עליו מביטויים אחרים (כמו
"נמאס לי מהחיים"" ,הייתי רוצה להיעלם")
כוונה לשים קץ לחיים מצוינת באופן מפורש

ניסיון התאבדות
בעבר

דיווח מפורש של הפונה על ניסיון התאבדות שביצע בעבר

הקטגוריות השונות אינן מוציאות זו את זו ,כלומר ניתן לזהות באותה פנייה יותר מקטגוריה כך
שקידוד כל אחת מן הקטגוריות נעשה באופן בלתי תלוי באחרות.
במטרה לבדוק את מהימנות הקידוד בקטגוריות של תוכן השיחה נערך פרי-טסט שבו שני עוזרי
מחקר קודדו באופן בלתי תלוי  352טקסטים (חמישים צ'טים ,חמישים הודעות בפורום וחמישים
הודעות לדואר האלקטרוני) .חושב אחוז ההסכמה ביניהם לגבי כל אחת מן הקטגוריות .בשתיים
מן הקטגוריות – בעיות בתחום הזהות ובעיות בתחום הזוגיות – אחוז ההסכמה היה נמוך מ52 -
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ולכן הן הוצאו מהמשך הניתוחים הסטטיסטיים .בכל הקטגוריות האחרות אחוז ההסכמה היה
גבוה מ.55 -

תוצאות
כל המאפיינים הכלולים במחקר זה (פרט לגיל הפונה) נמדדים בסולם שמי ולכן חושבה התפלגות
שכיחויות שלהם במדגם כולו ובזיקה לערוץ התקשורת (צ'ט ,דואל ,פורום) ונערכו מבחני חי
בריבוע על מנת לבחון את מובהקות הקשר בין ערוץ התקשורת לבין המאפיין.

מאפייני הפונים לסיוע בשלושה ערוצים מקוונים

מין הפונה
לוח  3התפלגות פניות לסיוע באינטרנט בזיקה למין הפונה וסוג הערוץ (באחוזים)
צ'ט אישי

דואל

פורום

סך הכול

)(N=595) (N=198 (N=199) (N=198
גברים

16

13

12

13

נשים
סך הכול

31
322

33
322

62
322

33
322

80
70
60
50
40
30
20
10
0
סך הכל

דואל

פורום
נשים

צ'ט אישי

גברים

תרשים  .1התפלגות פניות לסיוע באינטרנט בזיקה למין הפונה וסוג הערוץ (באחוזים)
מהלוח והתרשים עולה כי נשים פנו לער"ן באינטרנט בשיעור הרבה יותר גבוה מאשר גברים –
בערך פי שניים .אין הבדל בין שלושת הערוצים לגבי היחס בין אחוז הפניות מנשים ומגברים
((2)=2.65, N. S.

)
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גיל הפונה
לוח  5התפלגות פניות לסיוע באינטרנט בזיקה לגיל הפונה וסוג הערוץ (באחוזים)
צ'ט אישי

דואל

סך הכול

פורום

)(N=384) (N=69) (N=161) (N=154
עד 01
 01עד 32

34

16
13

15
15

16
15

16

 35עד 51
 50ומעלה
סך הכול

05
3
322

36
32
322

03
3
322

03
3
322

40
35
30
25
20
15
10
5
0
סך הכל

פורום
51ומעלה

דואל
18-24

25-50

צ'ט אישי
עד 17

תרשים  .3התפלגות פניות לסיוע באינטרנט בזיקה לגיל הפונה וסוג הערוץ (באחוזים)
מהלוח והתרשים עולה כי רוב הפונים לסיוע הניתן על ידי ער"ן באינטרנט הם צעירים – 60%
מכלל הפניות התקבלו מצעירים עד גיל  .05מעט מאד פניות התקבלו מאנשים מעל גיל חמישים –
 3%בלבד .דפוס זה של התפלגות לפי קבוצת גיל נשמר בכל הערוצים אם כי בדואר האלקטרוני
התקבלו באופן מובהק יותר פניות מאנשים מבוגרים (מעל גיל  )52מאשר בשני הערוצים האחרים
((6)=19.86; p<.01

).
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עיסוק הפונה
לוח  6התפלגות הפניות בזיקה לסוג עיסוק הפונה וסוג הערוץ (באחוזים)
צ'ט אישי

פורום

דואל

סך הכול

)(N=331) (N=69) (N=134) (N=128
תלמיד
סטודנט
חייל
עובד
אינו עובד

31
30
5
03
33

33
3
35
03
33

36
3
33
31
00

33
5
30
03
35

סך הכול

322

322

322

322

50
40
30
20
10
0
סך הכל
אינו עובד

פורום
עובד

דואל
חייל

סטודנט

צ'ט אישי
תלמיד

תרשים  .2התפלגות הפניות בזיקה לסוג עיסוק הפונה וסוג הערוץ (באחוזים)
מהלוח והתרשים עולה כי התפלגות סוג העיסוק של הפונים מראה שקרוב למחצית הפונים הם
תלמידים ,כ 32% -הם סטודנטים ,כ 32% -חיילים ,כ 02% -הם אנשים עובדים ו 35% -אינם
עובדים .מבחן חי בריבוע הראה קשר מובהק בין ערוץ התקשורת לבין עיסוק הפונה (8)=31.54, p
)<.01

) .עיון בלוח  3מראה שהדומיננטיות של פונים הנמצאים בלימודים או בצבא משותפת

לשלושת הערוצים ,אך לצ'ט פונים פחות חיילים מאשר לשני הערוצים הא-סינכרוניים .כמו כן,
אחוז האנשים העובדים גבוה יותר בפניות לדואר האלקטרוני ולצ'ט ואחוז האנשים שאינם
עובדים גבוה יותר בפניות לפורום.

27

טיפול נפשי
לוח  7התפלגות הפניות בזיקה לקבלת טיפול נפשי וסוג הערוץ (באחוזים)
צ'ט אישי

פורום

דואל

סך הכול

)(N=600) (N=200) (N=200) (N=200
03
63
322

מקבל טיפול נפשי
לא ידוע על קבלת טיפול
סך הכול

5
30
322

30
55
322

33
53
322

100
80
60
40
20
0
סך הכל

דואל

פורום
לא ידוע על טיפול

צ'ט אישי

מקבל טיפול נפשי

תרשים  .2התפלגות הפניות בזיקה לקבלת טיפול נפשי וסוג הערוץ (באחוזים)
מהלוח והתרשים מתברר שחלק מסוים מן הפונים לער"ן באינטרנט נמצאים בקשר עם מטפל
מקצועי (כגון פסיכולוג ,פסיכיאטר או עובד סוציאלי) .נמצא קשר מובהק בין ערוץ התקשורת לבין
קבלת טיפול נפשי על ידי הפונה לער"ן

)(2)=16.54, p <.01

) .עיון בלוח מראה שאחוז

הפונים הנמצאים בטיפול נפשי גבוה יותר בצ'ט האישי מאשר בשני הערוצים הא-סינכרוניים.
הנתונים המוצגים בלוח מראים את הגבול הנמוך של אחוז הפונים לער"ן באינטרנט וסביר להניח
שהאחוז האמיתי גבוה יותר .הסיבה לכך היא שהמתנדב אינו שואל באופן יזום את הפונה בנוגע
לטיפול וניתן לדעת על היותו של הפונה בטיפול רק אם הוא מציין עובדה זאת באופן ספונטאני .יש
להניח שחלק מן הפונים אינם מציינים זאת בשיחה בצ'ט או בהודעה שהם שולחים לדואר
האלקטרוני או לפורום.
לסיכום ,ניתן לאפיין את הפניות לעזרה של ער"ן באינטרנט ,בממדים שנבחנו במחקר הנוכחי,
באופן הבא :כשני שלישים מן הפניות מתקבלות מנשים ,יותר מ 62% -מן הפניות מתקבלות
מילדים ובני נוער וממבוגרים – צעירים (עד גיל  )03בעוד אשר פניות בודדות בלבד מתקבלות
מאנשים מעל גיל  ,05רוב הפניות מתקבלות מאנשים הנמצאים במסגרת של לימודים או צבא.
נתון זה נובע ישירות מהתפלגות הפונים לפי קבוצות גיל ,אך הימצאותם של סטודנטים וחיילים
בין הפונים אינה נובעת באופן הכרחי מהתפלגות הגילאים .הפרופיל ששורטט לעיל משותף באופן
כללי לשלושת הערוצים המקוונים – צ'ט אישי ,דואר אלקטרוני וקבוצת תמיכה מקוונת
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וההבדלים ביניהם הם שוליים .בנוסף ,נמצא שחלק מן הפונים לסיוע של ער"ן מקבלים גם טיפול
נפשי .חלק זה גדול הרבה יותר בקרב הפונים לצ'ט האישי מאשר בקרב הפונים לשני הערוצים
הא-סינכרוניים.

ציפיות הפונים מהפנייה אל ער"ן
נערכה השוואה בין הפונים לשלושת הערוצים המקוונים בנוגע לשלושה דפוסים של ציפיות לסיוע:
קבלת תמיכה רגשית ,קבלת עצה מעשית וקבלת מידע .הערכת הציפייה של הפונה נעשתה
באמצעות שופטים אשר קראו את תמלילי הפניות והעריכו האם ניתן היה לזהות כל אחת מן
הציפיות האלה בטקסט של הפונה .ההערכה של כל אחד מדפוסי הציפיות נעשתה באופן בלתי
תלוי באחרים ,כלומר ניתן היה לזהות באותה פנייה מספר דפוסי ציפיות ההשוואה נערכה לגבי כל
אחד משלושת דפוסי הציפיות בנפרד והתוצאות מוצגות בלוחות  5עד 32
לוח  8התפלגות הפניות בזיקה לציפייה לקבלת תמיכה רגשית וסוג הערוץ (באחוזים)
צ'ט אישי

דואל

פורום

סך הכול

)(N=600) (N=200) (N=200) (N=200
זוהתה ציפייה לתמיכה

55

66

53

53

לא זוהתה ציפייה לתמיכה
סך הכול

30
322

01
322

33
322

33
322

הממצאים מראים שציפייה לזכות בתמיכה רגשית היא מאד שכיחה בקרב הפונים לער"ן
באינטרנט – ציפייה זו זוהתה ב  53%מן הפניות .ההשוואה בין שלושת הערוצים מראה הבדל
מובהק )(2)=9.52, p < 0.01

) אשר נובע מכך שבפניות לדואר האלקטרוני הציפייה לתמיכה

מועטה יותר מאשר בשני הערוצים האחרים (אם כי היא עדיין שכיחה מאד – .)66%
לוח  9התפלגות הפניות בזיקה לציפייה לקבלת עצה מעשית רגשית וסוג הערוץ (באחוזים)
צ'ט אישי

דואל

פורום

סך הכול

)(N=600) (N=200) (N=200) (N=200

זוהתה ציפייה ל עצה מעשית
לא זוהתה ציפייה ל עצה מעשית

15
30

33
13

16
31

52

סך הכול

322

322

322

322
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הממצאים מראים קשר מובהק בין ערוצי התקשורת לבין הציפייה לקבל עצה מעשית
)(2)=53.99, p <.001

) אשר נובע מכך שציפייה זו שכיחה הרבה יותר בפניות אל הדואר

האלקטרוני ( )33%מאשר בפניות אל שני הערוצים האחרים (פחות מ.)32% -
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לוח  10התפלגות הפניות בזיקה לציפייה לקבלת מידע וסוג הערוץ (באחוזים)
צ'ט אישי

דואל

פורום

סך הכול

)(N=600) (N=200) (N=200) (N=200
זוהתה ציפייה למידע
לא זוהתה ציפייה למידע
סך הכול

06
61
322

32
32
322

31
56
322

36
51
322

הממצאים מראים שבאופן כלל ,הציפייה לקבל מידע פחות שכיחה מאשר הציפיות לקבל תמיכה
ולקבל עצה מעשית .אשר לזיקה לערוץ התקשורת ,נמצא קשר מובהק בין ערוצי התקשורת לבין
הציפייה לקבל מהמתנדב עצה מעשית )(2)= 22.41, p <.001

) אשר נובע מכך שציפייה זו

שכיחה הרבה יותר בפניות אל הדואר האלקטרוני מאשר בפניות אל שני הערוצים האחרים.

100
80
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40
20
0
סך הכל
קבלת מידע

דואל

פורום
עצה מעשית

צ'ט אישי
תמיכה רגשית

תרשים  .5התפלגות ציפיות הפונים בזיקה לערוץ
לסיכום ,הממצאים הנוגעים לציפיות מן הפנייה לער"ן באינטרנט מראים שהציפייה השכיחה
ביותר היא קבלת תמיכה רגשית ,אשר זוהתה ביותר מ 53% -מהפניות בעוד אשר קבלת מידע היא
הציפייה הפחות שכיחה וזוהתה בפחות מ 02% -מהפניות .הציפייה לקבל עצה מעשית זוהתה
בקרוב למחצית הפניות לסיוע מקוון .כמו כן ,נמצא שהדואר האלקטרוני שונה משני הערוצים
האחרים ,בכך שהפונים בו מצפים ליותר עצות מעשיות וליותר מידע מאשר הפונים לצ'ט האישי
ולקבוצת התמיכה המקוונת.
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תחומי בעיות
מדידת הופעתם של תחומי הבעיות בפניות לער"ן נעשתה באמצעות שופטים אשר קבלו רשימה
מוגדרת מראש של תחומי בעיות אפשריים ,קראו את הפנייה והעריכו לגבי כל אחד מן התחומים
ברשימה ,האם ניתן לזהות אותו בטקסט של הפונה .ההערכה של כל אחד מתחומי הבעיות נעשתה
באופן בלתי תלוי באחרים ,כלומר ניתן היה לזהות באותה פנייה מספר תחומי בעיות שהוצגו על
ידי הפונה .לוח  33מציג את הממצאים לגבי תחומי הבעיות ולגבי הנושא של טיפול נפשי .הלוח
מציג את אחוז הפניות בהן ניתן היה לזהות את כל אחת מן הקטגוריות של תחומי בעיה או טיפול
נפשי.
לוח  11התפלגות תחומי בעיות בפניות לסיוע מקוון (באחוזים) )(N=600
קטגוריה

תחום הבעיה

 %פניות

בעיות במישור תוך-אישי

בדידות
דימוי עצמי
תגובה לאבדן

13
33
6

בעיות במישור בין-אישי

קשיים רגשיים
מתחים ומריבות
יחסי הורים-ילדים
אלימות מינית
אלימות פיזית

53
01
10
6
30

מיניות

3

בעיות במישור סביבתי

לימודים
תעסוקה
צבא
מצב כלכלי
מצב בטחוני

33
33
6
3
0

בעיות נפשיות

כאב נפשי
חרדה
טראומה

33
36
5

דיכאון
הפרעות אכילה
התמכרות
סכיזופרניה
השלכות נפשיות של נכויות

05
3
1
5
3

בעיות במישור טיפול נפשי התלבטות לגבי פנייה לטיפול
קשיים מול מטפלים נפשיים

30

32
33

הנתונים המוצגים בלוח  33מצביעים על כך שהבעיות אותן מציגים הפונים לער"ן מתפרסות על
פני קשת רחבה ביותר של תחומים ,במישור התוך-אישי ,במישור הבין-אישי ,במישור הנפשי
ובמישור הסביבתי .בתוך המגוון הרחב ניתן לזהות מספר מוקדים מרכזיים ,דהיינו תחומי בעיות
אשר הופיעו בשכיחות הרבה יותר גבוהה מאחרים .במישור הבין אישי זוהו שני מוקדים כאלה-
בעיות בדימוי עצמי ,אשר זוהו ב 32% -מן הפניות ותחושות בדידות אשר זוהו ב ,12% -לערך;
במישור הבין אישי כוללים מוקדים אלה קשיים רגשיים (כמו פרידה ,אהבה נכזבת ,אכזבה
מחברים) ,אשר באו לידי ביטוי ביותר ממחצית הפניות ,יחסים בין הורים לילדים ,אשר זוהו
בשליש מתוך כל הפניות ,ומריבות בין חברים או בני משפחה ,אשר זוהו ברבע מבין הפניות;
במישור הבעיות הנפשיות כוללים מוקדים אלה כאב נפשי (אשר מייצג ,כמפורט לעיל ,מועקה
רגשית קשה הנובעת מתערובת של רגשות שליליים) וזוהה ביותר מ 32% -מכל הפניות ,דיכאון ,
שהופיע בכמעט  12%מבין הפניות וחרדה וטראומה ,אשר הופיעו ברבע מכל הפניות.
במטרה לבחון האם קיימים הבדלים בין שלושת הערוצים המקוונים לגבי תחומי הבעיות
המוצגות על ידי הפונים ,נערכו מבחני חי בריבוע לכל אחד מתחומי הבעיות .ברוב התחומים לא
נמצאו הבדלים מובהקים בין הערוצים .תחומי הבעיות בהם נמצאו הבדלים מובהקים מוצגים
בלוח  .30הלוח מציג רק את אחוז הפניות בהן הופיע תחום מסוים .היות והופעת התחום בפנייה
נמדדה באופן דיכוטומי (הופיע  /לא הופיע) ,אחוז הפניות בהן התחום לא הופיע הוא המשלים ל-
 .322%כך למשל ,בעיות בדימוי עצמי הופיעו בצ'ט האישי ב 55% -מן הפניות (ראו בלוח  30להלן),
הן לא הופיעו ב 30% -מן הפניות (נתון שאינו מוצג בלוח).
לוח  12השוואות בין שכיחות תחומי הבעיות שהוצגו לשלושה ערוצים מקוונים ()N=600
צ'ט אישי דוא"ל פורום
דימוי עצמי
קשיים רגשיים בין אישיים
מתחים ומריבות
כאב נפשי
התלבטות לגבי טיפול
קשיים עם מטפלים

55
31
05
05
35
35
**p < .01
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13
53
03
36
5
5

12
32
35
53
6
5

)(df=2
**15.63
**06.33
**31.33
**10.33
**33.06
**05.12

70
60
50
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20
10
0
קשיים
קשיים עם התלבטות כאב נפשי מתחים
ומריבות רגשיים בין
מטפלים לגבי טיפול
אישיים
פורום

דואל

דימוי עצמי

צ'ט אישי

תרשים  .6השוואות בין שכיחות תחומי הבעיות שהוצגו לשלושה ערוצים מקוונים
הממצאים המוצגים בלוח ובתרשים מראים שבעיות הקשורות בדימוי עצמי שכיחות יותר בצ'ט
האישי מאשר בשני הערוצים הלא סינכרוניים .גם בעיות הקשורות בטיפול נפשי הוצגו בצ'ט
האישי בשכיחות גבוהה יותר .בעיות במישור הבין אישי הוצגו בפורום בשכיחות נמוכה יותר
מאשר בשני הערוצים האחרים .כמו כן ,ביטויים של כאב נפשי הופיעו בשכיחות גבוהה יותר בשני
הערוצים הלא סינכרוניים מאשר בצ'ט האישי .ככלל ,עיון בממצאים אינו מאפשר לזהות דפוס
שיטתי של הבדלים בתחומי הבעיות המוצגות בשלושת הערוצים המקוונים

מצבי סיכון
מצבי סיכון בפניות לעזרה נבחנו באמצעות שלושה מדדים :מחשבות התאבדות ,איומים
בהתאבדות ודיווח על ניסיונות התאבדות בעבר .לוח  31מציג את אחוז הפניות בהן זוהה כל אחד
משלושת המדדים האלה .הלוח מציג את הממצאים לגבי המדגם כולו והשוואה בין שלושת
הערוצים
לוח  02מצבי סיכון בזיקה לערוץ (התפלגות באחוזים)
צ'ט אישי

דואל

פורום

סך הכול

)(N=600) (N=200) (N=200) (N=200
מחשבות התאבדות

03

03

03

05

איומים בהתאבדות
ניסיונות התאבדות בעבר
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31
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32
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33

35
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25
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סך הכל

פורום
איומים בהתאבדות

דואל

צ'ט אישי

מחשבות התאבדות
נסיונות התאבדות בעבר

תרשים  .1מצבי סיכון בזיקה לערוץ (התפלגות באחוזים)
הלוח והתרשים מראים שמחשבות התאבדות מופיעות בשכיחות גבוהה ב 05% -מכלל הפניות
לער"ן באינטרנט הוזכרו מחשבות התאבדות .תופעה זו משותפת לכל שלושת הערוצים ולא נמצא
ביניהם הבדל מובהק במבחן חי בריבוע .איומים בהתאבדות ,כלומר הצהרות מפורשות של הפונים
על כוונתם לשים קץ לחייהם ,דווחו ב 32% -מכל הפניות ,וגם כאן לא נמצאו הבדלים מובהקים
בין שלושת הערוצים .ניסיונות התאבדות בעבר ,המרמזים של סיכון אפשרי של הפונה ,דווחו ב-
 6%מן הפניות וגם במדד זה הערוצים המקוונים השונים לא היו שונים זה מזה.

דיון
מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לשרטט פרופיל של הפונים לעזרה ראשונה נפשית בסביבה
מקוונת ו למפות את הפניות על פי תחום הבעיה שהציגו הפונים וסוג הסיוע שביקשו לקבל .כמו כן
נבדקו קיומם של הבדלים בין שלושת הערוצים המקוונים בהם מוגשת עזרה ראשונה נפשית – צ'ט
אישי ,דואר אלקטרוני ופורום – בנוגע למאפייני הפונים ,תחומי הבעיות וסוגי הציפיות לעזרה.
הממצאים הנוגעים למין הפונה הראו שייצוג הנשים בפניות לעזרה גבוה בערך פי שניים
מייצוג הגברים ותופעה זו הייתה משותפת לכל שלושת הערוצים .ממצא זה עולה בקנה אחד עם
שורה ארוכה של מחקרים אשר בחנו את הקשר בין מין לבין קבלת סיוע .כמעט בכל הממצאים
דווח על נכונות רבה יותר של נשים לקבל סיוע ועל מידה רבה יותר של פנייה לעזרה בפועל .כך,
למשל ,בניתוח-על שבחן הבדלים בין המינים בפניות לסיוע ( )Adis & Mahalik, 2003דווח
שהנכונות הגבוהה יותר של נשים לפנות לסיוע היא תופעה חוצת גיל וחוצת תרבות .תופעה זו
נמצאה גם במחקרים על בני נוער בישראל (גילת ,עזר ושגיא )0233 ,ההסבר השכיח המוצע
בספרות להבדלים בין המינים בפנייה לסיוע מתמקד בדימוי החברתי של גבריות ונשיות .הסבר
זה גורס כי פנייה לסיוע הולמת יותר את הדימוי החברתי של התנהגות נשית מאשר את הדימוי
החברתי של התנהגות גברית ( .(Garland & Zigler, 1994בהסתמך על הסבר זה ניתן היה לנבא
שההבדלים בין המינים ייטשטשו בסביבה המקוונת ,מכיוון שהאנונימיות של הפונה מפחיתה
במידה רבה את השפעתה של הנורמה החברתית ,כך שגם גברים ירשו לעצמם לפנות לעזרה מבלי
להסתכן בהתנהגות לא נורמטיבית .ממצאי המחקר הנוכחי ,אשר מראים שגם בתנאים של
אנונימיות ,גברים פונים לעזרה הרבה פחות מאשר נשים ,יכולה להעיד על כך שדימוי החברתי
34

בנוגע לגבריות ונשיות מופנם ברמה כזו ,שהוא משפיע על ההתנהגות גם ללא נוכחותו המיידית של
ההקשר החברתי .יתכן שניתן להציע הסברים נוספים להבדל שנמצא במחקר זה ,אך ללא תלות
בהסבר ,הממצא מרחיב את טווח ההכללה של ההבדל בין המינים בחיפוש עזרה ומראה שהוא לא
רק חוצה קבוצות גיל וקבוצות תרבותיות אלא גם חוצה סביבות תקשורת בין אישית.
אשר לגיל הפונים לסיוע מקוון ,הממצאים מראים ייצוג גבוה במיוחד לצעירים .יותר
משליש מבין הפניות התקבלו מילדים ובני נוער עד גיל  36ועוד כשליש מבין הפניות התקבלו
מצעירים עד גיל  .05ממצאים אלה אינם מפתיעים לנוכח המרכזיות הגדולה של האינטרנט
בעולמם של צעירים ,כפי שמוכר מההתנסויות היומיומיות וכפי שמדווח במחקרים ,שהראו כי
אוכלוסיית הצעירים צורכת את שירותי האינטרנט בשכיחות הגבוהה ביותר בהשוואה לקבוצות
הגיל האחרות ( .)Peter, Valkenburg & Schouten, 2006השימוש הרב שעושים צעירים
בשירותי סיוע נפשי באינטרנט הוא בעל משמעות מעודדת בתחום בריאות הנפש .קיימות עדויות
רבות לכך שבני נוער נמנעים מפנייה לסיוע נפשי גם כאשר הם חשים מצוקות חריפות .מחקרים על
פנייה לעזרה מעריכים את שיעור הנמנעים מפנייה לסיוע מקצועי ביותר מ 32% -מן הזקוקים לו
( .)Offer, Howard & Schonert, 1991המחסומים מפני פנייה לעזרה הם בעלי אופי פסיכולוגי,
במיוחד בושה ,ובעלי אופי מעשי ,במיוחד החשש מפני פגיעה בהמשך הקריירה אם הפנייה תתועד.
הנכונות הגבוהה של הצעירים לפנות לעזרה בסביבה המקוונת מוסברת לא רק בזיקה החזקה
שלהם לסביבת תקשורת זאת ,אלא גם במאפיינים שלה ,כמו האנונימיות ושבירת הגבולות של
זמן ומרחק ,אשר יוצרים תנאים נוחים מבחינה פסיכולוגית ומעשית ,לפנייה לעזרה .מעניין לציין
שהנוכחות של צעירים באוכלוסיית הפונים לסיוע נפשי בער"ן גבוהה הרבה יותר בשירות
האינטרנט מאשר בשירות הטלפון .בעוד אשר רק  35%מן הפניות לשירות הטלפוני של ער"ן
מתקבלות מצעירים עד גיל ( 03גילת )0230 ,שיעורה של קבוצה זו בפניות לאינטרנט הוא  ,60%כפי
שנמצא במחקר הנוכחי .נתונים אלה מראים שלא רק האנונימיות (שניתן לשמור עליה גם בפנייה
טלפונית) מסבירה את כוח המשיכה של האינטרנט עבור צעירים במצוקה המעוניינים לקבל
עזרה ,אלא מכלול של תכונות המעצבות את אופיו של האינטרנט כסביבת תקשורת .יהיו אשר
יהיו ההסברים לנוכחות הגבוהה של צעירים בפניות לעזרה מקוונת ,נוכחות זו היא בעלת חשיבות
מרובה בצמצום החלל של מקורות זמינים לסיוע של בני נוער.
אשר לדפוסי הציפיות לעזרה ,הניתוח הצביע על שלושה דפוסים :תמיכה רגשית ,עצות
מעשיות וקבלת מידע .ניתוח הפניות הראה שציפייה לתמיכה רגשית היא הרבה יותר שכיחה
מאשר הציפייה לעצות או למידע ,והיא באה לידי ביטוי ברוב הגדול של הפניות לכל שלושת
הערוצים .ממצא זה עולה בקנה אחד עם ייעודו העיקרי של ער"ן כמקור תמיכה רגשית .גם אם
המטרה העיקרית של הפונה היא קבלת עצה או מידע ,יש להניח שהוא חווה מצוקה רגשית ומצפה
להקשבה ולתמיכה .עוד נמצא ,שבפניות בדואר האלקטרוני שכיחה יותר הציפייה לעזרה
אינסטרומנטאלית (עצות ומידע) מאשר בפניות לצ'ט ולפורום .יש להניח ,שפונים המצפים בעיקר
לתמיכה רגשית ,יעדיפו את הצ'ט ,בו מתנהלת שיחה שתעניק להם את התמיכה באופן מיידי ,או
את הפורום ,בו הם יכולים לקבל תמיכה מקבוצה  ,על פני הדואר האלקטרוני ,בו התשובה
מושהית .הצורך בעצות או במידע ,לעומת זאת ,הוא פחות מיידי ולכן מעדיפים את הדואר
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האלקטרוני ,שבו יש מספיק זמן לפונה לנסח את הציפייה שלו ויש מספיק זמן למתנדב להכין את
המענה המתאים.
תחומי הבעיות שהוצגו על ידי הפונים לעזרה ראשונה נפשית בסביבה המקוונת מתפרסים
על פני קשת רחבה מאד ,אשר כלולות בה בעיות במישור התוך-אישי (כגון בעיות בדימוי עצמי),
בעיות במישור הבין-אישי (כגון מתחים ביחסים בין אישים) ,בעיות במישור הסביבתי (כגון קשיים
בלימודים ובעבודה) ובעיות חריפות המוגדרות כהפרעות פסיכולוגיות ,כגון דיכאון וחרדה .מגוון
רחב של תחומי בעיות דווח גם במחקרים קודמים ,אשר בחנו פניות למענה טלפוני מבוסס
מתנדבים (גילת .)Watson, McDonald & Pearce, 2006 ;0230 ,מגוון זה עולה בקנה אחד עם אחד
העקרונות המנחים את השרות של עזרה ראשונה נפשית מבוססת-מתנדבים ,אשר גורס כי אנשים
במצוקה רשאים לפנות לעזרה בכל סוג של בעיה .עקרון זה מיועד להקל על ההחלטה לפנות
לעזרה ,שכן האדם במצוקה אינו נאלץ לחשוב האם סוג הבעיה אכן מתאים למטרות השירות
ולהחליט בהתאם לכך האם לפנות לעזרה .ממצאי המחקר הנוכחי מראים שעקרון הכלליות
מיושם גם על ידי הפונים לשירות המקוון של סיוע מבוסס-מתנדבים ומחזקים על ידי כך את ערכו
של סיוע זה כשירות רב ערך של סיוע נפשי לאוכלוסייה הרחבה.
תחומי הבעיות שהוצגו על ידי הפונים התפרסו אמנם על פני קשת רחבה מאד אך היו
שונים מאד אלה מאלה מבחינת שכיחות ההופעה שלהם מתוך כלל הפניות .שישה תחומים הופיעו
בשכיחות גבוהה יותר מאשר אחרים .התחום של בעיות בין-אישיות ,כגון פרידה ,מתחים בין
חברים ,מעמד חברתי ,מריבות בין הורים לילדים ,הופיע בשכיחות הרבה ביותר – מעל מחצית
הפניות כללו בעיה במישור זה .התחום של דימוי עצמי ,שכלל בעיות כמו תלונות על דימוי עצמי
ירוד אשר פוגע באיכות החיים ,הופיעו בכ 32% -מן הפניות .התחום של יחסי הורים ילדים ,שכלל
בעיות כמו תלונות על יחס מעליב מצד הורים ,הופיע בשליש מבין כל הפניות .השכיחות הרבה של
תחומים אלה בפניות לסיוע של ער"ן יכולה להיות מוסברת לא רק בטווח הרחב של בעיות
ספציפיות אשר כלולות בתחומים כלליים אלה ,אלא גם באופי אוכלוסיית הפונים .רוב הפונים
לשירות המקוון הם צעירים ,אשר מרבים להתלבט בנוגע לזהותם ולדימוי שלהם בעיני עצמם,
נחשפים להרבה מאד חוויות הקשורות ליחסים בין אישיים ,וכתוצאה מכך מתמודדים עם הרבה
מאד קשיים בתחום זה ,ומרבים להתעמת עם הוריהם כחלק בלתי נמנע מתקופת ההתבגרות.
בחלק גדול מן הפניות ,הבעיות בתחומים אלה היו בעלות אופי יומיומי ולא ביטאו משברים
חריפים .ניתן ללמוד על כך מן העובדה ששכיחות התחומים האלה הייתה גבוהה בהרבה משכיחות
הפרעות נפשיות כגון חרדה ודיכאון .משמעות הממצא היא ,שפונים לער"ן באינטרנט אינם
מגבילים את חיפוש העזרה למצבים חריפים אלא פונים גם בנוגע למצבי לחץ מתונים יותר ,בעלי
אופי נורמטיבי ,כגון מריבות בין חברים ,כעס על הורים או קושי להשלים עם פרידה מבת זוג.
בעיות אלה אינן מצריכות סיוע מקצועי ,אך פוגעות באיכות החיים וברווחה הנפשית .הצורך
בסיוע רגשי במקרים אלה עלול להישאר ללא מענה ,מכיוון שהורים או חברים אינם יכולים תמיד
להוות מקור יעיל של סיוע ,ומקורות פורמאליים כמו מורים ויועצים אינם נתפסים כראויים
(גילת ,עזר ושגיא .)0233 ,מתנדבים פארא-מקצועיים עשויים לספק מענה הולם במקרים אלה,
שאינם מצריכים מיומנויות מקצועיות ,להחזיר את שיווי המשקל הפסיכולוגי של הפונים
לקדמותו ולמנוע הידרדרות במצב הנפשי.
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בצד הבעיות הנורמטיביות ,שהופיעו בשכיחות גבוהה מאד ,נמצאה נוכחות חזקה למדי
של פניות בהן זוהו בעיות המוגדרות כהפרעות פסיכולוגיות .דיכאון דווח ביותר מרבע מכל
הפניות ,וחרדה או טראומה דווחו בשיעור דומה .במקרים אלה סביר להניח שדרוש סיוע של אנשי
מקצוע על מנת להביא לשינוי משמעותי במצבם של הפונים ולפיכך תפקידם של מתנדבי ער"ן
שונה מאשר בשיחות עם פונים המציגים בעיות נורמטיביות .יתכן שהפונה נרתע מחיפוש עזרה
אצל איש מקצוע ומעדיף את הסביבה הבטוחה יותר של המתנדב .במקרים אלה השיחה עם
המתנדב תסלול את הדרך לפנייה לטיפול פסיכולוגי.
מצבי סיכון הופיעו בשכיחות בלתי מבוטלת בפניות לסיוע שהתקבלו בכל שלושת
הערוצים המקוונים .מחשבות התאבדות זוהו ברבע מכלל הפניות ואיומים בהתאבדות זוהו
בעשירית מכלל הפניות .הנוכחות החזקה של אבדנות בפניות לסיוע של ער"ן באינטרנט אינה
מפתיעה ועולה בקנה אחד עם המדווח בספרות לגבי האטרקטיביות של שירותי סיוע מבוססי
מתנדבים עבור אנשים אבדניים המחפשים סיוע (.)Gilat & shahar, 2007; Lester, 2008-2009
במחקר הנוכחי נעשתה הבחנה בין שני מצבים של סיכון לחיי הפונה .מצב אחד הוגדר באמצעות
מחשבות התאבדות שהביע הפונה ,כמו הבעת רצון למות .התבטאויות כאלה יכולות להעיד על
סיכון פוטנציאלי של הפונה ,מכיוון שהמצוקה בה הוא נתון מובילה אותו לחשיבה על אפשרות של
התאבדות .המצב השני הוגדר באמצעות איומים בהתאבדות ,כלומר ביטוי כוונה מפורשת של
הפונה לשים קץ לחייו (או דיווח של פונה על איומים בהתאבדות של אדם אחר בסביבתו) .מצב זה
מאופיין בסיכון שעלול להתממש בטווח הקרוב לשיחה בצ'ט האישי או להודעה שנשלחה לדואל
או לפורום .ניתן להסביר את הנוכחות הגבוהה של סיכון אבדני באמצעות שני מקורות ,שחברו
יחדיו בהקשר שנבדק במחקר הנוכחי .המקור האחד הוא הזיקה החזקה בין שרות של עזרה
ראשונה נפשית מבוססת מתנדבים לבין מניעת התאבדות .זיקה זו מלווה את השרות מראשית
ימיו ,שכן המניע העיקרי לפתיחתם של הקווים הראשונים של סיוע טלפוני היה מניעת התאבדות.
עד היום הוא נחשב כאחד המקורות העיקריים של סיוע לאנשים אבדניים ,בשל התכונות
הייחודיות שלו ,במיוחד המיידיות והזמינות של קבל העזרה והאפשרות לשמור על אנונימיות
) .)Gould, Greenberg, Velting, & Shaffer, 2003המקור השני הוא תכונותיו של האינטרנט
כסביבת תקשורת ,אשר מעודדת חשיפה אישית ומפחיתה עכבות מפני גילוי של רבדים מאד
אישיים ועמוקים בעולמו הפנימי של האדם ( .)Suler, 2004לאור זאת סביר להניח שאנשים
הנמצאים במשבר אבדני ומרגישים צורך לשתף אחרים במצוקותיהם ,מרגישים ביטחון רב יותר
להביא את עולמם הפנימי המיוסר לסביבה המקוונת ,ובוחרים לפנות לסיוע באתרים של ער"ן
בגלל זיהוים כסוכנים של מניעת התאבדות .האטרקטיביות של הסיוע המקוון המוצע על ידי ער"ן
עבור אנשים הנמצאים במשבר אבדני היא משאב יקר ערך בשדה בריאות הנפש ,במיוחד עבור בני
נוער וצעירים .מצד אחד ידוע שאוכלוסייה זו סובלת ממצוקות נפשיות המגיעות לידי מחשבות
אבדניות .מחקרים שנערכו בארצות הברית ( )Grunbaum, Kann & Kinchen, 2002וגם בישראל
( )Tishby et al., 2001מראים שבערך  02%מן המתבגרים חושבים מידי פעם על התאבדות .מצד
שני ,רבים מאד מבין הצעירים הנתונים במצוקה נמנעים מפניה לעזרה מסורתית ,המוצע על ידי
אנשי מקצוע פנים אל פנים .קיומו של שירות מקוון המופעל על ידי מתנדבים עשויה למלא את
החלל בזמינותו של סיוע מיידי ונגיש במצבי משבר חריף.
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ההשוואה בין שלושת הערוצים המקוונים בנוגע למאפייני הפניות אליהם ,הצביעה על כך
שהדומה רב מן השונה .הייצוג הכפול של נשים לעומת גברים נמצא בצ'ט האישי ,בדואר
האלקטרוני ובפורום .גם הרכב קבוצות הגיל של הפונים היה משותף לשלושת הערוצים ,כאשר
צעירים עד גיל  05מהווים כשני שלישים מן הפונים אליהם .אשר לתחומי הבעיות שהוצגו על ידי
הפונים ,מתברר מן הממצאים שהמגוון הרחב של תחומים בא לידי ביטוי בכל אחד משלושת
הערוצים .נמצא רק מספר מצומצם מאד של תחומי בעיות אשר הופיעו בשכיחות שונה בשלושת
הערוצים .אחד ההבדלים בין הערוצים נמצא לגבי כאב נפשי ,אשר הופיע בשכיחות גבוהה יותר
בשני הערוצים הא-סינכרוניים (דואר אלקטרוני ופורום) מאשר בצ'ט האישי שבו התקשורת היא
סינכרונית .ההסבר המוצע להבדל זה הוא בשפה בה משתמשים הפונים בשלוש הערוצים על מנת
לבטא תחושות של מצוקה .כאב נפשי מהווה מכלול של רגשות שליליים אשר יוצרים מועקה
רגשית כבדה שנלווית לעיתים קרובות כבלת נסבלת ( .)Shneidman, 1996יתכן שחווית הכאב
הנפשי היא כל כך אישית וייחודית ,כך שהאדם מתקשה להאמין שמישהו אחר יוכל להבין אותו.
לפיכך זקוק הפונה למשוב מן המתנדב ,שהוא אכן הבין את מצבו הנפשי הקשה .באינטראקציה
המתרחשת בצ'ט האישי ניתן לקבל משוב כזה באופן מיידי .לעומת זאת ,בדואר האלקטרוני
ובפורום אין מענה מיידי של המתנדב ולכן הפונה אינו יודע האם נקלטה צעקתו ולכן הוא מגביר
את עוצמתה באמצעות שימוש במשאבים לשוניים המעידים על עוצמה של מצוקה .תמיכה
אמפירית להסבר זה ניתן למצוא במחקר שבחן פניות מתבגרים לסיוע בדואר האלקטרוני (רוזנאו
וגילת .)0233 ,ניתוח הפניות חשף מספר אמצעים בהם השתמשו הפונים כדי להעצים את עוצמת
המצוקה ,כמו חזרות מילוליות ,שימוש מוגבר בביטויים הלקוחים מהשדה הסמנטי של רגשות
שליליים ושימוש בשפה ציורית.
המחקר הנוכחי בחן מאפייני פניות של אנשים במצוקה לעזרה ראשונה נפשית באינטרנט.
הוא אפשר לשרטט את הפרופיל הסטטיסטי המתאר את הפונים לעזרה ,את ציפיותיהם מהפניה
ואת תחומי הבעיות שהעלו בפניותיהם .ככלל ,המחקר הראה שבקרב אוכלוסיית הפונים לסיוע
מקוון יש הרבה יותר נשים מאשר גברים ויש ייצוג גבוה מאד לבני נוער ולצעירים בשנות העשרים.
הציפייה העיקרית של הפונים היא קבלת תמיכה רגשית אך בחלק בלתי מבוטל מן הפניות ישנה
ציפייה לעזרה בעלת אופי אינסטרומנטאלית ,בדמות עצות מעשיות או מידע .תחומי הבעיות
שהוצגו על ידי הפונים מתפרסים על פני מגוון רחב ביותר ,כאשר התחומים השכיחים ביותר הם
קשיים ביחסים בין אישיים ,דימוי עצמי ,תחושת בדידות ודיכאון .הנושא של אבדנות מקבל ביטוי
חזק במיוחד בקרב הפונים לעזרה של ער"ן באינטרנט .ברבע מכלל הפניות יש אזכור מפורש של
הרצון למות ובעשירית מכל הפניות משדרים הפונים כוונה להתאבד .המחקר הנוכחי היה מוגבל
לתיאור סטטיסטי של הפניות ,אשר מבוסס על ניתוח התמלילים על פי קריטריונים מוגדרים
מראש .גישה מחקרית זאת מאפשרת לקבל תמונה מקיפה של פרופיל הפניות אך אינה מספקת
תובנות באשר לתהליך השיחה ולמידת היעילות שלה .שני המחקרים הבאים ,המוצגים להלן,
מיועדים לספק תובנות אלה ,באמצעות ניתוח עומק של תמלילי שיחות בצ'ט האישי ובאמצעות
משוב מן הפונים בנוגע ליעילות השיחות שניהלו עם מתנדבי ער"ן.
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מחקר ב  -סיוע נפשי בצ'ט אישי בקרב אנשים המתקשים
לפנות לעזרה פנים-אל-פנים
הקדמה
הסביבה המקוונת עשויה להפחית את עצמת האיום הרגשי הכרוך בחשיפת האישית ולעודד על
ידי כך אנשים במצוקה לבקש סיוע באחד מן הערוצים הפועלים באינטרנט (.)Barak, 2007
מאפיין זה של הסביבה המקוונת עשוי להיות בעל ערך ייחודי עבור אנשים המתקשים לפנות
לעזרה פנים-אל-פנים .ישנם מצבי מצוקה המאופיינים בהימנעות של האנשים הסובלים מהם
מפנייה לסיוע אל מקורות מסורתיים הפועלים בסביבה פנים-אל-פנים .הימנעות זו עלולה לפגוע
ברווחה הנפשית של האנשים ולהחריף את הסתגלותם החברתית ורמת תפקודם .המחקר הנוכחי
בוחן את אופיו של הסיוע הנפשי בצ'ט האישי עבור אנשים הסובלים מהפרעות פסיכולוגיות,
שאחד המאפיינים שלהן הוא הימנעות מפנייה לעזרה פנים-אל-פנים .הבדיקה מבוססת על ניתוח
מעמיק של אינטראקציות המתרחשות בצ'ט האישי של ער"ן.
לצורך בדיקת התופעה נבחרו שתי בעיות מאופיינות בקושי של הסובלים מהן לפנות
לעזרה :אנורקסיהפגיעה מינית .הבחירה בשתי התופעות האלה נבעה מכך שהן מייצגות שני
דפוסים שונים של בעיות נפשיות .אנורקסיה נחשבת כהפרעה קשה ,המתבטאת בהרעבה עצמית,
אשר מתפתחת לרוב בתקופת ההתבגרות ומאופיינת במהלך מתמשך על פני תקופה ארוכה,
לעיתים שנים ) (American Psychiatric Association, 1994פגיעה מינית מעוררת ברוב
המקרים חרדה חריפה ופגיעה תפקודית והיא מתרחשת באופן פתאומי כתוצאה מאירוע בלתי
צפוי אשר מתרחש אצל אנשים שלא סבלו ,בהכרח ,קודם לכן ,מהפרעות נפשיות American
) .)Psychiatric Association, 1994שתי התופעות ה האלה שכיחות אצל נשים הרבה יותר מאשר
אצל גברים.
מטרתו של המחקר הנוכחי היא ללמוד על התהליכים הפנימיים המתרחשים בעולמן של
נשים הסובלות מאנורקסיה או מפגיעה מינית ופנו לעזרה נפשית בצ'ט ולהגיע לתובנות בנוגע
לתפקיד שממלאת הסביבה המקוונת במצבים אלה.
שאלת המחקר היא :מה ניתן ללמוד על תהליכי סיוע בסביבה מקוונת לנשים הסובלות אנורקסיה
ולנשים שעברו תקיפה מינית?
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שיטת המחקר
המחקר נערך במתודולוגיה איכותנית אשר שילבה שימוש בניתוח תוכן ובניתוח שיח ,שנערך על
טקסטים (תמלילים) של פניות לעזרה בצ'ט האישי.
אופי הנתונים :הנתונים כללו  30תמלילים של שיחות שנערכו בצ'ט האישי של ער"ן בשנת 0230
בין פונות לבין מתנדבי ער"ן .בשש שיחות הפונות הציגו את עצמן כסובלות מאנורקסיה ובשש
שיחות הפונות תיארו אירוע של פגיעה מינית אשר הוביל לתגובה טראומטית .הקריטריונים
לבחירת התמלילים היו :א .התופעה שתיארו הפונות (אנורקסיה או פגיעה מינית) הייתה מרכזית
בשיחה ולא משנית לנושאים אחרים; ב .אורך התמליל היה לפחות שלושה עמודים; ג .כל שיחה
התקבלה מפונה שונה (הואיל וקיימת בער"ן תופעה של פונים חוזרים ,היה צורך לוודא שבקרב
השיחות שנבחרו אין כפילות של פונים) .הצ'ט האישי בער"ן הוא ערוץ סיוע המתרחש בזמן אמת
(סינכרוני) ומתנהלות בו שיחות בין פונים לער"ן לבין מתנדבים מיומנים העונים להם .העקרונות
האתיים של הצ'ט משותפים לכל ערוצי הסיוע של ער"ן – הפונים רשאים להישאר אנונימיים,
המתנדבים אינם מזדהים ,השיחה היא חד פעמית ,מטרת השיחה היא עזרה ראשונה נפשית ולא
טיפול מקצועי מתמשך (ראו הרחבה ברקע התיאורטי לעיל) .כל השיחות בצ'ט מתועדות באופן
אוטומטי .הצ'ט אינו מלווה בערוץ ויזואלי או שמיעתי ולכן התמליל מהווה עדות מלאה
לאינטראקציה שהתרחשה .לצורך שמירה על חיסיון של הפונות שונו הכינויים שהן נתנו בשיחה
ונעשו שינויים בפרטים עובדתיים מבלי לפגוע במהותה של השיחה.
ניתוח הנתונים :ניתוח התמלילים נעשה במתודולוגיה איכותנית בגישה מכוונת-נתונים .הניתוח
לא הונחה על ידי קטגוריות תיאורטיות מוגדרות מראש אלא על ידי חיפוש בנתונים של נושאים
(תמות) היכולים לענות על שאלת המחקר .הניתוח נערך על ידי צוות של שלושה חוקרים ,אחת
מומחית בחקר השיח ושניים מומחים בתחום הייעוץ והפסיכולוגיה .ניתוח התמלילים נערך בשני
שלבים .מטרתו של השלב הראשון הייתה לזהות נושאים משותפים העולים ברוב השיחות .לצורך
כך נקראו התמלילים קריאה הוליסטית ,על ידי כל אחד מאנשי הצוות ונערך דיון משותף במטרה
להגיע לרשימה מוסכמת של נושאים ,אשר היוו מוקדים להמשך הניתוח והרחבתו .השלב השני
התמקד בניתוח של כל אחד מן הנושאים שעלה בשלב הראשון .לצורך כך רוכזו חלקי התמלילים
בהם בא לידי ביטוי הנושא בשיחות השונות ,הם נקראו שוב באופן יסודי מתוך מגמה לתאר באופן
מעמיק את משמעות הנושא ,כפי שבאה לידי ביטוי בתמלילים של הפונות.
להלן יוצגו הממצאים שהתקבלו בניתוח .תחילה יוצגו תוצאות הניתוח הנוגע להפרעות אכילה,
לאחר מכן יוצגו תוצאות הניתוח הנושע לתגובה טראומטית בעקבות פגיעה מינית ולבסוף יוצג
סיכום המשלב את שני הניתוחים .ציטוטים מתוך השיחות ,המוצגים בפרק התוצאות ,הם
חלקיים בלבד ,לצורכי הדגמה ,תוך שמירה על חיסיון מלא של הפונות ,כפי שצוין לעיל.
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תוצאות
אנורקסיה
הפונות לצ'ט לקבלת סיוע בבעיה של הפרעת אכילה מזהות עצמן כאנורקסיות ,אם מפורשות,
"אני אנורקסית" ,ואם בעקיפין "כולם אומרים לי שאני רזה" .לפי עדויותיהן של הנבדקות
במחקר זה ,הן צעירות מתבגרות ,בגיל תיכון ,לפני תקופת השירות הצבאי ,למעט אחת שהיא
בתחילת שנות העשרים לחייה .כולן ממלילות באופן ברור את מצב המחלה ,אולם הן נמצאות
במקומות שונים על פני הכרונולוגיה של המחלה .חלקן נמצאות בשלב ההתחלתי של המחלה ,עוד
לפני פניה לרשויות פורמליות לקבלת סיוע .אחת כזו היא פונה אשר חברתה הכריחה אותה,
לדבריה ,לפנות לקבלת סיוע ,והיא הבטיחה לעשות זאת ,כדי שהחברה לא תגלה להורים על
מצבה .אחרת מזהה בעצמה את המחלה ,אם כי באופן פורמלי מי שחולה במחלה ומקבלת טיפול
היא דווקא אחותה ,ולא היא .פונה זו נמצאת במצב חרדה שההורים יגלו שגם היא חולה ,ואז זה
מאוד יקשה עליהם .אחרות מעידות על קבלת טיפולים במסגרות פורמליות ,בעיקר על ידי
פסיכולוגים ,ואחת מספרת שהיא כביכול נרפאה מהמחלה ,ולכאורה יצאה מזה ,אולם חוששת
שזו תחזור אליה" ,זה פשוט לא יצא ממני" .למעט פונה אחת ,שאומרת מפורשות שהיא הוכרחה
לפנות לקבלת סיוע על ידי חברה "והבטחתי לחברה שלי שאני אדבר איתכם כדי שהיא לא תפנה
להורים שלי" ,נראה שכל השאר פנו ביוזמתן לקבלת עזרה באמצעות הצ'ט.
לשיחות מספר מאפיינים משותפים .המוטיבים המרכזיים העולים בהן הם דומים כמעט
אצל כל הפונות :אמביוולנטיות ביחס למצב ,תחושת הדרה מן החברה ומאפייני שפה התורמים
להבנת התחושות של הפונה .בכולם יש התייחסות ומודעות להפרעה ,וזו נתפסת כ"מחלה"
וכ"שיגעון" .בכולם עולה מיצוב ברור לנוכח החברה הרחבה וזיקה בין "המחלה" לבין המיצוב
החברתי של הפונה ,זיקה המתבטאת בתחושות של הדרה ואפסיות מול החברה הרחבה .ברובם
עולה נקודת מפנה בשיחה ,שבה הפונה מפנה מרחב למתנדב/ת ומוכנה לקבל "עצות" להתמודדות.
בכולן מתוארת ההתמודדות בעבר ונפתח צוהר להסתכלות עתידית בעקבות ההצעות של המתנדב.
בנוסף ,אצל כולן בולט המיצוב לנוכח המתנדב/ת והשתנות המיצוב במהלך השיחה.
ההיבטים המרכזיים בצ'ט עם הסובלות מאנורקסיה יוצגו באמצעות הפרקים הבאים:
תפיסת המחלה ,זיהוי עצמי פיזי והתנהגותי-אישי ,מיצוב לנוכח הגורמים השונים בחיי הפונות,
ההתמודדות עם המחלה בעבר ובעתיד ,ומשמעותו של הצ'ט עבור הפונות -בהתייחס לקשר עם
המתנדב/ת ובהתייחס לתוצאות עתידיות של השיחה בצ'ט.

תפיסת המחלה
הפונות מודעות למחלה ,ותופסות אותה כ"מחלת נפש"" ,שיגעון"" .אם אפשר לקרוא לאנה [כינוי
למחלה] מחלה נפשית ,אז אני חולת נפש" .חלקן רואות במחלה שיגעון ,גם כי כך המחלה
משתקפת בעיני החברה" ,והמשפחה והחברים בוכים בדמעות וחושבים שהשתגעתי" ,וגם משום
שהן עצמן רואות בזה תופעה החריגה מהנורמה החברתית" :זה לא טבעי ,אולי בגלל זה יש לי
מחשבות על חוסר שפיות" .הן מודעות לכך שהן צריכות לצאת ממצב המחלה ולקבל עזרה
חיצונית.
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האמביוולנטיות שבמחלה – 'נדנדה' וחוסר יציבות
מרכיב בולט בשיחות הוא אמביוולנטיות ביחס להפרעה .תפיסת האמביוולנטיות עולה מפורשות
בהתייחסות מטפורית להפרעה כאל "נדנדה שבין אנורקסיה לבין הרצון לחיות" ,ותפיסת המצב
כחוסר יציבות" :אני לא יכולה כבר עם החוסר יציבות הזאת" ,או במילים אחרות :כמשתנה כל
הזמן – "כבר שנה שהחיים שלי עמוסים מאוד וכל הזמן משתנים לי".
האמביוולנטיות ביחס למחלה עולה גם באופן ההתנהלות וההתמודדות עימה .מצד אחד עולה
הצורך להיאחז במחלה כאמצעי לשליטה בחיים" ,אני יודעת שיש לי את אנה [כינוי למחלה] ואת
האנורקסיה .ואני יודעת שאני יותר טובה מהם [מתלמידים אחרים בכיתה] ,כי אין להם שליטה
על הגוף שלהם ,הם חייבים לטחון" .מצד שני – עולה הבנה שהמצב איננו בריא ,שההפרעה היא
"מחלת נפש" וחייבים להירפא ממנה" :אני שונאת את אנה [כינוי למחלה] כשאני נותנת את
האוכל שלי ,כי תמיד יש לי אוכל טעים בבצפר [בבית הספר] ,אבל כשאני מקבלת את הקופסת
צהריים ריקה ויודעת שהצלחתי – זה מרגיש טוב" .האמביוולנטיות שבמיצוב כלפי המחלה באה
לידי ביטוי גם בראיית המחלה כמרכיב מחזק" :אם אין אנה אז אין מי שיחזק את סיגל" . 1מצד
שני ,הגלישה לשימוש בגוף שלישי (סיגל) והמעבר לדיבור על אנשים באופן כללי ,מסגירים את
התפיסה ההפוכה על מצבה האמתי של הפונה :אסור שהיא תהיה חלשה ,והמחלה מסייעת לה
להיות "חזקה" כלפי חוץ.
האמביוולנטיות כלפי המחלה באה לידי ביטוי גם בהצהרות האובדניות מחד גיסא ,וכמיהה לחיים
יציבים ,נורמליים ,מאידך גיסא .מצד אחד – שאיפת האובדנות מוצהרת גלויות באמצעות שימוש
עשיר בשדה סמנטי של אובדן וחבלה' :למות'' ,לחתוך את עצמי'' ,איעלם'' ,מתפוצצת'' ,שנת
מוות'; "אני יודעת שאם אני אתאבד " ;"...אני רוצה לחתוך את עצמי כל כך חזק"; "אני לא
מצליחה לגמור את עצמי ...ניסיתי הכל ,חתכתי את עצמי" .שאיפה זו היא כל כך חזקה עד ש"בא
לי להיות קטנה קטנה קטנה ,לרזות עד מוות " .מצד שני – שאיפה גלויה לחיים יציבים ומוגנים:
"אני לא רוצה לרצות למות .אני רוצה שיהיו לי חיים יציבים ומוגנים [ ]...אני רוצה להיות
נורמלית" .שאיפה זו עולה גם באופן סמוי בשאלות כגון" :מתי כל החלום בלהות הזה יגמר
כבר?";
בשיח בולט תהליך פנימי של מאבק בין שני כוחות ,אשר בא לידי ביטוי במספר תחומים .מאבק
מרכזי הוא הצורך להסתיר את המחלה מצד אחד ,במיוחד מההורים ,לבין הצורך להציף את
הבעיה ולקבל סיוע ,ובמילים אחרות :בין הצורך "להיות בסדר" בעיני ההורים ובעיני החברה
מסביב ,לבין מציאות המחלה ,שאיננה "בסדר"" :אני מסתירה תחושות רק כדי לשמש דוגמא
לאחרים ,ואז הבעיות שלי יותר ויותר גדלות".
עולה מאבק בין הצורך לקבל עזרה לבין הרתיעה מפנייה לעזרה" :מצד אחד :אני צריכה עזרה,
מצד שני :אני מאוד מופנמת ולא מדברת על הבעיות שלי עם אף אחד .ואני גם מתביישת להגיד
להם שאני צריכה עזרה חיצונית" ,וכן "אבל אני לא רוצה שידאגו לי ,זה בדיוק העניין! אני רוצה
לנעול את הדלת בחדר שלי לכל היום בלי שיציקו לי ובלי שיפריעו לי" .עולה גם מאבק בין הרצון
לרזות והצורך להשמין – "נמאס לי לשמור על המשקל וכל פעם להשמין ולרזות"; וכן מאבק בין

כל השמות בדויים
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הרצון להיות בריאה והמשיכה למצב של הרזון – "מצד אחד זה היה גרוע ואני יודעת שזה מסוכן,
ומצד שני אני כאילו רוצה לחזור לשם כי הייתי באמת נראית טוב".
זיהוי המחלה עם מוות
המחלה מזוהה אצלן עם מוות .היחס למוות הוא אמביוולנטי .מצד אחד ,הן רואות את המוות
ממתין להן בקצה הדרך עליה הן צועדות עם המחלה .יש ביניהן אשר מצהירות בגלוי שאינן רוצות
למות ,ושואלות" :מתי כל החלום בלהות הזה יגמר כבר?"
מצד שני ,יש הרואות בו גאולה ממצב הסבל שבו הן נמצאות .אצל אלה עולה שאיפת אובדנות
מוצהרת בגלוי המתבטאת בשדה סמנטי של אובדן וחבלה' :למות ,לחתוך את עצמי ,איעלם,
מתפוצצת ,שנת מוות ,סובלת ,אתאבד '....המוות הוא בלתי נמנע בעיניהן ,והן שואפות אליו" :רע
לי אני רוצה למות" .הן מוצאות שיש קשר של תוצאה בלתי נמנעת בין סבל לבין מוות – " ואני
חושבת שתכלס גם ככה בסוף מתים...אז למה למשוך את זה בסבל?"; "עדיף למות לתמיד ולא
לסבול חצי שנה שלמה"; " אני מאמינה שיהיה בסדר ולא תהיה ברירה כי זה או היום [למות] או
שלתמיד אני יסבול" .ולכן ,הן מדמות את מצב המוות לאבן ,ושואפות אליו" :בא לי להיות אבן".
המוות הוא גם עונש אצל אחדות מהן ,עונש על שנולדו " -לא נולדתי לחיות בכלל ,נולדתי למות
ולסבול"; "לא הייתי צריכה להיוולד" .אלה הרואות במוות גאולה ,תופסות אותו כמנוחה,
"כשמתים נחים" ,וכשינה שממנה לא קמים ,והיא הפתרון לבעיותיהן" ,הדבר היחידי שיעזור לי
כרגע זה שינה שממנה אני לא אקום בחיים".

תפיסת 'העצמי' בראי הסביבה :זיהוי עצמי ()Self Identification
בצ'טים ניתן לזהות את תפיסת העצמי של הפונות ,תפיסה המשקפת את זהותן העצמית בראי
הסביבה שבתוכה הן חיות .על פי בחטין (אצל  ) Wortham, 2004זהות הפרט תלויה בקטגוריות
ובתהליכים חברתיים .תהליך ה"זיהוי חברתי" מערב שימוש במקורות חברתיים להבניית ההבנה
העצמית .בהקשר זה אנו רואים את תפיסת העצמי כ"זיהוי עצמי" ,המשקף את האופן שבו הפרט
רואה את עצמו בראי החברה שבתוכה הוא חי ופועל.
בכל הטקסטים עולה מוטיב הזיהוי העצמי בבירור ,והוא נחלק לשניים :זיהוי עצמי פיזי וזיהוי
עצמי התנהגותי -אישיותי.
זיהוי עצמי פיזי
כולן מבינות שהחברה רואה בהן אדם רזה ,אולם הן מתייגות עצמן כשמנות" .אומרים שאני רזה,
ואני לא מרגישה ככה ,זה מבאס" .הן רוצות להיות רזות כדי שתוכלנה לאהוב את גופן" :לרזות
עד שאני אוהב את הגוף שלי" ,ובינתיים ,הן אינן אוהבות את המראה של עצמן" ,אני שונאת את
איך שאני נראית" .המראה חשוב להן מכל" ,יותר מעניין אותי זה איך אני נראית מול המראה".
לפיכך ,מצד אחד  -תפיסת העצמי הפיזית בהקשר של המחלה – 'שמנה' ,על אף שכולם אומרים
להן שהן רזות" :אני פרה ,כזאת פרה" ,ומצד שני  -קיים פחד מהמחר הפיזי – המשקל ,ומההכרה
של ירידה נוספת במשקל וצורך להתמודד עוד ועוד עם המחלה" :ומחר אני צריכה להישקל ,אני
כל כך מפחדת . "....יש להניח שהן כלואות בפחד סותר :מצד אחד – החשש לגלות שירדו במשקל,
ומצד שני – החשש מפני העלייה במשקל.
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זיהוי עצמי התנהגותי-אישיותי
הן מזהות עצמן ,כאמור ,כמי שלוקות במחלה ,ואינן רוחשות לעצמן חיבה רבה בשל כך .יש
המתייגות עצמן כאנורקסיות באופן מפורש ושונאות את עצמן בשל כך" :אני אנורקסית ,ואני
שונאת את עצמי" .הן מתייגות עצמן באופן גלוי כחסרות ערך" :אני חרא ,אני סתם משעממת ,אני
סתם אחת" ,עד כדי איון ,אפסיות" :אני אפס ,אני סתם אחת" ,וכן "נקודה סטטיסטית" .תפיסת
העצמי כאפסית באה לידי ביטוי גם באמירה המפורשת" ,בא לי להיות קטנה קטנה קטנה ,לרזות
עד מוות" ,המבטאת תפיסת 'עצמי' סמויה של אפסיות ואיון .ההתנהגות ההפרעתית נתפסת
כטמטום ]...[" :ואז הם [ההורים] יתחילו להבין שגם הבת השנייה שלהם מטומטמת שכל החיים
שלה שטחיים וסובבים סביב דיאטות" ,ומן הצד השני – לפחות אחת מן הפונות רואה במחלה
אלמנט מחזק ,המאפשר לה לשלוט בגופה ,ולהיות חזקה מאחרים " :אני יודעת שיש לי את אנה
[כינוי למחלה] ואת האנורקסיה .ואני יודעת שאני יותר טובה מהם [מתלמידים אחרים בכיתה] ,כי
אין להם שליטה על הגוף שלהם ,הם חייבים לטחון".
ההשתקפות שלה בעיני החברה ,לתפיסתה ,היא של אדם דחוי ושנוא" :אני המגעילה פה ,וזאת
הבעיה שלי .אני רגילה לזה .אני תמיד אשמה בהכול ,ותמיד קוטלים אותי ומראים לי שאני הדבר
הכי שנוי [שנוא] שנוצר אי פעם בעולם".
לעיתים ,כשהן מתייחסות לאחרים בחברה ,הן ככל הנראה מתייחסות באופן סמוי לעצמן" :כל
אחד חלש לבד .בגלל זה אנשים מחפשים תמיד להשתלב ומפחדים לבלוט ולהיות עצמם ,כי הם
מפחדים מהביקורת של החברה ושהחברה תדחה אותם ושהם יהיו לבד" .כך ,מן הסמוי ,מסתמן
תיוג עצמי נמוך ,של אדם חלש ובודד ,שצריך להסתיר את חולשתו.

מיצוב
לאורך הצ'טים עולה באופן ברור האופן שבו הן ממצבות עצמן ,או במילים אחרות :מעמידות את
עצמן ,לנוכח גורמים שונים בחייהן .הן ממצבות עצמן במיוחד לנוכח מרחב החיים ,החברה
וההורים .אחדות מהן ממצבות עצמן גם לנוכח החברים ולנוכח גורמי הטיפול .במהלך השיחה
עצמה כולן ממצבות עצמן באופן ברור לנוכח המתנדב/ת ,וניתן להבחין בשינוי במיצוב כלפי
המתנדב/ת עם התקדמות השיחה.
מיצוב לנוכח מרחב החיים והחברה
הפונות ממצבות עצמן במרחב החיים כ"חיים בזבל" או כ"חיים על הפנים" .מיצוב זה מרמז על
תחושת הדרה מהחיים ומהחברה .כך עולה לדוגמה באופן מפורש וחוזר על עצמו אצל אחת
מהפונות" :החיים שלי בזבל [ ]...עייפה מהחיים שלי [ ]...הכל מגעיל בחיים האלה [ ]...היו לי חיים
על הפנים" .תפיסת ההדרה מהחיים עולה גם אצל האחרות" :אני מרגישה כמו ...זבל [ ]...זבל
אחד גדול"; "כבר לא נשאר לי שבריר חיים ,הכל הלך".
תחושת ההדרה בולטת גם במיצוב שלהן לנוכח החברה .בגלוי – לתפיסתן ,לאיש לא אכפת מהן,
שונאים אותן ובמקרה הטוב – אדישים כלפיהן ,ואין על מי לסמוך" :כולם שונאים אותי ,אני
מבינה את זה לאט לאט [ ]...לאף אחד לא אכפת ממני [ ]...אין על מי לסמוך"; "אני מרגישה
שכולם בחיים שלי היו רוצים להתפטר ממני אם הם היו יכולים" .ומכיוון שכך " -אני לא אחסר
לאף אחד וכרגע אני סתם עול על יותר מדי אנשים" .התחושה של רבות מהן היא שהן עול או
"מועקה" על החברה ,במקרים היותר קשים ,ובמקרים הפחות קשים  -החברה אדישה כלפיהן,
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ובוודאי איננה מבינה מה עובר עליהן" :אף אחד לא מבין איך זה להיות אני ,ואף אחד לא מספיק
מתעניין או מנסה להיכנס ללב שלי"; "כולם מסביבי לא מבינים מה קורה לי ,למה אני ככה".
והיא ,מצידה ,מעמידה פנים מול החברה" :ואנשים רואים אותי מחייכת ונחמדה ,והם לא יודעים
מה עובר לי בפנים".
כתוצאה מתחושת ההדרה והיחס של החברה כלפיהן ,חלקן מצהירות גלויות שהן מעדיפות להיות
לבד" ,אני לבד ,אבל זה טוב לי ככה ,אני לא צריכה טובות מאף אחד בעולם הזה" .זהו מצב שיש
בו יתרונות" :אין מי שיציק לי ,אין מי שישפוט אותי אין למי לשקר ואין למי להסתיר ,אין מי
שיבכה לידי ואין מי שיצחק לידי וישחק את עצמו כאילו הוא שמח רק כדי שאני יהיה שמחה".
החברים נתפסים כחלק מהחברה הרחבה ,ורק אחת מהן מתייחסת מפורשות לחברה מסוימת,
אשר הפנתה אותה לקבלת עזרה באמצעות האינטרנט .היא מרגישה מחויבת לחברה לפנות
לקבלת עזרה" :והבטחתי לחברה שלי שאני אדבר איתכם כדי שהיא לא תפנה להורים שלי" .עם
זאת ,מצהירה שאין חברות של ממש" :יש עוד כמה אנשים נחמדים בשכבה ,וכאלה שלא נחמדים,
אבל אין לי ממש חברה טובה-טובה".
לסיכום ,ההדרה מהחיים ומהחברה מתבטאת בתפיסה עצמית מקטינה ,אפסית ומאיינת,
ובתחושת בדידות חזקה ,שמצד אחד היא תוצר של המיצוב שלה בחברה ,ומצד שני – טוב לה עם
המצב הזה ,כי אין מי שמציק לה .מצד שני ,הזיהוי החברתי שלהן על ידי החברה הוא מוטעה
בעיניהן ,כלומר ,אנשים אחרים בחברה אינם יודעים מה עובר עליהן ומה קורה להן באמת.
מיצוב לנוכח ההורים
לכולן ברור שהן מקשות על ההורים ,או עלולות להקשות עליהן ,לו ידעו על מצבן ,ורובן רוצות
לגונן על ההורים מפני הידיעה על מצבן .המיצוב לנוכח ההורים מתאפיין בתחושות
אמביוולנטיות :מצד אחד ,שאיפה להסתיר מהם ,לא לפגוע בהם" ,אם אף אחד לא היה מכיר
אותי [קרי :המשפחה] ,מזמן כבר הייתי מתה" ,דבר המוביל אחדות מהן למגורים נפרדים ,כדי
שההורים לא ידעו" :אני גרה לבד כדי שאמא שלי לא תראה את המצב שלי" ,וליסורי מצפון -
"לדעתי זה לא כזה טוב שיש משפחה ,אי אפשר למות בשקט ,וכל הזמן יש ייסורי מצפון"  .ומצד
שני – תחושה שלא הייתה צריכה להיוולד " -לא נולדתי לחיות בכלל ,נולדתי למות ולסבול".
ההסתרה נובעת אצל רובן מרצון לגונן על ההורים מתוך הבנה שקשה להם " -גם ככה קשה להם
ואני מקשה עליהם עוד יותר [ ]...ואני סתם יגרום לצרות למשפחה שלי ואני לא רוצה את זה".
המיצוב הגלוי כלפי ההורים הוא מגונן מצד אחד ,ומסתיר מצד שני ,כדי שלא יציקו ולא ישללו
חירויות.
במקרה שבו המשפחה יודעת על המצב ,המשפחה תומכת" .ההורים שלי תומכים והכל .יש לי
הורים נהדרים ,משפחה טובה" .עם זאת ,גם כאשר המשפחה יודעת ,לפונות ברור עד כמה קשה
לבני המשפחה " -נמאס להם ,הם תומכים אבל כמה אפשר" .גם במשפחה תומכת המיצוב הוא
אמביוולנטי" :יש לי הורים נהדרים [ ]...אבל קשה לי להיות בבית" .יתרה מזאת" ,אף אחד לא
מבין כמה שלא נעים לי שרע להם בגללי .לא טוב לי שאני גורמת להם את זה אבל זה לא מרוע.
אני נורא אוהבת אותם! כ"כ לא רוצה לעשות להם רע ,אני מרגישה כמו מועקה שנמצאת באמצע
הבית ,אני הורסת את האוירה" .התחושה שהיא "כמו מועקה שנמצאת באמצע הבית" ,מבטאת
אולי יותר מכל את המיצוב לנוכח ההורים :היא האשמה במצבה ,היא הבעייתית ,והיא גורם
מפריע ומעיק במרכז הבית.
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מיצוב לנוכח הפסיכולוג המטפל
אחדות מהן מתייחסות לפסיכולוג המטפל בהן .ההתייחסות היא אוהדת ומעריכה ,אולם מביעה
אמביוולנטיות ניגודית .מצד אחד ,מי שמטופלת לאורך זמן ממצבת את עצמה כמי שאוהבת את
הפסיכולוג" ,אני מאוד אוהבת את הפסיכולוג שלי [ ]...הוא עוזר לי בזמן הטיפול אבל הוא לא
יכול להיות איתי כל הזמן" .מצד שני ,הטיפול איננו מצליח" :לא עזר לי בשיט [סלנג]".
אחרת ,שהחלה טיפול פסיכולוגי לאחרונה ,מרגישה גם היא שבינתיים אין תוצאות לטיפול:
"הייתי אצל פסיכיאטרית לפני שבוע כי הרגשתי שאני לא יכולה להתמודד לבד [ ]...הפסיכיאטרית
נתנה לי פרוזק אבל ההשפעה שלו מורגשת רק אחרי  1שבועות ,וקיבלתי אותו רק ביום ראשון
שעבר ,בינתיים המצב נהיה רק יותר גרוע".
מיצוב לנוכח המתנדב/ת
בכל השיחות עולה מודל דומה במיצוב לנוכח המתנדב/ת .המיצוב משתנה על פי רוב  -מהקטנה
והתנצלות להיאחזות בתמיכה ,לחיפוש קירבה והבטחות שלא תעשה שטויות ועד אסירות תודה.
השיחה מתחילה על פי רוב עם ביטויים של הקטנה והתנצלות בפני המתנדב/ת" :אני מצטערת
שאני מפריעה" ;"....את שם? אני לא רוצה להפריע לך";]...[ "....אני לא רוצה להעמיס ."....הן
מכירות בתפקיד של המתנדב/ת שמטרתו – תמיכה ,אולם ממשיכות להקטין את עצמן או את
גודל המצב" :את סתם אומרת את זה כי את לא רוצה להכאיב לי עוד יותר".
בשלב מסוים במהלך השיחה ,חלק מהן נאחזות בתמיכה ומחפשות קירבה בכך שמבקשות לדעת
את שם המתנדב/ת או את הגיל .אחת שואלת "איך קוראים לך" ,ואחרת " -אבל רציתי לדעת בן
כמה אתה?" .וכשהמתנדב משיב שהוא בן  ,03תגובת הפונה היא" :שווה" .הצורך בקונקרטיזציה
של השיחה ובהידוק הקשר האינטימי בין הפונה לבין המתנדב מתבטאת גם בבקשה לחיבוק
וירטואלי" :זה קשה לי !!!! אפשר חיבוק?? [ ]...תבטיח לי שאתה מאוד אוהב אותי ותחבק אותי
בחיבוק מגונן ,ששום דבר לא יפגע בי".
הקירבה באה לידי ביטוי גם בהבטחות אינטימיות של הפונה ,שהיא "לא תעשה שטויות" ,דהיינו:
לא תפגע בעצמה' :אל תדאגי ..אני לא אעשה שטויות; אני עדיין חייה; אני מבטיחה לך ....באמת
שכן ;...כן בטח ..אני חיה' .תוך כדי שיחה המתנדב זוכה להערכתה והיא מקשיבה לעצותיו ,גם
אם בהתחלה מציגה את השיחה כמעין משחק היתולי" .ומעריכה מאוד ,שלא תבין לא נכון" .עם
זאת ,עולים גם ביטויים של התנצלות תוך כדי שיחה" :גם ככה אני בטח משעממת אותך כמו את
כולם ,אז בשביל מה"...
בכל השיחות ניתן לזהות ציר המשנה את פני השיחה ומוביל את הפונה להיות קשובה לעצות של
המתנדב/ת .ציר זה ,המופיע על פי רוב באמצע השיחה ,מורכב מהערות אתגור המופנות אל
המתנדב/ת או משאלות שונות ,שהן כולן בבחינת קריאות לעזרה .הערות האתגור הם בבחינת
השלכת כפפה ,אותה מצפה הפונה שהמתנדב ירים .קטע השיחה הבא הוא דוגמא לסוג כזה של
אתגור:
מתנדב :אני מגלה בחורה נפלאה ,בוגרת ,חכמה
סיגל :ומעריכה מאוד ,שלא תבין לא נכון
סיגל :תודה
מתנדב :עם כל כך הרבה תובנות
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סיגל :אז בוא תחכים אותי בעוד תובנה אחת
"אז בוא תחכים אותי בעוד תובנה אחת" מתגרה הפונה במתנדב .פונה אחרת מפנה הערות אתגור
אחרת" :נראה אם תצליחי [לעזור] " ,היא מתגרה במתנדבת .אצל אחדות נשאלות השאלות מתוך
כאב" :אני לא בסדר? אני לא נורמלית? מה יש לי??"
לאחר הערות אתגור מעין אלה ,או שאלות של כאב ,מגיעות השאלות הקונקרטיות ,המבקשות
עזרה בפועל.
ואף אחד לא יספר להורים שלי על זה?
מה לעזאזל אני אומרת להם?
השאלה היא אם אני באמת צריכה משהו של הפרעות אכילה או משו [משהו] יותר כללי?
ואיפה אני מוצאת רופא כזה שלא מכיר אותי מקופ"ח וילך להגיד לאמא שלי אם יש
משהו לא בסדר?
חוץ מאישפוז ,יש אפשרות אחרת?
מרבית השיחות מסתיימות באסירות תודה למתנדב/ת על ההקשבה והתמיכה:
תודה רבה לך ממש תודה;
באמת תודה מכל הלב;
לילה טוב לך  ,ושוב ממש תודה לך עזרת לי;
תדעי שהיה לי נחמד להתכתב איתך;
תודה וגם תודה שנשארת בשבילי עוד חצי שעה למרות שאת בטח מתה ללכת לישון;
תודה לך שסבלת אותי.
יש מי שמציעה למתנדב/ת מתוך תחושת חברות וקירבה" :אז חלומות נעימים ותקני לוכד
חלומות אם יש לך סיוטים באמת שזה עוזר [ ]...ותמשיכי לעזור לאחרים ותדעי שאין עוד אנשים
כמוך שמוכנים לבזבז שעה מזמנם בשביל מישהי שהם בכלל לא מכירים [ ]...להתראות והכי תודה
שבעולם".
ישנן שיחות המסתיימות גם באמירות קונקרטיות על סוג העזרה .אחת הפונות מציינת בסוף
השיחה" :עזרת לי לגבש כמה החלטות ,ואפילו יצא חיוך [ ]...בדיוק עכשיו אני מחייכת חיוך חזק
ואני לא יכולה להוריד אותו ,אז תודה רבה לך".
אחרת ,שולחת מייל חודש לאחר השיחה בצ'ט ,ובו היא כותבת בדיעבד על תרומת המתנדב/ת:
"[המתנדב] גרם לי להרגיש רצויה וגרם לי להרגיש כאילו באמת אכפת למישהו ממצבי" .אם בצ'ט
היא שואלת שאלות בחפשה סיוע ,במייל היא מספרת מפורשות שבחרה להתמודד עם המחלה
באמצעות העצות שקיבלה" :כל מה שהוא [המתנדב] דיבר איתי עליו באותו ערב רץ לי בראש
ימים אחדים [ ]...חודש מאז אותו יום ,אני שמחה לרשום פה :אני מצליחה .ומצליחה יפה .אז
נכון שכלום לא מושלם עדיין אבל בכל זאת  -אני אוכלת מסודר ,לא מקיאה ,ומערכת העיכול שלי
מתרגלת לאט-לאט ל ,טוב ,אוכל".
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התמודדות
עצם השיחה בצ'ט היא אמצעי ההתמודדות שבחרו הפונות ברגע הנתון של השיחה .כולן מדברות
בפתיחות על דרכי ההתמודדות אותן נקטו בעבר ,וכולן מתייחסות לאופני ההתמודדות בעתיד,
בעקבות השיחה בצ'ט והעצות שקיבלו מהמתנדב/ת.
דרכים להתמודדות בעבר
ניתן לזהות במכלול דרכי ההתמודדות שתוארו על ידי הפונות לצ'ט שתי קבוצות :דרכי
התמודדות אדפטיביות ,אשר עשויות להועיל לפונה ולשפר את מצבה ,לעומת דרכי התמודדות לא
אדפטיביות ,אשר עלולות להזיק ולהחריף את מצבה .בכל אחת משתי הקבוצות האלה ניתן
לזהות התמודדויות חיצוניות והתמודדויות פנימיות.
התמודדות אדפטיבית
דרכי ההתמודדות הן באמצעות פניה לגורמי חוץ פורמליים לקבלת עזרה ,נקיטת צעדים חיצוניים
כלשהם ונקיטת צעדים פנימיים.
פניה לגורמי חוץ  -יש המודעות לצורך בעזרה חיצונית ופונות לפסיכולוג לקבלת סיוע" :הייתי
אצל פסיכיאטרית לפני שבוע כי הרגשתי שאני לא יכולה להתמודד לבד" .על תחושת חוסר
היכולת להתמודד לבד עם הבעיות ,מעידה פונה אחרת" :למדתי שאני לעולם לא אוכל לעשות הכל
לבד ,ושאני שואבת הרבה כוח מקשרים משמעותיים בחיים שלי ,גם אם קשה למצוא אותם או
לבנות אותם .אי אפשר לבד .פשוט...זה לא עובד .זה יותר מדי".
אחרת מעידה על כך שהתאשפזה ביוזמתה ,ומטופלת על ידי פסיכולוג ותזונאית באופן קבוע:
[ ]...הבנתי שהמצב שלי רע מאוד והתאשפזתי השתחררתי לפני  1שבועות והמצב שלי רע
רע רע מאוד ...יש לי פסיכולוג פעמיים בשבוע שהיה איתי עוד לפני האישפוז ומחר אני
מתחילה תזונאית פעם בשבוע [ ]...ואני נמצאת בטיפול רפואי/דיאטני  5חודשים עם
הפסקה לא רצויה שאני יזמתי עקב ייאוש מהטיפול .כרגע חזרתי לטיפול.
הפנייה לאינטרנט לקבלת סיוע באמצעות הצ'ט של ערן – גם היא דרך התמודדות עם הבעיה .מי
שפנתה מיוזמתה ציינה ש"בחיים שלי לא חשבתי שאני אצטרך לפנות לערן ,לדבר דיבורים כאלה
של אנשים מסכנים" .ומי שפנתה ביוזמתה של חברתה ,פנתה מתוך הלחץ של החברה ,שאיימה
שתגלה להוריה של הפונה על מצבה" :אני כאן כי אני אנורקסית והבטחתי לחברה שלי שאני
אדבר איתכם כדי שהיא לא תפנה להורים שלי".
נקיטת צעדים פנימיים  -אחת הפונות מעדיפה להשתמש בטכניקה של "נשימה עמוקה"  ,אותה
פיתחה ,כדי להתמודד עם הקשיים" :וחוצמזה אסור להישבר רק כי קשה .אם קשה אז נושמים
עמוק ועוברים את זה כמו גדולים".
התמודדות לא אדפטיבית
נקיטת צעדים חיצוניים  -אחדות מפתחות מנגנונים חיצוניים להסתרת הבעייה מפני הקרובים
אליהן ,במיוחד מפני ההורים .מנגנון חיצוני כזה הוא מעבר למגורים לבד" :אני גרה לבד כדי
שאמא שלי לא תראה את המצב שלי".
ישנן הנוקטות צעדים דרסטיים יותר ,ומנסות להתאבד באמצעות לקיחת כדורים ,או חיתוך
עצמי" :כבר חודש-חודש וחצי אני לוקחת עשרות כדורים ושום דבר לא גומר אותי ...אני לא
מצליחה לגמור את עצמי ...ניסיתי הכל ,חתכתי את עצמי ,שום דבר לא עזר" .הללו שואפות
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להיעלם ,למות " :רצון למות ולהיעלם אני רוצה למות אני לא יכולה יותר אני רוצה לחתוך את
עצמי כל כך חזק." ...
נקיטת צעדים פנימיים :יש מי שמעידה על עצמה שהיא מופנמת ,ואיננה משתפת איש בבעיותיה:
" יש לי אנשים שאוהבים אותי אבל אני מאוד מופנמת ולא מדברת על הבעיות שלי עם אף אחד
[ ]...אני לא חושבת שהם יוכלו לעזור לי ואני גם מתביישת להגיד להם שאני צריכה עזרה
חיצונית" .נראה ,שחוסר שיתוף האחרים בבעיות הוא הדרך שבה בחרה הפונה להתמודד עד כה
עם הבעיה שלה.
דרכים חדשות להתמודדות בעקבות השיחה בצ'ט
אצל חלקן בסופה של השיחה הן משאירות פתח של תקווה באמצעות הבטחות שיפעלו על פי עצת
המתנדב/ת .פתח תקווה כזה יכול להתחיל בשאלה מהסוג הבא" :אבל איך את יודעת שהשינוי
יהיה לטובה ולא להיפך? כמו שהיה עד עכשיו" ,ולאחריה האמירה" :טוב ..מקסימום אם לא ילך
אז נראה כבר מה אני יעשה ,"..אמירה המרמזת על רצון לפעול לפי העצות שקיבלה .שיחה כזו
מסתיימת בהצהרה שהשיח "היה שווה כל דקה מבחינתי" .יש מי שאומרת מפורשות שיש לה רצון
לפעול ולהתמודד עם המחלה" :יש לי רצון ,אבל קשה לי עם הכול" ,ומסיימת את השיחה עם
תקווה" :אני מקווה שיהיה בסדר"...
אחדות מהן חוזרות לשיחות המשך בצ'ט או במייל ,בהן הן מעידות מה עשו בעקבות התמיכה
שקיבלו במהלך השיחה בצ'ט .בשיחת המשך כותבת פונה שמאתמול להיום דברים השתנו:
"אתמול דיברתי עם תורן אחר ,הוא מאוד עזר לי...ומאתמול להיום דברים השתנו" .עיקר השינוי
נעוץ בעצה שקיבלה מהמתנדב/ת ,לפיה עליה לחזור לטיפול משמעותי בידי גורמים חיצוניים:
"דיברתי היום עם הפסיכולוגית של הבית ספר והיא נורא רוצה שאקדים את התור למרפאה
להפרעות אכילה ,היא חושבת שזה מה שיעזור לי ..רק חבל שההמתנה ארוכה מאוד[ ]...אני
מקווה שיטפלו בזה ויזמינו אותי".
היא הבינה שלא תוכל להתמודד לבד עם המחלה" :קשה וכמעט בלתי ניתן לצאת מזה לבד ...ויש
לי תור שוב אצל הפסיכיאטרית בעוד שבועיים וחצי ,באמת ,זה עניין של זמן עד שהכדורים
ישפיעו .רק שישפיעו כבר!"
בשיחה אחרת מבטיחה אחת הפונות שתפנה לקופת חולים לקבלת עזרה " :נבדוק את זה" ,היא
אומרת ,ומוסיפה" :אני אתקשר ל [קופת חולים] מחר" .במייל ששלחה כחודש לאחר השיחה בצ'ט
מעידה אותה פונה ,שפעלה לפי עצות המתנדב/ת ,והיא בדרך להצלחה.
אותו נציג שכנע אותי ללכת להיבדק בדיקה כללית ולוודא שאיני בתת משקל
(האנורקסיה עוד לא היתה בשלבים מתקדמים) ואף אמר לי שאם הרופא יגיד לי שאני
בריאה פיזית אז אני "יכולה להגיד לכולם שיעזבו אותי בשקט"[]...כל מה שהוא דיבר
איתי עליו באותו ערב רץ לי בראש ימים אחדים ,הגישה האדיבה ובגובה העיניים ,הלא-
מתנשאת ,לא גישה שאומרת "אני יודע מה טוב בשבילך"  -גישה שהרבה אנורקסיות
נתקלות בה .בזכות אותו נציג החלטתי לקחת את עצמי בידים ולעשות כל מאמץ לצאת
ממעגל האימים הזה .והנה ,חודש מאז אותו יום ,אני שמחה לרשום פה :אני מצליחה.
ומצליחה יפה [}...אז זהו ,רציתי למסור תודה רבה .יכול להיות שהצלתם נערה ממוות
נוראי.
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סיכום
הפונות ,שהן צעירות בגיל ההתבגרות ,או בתחילת שנות העשרים לחייהן ,מודעות כולן להפרעה,
אותה הן רואות כמחלה ,וחלקן אף רואות בה "מחלת נפש/שיגעון" ,בעיקר בהשתקפות שלה בעיני
האחרים ,במיוחד ההורים .הן רוצות להיות "נורמליות" ,אולם נאחזות במחלה ,שאת אחדות מהן
מחזקת באופן פרדוקסלי ,ונותנת להן תחושה של שליטה על עצמן ועל חייהן  .אחרות תופסות את
המחלה כעונש על כך שבכלל נולדו ,או ביטוי לאפסיות שלהן בעיני החברה .המחלה מזוהה אצלן
עם מוות ,ורובן שואפות לאובדנות או משום שחושבות שהמחלה מובילה באופן בלתי נמנע למוות,
או משום שחושבות שהמוות הוא הפתרון למצבן ,הוא "שינה" שממנה לא יקומו .האמביוולנטיות
כלפי המחלה בולטת בכל השיחות ,ומצב המחלה נתפס כנדנדה בין האנורקסיות ,שהיא מחלה,
לבין הרצון לחיות .אמביוולנטיות זו נעה בין תחושות אובדניות לבין הרצון להיות "נורמלית" ,בין
תחושת החיזוק שנותנת לה המחלה לבין התחושה ש"זה לא בסדר" ,בין הרצון לרזות לבין הרצון
להיות כמו כולן.
המציאות הפסיכולוגית בה הן חיות ,כפי שמשתקפת מניתוח התמלילים ,ניתנת לתיאור
כחיים בסיוט מתמשך .רובן ממצבות עצמן במרחב החיים כ"זבל" ,כאפסיות ,כשונאות את עצמן
ולעיתים אפילו כחוטאות מעצם קיומן וראויות לעונש כבד .במיצוב ביחס לחברה הרחבה אנחנו
רואים שהן מקטינות עצמן וחשות מודרות ובלתי מובנות לחלוטין ,דבר המוביל לתחושה חריפה
של בדידות .המיצוב ביחס לסביבה הקרובה ,בעיקר המשפחה ,מראה שהן חשות כעול או כמועקה
על ההורים ,ובדרך כלל רוצות להגן על ההורים מפני הידיעה על מצבן ,או מפני הצורך להמשיך
ולתמוך בהן .הן מזהות עצמן פיזית כ"שמנות" ,על אף שיודעות שהן "רזות" ,ואישיותית -
כ"מגעילות"" ,אפס" או "נקודה סטטיסטית" ,כלומר – ישות קטנה ומנוכרת במרחב החיים.
תחושת האפסיות אצל רובן מחזקת את מוטיב ההדרה מהחברה ,הבולט ברוב השיחות.
אחת התוצאות של המציאות הפסיכולוגית הבלתי נסבלת היא זיהוי של המחלה עם
מוות ,המביא בעקבותיו רצון להיעלם או ביטוי מפורש של רצון למות .רצון זה קיים אצלן יחד עם
הדחף הטבעי לחיות ויוצר אמביוולנטיות ביחס לחיים ,אשר מצטרפת למאבקים פנימיים נוספים
אשר מעסיקים אותן ועלולים להחליש את יכולת ההתמודדות.
כאב חריף מוביל באופן טבעי לרצון להפסיק אותו ואכן הן מודעות לצורך להתמודד עם
המחלה ,או באמצעות פניה לעזרה חיצונית של פסיכולוג ,תזונאית ,או באמצעות סוגים של
התמודדויות פנימיות ,שחלקן מיועדות להסתרת המחלה מפני האחרים וחלקן – להתגברות על
קשיים .חלק מן ההתמודדויות הן אדפטיביות ,כמו פנייה לעזרה מקצועית ,וחלק מן
ההתמודדויות אינן אדפטיביות ,כמו הסתרת המחלה או פגיעה עצמית .נראה כי כל דרכי
ההתמודדות בהן נקטו בעבר אינן מספיקות ועל רקע זה ניתן להבין את פנייתן לצ'ט של ער"ן.
הן פונות לשיחה בצ'ט בשלבים שונים של המחלה ,החל משלב הטרום-מחלה ,בעקבות
לחץ של חברים לפנות לקבלת עזרה כלשהיא ,כשהן מסתירות את הבעיה מפני ההורים ,דרך שלב
שבו הן כבר בתוך המחלה ומקבלות עזרה מגורמים חיצוניים ,שטרם הצליחו להוציא אותן מן
המצב ,שלב שאצל חלקן כבר גלוי וידוע להוריהן ,ועד שלב שלאחר המחלה ,שכביכול מוגרה,
אולם קיים החשש שהיא תחזור.
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עצם העובדה שפנו לשיחה בצ'ט מעידה על מודעות למצבן הקשה ,והצורך באוזן קשבת
ובקבלת תמיכה .על פי רוב הן מתמסרות בצ'ט להכוונה של המתנדב/ת המתכתב/ת עימן ,והן
מגלות פתיחות בתיאור מצבן והדרכים להתמודדות עם המצב .הן מודעות ,ככל הנראה,
לאנונימיות של השיחה ,ומרשות לעצמן להיות גלויות ,גם אם חלקן מעידות על עצמן שהן סגורות
ואינן משתפות אחרים במצבן ,או שמסתירות את המצב מפני הקרובים אליהן .רבות מהן מגלות
מחשבות אובדניות אולם משאירות פתח לתקווה באמצעות שאלות ששואלות ,כגון "מתי יסתיים
חלום הבלהות הזה" ,הבטחות שינסו להתמודד עם הבעיה והצהרות שהן רוצות להיות נורמליות.
ניתן לאפיין את הצ'ט בפתיחות מצד הפונה ,במרחב המאפשר לה לספר סיפור ממנו ניתן
ללמוד על האופן שבו היא ממצבת את עצמה במרחב החיים ,לנוכח החברה ,לנוכח ההורים ולנוכח
החברים וגורמי הטיפול השונים .המיצוב לנוכח המתנדב/ת עימו/ה היא מתכתבת הוא משמעותי,
והוא עובר שינוי בכל השיחות ,החל מעמדת הקטנה והתנצלות מול המתנדב/ת ,דרך אתגור
באמצעות הערות מתגרות או שאלות פתוחות ,דרך שאלות קונקרטיות המזמינות עצות מעשיות
להתמודדות עם הבעיה ,ועד אסירות תודה על ההקשבה והסיוע .ניתן אם כך לראות את הצ'ט של
ער"ן כסביבה מקבלת ותומכת אשר מעניקה לפונות מרחב מוגן .הן מרגישות מספיק ביטחון
לשתף את המתנדב/ת בחוויות הקשות ביותר ,ואינן צריכות להסתיר את תפיסתן העצמית.

פגיעה מינית
הצ'טים האישיים שנותחו בחלק זה התקבלו מפונות ,אשר ספרו על אירוע אובייקטיבי שבו היו
נתונות לפגיעה מינית מצד גבר .האירוע התרחש בטווחי זמן שונים ביחס לפנייה לצ'ט ,החל מיום
אחד לפני הפנייה וכלה בשבע שנים לפניה .בכל השיחות שנותחו בחלק זה ניתן לאפיין את הפונות
כנערות או נשים נורמטיביות ,שלא סבלו מהפרעה נפשית לפני הפגיעה המינית .האירוע שינה את
מהלך חייהן ושבר את שגרת החיים שאפיינה אותן קודם לכן .כמעט בכל המקרים הנפגעת פנתה
לסיוע נפשי לפני שפנתה לצ'ט ,אך היא הרגישה שהסיוע לא החזיר לה את השקט הנפשי ואת
היכולת לשוב אל שגרת היום-יום ,ולכן פנתה לסיוע נוסף ,בסביבת תקשורת שונה מהסביבה בה
פנתה לפני כן  -פנים אל פנים .ניתוח תמלילי השיחות אפשר לחשוף את טבעה ועוצמתה של
החוויה הטראומטית אליה נחשפו הנפגעות ,כפי שתוארה בפתיחות בצ'ט ,לבחון את דרכי
ההתמודדות בה נקטו .המאפיינים המיוחדים של הסביבה המקוונת בה התנהלו האינטראקציות
עם הפונות ,ובמיוחד שמירת האנונימיות והשימוש בכתיבה ,עודדו פתיחות וחשיפה אישית .הן
הביאו למפגש הוירטואלי עם המתנדב את החוויות העמוקות ביותר שלהן ,שיתכן ונרתעו מלהביא
אותן למפגשים קודמים של סיוע נפשי .הדבר אפשר לנו ,כחוקרים ,להגיע לתובנות מלאות יותר
על עולמן המיוסר של נפגעות תקיפה מינית ודרכי התמודדות אותן נקטו בעבר ,ולהעריך את
תרומתו הייחודית של הסיוע באמצעות הצ'ט המקוון .הניתוח העלה ארבעה היבטים ,שכל אחד
מהם יוצג להלן :תפיסת האירוע ,תפיסה עצמית של הנפגעת ,המיצוב שלה ביחס לסביבה ודרכי
ההתמודדות אותן נקטה ,כולל הפנייה לצ'ט.
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תפיסת האירוע
ניתן לזהות שלושה מוטיבים הקשורים בתפיסת הפגיעה המינית ,המופיעים ברוב השיחות
שנותחו.
א .המשמעות המרכזית של האירוע בחיי הפונה  -אחד המאפיינים המשותפים בתפיסה של
הפגיעה המינית ,אשר בא לידי ביטוי אצל רוב הפונות במחקר זה התבטא במשמעות שהאירוע
תופס במהלך חייהן .הפגיעה מתוארת כאירוע מרכזי ,התופס חלק נכבד מן ההוויה הנפשית שלהן.
לעיתים הוא מתואר כנקודת מפנה בחיים .כך ,למשל ,אחת הפונות מתארת אירוע של פגיעה
מינית אשר התרחש שבע שנים לפני הפנייה לצ'ט אך הטראומה שחוותה עדיין רודפת אותה .היא
רואה באירוע היום ,שבע שנים לאחר המעשה ,אירוע מכונן ,גדול מאוד ,בחייה ,שעד היום לא בא
על פתרונו" :יש לי משהו מאוד גדול בחיים ...שאף פעם לא הצלחתי לפתור" .פונה אחרת מתארת
את האירוע הטראומטי כבעל השפעה דרמטית עליה ,כנקודת מפנה בהתנהגותה" :אני הייתי בן
אדם אחר אז ..אני פשוט השתניתי באופן כל כך חד ..אני לא חושבת כבר כמו פעם ..אני חושבת
יותר לפני שאני אומרת משהו אף פעם לא הייתי כזו".
ב .השפעת הפגיעה המינית על המצב הנפשי והתפקודי של הפונה  -הפונות שנחשפו לפגיעה
מינית מתארות השפעות קשות הבאות לידי ביטוי בכמה תחומים :השפעות גופניות " -אני
מרגישה שריפה בחזה כאילו משהו כואב לי ממש"; השפעות רגשיות " -שבועיים אחרי שזה קרה
פחדתי להסתובב אפילו לבד ...מהמכללה לדירה אפילו לזרוק זבל"; השפעות קוגניטיביות " -אני
פשוט לא יכולה להפסיק לחשוב על זה .זה כל שנייה בראש שלי זה לא יוצא לי מהראש"; השפעות
התנהגותיות – "מממוצע  35בתעודה ירדתי מתחת ל  .52הפסקתי ללמוד ,לא מתוך רצון אלא
מחוסר ריכוז ,מקושי להקשיב" .אחת הפונות מתמצתת את השפעת האירוע במילה "סיוט" עליה
היא חוזרת שלוש פעמים ברצף.
ג .קושי להשתמש במילה אונס לצורך תיאור האירוע  -זהו מאפיין לשוני שטומן בחובו ,ככל
הנראה ,משמעות פסיכולוגית ,והוא בא לידי ביטוי כמעט בכל הצ'טים שנותחו .באחד הצ'טים
הפונה לא יכולה לבטא/לכתוב את המילה 'אונס' בעברית ולכן משתמשת במושג באנגלית "עברתי
( rapeמעדיפה לא לראות את המילה הזאת בעברית)" .פונה אחרת משתמשת הרבה מאד במילה
"זה" ומתקשה לכתוב "אונס" בעברית .ובמקרה נוסף ,הפניה שלה היא מאוד עניינית ומתרחשת
יום לאחר האירוע ,המתואר כ"כמעט אונס" ,ועם הצהרה עניינית ,לגיטימית מבחינתה" ,אני כאן
כי כמעט נאנסתי אתמול" .הצהרה זו ,הדרמטית-משהו ,נותנת לה ,כנראה ,לגיטימציה להשתתף
בשיח הזה ולקבל סיוע מהמתנדב/ת .בחורה נוספת שפנתה לעזרה מודה שקשה לה להשתמש
במילים לתיאור החוויה הקשה שעברה" ,פשוט ממש קשה לי עם ההגדרה הזו" ,והיא מכנה אותה
בשם "אונס" ,הנכתב עם גרשיים ,משום ,שלדבריה" ,פשוט נראה לי יותר קשה לכתוב את זה בלי
גרשיים" .ולבסוף ,אחת הפונות משתמשת במילה אונס ללא גרשיים ,אך היא "לא יודעת אם זה
היה אונס או לא".
ניתן לפרש את הקושי לבטא את המילה אונס באופן מפורש ,ללא סייגים והסוואות ,כניסיון
להרחיק את החוויה הקשה מן התודעה .יתכן שזהו מנגנון הגנה המסייע להפחית את האיום
הרגשי מן המפגש הישיר עם האירוע הטראומטי .שני המאפיינים הנוספים העולים מן הניתוח של
תפיסת האירוע מסבירים מדוע הוא יכול להיות כל כך מאיים.
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תפיסה עצמית  -זיהוי עצמי
מספר היבטים בתפיסה העצמית של הנפגעת באו לידי ביטוי בשיחות עם רוב הפונות לצ'ט.
א .בלבול ,תהיות ,חוסר ביטחון  -אחת הפונות מספרת על אירוע שהתרחש שבע שנים לפני פנייתה
לצ'ט .היא מזהה עצמה בהקשר של האירוע באמצעות הכינוי שנתנה לעצמה' :מחפשת את עצמי'.
כותרת זו מעידה על האופן שבו היא תופסת את עצמה כאדם שאיננו החלטי ,כמי שאיננה יודעת
אילו דרכים לנקוט בקשר לאירוע .היא מחזקת תפיסה זו באמצעות שימוש בשדה סמנטי של
התלבטות וחוסר יכולת להחליט" :אחרי שנים של התלבטות אם כדאי ,ופחד מעצמי מהתגובה
שלי [ ]...אבל אני לא יודעת איך .אני לא יודעת איך לדבר .אני לא יודעת מה להגיד .אני לא יודעת
לאן לנווט את הראש שלי .אני לא יודעת אם כדאי לפתוח דברים [ ]...ואני ".
ב .רגשי אשמה  -התיאור העובדתי שעולה מן השיחה מעיד על היותן של הפונות קורבנות לתקיפה
מינית ובכל זאת כולן מאשימות את עצמן במידה זו או אחרת .בחלק מן המקרים ההאשמה
העצמית היא נקודתית ,ממוקדת באירוע עצמו" :לא הייתי צריכה ללכת לשם" .בחלק אחר מן
המקרים היא מוכללת לאישיות כולה ומתוארת כעונש על היותה אדם רע" :אני מרגישה הכי
אשמה והכי פגומה שיש [ ]...אני יכולה להוכיח לך גם הגיונית שאני כן אשמה" .מעניין לציין
שבצד ההאשמה העצמית עולות גם נסיבות מקלות ,שאולי מסירות חלק מן האשמה .נסיבות אלה
הן רצון להפיג בדידות או אישיות תמימה.
תחושת האשמה משתקפת גם באופן שבו היא תופסת את הדימוי שלה בעיני הסביבה .במקרה
אחד היא מרגישה שבני משפחתה מאשימים אותה שנקלעה למצב זה "אני די מפחדת מזה שהם
יגידו שזה אשמתי שאני זו שבאה לשם שאני לא הבעתי הסתייגות עוד מקודם שאני ראיתי שזה
מקום כזה והמשכתי".
תחושת האשמה היא כה חזקה ,עד שזו מובילה אותה לתייג עצמה ככזו שאיננה מסוגלת לקבל
את עצמה ,לכן גם אחרים אינם מסוגלים לקבל אותה" :נראה לי שחלק מהעובדה שאני לא
מסוגלת להגיד את זה לאחרים זה כי אני פשוט לא מסוגלת לקבל את עצמי ככה ...ואיך אני יכולה
לצפות מאחרים לקבל אותי"?..
ג .צורך בקבלת עזרה :הן פונות לצ'ט עם תחושה של חוסר אונים ,צורך "להוציא את זה החוצה",
התלבטות לגבי הדרך שעליהן לנקוט .היא מבינה שהיא במצב נפשי לא טוב וחייבת לקבל עזרה
"אני רק רוצה דרכים להתמודד עם המחשבות על זה .אני רוצה לדבר .אני צריכה לדבר .תעזרו
לי"..........
הצורך בעזרה נתפס כחיוני ואפילו הכרחי" :פעם ביקשתי עזרה .עכשיו אני מתחננת לעזרה".
הנחיצות הגדלה של הצורך בעזרה נובעת מחוסר אונים לגבי יכולתה להתמודד לבד עם הבעיה:
"אני לא יודעת איך .אני לא יודעת איך לדבר .אני לא יודעת מה להגיד .אני לא יודעת לאן לנווט
את הראש שלי .אני לא יודעת אם כדאי לפתוח דברים .אני לא יודעת  ...המון דברים אני פשוט לא
יודעת".
היא פונה לצ'ט עם תחושה חזקה מאד של חוסר אונים ,אשר באה לידי ביטוי מספר פעמים
במהלך הצ'ט" :מה אני עושה עכשיו? עם הרגש הזה .אני לא יודעת מה לעשות עם זה עכשיו" .היא
תופסת את עצמה כאדם שאיננו החלטי ,כמי שאיננה יודעת אילו דרכים לנקוט בקשר לאירוע.
היא מחזקת תפיסה זו באמצעות שימוש בשדה סמנטי של התלבטות וחוסר יכולת להחליט .מה
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שהיא רוצה זה רק לדבר ולשכוח "אני חושבת שרק הייתי צריכה לספר למישהו ...כי הדבר
האחרון שאני רוצה זה להתחיל להתעסק בזה .אני רוצה רק לשכוח מזה כאילו זה לא היה".
מיצוב ביחס לסביבה
במהלך השיחה עולה מיצוב כלפי ההורים והמשפחה ,וכלפי דמויות וגורמים פורמליים אחרים
בסביבה ,הנתפסים בחלקם כ"טובים" ובחלקם  -כ"רעים".
הורים ומשפחה :ההורים מהווים את הדמויות המשמעותיות ביותר עבור בנותיהם ולכן יש עניין
מיוחד באופן שבו ממצבות עצמן כלפי הוריהן נפגעות התקיפה המינית ,החוות טראומה נפשית.
המוטיב המרכזי במיצוב לנוכח ההורים הוא הסתרה של האירוע .הן נמנעות מדיווח להורים
ועושות מאמצים שדבר האירוע לא יגיע להורים ,גם אם הוא מגיע לגורמים אחרים ,כמו מרכזי
סיוע .ההסתרה עולה בחלק מן המקרים באופן ישיר ומפורש" :לא רוצה לספר להורים כלום",
"ההורים שלי זו הכתובת האחרונה...תאמיני לי"" .אני מפחדת שההורים שוב ישמעו על זה ,אני
לא רוצה לערב אותם בזה בכלל" .בחלק מן המקרים ההסתרה עולה באופן סמוי ,כמו ,למשל,
בדברים שמספרת הפונה על שיחה עם מרכז סיוע" :והיא [הפסיכולוגית במרכז הסיוע] הבטיחה לי
בסוף השיחה שלא יעבור להורים שלי דבר וחצי דבר" ...
ניתן להבין את הרצון להסתיר מההורים את האירוע של הפגיעה המינית לאור תגובות ההורים
באותם המקרים שבהם הם שמעו על האירוע מגורמים אחרים ,או לעיתים רחוקות – מהבת
עצמה .התגובות מתבטאות ברגשות שליליים ,כמו בכעס ,האשמה ,בכי" :הם [המשפחה] כועסים
עליי מאוד שהלכתי [ ]...אני די מפחדת מזה שהם יגידו שזה אשמתי שאני זו שבאה לשם ,שאני לא
הבעתי הסתייגות עוד מקודם שאני ראיתי שזה מקום כזה והמשכתי ."..לתחושתה "כולם
מטיפים לי למה הלכתי" .במקרה אחר ,היא לא סיפרה על המקרה להורים ,משום שפחדה לספר
להם ,וכשנודע להם ממקור אחר" ,הבית היה על גלגלים [ ]...וההורים לא הפסיקו לבכות" .גם
כאשר ההורים מסייעים לבתם שעברה חוויה טראומטית ,מתברר שהסיוע הוא בעל אופי
אינסטרומנטאלי ,כמו ליווי להגשת תלונה במשטרה ,אבל אינו מלווה בהבנה ובתמיכה רגשית:
[האימא] "לא מבינה שאני עדיין בטראומה מזה"
דמויות אחרות :הרצון החזק להסתיר את האירוע בא לידי ביטוי גם במיצוב של הנפגעת ביחס
לדמויות אחרות בסביבתה ,כמו ,למשל ,החבר" :אני מרגישה איתו הכי ביטחון בעולם" ,ולמרות
זאת היא פוחדת לשתף אותו במקרה כי "זה רק יגרום ליותר בעיות" .גורם סביבתי נוסף המוזכר
בחלק מן השיחות הוא המשטרה ,וגם כאן עולה החשש משיתוף " :אני די מפחדת מזה שהם יגידו
שזה אשמתי שאני זו שבאה לשם שאני לא הבעתי הסתייגות עוד מקודם שאני ראיתי שזה מקום
כזה והמשכתי"
היבט נוסף של מיצוב ביחס לסביבה ,העולה מתיאור הדמויות האחרות וההתייחסות של הנפגעות
כלפיהן הוא דיכוטומיה בין אנשים טובים ,מבינים ומועילים ,לבין אנשים רעים ,מסוכנים
ומזיקים .בקבוצת האנשים הרעים כלולה הפסיכולוגית ממרכז הסיוע ,שדווחה להורים ,האחות
שהאשימה אותה בסבל שנגרם להורים "והיא כל הזמן קיללה אותי וירדה עלי ומיררה לי את
החיים ואמרה כל הזמן מה עשיתי להורים ולמה הם ככה והכל בגללי וכמה אני חרא" .ההורים
אמנם אינם מתוארים באופן שלילי ,אך מצד שני גם אינם מהווים מקור תמיכה" ,אני לא רוצה
לערב אותם בזה בכלל" .בקבוצת האנשים הטובים כלולה המורה שביטלה שיעור כדי לשבת איתה
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ולהקשיב לה" :אז אותה מורה מדהימה תפסה אותי איזה פעם בהפסקה" .ניתן ללמוד מסופה של
השיחה שגם המתנדבת כלולה בקבוצת האנשים הטובים" :תודה .כל כך תודה".

התמודדות
ניתוח התמלילים העלה מספר דפוסים של התמודדות אותם נקטו הנפגעות .להלן מתוארים
דפוסים אלה.
הימנעות
תגובה של הימנעות מהתמודדות פעילה עם האירוע הטראומטי דווחה בחלק מן השיחות.
ההימנעות התבטאה בכך שהנפגעת הדחיקה את האירוע ושמרה את הסוד לעצמה" .לא סיפרתי
כלום [ ]...והייתי מתכנסת בתוך עצמי" .תהליך ההדחקה מתואר בחלק מן המקרים כתהליך
אקטיבי על ידי הנפגעת במטרה מוצהרת לקבור את החוויה הקשה" .במשך הרבה זמן לא זכרתי
כלום ...אז לא היה מה לספר; וקברתי הכל בצד ולא התמודדתי"" .לא נתתי לזה לשבת לי בראש.
פשוט הדחקתי".
במהלך הזמן נוצרים סדקים בחומת ההדחקה ועולה הצורך לשתף אחרים בחוויה הטראומטית
ולבקש סיוע .כמעט בכל המקרים בהם נעשתה פנייה לעזרה ,התוצאה לא הייתה מועילה ולעיתים
אף נגרם נזק.
דחיינות
דחיינות הוא דפוס התמודדות שבו האדם אינו נוקט בפעולה מעשית הדרושה לשם שינוי המצב
מעורר הלחץ אלא מחליט לדחות אותה למועד מאוחר יותר .התמודדות כזאת אופיינית למצבים
בהם הפרט נמצא בתחושה של חוסר אונים ופגיעות ואז נקיטת עפולה עלולה לעורר חרדה
ולהפחית את הביטחון במסוגלות להתמודד באופן מועיל .הדחיינות של נפגעות התקיפה המינית
מודגמת באופן ברור בשיחות שלהן בצ'ט ,בעיקר בנוגע להגשת תלונה" :הבטחתי לעצמי שאתלונן
אחרי שארגיש מספיק בטוחה בעצמי .הביטחון העצמי שלי גרוע בקטע הזה .נורא קשה לי
המחשבה על זה ולעמוד מולו במשפט לא יעזור לי עכשיו".
פנייה לעזרה
התמודדות עם מצבי מצוקה באמצעות פנייה לעזרה של מקורות אחרים היא אחד האמצעים
השכיחים ביותר בהם נוקטים אנשים סובלים ,במטרה להחזיר לעצמם את תחושת הרוגע ושיווי
המשקל הנפשי .ניתן לסווג את מקורות הסיוע לשתי קבוצות ,השונות זו מזו באופי הזיקה שבין
הפונה לעזרה לבין מקור העזרה .קבוצה אחת כוללת מקורות בלתי פורמאליים ,הנמצאים
בסביבתו הטבעית של הפרט ,כמו בני משפחה וחברים והקבוצה השנייה כוללת אנשי מקצוע
בתחום בריאות הנפש.
עזרה בלתי פורמאלית :ממצא מעניין בהקשר לעזרה הבלתי פורמאלית הוא היעדרם של ההורים
כמקור תמיכה .יתירה מזאת ,ההורים מהווים במקרים מסוימים מקור נוסף של מתח (ראו בסעיף
על מיצוב ביחס לסביבה) .הדמויות אליהן פנו נפגעות התקיפה המינית היו בעיקר חברות או
מורות" .הייתה לי חברה טובה מאיזה פורום באינטרנט שהייתי מדברת איתה מלא ,וסיפרתי לה
אחרי כמה פעמים ,שזה קרה".
היא גם סיפרה למורה בבית הספר ,שזיהתה את מצוקתה והפנתה אותה לקבלת סיוע במרכז סיוע
לנפגעות תקיפה מינית" .האישה הבאמת מדהימה (שהיא חברה טובה שלי עד היום היא ממש
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אמא שניה שלי) לקחה אותי לפסיכולוגית] ]...הלכתי לפני כמה שנים למוקד סיוע [בעיר בה
מתגוררת] ועד שניסיתי לדבר באמת ,עד שרציתי כל כך לעזור לעצמי וסמכתי על הבחורה
שישבתי מולה .היה לי קשה בצורה בלתי רגילה".
פנייה לעזרה פורמאלית  -במקרים אחדים נעשתה פנייה לטיפול מקצועי ,אך גם הוא לא הביא
לתוצאה המקווה .מכשול אחד שעיכב את הצלחתה של העזרה הפורמאלית הוא הקושי הרגשי
לחשוף את החוויה הטראומטית .קושי זה מושפע מערוץ התקשורת בכך שהמפגש הישיר ואפילו
המפגש הטלפוני מרתיעים את הפונה" .אני יודעת על [המוקד] ,אבל אני לא בטוחה אם אפשר
להתכתב איתם במיילים ,..מאוד לא נוח לי לשבת מול בן אדם ולדבר ,אני לא יכולה בטלפון".
גורמים נוספים כמו קשר לא טוב עם המטפלת או אירועים מעוררי לחץ נוספים המעצימים את
הקושי הם אירועים מעוררי לחץ שהתפתחו לאחר התקיפה המינית .כך ,למשל ,אחת הפונות
הפסיקה טיפול כי "לא התחברתי בכלל לאישיות של הפסיכולוגית" ,וכשחזרה לטיפול ,שוב לא
הצליחה להיפתח והתייאשה מן הטיפול" .אבל זה לא עבד כי היו ממש מלא מלא דברים שקרו
באותו זמן שלא היה סיכוי בכלל להתמודד עם כל הדברים מהעבר"; "כל פעם כשניסינו אפילו
לפתוח דברים אז זה שבר אותי לגמרי והתייאשתי ועזבתי".
התמודדות פעילה  -בשני מקרים דווח בשיחות על תלונה במשטרה .במקרה אחד הדיווח נעשה על
ידי חברה ,ובמקרה השני הנערה שהותקפה הלכה למשטרה בליווי אמה ,זמן קצר מאד אחרי
האירוע.
שני דפוסי ההתמודדות הפעילים – הגשת תלונה במשטרה ושיתוף דמויות קרובות ,במיוחד הורים
– נחשבים כצעדים מועילים אשר עשויים להקנות ביטחון ולהחזיר את תחושת השליטה שנפגעה
קשה בעקבות התקיפה .אולם מתברר שלשתי ההתמודדויות האלה היו השלכות שליליות על
הפונה :התגובה של האם וגם של האב הייתה שיפוטית במקום שתהיה תומכת ,ולמשטרה היא
חוששת לחזור כדי למסור עוד עדויות .היא אינה נותנת בהם אמון וחוששת שיאשימו אותה
בהתנהגות שהביאה לתקיפה המינית" .אני די מפחדת מזה שהם יגידו שזה אשמתי שאני זו שבאה
לשם שאני לא הבעתי הסתייגות עוד מקודם שאני ראיתי שזה מקום כזה והמשכתי ." ...מתברר
אם כך שהנפגעת מוצאת את עצמה במלכוד ,מכיוון שהצעדים המומלצים אותם היא נוקטת
מחריפים את מצבה והיא נאלצת להתמודד לא רק עם ההשלכות האיומות של האונס ,אלא גם עם
תגובה שיפוטית ומזיקה של הסביבה הקרובה.
פנייה לעזרה בצ'ט של ער"ן
ההחלטה לפנות לעזרה אל הצ'ט של ער"ן מגיעה ממקום נפשי המשלב בין שלושה מקורות :הרצון
הגובר להפסיק את הייסורים ,תחושת בשלות לקבל את העזרה ותפיסת הצ'ט האינטרנטי כסביבה
הולמת לבקשת הסיוע .הרצון להפסיק את הסבל בא לידי ביטוי מפורש בכל את מן השיחות
שנותחו .כך ,למשל ,אחת הפונות בונה בשיח את עוצמת הרצון לקבל סיוע על מנת להפחית את
הסבל" :אני רק רוצה דרכים להתמודד עם המחשבות על זה .אני רוצה לדבר .אני צריכה לדבר.
תעזרו לי "..........ובהמשך הצ'ט" :פעם ביקשתי עזרה .עכשיו אני מתחננת לעזרה .אני כבר לא
יודעת מה לעשות כדי להוריד את זה מעלי .בבקשה תעזרו לי" .אשר לתחושת הבשלות לקבלת
הסיוע ,היא מתוארת כמוכנות שלא הייתה קודם לכן וכהזדמנות קריטית לשינוי ,שאם לא תנוצל
– ייגרם נזק חמור" :אם אני לא אדבר עכשיו ,שאני מוכנה לזה עכשיו ,אני פשוט אלך מיליון
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צעדים אחורה ,וכבר התקדמתי קדימה" .עדות נוספת להבשלת הנכונות לקבלת הסיוע ניתן
למצוא אצל אחת הפונות ,אשר משתפת את המתנדבת בחוויה הטראומטית של האונס כשבע
שנים לאחר שהתרחש .כדי לממש את הרצון שהבשיל לקבל סיוע ,דרוש מקור סיוע הולם ומתברר
שהצ'ט נתפס כמתאים יותר מאשר ערוצים חלופיים" :אני מאוד מעדיפה שזה לא יהיה בטלפון
[ ]...במידה ויש אנשים לידי אני פשוט מורידה את הדף"" .מאוד לא נוח לי לשבת מול בן אדם
ולדבר ,אני לא יכולה בטלפון"" .אני יודעת על מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית אבל אני לא
בטוחה אם אפשר להתכתב איתם במיילים".
המפגש הראשון בין הפונה לבין המתנדבת מאופיין בגישה מאד זהירה ,מהוססת ואפילו מתנצלת,
מצידה של הפונה" :אני מצטערת שאני מעיקה ואולי זה יותר מדי לבקש; אני מצטערת"" .היי...
אני לא בדיוק יודעת איך זה הולך אבל אני מניחה שיש דברים יותר דחופים וקריטיים שאתם
צריכים להתמודד איתם אז לא דחוף לי ממש .אני רק צריכה שיקשיב לי מישהו נייטרלי ...אולי
אפילו כמה עצות .לא מעבר ."...היא בונה את הקשר האישי עם המתנדבת באיטיות ובהדרגה .כך,
למשל ,אחת הפונות ממצבת עצמה בתחילת השיחה באופן כללי מול גוף תומך אבסטרקטי
וסתמי-משהו באמצעות פניה אל הגוף התומך בלשון רבים" :עכשיו אני מתחננת לעזרה [ ]...אני
רוצה לדבר .אני צריכה לדבר .תעזרו לי ."..........פונה אחרת מנסה ללמוד משהו אישי על מקור
העזרה ,אך עושה זאת בזהירות מרבית" :אני יודעת שאסור לכם לתת פרטים על עצמכם אבל רק
לדעת אם זה בן או בת אני יכולה"?
סביר להניח שהגישה הזהירה והמהוססת של הפונה לצ'ט נובעת משילוב בין כמה גורמים :הקושי
של נפגעות תקיפה מינית לקבל סיוע נפשי ,המצריך אותן להיפגש שוב עם החוויה הטראומטית,
האכזבה מניסיונות קודמים של פנייה לסיוע נפשי והעמימות הגבוהה של הסיוע האנונימי בצ'ט.
על אף כל אלה ,הן עשו את הצעד ונכנסו לתהליך בלתי מוכר של שיתוף רגשי בסביבה מקוונת.
סיומו של התהליך לווה בכל המקרים שנבחנו בדברי תודה למתנדבת וניתן למצוא עדויות לתועלת
שבמפגש המקוון" :תודה על הכל באמת עזרת לי להתמודד אני פחות כואבת עכשיו"; "טוב ...אני
חושבת שאני אמשיך להתכונן למבחן מחר"; "אין לך מושג כמה עזרת לי עצם ההקשבה והמענה,
אני מודה לך באמת" ,ושוב חוזרת "אני מה זה מודה את לא מתארת לעצמך מה עשית בשבילי".
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דיון
המחקר הנוכחי עשה שימוש בניתוח תמלילים של צ'טים אישיים על מנת להתבונן באופן מעמיק
בעולמן של נשים הסובלות מאנורקסיה או מטראומה בעקבות פגיעה מינית ,שפנו לעזרה ראשונה
נפשית בסביבה מקוונת .מניתוח התמלילים עולה שההחלטה לפנות לעזרה בערוץ זה מושפעת
מתהליכים המתרחשים בארבעה מעגלים .המעגל הראשון מתמקד בבעיה הנפשית איתה
מתמודדת הפונה ובמשמעות האישית שהיא נותנת לבעיה זו .המעגל השני מתייחס למישור התוך-
אישי ונחשפת בו התפיסה של הפונה לגבי עצמה – תכונותיה ,כוחותיה וחולשותיה ,האמונות שלה
לגבי עצמה ולגבי הסביבה ,והמאוויים שלה לגבי שינוי מצבה .המעגל השלישי מתייחס למישור
הבין-אישי וניתן ללמוד ממנו על האופן בו היא ממצבת את עצמה לנוכח דמויות בסביבתה ,בני
משפחתה ,חברים ודמויות איתן היא בקשר פורמאלי ,כמו מטפלים מקצועיים .המעגל הרביעי
נובע ישירות מהתהליכים המתרחשים בשלושת המעגלים הקודמים ,אשר מוליכים למציאות של
מצוקה חריפה ,והוא נבנה במטרה להיחלץ מן הכאב – זהו מעגל ההתמודדות .נציג להלן את
המאפיינים של המעגלים ,את התהליכים המתרחשים בתוכם וביניהם ,נבחן כיצד תהליכים אלה
מובילים אל ההחלטה לפנות לצ'ט ונעריך מהי התרומה הייחודית של הצ'ט לתהליך ההתמודדות.
תפיסת הבעיה -במחקר זה החלטנו להתמקד בשתי בעיות פסיכולוגיות שונות החולקות מאפיין
משותף ,המתבטא בקושי לקבל סיוע נפשי מקצועי .מבחינה רפואית – אובייקטיבית ,שתי הבעיות
האלה שונות מאד ,הן בסימנים הקליניים של הסובלות מהן והן בגורמים המיוחסים להן .הן
שונות זו מזו גם במהלך התופעה .בעוד אשר האנורקסיה מתפתחת באופן הדרגתי ללא נקודת
התחלה ברורה ומובחנת ,התגובה הטראומטית לפגיעה מינית מתפתחת באופן פתאומי למדי,
בעקבות אירוע בלתי צפוי שהאישה נחשפה אליו .על אף ההבדלים האלה ,מתברר כי האופן שבו
מתארות הפונות לצ'ט את השפעת הבעיה עליהן הוא בעל קווי דמיון ברורים .גם האנורקסיה וגם
התגובה הפוסט טראומטית להתעללות מינית מתוארות כישות פסיכולוגית בעלות נוכחות חזקה
בחייהן של הפונות ,אשר אינה מרפה מהן ומחבלת בצורה רצינית ברווחתן הנפשית .הפגיעה
מתבטאת במישור הרגשי ,הקוגניטיבי וההתנהגותי .מבחינה רגשית ,הפונות מתארות תקופות
ממושכות של דיכאון ,חרדה ואבדן של חדוות החיים .מבחינה קוגניטיבית הן מתארות מחשבות
מטרידות שאינן מרפות מהן ,כולל תהיות לגבי שפיותן הנפשית .גם הדימוי שלהן בעיני הסביבה
מעסיק אותן רבות וכרוך בדאגה ובתחושה של נטל .הפגיעה ההתנהגותית מתבטאת בירידה חדה
באיכות התפקוד במשימות היומיומיות ,בלימודים ובעבודה .ניתן לתמצת את השפעת הבעיה על
מצבן הנפשי באמצעות מטפורות שהן משתמשות בהן לתיאור חייהן – "סיוט"" ,חלום בלהות",
"חיים בזבל"" ,חיים על הפנים"" ,לא נשאר לי שבריר".
מאפיין משותף נוסף לאנורקסיה ולתגובה הטראומטית לפגיעה מינית הוא המחסום בפני
קבלת סיוע נפשי .בשיחות של הפונות האנורקטיות ניתן להבחין במנגנון הטבוע בעצם ההפרעה,
שמעכב התנהגות של פנייה לסיוע .ההפרעה מעניקה להן יתרון פסיכולוגי בכך שמאפשרת להן –
להערכתן – תחושה של שליטה ולפיכך הן נאחזות בה כדי לא לאבד את תחושת השליטה בחייהן.
בשיחות עם הפונות שעברו תקיפה מינית עולה רתיעה מפני פנייה לסיוע בגלל האיום הכרוך
בשחזור החוויה שעברו ובהטלת האשמה עליהן .האיום הזה מרתיע אותן אפילו מפנייה אנונימית
לסיוע טלפוני ,שבו הן ייאלצו לשמוע את עצמן מבטאות בקול מלים כמו "אונס" שיפתחו פצעים.
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הקושי לקבל סיוע נפשי ,אשר עולה מניתוח הצ'טים במחקר הנוכחי ,מוכר מדיווחים בספרות
המקצועית הן בנוגע לנשים הסובלות מאנורקסיה ( )Goldner, Birmingham & Smye, 1997והן
מנשים הסובלות מטראומה בעקבות פגיעה מינית ( .(Campbell et al., 2001נראה ,אם כך,
שהחשש מפני המחיר הפסיכולוגי הכרוך בפניה לעזרה גובר על התועלת שתצמח להן מצעד כזה.
התהליכים הבולמים פנייה לסיוע נפשי מתרחשים באותה זירה נפשית יחד עם תהליכים הדוחפים
לקבלת סיוע נפשי במטרה להפסיק את הכאב הנפשי .ניתן ,אם כך ,לתאר את מצבן של הפונות
לצ'ט כמלכוד פנייה לסיוע ,שבו יד אחת מושטת לעבר מקורות העשויים לסייע ,והיד השנייה
מונעת את הפנייה לאותם מקורות.
תפיסה עצמית של הפונה לצ'ט  -ניתן לזהות מאפיינים שונים של תפיסה עצמית בין הפונות
האנורקטיות לבין הפונות הסובלות מתגובה טראומטית לפגיעה מינית ,כפי שעולה מהשיח שלהן
בצ'ט .הפונות האנורקטיות משתמשות בשמות תואר המעידים על תפיסה עצמית יציבה
ומתמשכת שאינה תלויה בתגובה לאירוע כלשהו ("אני אפס ,אני זבל ,אני נקודה") .יתכן
שהתפיסה העצמית שלהן התגבשה עוד לפני התפרצות המחלה והתעצמה בעקבותיה .בתיאורי
הפונות שנחשפו לפגיעה מינית ניתן לראות שהתפיסה העצמית מקושרת לאירוע הטראומטי .הן
מתארות עצמן כמבולבלות וכאשמות כתוצאה מהאירוע שנחשפו אליו .בחלק מן המקרים הן
אפילו מתארות שינוי בין התפיסה הנוכחית לבין זו שאפיינה אותן לפני האירוע ("אני הייתי בן
אדם אחר אז ..אני פשוט השתניתי באופן כל כך חד") .אולם על אף השוני הזה ,ניתן לזהות
מאפיין משותף לפונות הסובלות משני סוגי הבעיות .הדימוי שלהן בעיני עצמן הוא שלילי.
הפרופיל האישיותי השלילי שהן משרטטות בצ'ט הוא חד משמעי ,נחרץ ,מודגש ואינו מסויג
בנקודות של אור ,באזכור של משאבים אישיים וביכולות להתבונן על עצמן באופן אופטימי
ומעודד .גם הזיהוי החברתי שלהן ,כלומר האופן שבו הן תופסות את השתקפותן בעיני הסביבה,
צבוע באותם צבעים .הן מתארות את עצמן כמודרות מהחברה ,דחויות ,שנואות (בעיקר הפונות
הסובלות מאנורקסיה) וכמואשמות על ידי הסביבה (בעיקר נפגעות התקיפה המינית).
לתפיסה העצמית הזו יכולה להיות משמעות הרסנית לגבי הרווחה הנפשית והרמה
התפקודית של הפונות .היא מצמצמת באופן כמעט מוחלט את המרחב בו מתנהלים החיים
הבריאים והיצרניים ומייצרת סבל נפשי שהולך ומתעצם ויכול להגיע למדים בלתי נסבלים .עדות
לכך ניתן למצוא בכמיהה למוות אשר מבוטאת בעיקר בשיח של חלק מן הפונות .נוסף על
ההשפעה הישירה של התפיסה העצמית השלילית על הרווחה הנפשית (כפי שהוסבר לעיל) ,יכול
להתחולל גם תהליך של השפעה עקיפה .בתהליך זה ,התפיסה העצמית השלילית פוגעת ברווחה
הנפשית דרך השפעתה על יצירת קשרים בין אישיים  ,כפי שניתן לראות במעגל הבין אישי המוצג
להלן.
מיצוב לנוכח הסביבה  -המאפיין המרכזי של מיצוב הפונות האנורקטיות לנוכח מרחב החיים
והחברה הוא תחושה של הדרה ,ניכור וניתוק .ההרגשה שלהן כלפי החברה נעה על פני רצף של
ניכור ,שבקצהו הן תופסות את הסביבה כאדישה כלפיהן ובקצה השני הן תופסות את הסביבה
כדוחה ואפילו שונאת אותן .אחד ההסברים שהן מעלות לעוינות הסביבה כלפיהן הוא הנטל שהן
יוצרות על אנשים בסביבתן .אפילו המיצוב לנוכח ההורים ,הדמויות המשמעותיות ביותר בחייהן,
מאופיין בניתוק ובניכור .הן משקיעות מאמצים גדולים כדי להסתיר את דבר מחלתןומסבירות
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זאת ברצון לגונן על ההורים מפני האכזבה שיצור או החשש להיחשף לתגובה שיפוטית מצד
ההורים .בקרב הפונות שנחשפו לפגיעה מינית ,המיצוב כלפי הסביבה מקבל ביטוי מצומצם יותר
מאשר אצל הפונות האנורקטיות .הבדל זה נובע כנראה מכך שתחושת הבושה האופיינית כל כך
לפגיעה מינית מניעה את הנפגעת להסתיר את האירוע ואת תגובותיה אליו מן הסביבה .הסתרה זו
אכן ניכרת בהתייחסות שלהן כלפי הסביבה ומעניין שהיא אינה מוגבלת לסביבה הרחוקה אלא
באה לידי ביטוי גם ביחס להורים .המיצוב ביחס לסביבה יוצר באופן בלתי נמנע תחושה חריפה
של בדידות .הן מרגישות שהסביבה אינה יכולה להבין את עומק החוויה המיוחדת שלהן " -אף
אחד לא מבין איך זה להיות אני ,ואף אחד לא מספיק מתעניין או מנסה להיכנס ללב שלי".
תחושת ההדרה ,הניתוק והניכור ביחס לסביבה היא בעלת השלכה ברורה על מצבן הרגשי
– הן אינן יכולות ליהנות מן המשאב העיקרי המסייע להתמודד עם מצוקות רגשיות – תמיכה
חברתית .גוף עצום של ידע מראה שתמיכה חברתית ממלאת תפקיד רב ערך בהתמודדות עם מצבי
לחץ ומצוקה .תמיכה חברתית מהווה גורם מגן ,שקיומו מסייע למנוע ,או לבלום תגובות מזיקות
למצבי לחץ והיא מהווה גם גורם סיכון ,שהיעדרו מגביר את הסכנה לפתח תגובות שליליות למצבי
לחץ (ראו סקירה מפורטת אצל

Cohen & Wills, 1985; Sarason, , Sarason, & Pierce,

 .)1990הפער בין הצורך של הסובלות מאנורקסיה או מטראומה בעקבות פגיעה מינית בקבלת
תמיכה חברתית מן הסביבה ,לבין מימושו של צורך זה במציאות היומיומית שלהן יכול ,אם כך,
לפגוע ברווחה הנפשית שלהן וברמת התפקוד היומיומי שלהן ,ולהוביל לשימוש במנגנוני
התמודדות חלופיים ,כפי שיוצג להלן.
התמודדות  -התהליכים המתרחשים בשלושת המעגלים שתוארו עד כה מובילים למצב לחץ חריף
ומתמשך בו נתונות הפונות לצ'ט .לבעיה עצמה – הפרעת האכילה או הטראומה בעקבות הפגיעה
המינית – יש השפעה ישירה על הפגיעה במצב הנפשי באמצעות הסימפטומים כמו דיכאון וחרדה.
בנוסף ,הבעיה מעצבת תפיסה עצמית שלילית ,ביקורתית ומצומצמת ,אשר מעצימה את הסבל
ואת הפגיעה בתפקוד .המפגש בין התפיסה העצמית הזו לבין הסביבה החברתית אינו מאפשר
חיבור רגשי והשתייכות חברתית ומוליד תחושה של הדרה ,ניכור ובדידות חריפה .מצב לחץ מעורר
באופן בלתי נמנע מנגנון של התמודדות ,המורכב מאסטרטגיות בהן נוקט האדם במטרה להפסיק
את חוסר הנוחות הפסיכולוגי ולהחזיר את התחושה של שיווי המשקל הפסיכולוגי לקדמותה
(.)Lazarus & Folkman, 1984
המנגנונים בהם השתמשו הפונות לעזרה בצ'ט אכן באים לידי ביטוי ברור במהלך השיחות
איתן .ניתן להבחין בשני סוגים של מנגנוני התמודדות .הסוג האחד הוא בעל אופי לא אדפטיבי,
כלומר האמצעים בהם נוקטות הפונות לא יוכלו להועיל להן ,מעצם טבעם .מדובר במאמצים
מודעים להסתיר את המצב הרגשי ,הימנעות מהתמודדות פעילה או פגיעה עצמית .הסוג השני
כולל אמצעים שעשויים להיות אדפטיביים ,בעיקר פנייה לסיוע פורמאלי .על אף הסיכוי הטמון
בצעד כזה ,הוא אינו מביא לתוצאה המיוחלת .בחלק מן המקרים לטיפול המקצועי יש השפעה
מיטיבה ,אולם היא זמנית בלבד ואינה נותנת מענה בצורך המתמשך באיזון הלחצים הנפשיים.
בחלק אחר מן המקרים הניסיון אינו עולה יפה ,בין השאר בגלל תהליכים הטבועים בבעיה עצמה,
כמו הקושי הרגשי של הנפגעת לחשוף את הטראומה שלה .מעניין לציין את היעדרו הכמעט
מוחלט של מנגנון מרכזי המסייע בהתמודדות עם לחצים נפשיים – תמיכה חברתית .ניתן להסביר
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זאת בתחושת ההדרה והניכור ,אשר תוארו קודם לכן ,אשר בולמת את התנאי הדרוש
להיווצרותה של תמיכה חברתית  -זיקת גומלין הנוצרת בין אנשים במצוקה ,החושפים את
מצוקתם ומגלים פתיחות ונכונות להסתייע לבין סביבה חברתית אכפתית המוכנה להושיט סיוע
בתנאים אלה.
הפער בין המצוקה הרגשית החריפה והמתמשכת לבין היעדרם של משאבים היכולים
לאזן אותה סולל את הדרך לפנייה לעזרה של ער"ן .הפונות אינן מסבירות באופן מפורש מדוע
בחרו דווקא בצ'ט של ער"ן ,אולם הדעת נותנת שבחירה זו נובעת מן המאפיינים המיוחדים של
הסביבה המקוונת אשר יוצרים תנאים נוחים מאד לפנייה לעזרה ,כפי שמפורטים בספרות
המקצועית בנושא זה ( Gilat & Shahar, 2009; Skinner & Zack, 2004; Suler, 2011; Suler,
 .) 2004האפשרות לשמור על אנונימיות מעניקה את הביטחון הרגשי הדרוש לפתיחות וחשיפה
אישית ,השימוש בטקסטים כתובים בתהליך התקשורת ממתן את האיום הכרוך בדיבור על
חוויות טראומטיות ("איני יכולה לבטא בקול את המילה  ,)"rapeהתנאים של השיחה בצ'ט,
המתקיימת מביתה של הפונה ,נוחים יותר מבחינה מעשית ומבחינה פסיכולוגית (למשל ,אם
השיחה מאכזבת או מתסכלת ,הרבה יותר קל לפונה לסיים אותה ביוזמתה כאשר היא משוחחת
בצ'ט מאשר בשיחה פנים-אל-פנים).
התמודדות דרך פנייה לצ'ט -ניתוח האינטראקציות בין הפונות לבין מתנדבי ער"ן מאפשר לזהות
את התהליכים הייחודיים המתרחשים בצ'ט ולהעריך את תרומתם לרווחה הנפשית של הפונות.
מאפיין מרכזי של האינטראקציות הללו ,אשר בא לידי ביטוי בכל התמלילים שנותחו הוא חשיפה
אישית של הפונות ,הן אלה הסובלות מהפרעות אכילה והן אלה הסובלות מטראומה כתוצאה
מפגיעה מינית .הפונות חושפות בפני המתנדבים רבדים עמוקים ביותר של עולמן האישי ,הכוללים
גם את החלקים האפלים ביותר .הן נותנות ביטוי מלא לשנאה העצמית ,לתחושת האפסיות
שאינה מרפה מהן ,לכמיהה למוות שישחרר אותן מן הייסורים הבלתי נסבלים (אצל
האנורקטיות) ,לצורך להסתיר מן הסביבה הקרובה והרחוקה את מצבן האמתי ,להרגשת הניכור
החברת י אשר אינו מאפשר להן לחוות חיבור רגשי לעולם האנושי שמסביבן ,ומובילה אותן
לתחושה חריפה של בדידות או האשמה עצמית (אצל נפגעות פגיעה מינית) .נראה כי בעת החשיפה
העצמית בצ'ט הן משחררות לחלוטין מכבלים ומעצורים אשר כובלים אותן בקשרי הגומלין
המתקיימים במציאות היומיומית עם סביבתן החברתית ואפילו עם אנשי המקצוע המטפלים בהן.
חשיפה אישית של חוויות פנימיות עשויה להיות בעלת השפעה משחררת מבחינה רגשית ולצמצם
את תחושת הניכור והבדידות ,כפי שמעידים מחקרים רבים ,כולל מחקרים שנעשו בסביבה
מקוונת ( .Bareket-Bojmel & Shahar, 2011; Boniel-Nissim & Barak, 2011השפעתה
המשחררת של החשיפה האישית יכולה להיות חזקה במיוחד בקרב אלה הסובלות מהפרעות
אכילה או מתגובה טראומטית לפגיעה מינית ,שכן הללו לא רק נמנעות משיתוף סביבתן בחוויות
הקשות ,אלא משקיעות כוחות רבים להסתיר את מצבן ולשדר "עסקים כרגיל" .המאמצים
הכרוכים בהסתרה ובהסוואת המצב הרגשי תובעים מחיר נפשי ותפקודי גבוה ולכן חווית השיתוף
עשויה להיות משמעותית ומועילה יותר עבורן מאשר עבור אנשים הסובלים מבעיות שקשה מאד
להסתירן מהסביבה ,כדוגמת דיכאון או חרדה.
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לסיכום ,נראה כי השיחה עם המתנדב בערוץ של הצ'ט האישי יוצרת עבור הפונות סביבה
בין-אישית אינטימית ותומכת ,שבה הן מרגישות מספיק בטוחות להביא את האני האמתי שלהן
ולהתנסות במפגש אותנטי עם אדם אחר ,אשר מעניק להן חוויה של קשר אנושי ותחושת
ההשתייכות החברתית ,שניטלה מהן בשל ההפרעה הפסיכולוגית ,ומאפשרת מעין חיבור מחדש
לחיים בריאים ,אליהן הן כה כמהות.
המחקר הנוכחי התמקד בפונות הסובלות מהפרעות אכילה או מטראומה בעקבות פגיעה
מינית ובמשמעותו של הצ'ט האישי כסביבת תקשורת בה הן בחרו לקבלת העזרה .במחקר זה לא
נבחנו לעומק התגובות של העונים – מתנדבי ער"ן – ומשמעותן של תגובות אלה להצלחתה של
השיחה .סוגיה זו עומדת במרכזו של המחקר השלישי הכלול בעבודה הנוכחית ,אשר מתמקד
בהערכת תהליך השיחה ובזיהוי דפוסי תגובה של מתנדבים אשר מקדמים תוצאה יעילה של סיוע
נפשי לאנשים שבחרו לפנות לעזרה ראשונה נפשית בסביבה מקוונת.
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מחקר ג  -הערכת היעילות של עזרה ראשונה נפשית בצ'ט
האישי
הקדמה
הערכת היעילות של טיפול נפשי היא אחת הסוגיות המרכזיות בתחום בריאות הנפש.
מאמץ מחקרי רב הופנה על מנת לבחון את מידת ההצלחה של שיטות שונות בהן נוקטים
אנשי מקצוע במטרה לסייע למטופלים ואת הגורמים המקדמים והגורמים המעכבים השגת
תוצאה מוצלחת .להערכת היעילות של טיפול נפשי בסביבה מקוונת הייתה חשיבות מיוחדת,
לנוכח הספקות שהובעו בנוגע לעצם הרעיון של הגשת סיוע נפשי בסביבה מתווכת-טכנולוגיה ,שבה
אין מפגש פנים-אל-פנים בין השותפים בתהליך הטיפולי ( .)Lebow, 1997לפיכך ,המאמץ
המחקרי לבחון את תוצאות הטיפול המקוון התחיל כבר בראשית דרכו של טיפול זה והתרחב עם
השני.
ניתן לזהות שני כיוונים מרכזיים בחקר התחום .כיוון אחד מתמקד במערכת היחסים הנרקמת בין
שני השותפים לתהליך הטיפולי והוא מעמיד במרכזו את השאלה :האם ניתן ליצור קשר רגשי
משמעותי בין המטפל לבין המטופל ,כאשר התהליך מתרחש בסביבה מקוונת .מחקרים אלה
נערכו בהשראתה של הגישה המכונה "פסיכו-דינמית" ,אשר רואה בהיווצרותה של "ברית
טיפולית" תנאי להצלחתו של הטיפול ) .)Martin, Garske & Davis, 2000אחד המחקרים
המוקדמים על טיפול באינטרנט נערך על ידי פרקס ורוברטס ( .)Parks & Roberts, 1998הם
מצאו שהטיפולים המקוונים לא היו שונים מטיפולי פנים אל פנים בעומק היחסים (שנמדדו על
ידי היגדים כמו "אני מרגיש שאני יכול לתת בו אמון כמעט בכל נושא") וברוחב היחסים (שנמדדו
על ידי היגדים כמו "מתחילת המפגש אנחנו יכולים לעבור בקלות מנושא לנושא") .מחקרים
נוספים ספקו עדויות לכך ,שאיכות היחסים המתפתחים בטיפול נפשי באינטרנט אינה שונה,
ולפעמים אפילו משמעותית יותר ,בהשוואה לאיכות היחסים בטיפול פנים-אל-פנים ( & Cook
.)Doyle, 2002; Roy & Gillett, 2008
כיוון מחקרי שני התמקד בהערכת שינויים ברווחתם הנפשית ובתפקודם של המטופלים
בסביבה המקוונת .מחקרים שנערכו בהשראתו של כיוון זה בחנו מגוון של אוכלוסיות שסבלו
מלחצים ומהפרעות שונות וסיפקו עדויות לא מעטות להצלחתו של הטיפול המקוון לחולל שינויים
בכיוון המצופה .כך ,למשל ,נמצא שהשתתפות בקבוצה טיפולית מקוונת תרמה למניעת הישנותם
של אשפוזים חוזרים בקרב מטופלים שהשתחררו מטיפול בבית חולים ( & Bauer, Wolf, Haug,
 (Kordy, 2011ולירידה ברמת הדיכאון של חולים אשר סבלו מהמחלה )& Houston, Cooper
 .)Ford, 2002דוגמא נוספת לשינוי בעקבות טיפול התקבלה במחקר שהעריך טיפול בגישה
קוגניטיבית-התנהגותית ( ,)CBTשאינה מבוססת על יצירת קשר רגשי משמעותי בין המטופל
והמטפל ,אלא על הקניה של דרכי חשיבה ודפוסי התנהגות באמצעות תהליך של למידה.
הממצאים הראו ירידה משמעותית בתסמינים של חרדה ושל דיכאון (.(Tilov et al., 2011
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רוב המחקרים שבחנו את יעילות הסיוע הנפשי בסביבה המקוונת נערכו בהקשר של טיפול
נפשי מקצועי .הידע על יעילותה של עזרה ראשונה נפשית באינטרנט ,המוצעת על ידי מתנדבים,
הוא מועט ביותר .המחקר השלישי בעבודה הנוכחית מתמקד בהקשר זה ומעריך את יעילות
הסיוע המוצע לפונים לצ'ט האישי של ער"ן .הערכה זו נעשתה בשתי בדיקות נפרדות ,שכל אחת
מהן התבססה על מתודולוגיה שונה .הבדיקה הראשונה התמקדה בתפיסות של הפונים לצ'ט
באשר לתרומתה של השיחה עבורם והיא מבוססת על שאלון עמדות שמילאו הפונים לאחר
השיחה .הבדיקה השנייה התמקדה בתפיסות של שופטים חיצוניים באשר לתרומתה של השיחה
עבור הפונים .בדיקה זו התבססה על ניתוח איכותני פרשני של תמלילי שיחות אשר הייתה בהם
עדות ברורה ליעילות ,כמו שינוי בחשיבה של הפונה במהלך השיחה או אמירות מפורשות של
הפונים לגבי התועלת שהפיקו מן השיחה .בנוסף על הערכת היעילות של השיחה ,המחקר בחן גם
את הסיבות שמייחסים הפונים לבחירה בצ'ט האישי כמקור סיוע .בחינה זו אינה מעידה ,אמנם,
באופן ישיר על יעילות השיחה אך יכולה ללמד על תרומו הייחודית של הצ'ט האישי כסביבת
תקשורת במצבים של סיוע נפשי.

שאלות המחקר
כיצד תופסים הפונים את תרומתה של השיחה בצ'ט להתמודדות שלהם?
מהם המניעים של הפונים לבחירה בצ'ט האישי כמקור סיוע?
מהם המאפיינים של שיחות יעילות בצ'ט האישי?
שלוש השאלות הראשונות נבחנו באמצעות שאלון שמילאו הפונים והשאלה הרביעית נבחנה
באמצעות ניתוח איכותני של תמלילי שיחות יעילות.
להלן יוצגו השיטה והתוצאות של החלק הכמותי ולאחר מכן יוצגו השיטה והתוצאות של החלק
האיכותני.
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יעילות של שיחות בצ'ט – נקודת מבט של הפונים (מחקר כמותי)
שיטת מחקר
אוכלוסייה
המדגם כלל  335פונים ,מתוכם  13גברים המהווים  11.3%ו 63 -נשים המהוות  33.3%מן
המשתתפים .גיל המשיבים נע בין  30ל 55 -שנים עם ממוצע  00.61וסטיית תקן  .6.66להלן תיאור
המדגם במאפיינים נוספים.
עיסוק – תלמידים 15.3% :מהמשיבים הינם תלמידים שגילם הממוצע הוא ( 33.11ס.ת;)0.35 .
חיילים 3.5% :הינם חיילים שגילם הממוצע ( 35.65ס.ת ;)3.33 .סטודנטים 36.5% :סטודנטים
שגילם הממוצע ( 03.53ס.ת ;)0.32 .מבוגרים עובדים 00.3% :עובדים שגילם הממוצע ( 05.66ס.ת.
 ;)5.60מבוגרים שאינם עובדים 33.3% :אינם עובדים שגילם הממוצע ( 06.21ס.ת)6.66 .
פנייה בעבר לער"ן – המשתתפים נשאלו לגבי פנייה בעבר לכל אחד מערוצי הסיוע הפועים בער"ן.
אשר לצ'ט האישי ,נמצא ש  06.3%לא פנו בעבר 13.3% ,שוחחו בעבר בצ'ט אישי עד  5פעמים ו-
 33.5%מעל  5פעמים; פנייה במייל :מתוך  323משיבים לפריט זה  12.6%התכתבו עם מתנדבי
ער"ן במייל; פנייה בפורום :מתוך  35משיבים לפריט זה  00.3%פנו בעבר לפורום .פנייה טלפונית:
 15.3%מתוך  333העונים לפריט זה ,פנו בעבר.
נבנה מדד פנייה לערן  -המבוסס על ספירה של התשובה החיובית לפניה למקור העזרה .הערך של
המדד יכול לנוע מ–  2כלומר לא פנה בעבר לאף אחד מהמקורות ועד  – 3לכל ארבעת המקורות.
התפלגות התשובות הינה – לא פנו  ;3.1%פנו למקור אחד  ;36.5%פנו לשני מקורות  ;33.3%פנו
לשלושה מקורות  06.3%פנו לארבעה מקורות  .13.3%נתונים אלה מצביעים על כך שרק כעשירית
מבין המשתתפים הם פונים חדשים בעוד אשר כל השאר פנו בעבר לפחות לאחד מבין ערוצי הסיוע
של ער"ן.
רקע טיפולי – טיפול פסיכולוגי 35.5% :לא עברו טיפול פסיכולוגי 11.3% ,עברו בעבר טיפול ו-
 02.1%מטופלים בזמן מילוי השאלון בטיפול פסיכולוגי .טיפול פסיכיאטרי 62.1% :לא עברו
טיפול פסיכיאטרי 30.6% ,טופלו בעבר ו 33.3% -מטופלים בזמן מילוי השאלון בטיפול
פסיכיאטרי.
נבנה מדד פנייה לעזרה טיפולית  -המבוסס על ספירה של התשובות החיוביות של פניה למקור
העזרה הטיפולית .המדד יכול לנוע מ 2 -כלומר לא פנה לעזרה טיפולית ועד  0פנה גם לטיפול
פסיכולוגי וגם פסיכיאטרי .התפלגות התשובות הינה :לא פנו לטיפול  ;13.5%פנו לסוג אחד של
טיפול  01.6% ;13.3%פנו לשני סוגי הטיפול.
מועד מילוי השאלון –  53.3%מלאו את השאלון מיד עם סיום השיחה בצ'ט האישי;  30.6%מלאו
אותו באותו יום של השיחה;  5.3%מלאו אותו מאוחר יותר.
כיצד נודע לפונים דבר קיומו של הצ'ט בער"ן (ניתוח שאלה פתוחה) –  35.1%למדו עליו
מהאינטרנט;  6.3%מפה לאוזן;  3.5%מהטלוויזיה;  3.0%מחברים;  1.3%מהעיתונות; 33.3%
ממקור אחר כגון משפחה.
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שאלון
חובר שאלון אינטרנטי עבור הסקר שבו ההיבטים הבאים :מאפיינים דמוגרפיים; מאפיינים
הקשורים לפנייה לערן כגון :פניות קודמות ,פניות בערוצי תקשורת אחרים; עמדות בדבר תרומת
השיחה עבור הפונה .חלק זה היה מורכב מהיגדים שהתייחסו לתרומות אפשריות של השיחה עבור
הפונה ,כמו "השיחה עזרה לי לראות את המצב בצורה שונה" "בעקבות השיחה הרגשתי שאני לא
לבד" ולתרומת המתנדב לשיחה ,כמו "הרגשתי שהמתנדב הבין אותי" .המשיבים הביעו את
הסכמתם עם הנאמר בהיגד באמצעות סולם בן חמש דרגות החל מ( 3 -לא מסכים כלל) ועד 5
(מסכים מאד) .חלק זה של השאלון התבסס על מחקר קודם בו התבקשו פונים לער"ן לציין את
ההשפעות של השיחה עבורם (גילת וחוב' .)0223 ,בנוסף ,נכללו בשאלון שתי שאלות פתוחות :א.
מדוע בחרת לפנות לעזרה דווקא בצ'ט של ער"ן? ב .כיצד השפיעה עליך השיחה? לצורך תיקוף
השאלון הוא הוצג לשני שופטים מומחים בעלי ניסיון בעבודה בער"ן והם התבקשו לציין האם
ההיגדים רלוונטיים למטרת השאלון והאם יש היגדים נוספים שמן הראוי לכלול בו .בעקבות
הערות השופטים הוכנה גרסה סופית של השאלון.

הליך
במהלך ארבעה חודשים בשנת  0230התבקשו מתנדבי ער"ן שעשו תורנויות בצ'ט ,לבקש מן
הפונים ,בתום השיחה ,למלא שאלון לצורך מחקר המתבצע בער"ן ומטרתו היא לשמוע את דעת
הפונים על השרות שהם מקבלים מער"ן .הבקשה נעשתה באמצעות נוסח אחיד שהודבק על ידי
המתנדב לחלון השיחה בצ'ט .על מנת למנוע כפילות של משיבים ,הפונים התבקשו להתעלם מן
הבקשה אם כבר מלאו את השאלון בעבר .בנוסח הפנייה היה קישור לשאלון אינטרנטי אנונימי,
ועל אף שהמתנדבים הפנו את תשומת ליבם של הפונים למילוי השאלון ,הובהר לפונים שאין חובה
למלאו ,ורק מי שמעוניין יכול למלא אותו .הקישור הופיע במשך  3חודשים ונאספו  335תגובות.
בתקופה זו היו  3022פניות חדשות .ב 122 -מקרים המתנדבים לא ביקשו מהפונים למלא את
השאלון בגלל רגישות השיחה (כמו שיחה אבדנית) ,כך שאחוז ההיענות היה .31%
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תוצאות

סיבות לבחירה בצ'ט האישי
כדי לבחון את המניעים של הפונים לבחור דווקא בצ'ט האישי כמקור לקבלת סיוע נפשי ,הם
התבקשו לענות על שאלה פתוחה "מדוע בחרת לפנות דווקא לצ'ט האישי של ער"ן?" נערך ניתוח
תוכן של תשובות הפונים ,שמטרתו הייתה לזהות קטגוריות של מניעים .הניתוח נערך על ידי שני
פסיכולוגים בעלי ניסיון רב בעבודה בער"ן .הניתוח הונחה על ידי הנתונים שהתקבלו ולא על ידי
קטגוריות מוגדרות מראש .הניתוח העלה תשע קטגוריות של סיבות לבחירה בצ'ט .הלוח הבא
מציג את הקטגוריות ואחוזי המדווחים .האחוזים מסתכמים ביותר מ 322 -מכיוון שהיו כאלה
שדווחו על מספר סיבות.

לוח  02סיבות לבחירה בצ'ט אישי :קטגוריות ואחוזי המדווחים ()N=94
אחוזי
המדווחים

הקטגוריה
הסרת מחסומים רגשיים
שמירת סודיות ואנונימיות
עדיפות לתקשורת כתובה
איכות מתנדבי ער"ן
מידיות ונגישות העזרה

15
05
35
33
33

מאפיינים נוספים של המדיום – קצב ,בו זמניות ,זמן להתנסח ,יכולת לשוב
ולקרוא

30

א .הסרת מחסומים רגשיים :סביבת התקשורת בה מתנהל הצ'ט האישי מסירה מחסומים
רגשיים ומקדמת את הפתיחות ואת החשיפה האישית של הפונים .דוגמאות:

הפחד מאנשים מתפוגג מאחורי המילים המוקלדות על המסך;
בצ'ט אני מוכן להגיד דברים שאני לא מוכן להגיד בע"פ לפיכך כאשר אני משוחח
בצ'ט ,אני יותר נפתח;
משום שבצ'ט אני לא לחוצה או מתביישת לשתף את הרגשות שלי ואת המקרה שלי,
ולכן אני יכולה לתאר בצורה הטובה ביותר את הבעיה ואת סיבת הפנייה.
ב .שמירת סודיות ואנונימיות :האפשרות להישאר אנונימיים כלפי האדם שאיתו משוחחים
מעניקה את הביטחון הדרוש לשיתוף במצוקות רגשיות .דוגמאות:

העובדה שאני יכולה להיות אנונימית ולדבר במקום שלא שופט אותי דבר שעזר לי
להתמודד עם עצמי קצת יותר טוב;
כי הכל אנונימי ואתה יכול באמת לדבר על הכל אפילו יותר מאשר עם החבר הכי
טוב שלך;
האנונימיות שמספק המחשב מגבירה את היכולת שלי להיפתח;
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כיוון שזה נושא שאני לא מרגישה בנוח לדבר עליו עם המשפחה והחברים ,ובטלפון מרגיש
לי ישיר מידי ויכולים להבין מי אני בדיוק ,בצ'ט הכל חסוי וככה יותר נעים לדבר
ומאפשר גישה יותר נעימה אל התורן.
ג .עדיפות לתקשורת כתובה :שני יתרונות של הכתיבה עלו בתשובות הפונים .האחד הוא רגשי
בטבעו ומתבטא בנוחות פסיכולוגית גדולה יותר לכתוב על רגשות מאשר לדבר עליהם ,והשני -
קוגניטיבי בטבעו ומתבטא בקידום החשיבה תוך כדי כתיבה .דוגמאות:

אני טובה מאוד בכתיבה! חלשה מאוד בדיבור מהבחינה של לבטא רגשות שפעם לא
ידעתי לבטא ובכתיבה מתבטאת מצוין!;
קשה לי לדבר על מה שעבר עלי בקול ולהוציא את המילים;
הדבר שטוב בצ'ט זה גם להדגיש ביטוי בכתיבה לדעתי לכתוב זה ממש מסא'ז למערכת
החשיבה .זה מועיל לי  ,תוך כדי כתיבה לחשוב נכון יחד עם התורנית ,ולהגיע לנקודה
העיקרית ,לתובנות.
ד .איכות מתנדבי ער"ן  :הבחירה בצ'ט מוסברת כאן באמצעות האיכות של המתנדבים ,אשר
נתפסת כגבוהה מבחינה מקצועית ומבחינה אנושית .דוגמאות:

אני באופן קבוע פונה לער''ן כי אני יודעת שאני נופלת על ידיים טובות;
כשהתורנים שאני מכירה עונים לי ועוזרים לי למצוא את המילים המדויקות שיעזרו
לי להסביר מה אני מרגישה ,זה משמח אותי כמו ששום דבר אחר לא שימח אותי
מעולם;
מילים שבנויות מאותיות זהות אבל המילים של כל תורן ייחודיות לו ונותנות נקודות
הסתכלות שונות על האנשים הכי טובים שיש בחברה הישראלית ושלא אוכל להכיר
בשום מקום אחר;
בעיני אתן מלאכיות ,התשובות הן כל כך מדויקות מועילות ממקום טוב ,ואמיתי ,וכן
הכי חשוב זה  ,החשיבה ,ההבנה שנותנת כיווני דרך נכונים;
כי חשבתי על זה שמתנדבי ערן הם בני אדם לפני הכל ועל הבסיס הזה הם מתנהגים
עם הפונים ומבינים אותם (..זה יפה גם שאתם מרשים ומגלים את השמות וגילאים
גם ,כך מרגישים יותר נוח לדבר ולהבין אתכם).
ה .מידיות וזמינות העזרה :שבירת המחסומים של זמן ומרחק מאפשרת לקבל סיוע מיידי ומכל
מקום .דוגמאות:

צורך דחוף לדבר ולפרוק נושא שאיני מסוגל לדבר עליו עם אף אחד ממכרי
התביישתי לספר את הסיפור שלי אבל הייתי צריכה לפנות למישהו כי המקרה היה
דחוף מאוד;
בחרתי לפנות לער"ן בצ'ט דווקא מפני שאני נמצא כרגע בלימודים לדוקטורט
בארצות הברית ולמיטב זכרוני לא ניתן להתקשר מכאן למספר  3023בשום צורה
(גם בחיוג בינלאומי);
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מניסיונות קודמים בטלפון אני חושבת שההיענות בצ'ט מהירה יותר והרבה פעמים
התייאשתי מההמתנה הארוכה ,מה שגרם לי לשקוע והפריע לי לטפל בבעיה הנקודתית
שהייתה לי באותו הרגע;
אתם נחמדים ועובדים עד  0בלילה.
ו .מאפיינים נוספים של המדיום – קצב ,בו זמניות ,זמן להתנסח ,יכולת לשוב ולקרוא  .קטגוריה
זו כוללת יתרונות נוספים של סביבת התקשורת בה מתנהל הצ'ט ,במיוחד השליטה על קצב
התקשורת והאפשרות להשתמש בערוצים נוספים של תקשורת במהלך הצ'ט .דוגמאות:

זה נח וחופשי מבחינת הקצב;
פניתי לגבי חבר שעלול לנסות להתאבד .צ'ט הוא הדרך הכי יעילה במצב הזה ,כי אפשר
לדבר במקביל עם החבר ועם ער"ן;
באינטרנט אני יכול לשמוע מוסיקה תוך כדי
.
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תפיסות ועמדות – תפקוד המתנדב והשפעת השיחה
כאמור בפרק השיטה ,המשתתפים התבקשו לדרג על סולם ליקרט בן  5דרגות את תפיסותיהם
לגבי תפקודו של המתנדב במהלך השיחה ולגבי השפעתה של השיחה עליהם .הדירוגים של כל
ההיגדים ,ממוצעים וסטיות תקן בלוח הבא.
לוח  05תפיסות של היבטים שונים :התפלגות באחוזים ,ממוצעים וסטיות תקן
דרוג דרוג
1 320

דרוג ממוצע סטיית
תקן
325
3.51 53.3
3.33 30.0

2.36
2.53

הרגשתי שהמתנדב אינו שיפוטי וביקורתי כלפיי (עבר היפוך)
השפה בה השתמש המתנדב התאימה לי

3.5
3.1

1.3
1.5

3.33
3.31
3.03
3.35
3.25
3.21
3.20
1.33
1.31

2.35
2.31
3.26
3.33
3.32
3.33
3.02
3.25
3.35

אמשיך לפנות לער"ן בצ'ט אם ארגיש צורך
דברי המתנדב היו ברורים ומובנים
באופן כללי אני שבע רצון מן השיחה
שיתפתי את המתנדב בדברים שבדרך כלל אני לא נוהג לשתף
הרגשתי שהמתנדב הבין אותי
קצב השיחה התאים לי
משך השיחה התאים לצורך שלי
הרגשתי שהמתנדב ממוקד בי
השיחה עזרה לי להרגיש טוב יותר

5.3
5.0
6.6
33.1
3.5
30.3
31.2
6.5
30.5

32.1
5.0
32.1
31.2
31.2
33.3
33.5
03.3
36.3

53.3
53.5
50.2
65.6
66.3
62.6
62.5
62.3
62.3

1.53
1.61
1.55
1.53
1.35
1.15
1.11
1.23

3.15
3.02
3.12
3.00
3.16
3.15
3.05
3.15

בעקבות השיחה הרגשתי שאני לא לבד
יצאתי מהשיחה מחוזק באופן כללי
הרגשתי שהשיחה עזרה לי להבין את המצב טוב יותר
השיחה סיפקה לי אינפורמציה מועילה
קיבלתי רעיונות מעשיים להתמודדות עם המצב
איישם את העצות שקיבלתי
השיחה עזרה לי לחשוב על המצב בצורה שונה
השיחה תעזור לי לפתור את המצב שבעקבותיו פניתי

02.6
35.3
33.1
02.5
03.5
06.3
03.5
10.5

32.1
33.6
03.3
03.5
01.3
05.3
03.5
05.3

35.3
35.2
53.3
51.2
52.3
36.2
36.2
30.3

3.33 32.2

3.50

אדפיס ו/או אשמור את השיחה כדי לקרוא אותה בעתיד

01.2 66.2

התוצאות מלמדות על כך ,ששביעות הרצון הכללית של הפונים מן השיחה בצ'ט האישי היא
גבוהה :יותר משמונים אחוזים מהם היו מרוצים מן השיחה ודיווחו על כוונה להמשיך לפנות
לצ'ט האישי של ער"ן בעת הצורך .התבוננות מפורטת יותר מראה ששביעות הרצון מן התרומה של
השיחה בהיבטים ספציפיים ,נמוכה מאשר שביעות הרצון הכללית ,אם כי היא עדיין גבוהה למדי.
כך ,למשל ,בין  32ל  62אחוזים מן הפונים דיווחו על תרומה של השיחה במישור הרגשי (השיחה
עזרה להם להרגיש טוב יותר ,יצאו מחוזקים מן השיחה); בין  52ל 32 -אחוזים דיווחו על תרומה
במישור הקוגניטיבי (קיבלו מידע מועיל ,קיבלו רעיונות להתמודד עם הבעיה); בין  32ל52 -
אחוזים סבורים שהשיחה תסייע להם באופן התנהגותי (לפתור את הבעיה או ליישם את העיצות
שקיבלו) .עוד עולה מן הלוח ,שרוב הפונים (בין  62ל 32 -אחוזים) נתנו הערכות גבוהות לאיכות
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תפקודו של המתנדב (הרגישו שדבריו ברורים והוא ממוקד בהם ומבין אותם) ולהתאמת השיחה
עבורם ,מבחינת המשך והקצב שלה.
קטגוריות כלליות
מכיוון שהיחס היגדים/משתתפים לא מאפשר ניתוח גורמים נערך ניתוח תוכן בין שופטים מלווה
במהימנות אלפא של קרונבך .פירוט הקטגוריות שנוצרו מוצג בלוח .0
לוח  06קטגוריות של תפיסות פונים בנוגע לשיחה בצ'ט האישי
מקדם
המהימנות

שם הקטגוריה

היגדים הכלולים בקטגוריה

הערכה כללית של

אמשיך לפנות לער"ן בצ'ט אם ארגיש צורך

השיחה

באופן כללי אני שבע רצון מן השיחה

שינוי רגשי

השיחה עזרה לי להרגיש טוב יותר
יצאתי מהשיחה מחוזק באופן כללי
בעקבות השיחה הרגשתי שאני לא לבד

.536

שינוי קוגניטיבי

השיחה סיפקה לי אינפורמציה מועילה
השיחה עזרה לי לחשוב על המצב בצורה שונה
הרגשתי שהשיחה עזרה לי להבין את המצב טוב

.533

.600

יותר
שינוי התנהגותי

קיבלתי רעיונות מעשיים להתמודדות עם המצב
איישם את העצות שקיבלתי
השיחה תעזור לי לפתור את המצב שבעקבותיו
פניתי

.531

קידום הפתיחות

שיתפתי את המתנדב בדברים שבדרך כלל אני לא
נוהג לשתף

פריט אחד

התאמת השיחה לצרכי
הפונה

הרגשתי שהמתנדב הבין אותי
דברי המתנדב היו ברורים ומובנים
הרגשתי שהמתנדב ממוקד בי
השפה בה השתמש המתנדב התאימה לי
קצב השיחה התאים לי
משך השיחה התאים לצורך שלי
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.566

נבנו מדדים המבוססים על הקטגוריות .הציון בכל מדד יכול לנוע בין  3ל 5 -כאשר ערך גבוה במדד
מצביע על תפיסה ברמה גבוהה של התוכן המתואר בו .חושבו ממוצעים וסטיות תקן של כל אחד
מן המדדים ונבחנו הקשרים בין כל מדד לבין המאפיינים הבאים :מין הפונה ,עיסוק הפונה
(תלמידים חיילים סטודנטים ומבוגרים) ,פניות קודמות לערן ,פניות קודמות לטיפול נפשי והמגדר
של המתנדב .להלן מתוארות התוצאות שהתקבלו.
הערכה כללית של השיחה
ההערכה הכללית של השיחה נמצאה ברמה גבוהה בקרב כל המשתתפים ממוצע  3.11בסולם בן 5
דרגות (ס.ת .)2.33 .לא נמצאו הבדלים בזיקה :למגדר ,לעיסוק .כמו כן לא נמצאו קשרים בין גיל
המשתתפים לכל המדדים שנבדקו.
תהליך השינוי של הפונה
כאמור לעיל תהליך השינוי התבטא בארבעה תחומים :רגשי (למשל ,השיחה עזרה לי להרגיש טוב
יותר) ,קוגניטיבי (למשל ,השיחה עזרה לי לחשוב על המצב בצורה שונה) ,התנהגותי (למשל,
קיבלתי רעיונות מעשיים להתמודדות עם המצב) וברמת הפתיחות (למשל ,שיתפתי את המתנדב
בדברים שבדרך כלל אני לא נוהג לשתף) .לצורך בדיקת השאלה באיזה תחום חל השינוי הגדול
ביותר נערך ניתוח שונות עם מדידות חוזרות ונמצאו הבדלים בתפיסת השינוי ( ;F(3,112)= 25.11
 )p<.001ההבדלים נובעים מתפיסה מדורגת של ארבעת התחומים :רמת הפתיחות ( M=4.18
 )SD=1.16גבוהה מהשינוי הרגשי ( )M=3.82 SD=1.09הגבוה מהשינוי הקוגניטיבי ( M=3.45
 )SD=1.13הגבוה מהשינוי ההתנהגותי ( .)M=3.28 SD=1.23הממוצעים בתרשים הבא.
5

4

3

2

1
שינוי התנהגותי

שינוי רגשי

שינוי קוגניטיבי

פתיחות

תרשים  .1תפיסת השינוי בעקבות השיחה
מהתרשים עולה כי תפיסת השינוי בכל התחומים היא ברמה בינונית גבוהה ותפיסת השינוי
הקשורה בפתיחות היא הגבוהה ביותר (מעל  3בסולם בן  5דרגות).
כדי לבדוק אם קיימים הבדלים בתפיסת השינוי בזיקה למאפיינים השונים נערך ניתוח שונות עם
מדידות חוזרות כשהמאפיינים מהווים משתנים בלתי תלויים ובמשתנה התלוי נערכו מדידות
חוזרות .לא נמצאו הבדלים בזיקה :לעיסוק (תלמידים חיילים סטודנטים ומבוגרים) ,פניות
קודמות לערן ופניות קודמות לטיפול נפשי וכן המגדר של המתנדב.
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מגדר – בניתוח השונות נמצאו הבדלים קרובים למובהקות בזיקה למגדר ולכן נערכו מבחני  tלכל
גורם בנפרד .לא נמצאו הבדלים בתפיסת השינוי הרגשי והקוגניטיבי ,אך נמצאו הבדלים בתפיסת
השינוי ההתנהגותי ( )t(115)=1.73; p<.05וכן בתפיסת השינוי בפתיחות (.)t(113)=2.03; p<.05
הממוצעים בתרשים הבא.
5

4

3

2

1
תפיסת הפתיחות

נשים

גברים

שינוי התנהגותי

תרשים  .9תפיסת השינוי ההתנהגותי וברמת הפתיחות בזיקה למגדר
מהתרשים עולה כי נשים שפנו לצ' ט האישי מייחסות לשיחה השפעה גבוהה יותר מאשר גברים
בקידום הפתיחות שלהן ובשינוי התנהגותי.
שיחות קודמות בצ'ט – נמצא אפקט מובהק ( )F(6,220)=2.48; p<.05של שיחות קודמות בצ'ט
לגבי השינוי ההתנהגותי .לבדיקת מקור ההבדלים נערכו מבחני קונטרסט ונמצא שקיימים
הבדלים בתפיסת השינוי ההתנהגותי ( .)F(2,114)=3.30; P<.05הממוצעים בתרשים הבא.

5
4
3
2
1
מעל  5פעמים

עד  5פעמים

לא שוחח בצ'ט

תרשים  .01תפיסת שינוי התנהגותי בזיקה לשיחות בצ'ט
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מהתרשים עולה כי השינוי ההתנהגותי הוא הגבוה ביותר בקרב אלה שפנו בעבר לצ'ט מספר מועט
של פעמים.
התאמת השיחה לצרכי הפונה
התאמת השיחה לצרכי הפונה נתפסת על ידי המשתתפים ברמה גבוהה ,ממוצע ( 3.33ס.ת)2.51 .
מתוך סולם בן  5דרגות.
לא נמצאו הבדלים בזיקה :למגדר ,לעיסוק (תלמידים חיילים סטודנטים ומבוגרים) ,פניות
קודמות לערן וכן פניות קודמות בצ'ט ופניות קודמות לטיפול נפשי.
המגדר של המתנדב  -נמצאו הבדלים ( )t(106)=2.63; p<.01כשהעונה היה גבר ההתאמה של
השיחה לצרכי הפונה נמצאה גבוהה יותר ( )M=4.45 SD=0.55מאשר כשהעונה הייתה אישה
(.)M=4.06 SD=0.85

לסיכום
ההערכה הכללית של השיחה נמצאה ברמה גבוהה בקרב כל המשתתפים ממוצע  3.11בסולם בן 5
דרגות.
תהליך השינוי הוגדר בארבעה תחומים :רגשי ,קוגניטיבי ,התנהגותי ורמת הפתיחות .נמצאו
הבדלים בתפיסת תחומי השינוי – רמת הפתיחות גבוהה מהשינוי הרגשי וזה גבוה מהשינוי
הקוגניטיבי ואילו תפיסת השינוי ההתנהגותי הינה הנמוכה ביותר .השינוי ההתנהגותי וכן רמת
הפתיחות הינם גבוהים יותר בקרב הנשים וכן השינוי ההתנהגותי הוא ברמה הגבוהה ביותר בקרב
אלה שפנו מספר מועט של פעמים לצ'ט.
התאמת השיחה לצרכי הפונה נתפסת על ידי המשתתפים ברמה גבוהה ,ממוצע  3.33בסולם בן 5
דרגות .כשהעונה היה גבר ההתאמה נמצאה ברמה גבוהה יותר מאשר כשהעונה הייתה אישה.

השפעת השיחה על הפונה  -ניתוח תשובות לשאלה פתוחה
במטרה להעמיק את ההבנה של השפעת השיחה על הפונים מעבר לשאלון הסגור ,הם התבקשו
לענות על שאלה פתוחה "כיצד השפיעה עליך השיחה בצ'ט"? נערך ניתוח תוכן של התשובות
שהתקבלו .מטרת הניתוח הייתה לאתר קטגוריות של השפעה .הניתוח לא הונחה על ידי קטגוריות
מוגדרות מראש אלא על ידי הנתונים שנאספו .שני פסיכולוגים בעלי ניסיון רב בעבודה בער"ן ערכו
את הניתוח.
הניתוח העלה שבע קטגוריות של השפעה חיובית ,המקדמת את רווחתו של הפונה – השפעות
מקדמות .כמו כן עלו שלוש קטגוריות של השפעות שליליות או של מגבלות הקשורות בשיחה.
הללו מכונות להלן :השפעות מעכבות .הלוח הבא מציג את הקטגוריות ואחוזי המדווחים,
האחוזים מסתכמים ביותר מ 322 -מכיוון שחלק מהמשתתפים דווחו על יותר מקטגוריה אחת.
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לוח  01כיצד השפיעה עליך השיחה :ממצאי ניתוח התוכן ואחוזי המדווחים ()N=119

אחוזי המדווחים

השפעות מקדמות
תמיכה רגשית וחברתית
קבלת אישור לתפיסה או לדרך פעולה
שינוי קוגניטיבי – מתן משמעות שונה לבעיה
שינוי התנהגותי
עזרה רב ממדית

השפעות מעכבות

33
33
31
5
3

אחוזי המדווחים

קשב מועט מידי מצד המתנדב

0

תגובה שיפוטית
אי קבלת פתרון

3
3

השפעות מקדמות
א .תמיכה רגשית וחברתית :מהותה של התמיכה הרגשית ,כפי שעולה בתשובות הפונים
היא התחושה שהפונה אינו לבד .עוד עולה מהניתוח ,שהמתנדבים הצליחו להעיק לפונה
תחושה זו באמצעות גישה מכילה ולא שיפוטית – הם הקשיבו לפונים ,נתנו להם להרגיש
שהם מבינים אותם מבחינה רגשית ונמנעו מתגובות שיפוטיות .דוגמאות:

עזר לי מאוד התחושה שהמתנדב הבין אותי ...הרגשתי שאני לא לבד וסיפרתי לו
דברים שלא אמרתי לאנשים אחרים אף פעם;...
הרגשתי שמישהו מבין אותי ורוצה לעזור לי .מגיע מנקודת מבט לא שיפוטית.
עזרה ההקשבה ללא שיפוט;
אני אוהבת לדבר עם התורנים הקבועים ולשתף במה שחדש אצלי בחיים;
השפיעה לטובה מאוד ,התומכת מאוד הבינה אותי ..עזר לי שהיא לא התנגדה
לדברים שאמרתי ,לא שפטה אותי רק הייתה שם איתי והבינה איתי ביחד מה
קורה.
ב .שינוי קוגניטיבי :תרומתה של השיחה במישור הקוגניטיבי התבטאה ביצירת שינוי
בחשיבה של הפונה לגבי הבעיה שהציקה לו או לגבי עצמו .החשיבה שהוצעה לפונה עשויה
לקדם את רווחתו הנפשית שכן היא אופטימית ומכוונת להראות לו את החלקים החזקים
והבריאים שבו .דוגמאות:

השפיעה עלי בכך שאני חושבת אחרת על הסיטואציה ועזר לי להבין שאני לא
לבד ושאני חזקה;
מה שעזר לי בשיחה שתוך כדי לנסות לפתור את הבעיה ואת הדברים הרעים,
המתנדב גרם לי לספר את הדברים הטובים בחיי ,את התחביבים ,את הסיבות
הטובות לחיות ולשמוח;
מסדר לי דברים בראש ומספק לי נקודות למחשבה.

75

ג .שינוי התנהגותי :תרומת השיחה במישור ההתנהגותי התבטאה בכך ,שהיא העניקה
לפונה את התנאים הדרושים לבצע שינוי מעשי ,כגון מתן עצות ,מתן מידע ומתן כלים
להתמודדות .דוגמאות:

השיחה ממש עזרה לי .היא נתנה לי אפשרות לצאת מהמצב שלי;
הוא נתן לי פתרון מעשי  -לאיזה ארגון לפנות ושלח לי קישור;
עזרו לי העצות הטובות והבוגרות שחסרות לי בדרך כלל בחיים;
השיחה גרמה לי לעזור לעצמי להתגבר על הקושי בנושא עליו שוחחנו בשיחה
ונתן לי כלים.
ד .חיזוק דרך פעולה ,שהפונה עצמו חשב עליה :תרומת השיחה בקטגוריה הזו התבטאה
במתן אישור לפונה בנוגע להחלטה שאמור היה לקבל ,התנהגות שרצה לבצע או תופסה
ומחשבות לגבי נושאים המעסיקים אותו .דוגמאות:

השיחה עזרה לי מאוד לקבל אישור והבנה לסיטואציה שלי  -להרגיש יותר טוב
עם עצמי .אני מרגיש מאוים על ידי חבר שכנראה מאוד כועס עליי ושאני מנסה
להימנע מעימות .קיבלתי חיזוק לתחושה שלי שהכעס של החבר הוא במידה רבה
לא מוצדק ושהניסיונות שלו להפעיל שליטה על החיים שלי הם לא לגיטימיים.
אמרו לי דברים שאני יודעת אבל כששומעים את זה מאדם אחר שגם מסביר זה
נשמע אחרת.
ה .עזרה רב ממדית :קטגוריה זו מאופיינת בכך שהשפעת השיחה על הפונה באה לידי ביטוי
במספר מישורים בו זמנית .דוגמא:

מה שעזר לי היא הידיעה שיש מישהו שאכפת לו .ששואל כי הוא באמת רוצה
לדעת .שמראה את הדרך אבל לא הולך במקומי .ומראה לי את הכוחות שלהם
אזדקק כדי ללכת בדרך הזאת .מישהו שמבין באמת את הקושי .שמראה את
הרגשות שלו ונותן בכך לגיטימציה לשלי .מישהו שאומר מילים טובות ובונות
וגם מיישר ומעמיד אותי במקומי כשאני טועה .זה שיש מישהו .רק שיהיה .זאת
הידיעה הכי טובה שי;
השיחה השפיעה עליי בכך שהתעודדתי ועלה לי המצב רוח מה שעזר לי להבין את
מצבי ולראות שלא הכול שחור ,ושיש תקווה לפתירת בעיות.
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חסרונות של השיחה בצ'ט
א .קשב מועט מידי מצד המתנדב :קטגוריה זו התבטאה בהרגשה של הפונה ,שהוא אינו
מקבל מהתורן את מלוא תשומת הלב ואת הזמן הדרוש להצלחתה של השיחה .דוגמאות:

בצ'ט ישנה תחושה שעם כל כוונותיו הטובות של הנציג הוא פחות פנוי רגשית
ואולי אף עסוק בלנהל שיחות עם משתמשים נוספים תוך כדי ולכן צריך להספיק
כמה שיותר ופחות להתעכב על דברים.
בשיחה הזו בניגוד לשיחות רבות אחרות ,הרגשתי שהמתנדבת באמת מקשיבה לי
ולא עוסקת ב"כיבוי שריפות" כמו לפעמים כאשר עונים לי פעם ברבע שעה
באיזה משפט קצר וממשיכים הלאה לאדם הבא;
הרגשתי שהמוקדנית ממהרת לסיים את השיחה כי יש תור ארוך.
ב .תגובה שיפוטית .דוגמא:

ענה לי נציג שיפוטי מאוד ולא רגיש כלל למצב אותו עברתי .הרגשתי שהוא חושב
שהוא יותר טוב ממני .כשאמרתי לו בשיחה שקיוויתי למצוא אוזן קשבת ועזרה
וסיפרתי לו על הראיון שבעקבותיו פניתי הוא התנצל  ,אבל הוא נתן לי הרגשה
שאני לא.
ג .אי קבלת פתרון .דוגמא:

לא נתנו לי טיפים או רעיונות שיכלו לעזור לי .באופן כללי התאכזבתי כי לא היה
פה איזשהו פידבק אלא רק השערות.

פעולות לאחר השיחה
זווית ראייה נוספת על יעילות השיחה בצ'ט היא ההחלטה של הפונים בדבר נקיטת פעולות לשיפור
מצבם ,בעקבות השיחה .הדעת נותנת שברוב המקרים לא ניתן לפתור בעיה פסיכולוגית בשיחה
אחת וחלק מן התרומה של השיחה מתבטא בכך שהיא מדרבנת את הפונים לעשות פעולות
מסוימות כהמשך לשיחה .המתנדבים מקבלים הנחייה ,במהלך ההכשרה ,לעודד את הפונים
לנקוט בפעולות מסוימות כהמשך לשיחה החד פעמית .במטרה לבחון האם השיחה ענתה על
מטרה זו התבקשו המשתתפים במחקר לענות על שאלה פתוחה "האם תנקוט בפעולות לאחר
השיחה ,אם כן מה הן ?"
נערך ניתוח תוכן של תשובות הפונים ,שמטרתו הייתה לזהות קטגוריות של פעולות .הניתוח נערך
על ידי שני פסיכולוגים בעלי ניסיון רב בעבודה בער"ן .הניתוח הונחה על ידי הנתונים שהתקבלו
ולא על ידי קטגוריות מוגדרות מראש 52 .מתוך  333משיבים התייחסו לשאלה זו .הניתוח העלה
שלוש קטגוריות של פעולות וקטגוריה נוספת של אי-נקיטת פעולה .הן מפורטות בלוח הבא ומלוות
באחוזי המדווחים .האחוזים מסתכמים ביותר מ 322 -מכיוון שהיו כאלה שדווחו על יותר
מקטגוריה אחת.
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לוח  01נקיטת פעולות אחרי השיחה :קטגוריות ואחוזי המדווחים ()N=80
אחוזי המדווחים
הקטגוריה
06.5
שיתוף מקורות לא פורמאליים
00.5
התייעצות נוספת עם גורם מקצועי (פסיכולוג)
13

יישום עצות ורעיונות

00.5

אי נקיטה בפעולה

להלן פירוט כל אחת מדרכי הפעולה שננקטו ,או לא ננקטו ,לאחר השיחה.
א .שיתוף מקורות לא פורמאליים .הפעולה שתינקט מתבטאת בשיתוף דמויות מהסביבה
הקרובה ,כמו הורים וחברים ,במצוקות של הפונה .דוגמאות:

כן ,לדבר ולשתף אנשים שקרובים אלי;
כן ,לדבר עם ההורים.

ב .התייעצות נוספת עם גורם מקצועי .הפעולה שתינקט מתבטאת בקבלת סיוע מאיש
מקצוע .דוגמאות:

אני אחזור לטיפול שהפסקתי;
כן ,אני אלך ליועצת לדבר איתה על ההפרעות אכילה ואני אעדכן את המתנדבת
ששוחחתי איתה במייל.

ג .יישום עצות ורעיונות .הפעולות שינקטו הן דרכים שעלו בשיחה והן מכוונות ליצור תחושה
של רוגע ורווחה נפשית אצל הפונה .דוגמאות:

אני איעזר במה שהמתנדב אמר לי ,ואני אזכר במילים האלו .למשל לנסות
להקדיש זמן לדברים שגורמים להיות לי מאושרת בחיים ולא לדברים שגורמים
לי לבכות ומעציבים אותי גם אם קשה להתעלם מהם;
אחת הפעולות שאנקוט בעקבות השיחה היא להמשיך לעשות דברים מרגיעים
(למשל ,לצאת לנסיעה על אופניים  -כעת  3אחר הצהריים פה) ,לנסות לחשוב
ברוגע על אופן העימות הרצוי עם החבר (אימייל/טלפון וכו) ולהשתדל להמשיך
בשגרה בלי לתת לזה להעכיר את התחושות שלי;
בזמן שאני ארגיש נכון ,לא במיידי ,אולי אני אחשוב על כיוונים חדשים שעלו
בשיחה .כגון ,למצוא מקום התנדבות שמתאים לי;
כבעבר  ,מעצה שקיבלתי פעלתי והרווחתי חשיבה למעשה .הן בתחום העבודה,
והן בתחום החברתי כאחד .הבהרתי לבוסית את רצונותיי חשתי ביטחון וכן עם
החברה  ,לזמן אותה לשיחה בירור ,שנפגעה מדבר שלא שיתפתי אותה  ,שלא
הגעתי למסיבה ועוד כמה דברים  .וזה ממש הועיל וקרב יותר(.בנות זה סרטים -
חוויות) עם הבנים זה קל לסגור ,זה או ,כן או לא ?!....

ד .אי נקיטה בפעולה .חלק מן המשיבים הצהירו שלא ינקטו כל פעולה.

לא ..אבל אחזור לצ'אט אם ארגיש צורך;
לא אנקוט בכלום כי לא הציעו לי כלום אלא רק הקשיבו.
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יעילות של שיחות בצ'ט – נקודת מבט פרשנית (מחקר איכותני)
שיטת המחקר
נתונים
בחלק האיכותני של הערכת יעילות השיחות נבחרו שמונה תמלילים של שיחות שהתנהלו בצ'ט
האישי בין פונים במצוקה לבין מתנדבי ער"ן .בחירת השיחות הונחתה על ידי מספר קריטריונים
היכולים להעיד על יעילותן עבור הפונים .כל שיחה שנבחרה לניתוח עמדה לפחות באחד מבין
הקריטריונים המוצגים להלן.
 .3שינוי בתחום הרגשי – הביטוי הרגשי ליעילות השיחות הינו חוויה חיובית במיוחד במסגרת
הקשר עם המתנדב ,הבאה לידי ביטוי בהכרת תודה ובתחושת משמעותיות או התעצמות אישית:

"את ענקית! אני מקווה שתצליחי בכל מה שתעשי"; "מספר פעמים באתי לכאן במצב
כזה  ...וכל פעם הבנתי שיש אנשים טובים בעולם)" ;" ! :שתבורכי כל חייך"; "לילה טוב
לך ושוב ממש תודה לך עזרת לי;"...
"אני יכולה להגיד שוב תודה ,אבל המילה הזו קטנה לי מידי ..אז אני לא ממש יודעת איך
לבטא את זה ,אז אני פשוט אגיד שזה היה משמעותי בשבילי ,ושאני מעריכה את זה
מאוד ,ושאני מאחלת לך ר-ק טוב".
 .0שינוי בתחום הקוגניטיבי – הביטוי הקוגניטיבי ליעילות השיחות הוא שינוי שחל בחשיבה של
הפונה ,ומתבטא בעיצוב השקפה רחבה ובריאה יותר .כך ,למשל ,מסכמת אחת הפונות את
השיחה:

"[אני יוצאת] עם ההבנה שאנחנו לא מרגישים דברים סתם ,עם ההבנה שלהחליט שהכל
מאחורה לא באמת שם הכל מאחורה ,לפחות לא מבחינה רגשית באמת ,ועם הידיעה
שתכלס...כדי באמת להיות מאושרת לא משנה מה יהיה בהווה אני חייבת לעמוד פנים מול
פנים עם העבר ולהיות מסוגלת להיות שלמה איתו ,אז צריך לאזור כוחות ,ולהפסיק לפחד,
ולהתחיל להתמודד"
 .1שינוי בתחום התנהגותי – הביטוי ההתנהגותי ליעילות השיחות הינו שינוי בתוכניות או בפעולות
בלתי אדפטיביות של הפונה ,כגון הורדת רמת הסיכון לפגיעה עצמית" :אני לא במצב טוב אבל אני

גם לא אעשה שטות ...אני יותר רגועה,"...
פונה אובדני כתב בתחילת השיחה " -אתה כנראה הבן אדם האחרון שאני אדבר איתו ,כנראה
שאני הולך בכיוון השני אין לי כוח יותר" ,ובסוף השיחה " -אתה הצלת אותי ,אתה פשוט מלאך";
" אני רוצה להגיד לך שנכנסתי לפה אבל החלטתי שבסוף השיחה אני פוגעת בעצמי לא משנה מה
ועזרת לי מאוד אני יודעת שלא אפגע בעצמי הלילה".
 .3שינוי בתחום הפיזיולוגי – פסיכולוגי  -הביטוי הפיזיולוגי ליעילות השיחות הוא הקלה
סימפטומטית בקרב הפונה" :אני בהחלט נרגעת ,הנשימה פחות קשה ,המועקה בחזה פחתה

קצת"; " אני מרגישה יותר טוב כשאני כאן".
יודגש כי בהערכת הקריטריונים לבחירת השיחה ,לא התייחסנו לקריטריונים המוגדרים לעיל
באופן אבסולוטי ,כי אם בחנו גם את הקשר ,כלומר מאפייני הפונה והבעיה שבעטיה פנה לעזרה.
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כך ,למשל ,בקרב פונה עם גישה מאוד עוינת ,ביקורתית או מצומצמת ,הכרת תודה כלשהי יכולה
להיחשב כעדות משמעותית לחוויה רגשית טובה שעברה.

ניתוח הנתונים
ניתוח התמלילים נעשה במתודולוגיה איכותנית אשר שילבה שני מישורים של ניתוח :מישור
פסיכולוגי ומישור לשוני .הניתוח הפסיכולוגי כוון לזיהוי תהליכים בין-אישיים שהתרחשו בין
הפונה לבין המתנדב ויכלו לקדם את יעילות השיחה .ניתוח זה נעשה על ידי שני פסיכולוגים
מנוסים בייעוץ בסביבה מקוונת .הניתוח הלשוני כוון לזיהוי מאפיינים לשוניים בשיח של שני
השותפים לצ'ט ,אשר יכלו לקדם את התוצאה הטובה של האינטראקציה .הניתוח נעשה על ידי
מומחית בתחום חקר השפה והשיח .שני המישורים של הניתוח לא הונחו על ידי קטגוריות
תיאורטיות מוגדרות מראש ,אלא על ידי חיפוש בנתונים של נושאים או מאפיינים אותם ניתן
לקשר ליעילות.

תוצאות
מאפייני השיחות היעילות
 .3מאפיינים המכוונים ליצירת קשר
תמיכה רגשית – התמיכה הרגשית באה לידי ביטוי בתחושה שביטאו הפונים ,לפיה הקשר עם
המתנדב עזר להם להרגיש שהם לא לבד ושיש מישהו נוסף שעוזר לשאת את הסבל ,מעין נוגדן של
בדידות .מצד המתנדב ,תמיכה רגשית מתבטאת בשימוש באמפתיה ,שיקוף והכלה במסגרת

הקשר עם הפונה .דוגמאות " -בואי ננסה להבין ביחד" (שותפות)" ,נשמע סוער ,וקשה"
(שיקוף);"זה באמת נשמע מאוד קשה ,אני לא אגיד אפילו שאני 'מבינה' מכוון שאני מעריכה שמה
שאת חשה נראה מהצד שלך באמת בלתי נסבל" (שותפות ואחרּות)" ,ננסה ביחד ,טוב?" (שותפות).
הכלה – משמעות ההכלה ,כפי שעלתה מניתוח השיחות ,הינה יצירת מרחב רגשי ,שבו הפונה
מרגיש מספיק בטוח כדי לשתף ולפרוק כל חוויה פנימית ,כולל חוויות גולמיות ומאיימות ,כגון
מחשבות על מוות ,הענשה עצמית ופגיעה עצמית .דומה כי כוחה של ההכלה הינו באפשור מרחב
בטוח לפונה להביא את עצמו כמות שהוא ,על כל חלקיו .דוגמא משיחה עם פונה הסובלת
מאנורקסיה" :פ – אני רוצה למות ,אני לא יכולה יותר ,אני רוצה לחתוך את עצמי כל כך חזק.

נראה לי שאחרי השיחה הזאת אני .....אעלם ."....מתנדבת – "ספרי לי קצת ממה שעובר עלייך".
בדוגמא זו המתנדבת מאפשרת לפונה לבוא במגע עם חלקים אפלים ומכאיבים בחווייתה ,ללא
הפגנת שיפוטיות או בהלה למולם.
העצמה – ההעצמה באה לידי ביטוי בצ'אט במכוונות ליצור שינוי בתפיסה העצמית של הפונה ,על
ידי הדגשת כוחותיו והפגנת הערכה לתכונותיו ויכולותיו .לדוגמא " -טוב ,קודם כל אני חושבת
שאת מאוד מאוד אמיצה וחזקה ,מכוון שיש נערות אחרות שלא היו מוכנות אפילו להבין שיש להן
בעיה ואת הבנת את זה ורצית לעזור לעצמך וזה כבר קול חזק של החיים"" ,עצם הפנייה שלך

מראה על רצון להתמודד ולשלוט בפגיעה העצמית"; "רציתי לומר לך שדווקא עם הרקע
הפסיכיאטרי שלך ,כל ההישגים שהגעת אליהם הם ממש אדירים"; "כנראה שיש להם גם אבא
מקסים ,ממנו הם ירשו את זה ,ולדעתי אתה מספיק חכם לפתור אותו .כל הכבוד לך ,אתה גיבור
אמתי"; "דווקא עם הרקע הפסיכיאטרי שלך ,כל ההישגים שהגעת אליה הם ממש אדירים"
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חשיפה עצמית מבוקרת – חשיפה עצמית באה לידי ביטוי בשיתוף של המתנדב בפרטים ,חוויות
אישיות ,מחשבות ורגשות .מניתוח התמלילים עולה כי חשיפה אישית נוטה להעצים את
האינטימיות בין הפונה למתנדב ,שבתורה מעודדת אמון והישענות של הפונה .בנוסף ,חשיפה
אישית נוטה להפוך את המתנדב לאנושי ושוויוני .מתנדבת לפונה בחרדה בתקופת מבחנים" :אני

בת  ,03גם סטודנטית בתקופת מבחנים .אני יוצאת לריצה כשאני בלחץ ..זה מוציא ממני את כל
האויר" ,הפונה – "וואו ,זה נשמע רעיון מצוין".
היענות לצורך בסיסי של הפונה לטובת הרגעה והקלה – מניתוח התמלילים עולה כי לעיתים
קיימת מצידו של המתנדב היענות מוחלטת לצרכים רגשיים ראשוניים של הפונה  -צורך בחיבוק,
בביטחון ,באהבה .לדוגמא " -פונה :אף אחד לא אתי .בא לי למות .למי זה כבר יהיה אכפת...

לשום אף אחד" .המתנדב – "אני פה איתך ,ולמרות שאנחנו לא מכירים  -לי יהיה אכפת .כולי
איתך וקשוב רק לך  ;"..הפונה  " -תבטיח לי שאתה מאוד אוהב אותי ותחבק אותי בחיבוק מגונן,
ששום דבר לא יפגע בי" .המתנדב  -אני מבטיח לך שאני מאוד אוהב אותך ומחבק אותך תמיד
ובמיוחד ברגעים הקשים שתוקפים אותך לעיתים" .פונה חרדה מבקשת ללכת להכין קפה כדי
להירגע .המתנדבת ,שככל הנראה מזהה את הצורך שלה בדמות יציבה ,מרגיעה ונוכחת ,עונה לה -

"אני אחכה לך אם זה יעשה לך נעים וירגיע".
שמירת גבולות – לצד ההיענות לצורך המפורש של פונים ,ניכרת שמירה על גבולות הקשר עם
הפונה ,תוך הקפדה על דבקות בנהלי ער"ן ,בעיקר סיום השיחה בתום המשמרת ,אי מתן פרטים
אישיים או פרטים לגבי המשמרת הבאה .לעיתים ,עוצמת הקשר שנוצר במהלך שיחה בין פונה
למתנדב יכולה להפעיל לחץ להמשך הקשר מעבר לשיחה החד פעמית בצ'ט (למשל ,לקבוע מועד
נוסף לשיחה או לבקש מהפונה לשלוח מייל המיועד למתנדב) .עם זאת ,מהניתוח עולה כי
התמודדות מתאימה עם הלחץ ,להבדיל מכניעה אליו ,משפרת את אפקטיביות השיחה .מתנדב:

"מתוקה ,אני נאלץ לסיים ולפנות את העמדה ,זה הנוהל הרגיל ואין לזה שום קשר אלייך ,להפך,
שמחתי שהיה לי את הזכות לדבר איתך הערב".
הפסקה בשיחה – מן התמלילים עולה אמצעי בלתי שגרתי לטיפוח הקשר ,שבו נקטו המתנדבים
לעיתים .אמצעי זה מתבטא בהפסקה של השיחה במהלכה ,שלאחריה הפונה והמתנדב חוזרים
לקשר רציף .דומה כי הפסקתה של השיחה פותחת מרחב לפונה לנסות לעבד ולעכל את הרגשות
והמחשבות העולים מן הקשר .כיוון שהמתנדב נשאר ברקע וזמין לחזרה לשיחה כשהפונה שב מן
ההפסקה ,הפסקת השיחה אינה נחווית כנטישה כי אם כליווי באופן שקט .לדוגמא ,בשיחה עם

פונה בחרדה :פונה " :אפשר לבקש משהו"? מתנדב" :בוודאי" .פונה " :את יכולה אולי לחכות לי
שארד לעשות קפה"? מתנדב" :אני פה ,תלכי .קחי את הזמן ,אל תמהרי  :אני כאן .זה מצוין לך,
וזה מה שחשוב" .פונה " :ריגשת אותי" .כעבור  6דקות  :פונה " :חזרתי .איחרתי"? מתנדב" :לא
איחרת  מצוינת".
שיחה עם פונה אנורקטית עם דחף לפגיעה עצמית  :מתנדב" :אני יודעת שמאוד קשה לך עכשיו
אני רוצה להיות איתך ,אבל מכוון שיש עומס פניות מאוד גדול האם את מסכימה שנמשיך בשיחה
בעוד  12דקות? את חשובה לי" פונה " :אני לא רוצה להפריע לך ....נראה לי אני אלך לעשן
סיגרייה ולישון אני לא רוצה להעמיס "....מתנדב" :חמודה אם את לא הולכת לישון אז אני ארצה
להגיד לך לפחות לילה טוב לפני אז תני לי סימן בסדר"? פונה " :או קיי "...מתנדב" :אני איתך
בליבי גם אם אני לא משוחחת איתך ישירות" .כעבור מספר דקות ,פונה " :יצאתי קצת לנשום
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אוויר ...אל תדאגי ..אני לא אעשה שטויות "..כעבור  02דקות ,פונה " :אני עדיין חיה" .מתנדב:
"אני שמחה שאת כותבת לי! ואת עדיין איתי .....למרות שאני מקלידה לאחרים .תישארי שם
טוב"? פונה " :או קיי".
מן הראוי לציין כי השימוש בהפסקה מסוג זה מתאפשר אודות לתכונות הסביבה המקוונת בה
מתרחשת האינטראקציה – בשיחת צ'אט ניתן להשהות את הקשר מבלי לצאת מהצ'אט ,ועל ידי
כך לשמור על חוויה של רצף בקשר .לעומת זאת ,במפגשים פנים מול פנים או בשיחות טלפון
אפשרות זו אינה קיימת.

 .3מאפיינים המכוונים ליצירת שינוי
הרחבת פרספקטיבה – מן הניתוח עולה אסטרטגיה של שינוי קוגניטיבי אותה נוקט המתנדב,
הבאה לידי ביטוי בהרחבת הפרספקטיבה של הפונה .תחת אסטרטגיה זו ,המתנדב מעודד את
הפונה להתבוננות על אזורים אופטימיים וחיוביים ,המאופיינים בתקווה לשינוי .גישה זו באה
לידי ביטוי במספר אופנים:

א .עידוד הפונה להרחבת תפיסת המציאות " :אחי ,מבטיח לך שהכול אפשר לפתור ,גם את עניין
החובות"" ,ברגע שתקבל עזרה מקצועית אתה תוכל לחשוב בצורה שקולה וכבר תמצא את
הפיתרון ,זה ייפתר ".
ב .שינוי בדפוס החשיבה של הפונה – מעבר מצמצום להתרחבות נקודת המבט  -מתנדב " -ומה
הדברים הטובים שקורים"? ,פונה " :קודם כל אף אחד לא חולה ואף אחד לא מת ואף אחד
לא גוסס ,היו לי ביומיים האחרונים מבחנים שיחסית עברו בצורה סבירה ,וכנראה שאחרי
המבחנים אני אטוס לחופשה בחו"ל".
ג .שימוש במושגים חיוביים  -המתנדב מעודד את הפונה לחשוב באופן חיובי ,באמצעות שימוש
במושגים חיוביים ,כגון :מרגש ,נפלא ,צמיחה ,הצלחה ,טוב ,השתפרות ועוד .מתנדב – "תזכרי

שאת יכולה גם ליהנות מהעבודה וליהנות מעצמך"" ,דימוי נפלא! את יכולה להרחיב על
האחת שהיא בונה וצומחת?".
ד .הבניית השיחה על בסיס היגדים של הפונה ומינופם לחשיבה חיובית – המתנדב מבנה את
השיחה באמצעות שאלות מנחות ,הנחיות "קטנות" בתוך השיח של הפונה ,שימוש במושגים
שהפונה משתמשת בהם והפיכתם ממרכיב שלילי למרכיב חיובי ,מתן פרשנות חיובית
להתנהגות שהפונה מתארת ,ומציאת ההיבט החיובי בתוך הסיטואציה השלילית המתוארת
על ידי הפונה .שאלות מכוונות להפיכת השלילי לחיובי באות לידי ביטוי בהיגדים כגון" :את
יכולה להסיר בבקשה את ה"אני חייבת"?"" ,אבל אמרת' ,כשאתה מרגיש כל כך ריק' נכון? זה
אומר שגם את יודעת שזו רק הרגשה .זו לא המציאות" .פונה המתאר מצב שבו הוא מתקשה
במצבו מול בני משפחתו ,ושוקל ליטול את חייו .אירוע זה ממונף באופן הבא :
פונה ":אבל ברגע האחרון נשברתי ופשוט לא יכולתי [להתאבד]" .מתנדב" :אני חושב הפוך -
שברגע האחרון אספת את עצמך והתגברת על הכאב"
נורמליזציה – הנמכת העוצמה השלילית של המצוקה האישית ,והעברת המיקוד לקהילה הרחבה,
תוך הדגשת הנורמטיביות של המצב הנפשי של הפונה .השיח מתאפיין בהעברת המיקוד מהפונה
אל החברה הרחבה ,בנוסח " -יש עוד כמוך ...זה נורמלי ,"...תוך שימוש בלשון רבים או בגוף
סתמי בתיאור החברה הרחבה" :אני מכיר טוב מאד את מה שאת מתארת  -זה נכון אצל המון
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אנשים  -הם ממהרים לקבל ביקורות על עצמם וכאילו חוסמים מחמאות וחיזוקים"; "יש מישהו
שאין לו כמה חלקים באישיות? אצל כל אחד יש ,נכון?" ; "צריך לדעת לחזק את החלק החזק
והבריא ולקבל גם את החלק החלש .את מכירה מישהו שאין לו חלק חלש"; "לכולנו יש תקופות
קשות אבל החיים שלך ממש לא נהרסו"; "אתה יודע שהיום רוב האנשים נעזרו בשלב כזה או
אחר בפסיכולוג ,אין בזה שום בושה".
קונפרונטציה אמפאתית – אמצעי זה ליצירת שינוי מתבטא בכך שהמתנדב מציג עמדה מנוגדת
באופן מפורש לזו של הפונה ,מתוך מגמה להביא את הפונה לחשיבה מחודשת על העמדה שלו,
הנראית למתנדב כמזיקה לפונה" :אני מרגישה שאת מנותקת עכשיו ,אנחנו מנהלות דיון כזה
אקדמי ,על מנגנוני הגנה ואם זו נטייה שמשתנה או לא ,אבל אני לא מרגישה אותך"; "את מציגה
עולם מאוד שחור ולבן או שהכל בסדר ואין בעיה או שכלום לא פתור ואז כלום לא בסדר .אפשר
להציע לך פתרון ביניים"?
לקיחה עמדה מכוונת – מניתוח הצ'אט עולות התערבויות ישירות ומכוונות מצד המתנדבים.
בתוך כך ,נמצא כי מתנדבים נוטים לעיתים לתת המלצה קונקרטית ולהציע דרך מפורשת לפתרון
הבעיה" .אתה חייב בשבילך ובשביל הילדים שלך לפנות לפסיכולוג"; "מספיק גרוע שאתה עובר
את הדבר הקשה הזה ,למה שתעבור את זה לבד? אתה חייב לשתף מישהו".

.2

מאפיינים לשוניים
השפה המופנית אל הפונה היא שפה ענווה ופמיליארית ,שהיא שפת דיבור היוצרת קירבה,
הזדהות ואמון .זוהי שפה "בגובה העיניים" ,שהיא ההפך משפה מצווה ,שתלטנית ,העלולה
"לסגור" את הפונה ,או להרחיק אותו .הענווה בשפה מתאפיינת בשימוש בביטויים מקטינים
ויומיומיים " -קצת ,במידה מועטה ,באמת ,לאו דווקא מצוינים" ,פניה אישית – "תאמיני לי,
בבקשה ,יקרה ,יקירה ,השם הפרטי של הפונה ,אחי" ,וכן  -הדגשה לצורך היפוך" :ממש ממש
לא" .בשפה זו רבים ביטויי הקירבה ,המקנים תחושה של פמיליאריות .זוהי שפה רכה ,השזורה
במשפטי תנאי 'אם/אז' ,המגבירים את האמון ומאפשרים לפונה לשקול את דברי המתנדב,
הנשמעים בגדר הצעה או המלצה ,ולא כהוראה או כהנחייה פסקנית הבאה מלמעלה-למטה .להלן
דוגמות לכל אחד מן ההיבטים של השפה.
שפה ענווה  -השפה הענווה ,היא ,כאמור ,שפה המרבה בביטויי הקטנה והצנעה ,והיא מתבטאת
בטקסט כך" :תאמיני לי ...תשתדלי לא לחשוב עליה קצת ,אלא להיות קצת עם החלקים
הטובים ,שמתברר שאת כן מתחברת אליהם"" ,את יכולה להסיר בבקשה את ה"אני חייבת"?",
"נ' יקרה ,אני חושב שאת יכולה לקבל את עצמך בהמון אהבה וגאווה גם אם ההישגים שלך יהיו
טובים או טובים מאד ,ולא דווקא מצוינים" ,אחי ,מבטיח לך שהכל אפשר לפתור".
שפה פמיליארית  -נקיטת ביטויים המובילים לתחושת קירבה .זוהי שפה הכרוכה בהזדהות
ובהבעת אמפתיה בביטויים כגון" :אני מבין את ההרגשה"" ,כן ,מכיר את הסגנון"" ,צר לי
לשמוע ,יקירי"" ,אני שומע את הכאב שלך"" ,אני בוכה עכשיו איתך ,אחי"" ,אני מכיר את זה
אחי ,היה לי חבר."...
משפטי אם/אז  -השפה מאופיינת בריבוי משפטי תנאי ,ההופכים את השפה לשפה "רכה",
שאיננה פסקנית ואין בה ציווי או הטלת כורח .זוהי שפה המזמינה בחירה מתוך שיקול החלופות
הקיימות .להלן מספר דוגמות להיגדים מסוג של משפטי אם/אז" :ברגע שתקבל עזרה מקצועית
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אתה תוכל לחשוב בצורה שקולה וכבר תמצא את הפתרון"" ,אם היחסים טובים מאוד ,אני
ממליץ לספר"" ,אם אתה תשתכנע ותאמין  -כל היתר כבר יקרה"" ,אם את מתרגשת ,סימן שאת
מתחברת אליהם ,שאת לא דוחה אותם ,שהם לא זרים ,שהם באמת חלק ממך"\.

 .2מבנה השיחה
במרבית השיחות ,ניתן היה לזהות דפוס מבני קבוע ,אשר כלל שלושה שלבים ,שיצרו יחד תהליך
שלם – תחילת שיחה ,מהלך שיחה וסיום שיחה .תחילת השיחה וסיומה הינן בעלות אופי משותף
לרוב השיחות האפקטיביות ,בעוד שמהלך השיחה תלוי במאפיינים הספציפיים של הפנייה,
ובמיוחד בציפיות הפונה ,אופי הבעיה שהציג ויכולות ההתמודדות שלו.
תחילת השיחה  -תחילת השיחה מאופיינת בעיקרה בתגובות מתנדב ,שהן בלתי שיפוטיות .הללו
הן תגובות מכילות ,המעודדות את הפונה להמשיך ולהשיח את מצוקתו .מאפיין נוסף הוא שאלות
להבהרה ,מתוך מטרה לעודד פתיחות ואמון במתנדב ובשיחה .להלן דוגמות לשני מאפיינים אלה.
תגובות בלתי שיפוטיות לעידוד הרחבת השיחה" :בשביל זה אני כאן"" ,כן"" ,אני מבין"" ,זו
בוודאי חוויה ממש לא קלה"" ,זה באמת מצב קשה"" ,אני מבין את ההרגשה" .שאלות הבהרה:
"לאן פנית?"" ,למה אתה מתכוון 'אחרון'?"" ,מה פירוש בכיוון השני?"" ,קרה משהו היום?"" ,את
יכולה לשתף קצת בהרגשה שלך?"
מהלך השיחה – בהתאם לאופי הפנייה ,ניתן היה לזהות שני דפוסים מרכזיים של ניהול מהלך
השיחה  -נקיטת אסטרטגיות המכוונות ליצירת קשר או אסטרטגיות המכוונות ליצירת שינוי.
כמעט בכל המקרים נשמר רצף כרונולוגי אשר התבטא בכך שהאסטרטגיות המכוונות ליצירת
קשר הקדימו את האסטרטגיות המכוונות ליצירת שינויים.
סיום השיחה  -סיום השיחה מתאפיין בהצגת אופק פתוח ,מאתגר וחיובי והצעות קונקרטיות
להתרת הבעיה .להלן מספר דוגמות לכך" :תראי את זה כאתגר ,כהרפתקה ,לא כחובה לא
כאיום"" ,תשתדלי להתייחס לתיזה בתור משהו טוב ,מעניין .את תצליחי להגיש ,תזכרי שאת
יכולה גם ליהנות מהעבודה וליהנות מעצמך"" ,ממחר אנחנו מתחילים לקחת את עצמנו בידיים",
"לפעמים צריך תמיכה וזה בסדר גמור".

דיון
מטרותיו של המחקר הנוכחי היו הערכת היעילות של השיחות המתנהלות בצ'ט האישי וזיהוי
הגורמים המקדמים השגת תוצאה מוצלחת .לצורך השגת מטרות אלה נבחנו שתי נקודות מבט
היכולות להאיר את יעילות השיחות :נקודת המבט האחת היא זו של הפונים ,אשר התבקשו
למלא שאלון לאחר סיומה של השיחה .נקודת המבט השנייה מבוססת על פרשנות החוקרים ,אשר
ניתחו תמלילי שיחות שהוגדרו כיעילות .הקריטריונים להגדרת שיחות יעילות היו עדויות ישירות
בשיחה עצמה על שינויים שחלו אצל הפונים באחד מבין התחומים הבאים :רגשי ,קוגניטיבי,
התנהגותי או פיזיולוגי.
תשובות הפונים לשאלון הסגור הצביעו על שביעות רצון גבוהה מן השיחה ,באופן כללי.
יותר משמונים אחוזים מן המשיבים היו מרוצים מן השיחה והצהירו שיחזרו ויפנו לצ'ט האישי
אם ירגישו צורך בכך בעתיד .ממצא זה עולה בקנה אחד עם דיווחים קודמים ממחקרים שבחנו
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הערכה של טיפול נפשי מקצועי באינטרנט .כך ,למשל ,באחד המחקרים הראשונים על יעילות
עזרה מקוונת ( )Parks & Roberts, 1998נמצא שהטיפולים המקוונים לא היו שונים מטיפולי
פנים אל פנים בעומק היחסים (שנמדדו על ידי היגדים כמו "אני מרגיש שאני יכול לתת בו אמון
כמעט בכל נושא") וברוחב היחסים (שנמדדו על ידי היגדים כמו "מתחילת המפגש אנחנו יכולים
לעבור בקלות מנושא לנושא") .גם במחקר נוסף ( )Cook & Doyle, 2002נמצאה רמה גבוהה
יותר של איכות יחסים טיפוליים בטיפול המקוון מאשר בטיפול פנים אל פנים .המטופלים דיווחו
על עוצמה חזקה של תחושת ברית עם המטפלים ברשת ועל פחות עכבות מפני יצירת קשרים
רגשיים מאשר בטיפול פנים-אל-פנים .המחקר הנוכחי מרחיב ,אם כך ,את העדות על שביעות רצון
מסיע מקוון גם להקשר של עזרה ראשונה נפשית מבוססת-מתנדבים.
שביעות הרצון של הפונים מהוה מדד חשוב בהערכת הסיוע ,אך אינה מספקת עדות
ברורה ליעילותו ,שכן לא ניתן להסיק משביעות הרצון על שינויים כלשהם שהתרחשו בעולמם
המיוסר של הפונים .תוצאות המחקר הנוכחי סיפקו עדות כזו והראו שהצ'ט האישי תרם – לפי
דיווחיהם של הפונים – לשינויים בתחום הרגשי ,בתחום הקוגניטיבי ובתחום ההתנהגותי .השינוי
הרגשי התבטא בשיפור ההרגשה הכללית ובתחושת הפונה שמישהו מבין אותו והוא אינו לגמרי
לבד.
השינוי הקוגניטיבי התבטא באימוץ חשיבה שונה ,כמו ,למשל ,זווית ראייה מעודדת יותר על
המצב מעורר הלחץ שבגללו פנו לעזרה .השינוי ההתנהגותי מתבטא במתן כלים לקבל החלטות או
לבצע שינויים ממשיים במצב מעורר לחץ .הניתוח הכמותי הראה שהשפעת השיחה על המצב
הרגשי הייתה חזקה יותר מאשר השפעתה על השינוי בחשיבה או על השינוי ההתנהגותי .ניתן
לייחס ממצא זה לעובדה שהתרומה הרגשית נובעת  -בחלקה לפחות – מן הקשר הבין אישי
המתפתח בין הפונה במצוקה לבין המתנדב המקשיב והמבין .קשר זה מתפתח במהלך השיחה ועל
כן השפעתו יכולה להיות מיידית בעוד אשר שינוי בחשיבה או קבלת כלים לשינוי בהתנהגות
מצריכים זמן על מנת ליישם אותם בחי היום-יום של הפונה.
ממצא מעניין התקבל בנוגע לקשר בין השפעת השיחה לבין מין הפונה והוא העלה
שהשפעתה המקדמת של השיחה במישור הרגשי נתפסה כגבוהה יותר על ידי נשים מאשר על ידי
גברים .ממצא זה עקבי עם מחקרים קודמים אשר הראו שנשים מפיקות תועלת רבה יותר מטיפול
נפשי מקצועי מאשר גברים (ראו למשל  (Chen, Jordan, & Thompson, 2006 ,והוא מרחיב את
טווח ההכללה של הממצאים הקודמים מטיפול מקצועי לעזרה ראשונה נפשית בתנאים של
אנונימיות .לנוכח הממצא בדבר השיעור הגבוה יותר של נשים בפניות לעזרה המקוונת (ראו מחקר
א' לעיל) מתברר שההבדל בינן לבין גברים בתחום הסיוע הנפשי אינו מוגבל רק לנכונות גבוהה
יותר לפנות לעזרה אלא בא לידי ביטוי גם בתהליך הסיוע עצמו.
זווית ראייה נוספת על יעילות השיחה התקבלה מדיווחי הפונים בנוגע לפעולות שהם
מתכננים לעשות בעקבות השיחה .הניתוח האיכותני של התשובות לשאלה הפתוחה בנושא זה
העלה שני סוגים של פעולות .האחד – המשך קבלת סיוע נפשי ממקורות בלתי פורמאליים ,כמו
בני משפחה וחברים או ממקורות פורמאליים כמו מטפלים ויועצות חינוכיות .כיוון זה יכול להעיד
על הצלחת השיחה מכיוון שהקשר עם ער"ן מוגדר כסיוע ראשוני ואין בכוחו לחולל שינויים לטווח
ארוך .לפיכך ,אחת ממטרותיו של ער"ן היא לקדם את המשך התהליך של קבלת סיוע והמנדבים
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מונחים בתהליך ההכשרה לעודד את הפונים להמשיך בתהליך הסיוע במסגרות קבועות .השני –
יישום רעיונות שעלו בשיחה עם המתנדב ,כמו שיטות להרגעה ,פנייה להתנדבות וחידוש חיפוש
עבודה .כיוון זה מביא לידי ביטוי את המשך הסיוע העצמי של הפונה באמצעות כלים שיקבל מן
המתנדב במהלך השיחה.
הערכת יעילות השיחה מנקודת מבטם של הפונים ,כפי שנחשפה בניתוח התשובות
לשאלון הסגור ,אפשרה ללמוד על התוצר שהתקבל בסופה של האינטראקציה בינם לבין
המתנדבים .באופן כללי ,תוצר זה התבטא בשביעות רצון גבוהה מן השיחה ובאופן מפורט יותר,
בשינויים שחלו אצל הפונה ,באחד או יותר משלושה מישורים – רגשי ,קוגניטיבי או התנהגותי.
במטרה ללמוד על התהליכים שהובילו לתוצר המוצלח בשיחות נעשה שימוש במתודולוגיה שונה,
אשר התבטאה בניתוח עומק של תמלילי שיחות ,אשר הוגדרו כמוצלחות .בחירת השיחות
המוצלחות התבססה על אמירות מפורשות של הפונה בדבר תרומתה של השיחה עבורו ,שנכתבו
בסיומה של השיחה .בחירה זו תוקפה באמצעות ניתוח התמלילים עצמם ,אשר הצביע על
שינויים שהתרחשו במהלך השיחה בתחום הפיזיולוגי (הרגעה) ,בתחום הרגשי (שיפור במצב
הרוח) ,בתחום הקוגניטיבי (רכישת תובנות חדשות לגבי הבעיה) או בתחום ההתנהגותי (ויתור על
כוונה לבצע התנהגות מזיקה).
ניתוח השיחות העלה ארבעה אמצעים בהם השתמשו המתנדבים ,אשר ניתן לייחס להם
את התוצאה המוצלחת של השיחה :שימוש באסטרטגיות של יצירת קשר ,שימוש באסטרטגיות
של יצירת שינוי ,שמירה על מבנה של שיחה ושימוש במשאבים לשוניים מקדמים במהלך
השיחה .ארבעת האמצעים האלה זוהו בכל השיחות אם כי הביטוי הספציפי שלהם היה שונה.
כך ,למשל ,במטרה ליצור קשר עם הפונים ,מתנדבים השתמשו בטכניקות שונות ,כאשר לא בכל
המקרים נעשה שימוש באותן הטכניקות.
אסטרטגיות של יצירת קשר :כמעט בכל השיחות ניתן היה לזהות שלוש טכניקות בהן
השתמשו המתנדבים בחלקה הראשון של השיחה והן היו מיועדות ליצור קשר רגשי בינם לבין
הפונה המיוסר :הכלה ,תמיכה רגשית והעצמה .ההכלה התבטאה ביצירת מרחב רגשי ,שבו הפונה
הרגיש מספיק בטוח כדי להביא את ה"אני" האותנטי שלו ולשתף בחוויות פנימיות ,שחלקן קשות
ומאיימות ,כמו מחשבות על מוות .תמיכה רגשית ניתנה באמצעות אמירות מפורשות של המתנדב,
אשר הביעו הבנה לעולמו הפנימי של הפונה והעצמה התבטאה בזיהוי משאבים פנימיים של
הפונה ,כפי שעלו בשיחה ,והעלאתם למודעות שלו.
בנוסף על שלוש האסטרטגיות הללו של יצירת שינוי ,המוכרות היטב בהקשר של טיפול
נפשי ,עשו המתנדבים שימוש בשתי אסטרטגיות ייחודיות להקשר של עזרה ראשונה נפשית
בסביבה מקוונת .האסטרטגיה האחת היא היענות כמעט מוחלטת לצרכים רגשיים ראשוניים של
הפונה  -צורך בחיבוק ,בביטחון ,באהבה .ההיענות לצרכים אלה התבטאה במסרים ישירים של
חיבה ,כמו שליחה של חיבוק או שימוש במלים הלקוחות מהשדה הסמנטי של קשרים קרובים,
כגון "יקרה שלי" .ניתן להניח ששני מקורות חברו יחדיו לשימוש באסטרטגיה זו .ראשית ,ההקשר
הער"ני של האינטראקציה – הקשר עם הפונה מכוון להעניק תמיכה חד פעמית  .טיפול מתמשך
מכוון ליצירת שינוי הבא מתוך המטופל ולכן מטפלים לא היו ,כנראה ,נענים באופן מלא לצרכים
רגשיים ראשוניים של המטופל .שנית ,תכונות הסביבה המקוונת ,המאופיינת בהסרת עכבות מפני
ביטוי ישיר של רגשות (  . )Suler, 2004סביר להניח שמשפט כמו "אני אוהב אותך" לא היה נאמר
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גם על ידי מתנדב ער"ן בשיחה טלפונית .האסטרטגיה הייחודית השנייה היא שילוב הפסקה
במהלכו של הצ'ט .המדובר הוא בפסק זמן המוסכם על שני השותפים לשיחה ,שאחריו היא
ממשיכה .לכאורה ,הפסקה כזו עלולה לחבל ברציפות השיחה ולפגוע בהצלחתה .אולם ניתוח
התמלילים הראה שהיא מילאה תפקיד מקדם ביצירת הקשר .כיוון שהמתנדב נשאר ברקע ,וזמין
לחזרה לשיחה כשהפונה שב מן ההפסקה ,היא אינה נחווית כנטישה כי אם כליווי באופן שקט.
לכן ההפסקה פתחה מרחב לפונה לנסות לעבד ולעכל את הרגשות והמחשבות העולים מן הקשר.
השימוש בכל האסטרטגיות הללו ,המכוונות ליצירת קשר ,הצליח להעניק לפונה חוויה
של חיבור רגשי בינו לבין המתנדב .חוויה כזו סייעה להעניק לפונה את ההרגשה נוסכת הביטחון,
שהוא אינו לבד בעולם .תהליך של יצירת קשר רגשי מעורר אמון ,מוכר היטב בתחום הטיפול
הנפשי והוא מכונה יצירת ברית טיפולית .מחקרים הראו שהיווצרותה של ברית כזו מקדמת מאד
את הצלחתו של הטפול (למשל .)Horvath & Luborsky, 1993 ,המחקר הנוכחי מראה שיצירת
ברית טיפולית אינה מותנית בתהליך מתמשך המתרחש בין מטופל לבין מטפל מקצועי בחדר
הטיפולים .מתברר שניתן להעניק לפונה חוויה של ברית טיפולית ,גם באינטראקציה חד פעמית
המתרחשת בסביבה מקוונת (גם אם עוצמתה נמוכה יותר מאשר בטיפול מתמשך) .יחד עם זאת,
מן הראוי להבחין בין שני ההקשרים של הסיוע הנפשי .בתהליך מתמשך של טיפול ,הברית
הטיפולית סוללת את הדרך להיווצרות שינויים משמעותיים ויציבים ברווחתו הנפשית ובתפקודו
החברתי של המטופל .המפגש החד פעמי המתרחש בהקשר של ער"ן אינו יוצר את התנאים
ליצירת שינוי ארוך טווח אולם הוא מאפשר להעניק לפונה חוויה של שותפות רגשית ולפוגג זמנית
את הבדידות החריפה המחבלת במצבו הנפשי של הפונה .חוויה כזו ,שהפונה יכול לחזור
ולהתנסות בה בשיחות נוספות עם ער"ן ,עשויה לסייע בשמירה על איזון נפשי ולאפשר לפונה
להמשיך ולתפקד על אף הלחצים בו הוא נתון .משמעותה של הברית הטיפולית לקידום המצב
הרגשי של הפונה קיבלה תמיכה מתשובותיהם של הפונים בשאלון ,שם הם הדגישו .שתרומתה של
השיחה עבורם נבעה מכך שהמתנדב לא שפט אותם (הכלה) והצליח לטעת בהם א ההרגשה שהם
אינם לבד.
אסטרטגיות של שינוי :ניתוח התמלילים העלה מגוון רחב של טכניקות בהן השתמשו
המתנדבים במטרה ליצור שינוי מתמשך אצל הפונה .כמעט כל הטכניקות הללו מכוונות ליצור
שינוי קוגניטיבי אצל הפונה ,כלומר לסייע לו בעיצוב משמעות שונה לאירוע מעורר הלחץ או
ליכולת ההתמודדות שלו עם חווית הלחץ ,שנראית לו כבלתי ניתנת לפתרון .אסטרטגיה של שינוי
קוגניטיבי לא התפתחו בסביבה המקוונת והן מוכרת היטב מן ההקשר הטיפולי .היא מהווה את
ליבה של הגישה הקוגניטיבית אשר מקובלת כאחת הגישות הטיפוליות השכיחות ביותר בזירת
הטיפול הנפשי המתרחש פנים-אל-פנים .יחד עם זאת ,הסביבה המקוונת מספקת תנאים היכולים
לקדם ולשפר את יישומן של הטכניקות המכוונות לשינוי קוגניטיבי .התנאי העיקרי הוא זמינותו
של הטקסט הכתוב לדמות המסייעת (המתנדב ,במקרה שלנו) במהלכה של האינטראקציה עם
הפונה לעזרה .הואיל ועיקרה של הגישה הקוגניטיבית הוא בהצעת משמעות שונה לחשיבתו של
הפונה ,יש יתרון עצום בכך שהתוצר המדויק של חשיבה זו מוצג בפני המסייע בצורה של טקסט,
אותו הוא יכול לשוב ולקרוא וממנו הוא יכול לבחור ציטוטים במטרה להציע להם פרשנות שונה.
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מאפיינים לשוניים :הממצא בדבר תרומתה של השפה לקידום היעילות של השיחות
בצ'ט מעוגן התפקיד המרכזי שהיא ממלאת בתקשורת הבין אישית בסביבה המקוונת .חשיבותה
המיוחדת של השפה המילולית נובעת מהיעדרם המוחלט של רמזים בלתי מילוליים בצ'ט האישי
( .(Crystal, 2006רמזים אלה ,כגון הבעות פנים ,תנועות גוף והנגנה (אינטונציה) ,נחוצים לצורך
הבנה מלאה של המסרים המועברים בין השותפים לתקשורת .באינטרנט התפתחו אמצעים
חלופיים הממלאים את תפקידם של הרמזים הבלתי -מילוליים ואחד מהם הוא שימוש באמצעים
לשוניים בשפה הכתובה ,השזורים בטקסטים של השותפים לתקשורת.
הניתוח הלשוני הראה שהמשאבים הלשוניים בהם השתמשו המתנדבים סייעו הן ביצירת
הקשר עם הפונים והן ביצירת שינוי קוגניטיבי .המסרים שהועברו באמצעות המשאבים הלשוניים
(שאולי לא היו מודעים למתנדבים שהשתמשו בהם) השלימו את המסרים הישירים שהעבירו
המתנדבים לפונים ,חיזקו אותם ויתכן שמנעו פרשנות חלופית למסר המילולי הישיר ,שנשלח ללא
הליווי של המידע הלא-מילולי ,הממלא תפקידים אלה בתקשורת פנים-אל-פנים.
המאפיין הלשוני העיקרי ,אשר סייע ביצירת הקשר עם הפונים היה שימוש בשפה ענווה
ופמיליארית .ריבוי השימוש בביטויים של הקטנה והצנעה ,משפטי תנאי ,ביטויים של הבנה
ואמפתיה מעביר מסרים של קירבה ,אמון ,שותפות .השפה הענווה מסייעת למתנדב לעצב מערכת
יחסים "בגובה העיניים" ,אשר מדגישה את השוויון האנושי בין שני השותפים למפגש ואת
השותפות של שני הצדדים בקידום תהליך הסיוע .קשר כזה עשוי לקדם את האמון בין הפונה לבין
המתנדב מכיוון שהוא מחליש את השפעתה של מערכת היחסים הלא-שוויונית ,אשר טבועה בקשר
המתנהל בין הפונה לסיוע לבין המסייע לו .חשיבותו של קשר מסוג זה בקידום הטיפול הנפשי
הודגשה על ידי ההשקפה ההומניסטית בפסיכולוגיה (  ) Rogers, 3353אשר גרסה כי "האדם" ולא
"המטופל" הוא השותף של המטפל לתהליך הסיוע .תמיכה מחקרית בתרומתו של קשר "בגובה
העיניים" התקבלה במחקר שבחן שיחות טלפוניות בין פונים לער"ן לבין מתנדבים ,ומצא שאחד
המאפיינים של השיחות היעילות היה יכולתם של המתנדבים לעצב קשר המדגיש את השוויון
האנושי (  . ) Gilat & Rosenau, 2011המאפיין הלשוני העיקרי אשר סייע ביצירת שינוי בחשיבה
של הפונה היה שימוש מוגבר במלים וביטויים בעלי משמעות חיובית .בחלק מן המקרים המתנדב
הציע בעצמו ביטויים כאלה ובחלק אחר מן המקרים המתנדב מינף ביטויים שכתב הפונה לכיוון
החיובי והמעודד .היעד של השימוש באמצעי הלשוני הזה היה עידוד הפונה להמיר את דפוס
החשיבה השלילי לדפוס חיובי ומעודד.
מבנה השיחה :ניתן היה לזהות בתמלילים דפוס של מבנה ,אשר חזר על עצמו ברוב
השיחות .דפוס זה היה מורכב משלושה חלקים :החלק הראשון התבטא בפתיח מכיל ,אשר קידם
את הפתיחות של הפונה ועודד את הרחבת השיח באמצעות שאלות הבהרה .החלק השני כלל את
מהלך השיחה ,וניתן היה לזהות בו שני רכיבים :יצירת קשר של אמון עם הפונה ,תוך שימוש
במגוון אסטרטגיות שכוונו לכך ,והצעות ליצירת שינויים אצל הפונה ,שהתבטאו בעיצוב משמעות
שונה ,מעודדת יותר ,למצבים מאיימים ולתפיסות עצמיות שליליות .החלק השלישי סיים את
המפגש בין הפונה לבין המתנדב ,ואופיין על ידי הצגת אופק פתוח ,מאתגר וחיובי הצעות
קונקרטיות להתמודדות עם הבעיה ועידוד המשך קבלת סיוע.
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סיכום
העבדה הנוכחית בחנה את התרומה של עזרה ראשונה נפשית ,הניתנת על ידי מתנדבים מיומנים,
עבור אנשים במצוקה הבוחרים לפנות לסיוע בסביבה מקוונת .סוגיה זו נבחנה באמצעות שלושה
מחקרים שונים ,שכל אחד מהם התמקד בהיבט שונה של הסיוע המקוון .המחקר הראשון התמקד
בשרטוט הפרופיל הסטטיסטי של הפונים לשרות המקוון של ער"ן ושל סוגי הבעיות שהם מציגים
בשיחות .הממצאים הצביעו על כך ,שבני נוער ואנשים צעירים מהווים את החלק העיקרי
באוכלוסיית הפונים ושהם מבקשים סיוע במגוון רחב מאד של תחומי בעיות .ממצא זה מאיר את
תרומתו הייחודית של הסיוע המקוון עבור אוכלוסייה זו ,שכן היא מאופיינת ברתיעה מפני פנייה
לעזרה אל מקורות מקצועיים הפועלים בסביבה פנים-אל-פנים .הסביבה המקוונת מסירה ,ככל
הנראה ,את העכבות מפני פנייה לעזרה פנים-אל-פנים ומעניקה את הביטחון הרגשי הדרוש לצורך
חשיפה אישית ובקשת עזרה .לנוכח מצבי המשבר והמצוקה האופייניים למתבגרים וצעירים ,יש
חשיבות ייחודית לזמינותה של סביבה תומכת ,שמוכרת היטב לאוכלוסייה זו ,אשר עשויה למנוע
הידרדרות במצב הנפשי ולקדם את הרווחה הרגשית.
המחקר השני עשה שימוש בניתוח תמלילים של צ'טים אישיים על מנת להתבונן באופן
מעמיק בתרומתו של הצ'ט האישי עבור אנשים המתקשים לפנות לסיוע מקצועי .לשם כך נותחו
תמלילי שיחות עם פונות הסובלות מאנורקסיה או מפגיעה מינית .הבחירה בקבוצות אלה נבעה
מכך שהן מאופיינות בקושי ניכר לפנות אל עזרה מקצועית .ממצאי המחקר העלו שהאינטראקציה
עם המתנדבים בסביבה המקוונת אפשרה לפונות לחשוף את עולמן הפנימי המיוסר באופן אותנטי,
ולזכות בהקשבה ,הכלה ותמיכה .לחוויה זו יכול להיות ערך טיפולי ייחודי ,לנוכח הגישה שלהן
כלפי הסביבה  .גישה זו מתבטאת בתחושה של הדרה ,ניכור ועשיית מאמצים גדולים להסתיר את
המתרחש בנפשן .התוצאה של גישה זו היא תהליך מתמשך של שחיקה נפשית וחוויה של יציאה
ממעגל החיים .האינטראקציה עם המתנדבים בסביבה המקוונת מעניקה להן חוויה של חיבור
למעגל זה .העזרה הראשונה הנפשית אמנם אינה יכולה לחולל שינויים לטווח ארוך אך היא יכולה
לסלול את הדרך לתהליך של סיוע מקצועי ,שבכוחו לחולל שינויים אלה.
המחקר השלישי בחן את יעילות השיחות בצ'טים האישיים ,מנקודת המבט של הפונים
(שהשיבו על שאלונים) ומנקודת המבט הפרשנית של החוקרים (שניתחו תמלילי שיחות אשר
הסתיימו בהצלחה) .הממצאים הראו שהפונים הביעו שביעות רצון גבוהה מן השיחות והעריכו
שהן תרמו להן במישור הרגשי ,הקוגניטיבי וההתנהגותי .התרומה הרגשית ,שנמצאה כמרכזית,
התבטאה בעיקר ביצירת חיבור רגשי עם הפונה ,אשר העניק לו את ההרגשה שהוא אינו לבד.
התרומה הקוגניטיבית התבטאה בקידום חשיבה יותר אופטימית לגבי מצבו של הפונה והתרומה
ההתנהגותית התבטאה בהעלאת דרכי פעולה להתמודד עם הקושי .עוד נמצא שהפונים ייחסו את
העדפתם לסביבה המקוונת במספר מאפיינים  ,המוזכרים גם בספרות המקצועית :האפשרות
לשמור על אנונימיות ,השימוש בטקסטים כתובים בתהליך התקשורת ,הזמינות והנגישות
הגבוהים והגישה של מתנדבי ער"ן .הניתוח הפרשני העלה ארבעה אמצעים בהם השתמשו
המתנדבים ,אשר ניתן לייחס להם את התוצאה המוצלחת של השיחה :שימוש באסטרטגיות של
יצירת קשר ,שימוש באסטרטגיות של יצירת שינוי ,שמירה על מבנה של שיחה ושימוש במשאבים
לשוניים מקדמים במהלך השיחה .כל האמצעים מהווים מיומנויות שניתן לרכוש אותן ולפיכך
91

ממצאי המחקר הפרשני הם בעלי השלכות יישומיות בהדרכה הניתנת למתנדבים  -וגם לאנשי
מקצוע – המגישים סיוע נפשי.
ממצאי העבודה הנוכחית מצביעים על כך שסיוע של מתנדבים הניתן בסביבה מקוונת
יכול להיות מקור רב ערך במאגר השירותים המעניקים סיוע נפשי .לנוכח הפער העצום בין הצורך
של האוכלוסייה בסיוע נפשי מצד אחד וזמינותם הנמוכה של שירותי סיוע מצד שני ,ולנוכח
ההתרחבות הבלתי פוסקת של הסביבה המקוונת במציאות החברתית ,יש חשיבות להרחיב את
יישומיה של העזרה המקוונת ולהגדיל את מעגל המשתמשים בה.

המלצות
.3

לנוכח ההימנעות של רבים מבני הנוער הזקוקים לסיוע נפשי לפנות למקורות מסורתיים,
ולאור תוצאות המחקר ,המצביעות על נוכחות גבוהה של בני נוער באוכלוסיית הפונים
לסיוע מקוון ,מומלץ להגביר את הפרסום בקרב בני נוער בנוגע לפנייה לעזרה באינטרנט.
פרסום כזה יכול להיעשות במסגרת בתי הספר – על ידי היועצות – ובמסגרות של חינוך
בלתי פורמאלי .הפרסום יציג את התנאים בהם ניתנת העזרה המקוונת מבוססת-מתנדבים,
כגון האנונימיות ,ואת היישומים המקוונים בהם היא ניתנת .יש מקום להדגיש את
האינטרנט כסביבה הטבעית שבתוכה פועלים כיום בני הנוער ,ולרתום סביבה זו למען
רווחתם הנפשית של אלה הזקוקים לסיוע נפשי.

.0

תוצאות המחקר מראות שבנים פונים לעזרה הרבה פחות מבנות ,גם כאשר הפונה נשאר
אנונימי ומוסברות בכך שפנייה לעזרה נתפסת כמאיימת על הדימוי ומקבלת משמעות של
תלות וחולשה .מומלץ לשלב בתכניות של כישורי חיים הסבר על פנייה לעזרה ,המציג צעד
זה כמקור לעוצמה ולא כעדות לחולשה.

.1

נפגעות תקיפה מינית וחולות ונשים הסובלות מהפרעות אכילה ,אשר מתקשות לפנות לסיוע
נפשי מקצועי ,מוצאות בצ'ט האישי סביבה מכילה ותומכת .מוצע לשלב ערוצי סיוע
מקוונים בשירותי הסיוע הנפשי המוצעים לנפגעות תקיפה מינית (כמו מרכזי הסיוע)
ובשירותי הסיוע בהפרעות אכילה.

.3

זיהוי המאפיינים המקדמים תוצאה מוצלחת של שיחה בצ'ט האישי יכול לסייע בתכניות
הדרכה למתנדבים העונים לפניות באינטרנט וכן למטפלים מקצועיים באינטרנט.
המשתתפים בתכניות אלה ילמדו על אסטרטגיות ליצירת קשר רגשי ,אסטרטגיות לשינוי
קוגניטיבי ועל מאפיינים לשוניים בהם ניתן להשתמש במהלך השיחה על מנת לקדם את
יעילותן של האסטרטגיות האלה.

.5

במחקר הנוכחי נבדקה המסגרת המקוונת של צ'ט .יש מקום לבחון במחקר נוסף את
מאפייני המסגרות המקוונות הנוספות בפנייה לעזרה ,כגון פורום ודואר אלקטרוני,
ולהשוות את האפקטיביות שלהם עבור הפונים.

.3

המחקר הנוכחי בחן את מאפייני הפונים לעזרה מקוונת ואת אפקטיביות השיחות בצ'ט .אם
התנאים מאפשרים ,יש מקום להמשיך ולחקור את המשך ההתמודדות של הפונים לעזרה
במסגרות נוספות ,לאחר קבלת התמיכה הראשונית המקוונת .דהיינו :אילו אפשר היה ,ואם
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הפונים לקבלת סיוע יסכימו לכך ,יש מקום להמשיך ולעקוב מחקרית לעומק ,ולאורך זמן,
אחר מספר פונים לעזרה (חקר מקרה מרובה) ,כדי ללמוד על ההשלכות של העזרה המקוונת
הראשונית ועל תהליך ההתמודדות שלה הפונים עם הבעייה שבשלה פנו לקבלת סיוע.
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