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ְיּפִטּפּול  ְסקַּ ִריֹוֹו ּפְ רֹוִני / בַּ

ְלָחן יֹוֵדעַּ  שֻּׁ ו הַּ ק קַּ רַּ
ֵּפרּוש ת לַּ חַּ ִמתַּ שֶׁ

ל ְיֵחָפה גֶׁ ת רֶׁ פֶׁ טֶׁ ָיד ְמלַּ



הגדרות שונות לטיפול מרחוק

דיון

רקע

סוגיות מרכזיות

טפסים ודגשים

Internet delivered therapy

Cyberspace
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Cyber therapy

Virtual therapy

Online therapy

Digital therapy

E-therapy

Telemedicine

Telehealth

Remote therapy

Computer mediated psychotherapy

Technology mediated therapy

Video mediated therapy

The digital third



הגדרות שונות לטיפול מרחוק

דיון

רקע

סוגיות מרכזיות

טפסים ודגשים

Cyberspace
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Online therapy

Telemedicine

Remote therapy

Video mediated therapy



מרחוקטיפולאודותרקע

דיון

רקע

סוגיות מרכזיות

טפסים ודגשים
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התכתבות טיפולית
Therapeutic

correspondence

מוקדי תמיכה טלפוניים
Telephone 
helplines 

טיפול באמצעות וידאו
Video therapy

(פ"פא)טיפול פנים אל פנים 
Face to face therapy
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התכתבות טיפולית
Therapeutic

correspondence
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התכתבות טיפולית
Therapeutic

correspondence

טיפול מרחוק במבט היסטורי

1897 1953 1972
מוקדי תמיכה טלפוניים

Telephone
helplines 

טיפול באמצעות וידאו
Video therapy

1980 1995 2003

פסיכותרפיה קבוצתית 
באמצעות וידאו

Wittson et. al.+
Stanford and UCLA 

Computer conference

מוקדי תמיכה רגשית

מוקד טלפוני 
למניעת אובדנות

(The Samaritans 
service– England)

מוקד גמילה מעישון טלפוני
U.S. National Cancer Institute 

Quitline center

ל "טיפול באמצעות דוא Sommers, 

Ph.D.

פורומים אינטרנטיים 
לתמיכה רגשית

ISMHO

(סמס)מסרונים 

מכתבים בדואר רגיל
(Freud)

2011

וידאו תרפיה במחשב האישי
Skype

וידאו תרפיה באפליקציה לנייד
Skype; Zoom; Talk-space; VIda

Text – טקסט

Audio – שמע

Visual – ויזואלי



(Suler, 2008)מושגים חשובים –טיפול מרחוק 

דיון

רקע

סוגיות מרכזיות

טפסים ודגשים
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1. Synchronous / Asynchronous -

2. Text / Sensory -

3. Imaginary / Realistic -

4. Automated / Interpersonal -

5. Individual / Group

LIVE ב- היעדר נוכחות משותפת/ נוכחות

(E-mail vs Live chat)

חושי/ מלל בלבד

(Wearables , וידאו, אודיו)

  (VR)מציאותי או דמיוני

פרסונלי/ אוטומטי

(אפליקציה לעומת תקשורת אנושית)

קבוצתי/ פרטני



בוידאוסדנא קבוצתית לגמילה מעישון אונליין 

דיון

רקע

סוגיות מרכזיות

טפסים ודגשים
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1. Synchronous / Asynchronous -

2. Text / Sensory -

3. Imaginary / Realistic -

4. Automated / Interpersonal -

5. Individual / Group

LIVE ב- היעדר נוכחות משותפת/ נוכחות

(E-mail vs Live chat)

חושי/ מלל בלבד

(Wearables , וידאו, אודיו)

  (VR)מציאותי או דמיוני

פרסונלי/ אוטומטי

(אפליקציה לעומת תקשורת אנושית)

קבוצתי/ פרטני



תקשורת בווידאו כנקודת מפנה

דיון

רקע

סוגיות מרכזיות

טפסים ודגשים

..." in this book we mostly focus on
online videoconference therapy,
the more advanced technologies that
make the sessions “closer to reality”…
and threatens to replace the
traditional face-to-face (f2f) meetings”.

Weinberg, H., & Rolnick, A. (2020).

Theory and practice of online therapy.
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?חילול הקודש–טיפול אונליין 

דיון

רקע

סוגיות מרכזיות

טפסים ודגשים
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?חילול הקודש–טיפול אונליין 

דיון

רקע

סוגיות מרכזיות

טפסים ודגשים

"מדובר בהפרה בוטה של הסטינג הטיפולי? איך מישהו בכלל חושב לעצמו שזה אפשרי"
)Kudiyarova, 2013(

אמיתילהשאיר את הטיפול בדיבור : גופים בחדר
(Sherry Turkle; Gillian Isaacs Russell; Todd Essig, 2018)

:החשיבות של שהייה משותפת בחדר נתמכת על ידי מחקרים"
,מחוות גופניות והאפקט של לחלוק יחד את אותו מרחב פיזי, ריח, קשר עין, העוצמה של תקשורת לא מילולית

"נמצאו כמהוות חלק בלתי נפרד מהתהליך הטיפולי ומהתהוות של שינוי נפשי משמעותי במהלך טיפול

יותר ויותר פסיכותרפיסטים בימינו נכנעים לפיתוי של הימנעות מהתמודדות עם מורכבויות העולות במפגש "
"טיפולי פנים אל פנים ובמקום זאת בוחרים בנוחות של עיסוק בטיפול אינטרנטי מרחוק

,לגונן על המרחב הטיפולי הפיזי הכולל נוכחות אנושית בלתי אמצעית–למטפלים יש תפקיד מכריע כיום "... 
"אל מול התרבות הדיגיטלית העולה וגואה
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“It ain't real if you can’t possibly

kiss or kill your therapist”
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?חילול הקודש–טיפול אונליין 

דיון

רקע

סוגיות מרכזיות

טפסים ודגשים

אינטרפרסונליות–נוירוביולוגיותנקודות מבט של תיאוריות 

Alan Schore (2003), Daniel Siegel (1999), Louis Cozolino (2013)

בעת קרבה לאדם אחר מופעלים אצלנו ( Polyvagal theory, 2011)ס'פורגשל הפוליווגאליתעל פי התיאוריה "
...ברמה המיידית מנגנונים אשר בוחנים עד כמה בטוח במחיצתו של האחר על ידי קריאת שפת גופו

,קצב הנשימה, הישיבה, בטיפול מרחוק גלויים בעיקר את הפנים בזמן שמידע חשוב אודות תנוחת הגו 
. סמויות מן העין( החזקה מסוימת של הידיים, הקשות עדינות על הכיסא)ותנועות מוטוריות עדינות 

"גם הם נעדרים, שהינם חשובים בתקשורת בין אישיתופרומוניםריח 

האפקט הטיפולי בפסיכותרפיה נובע לא רק משיחה ודיבור אלא מוויסות הדדי ברמה הגופנית והמוחית"
...(Right brain to right brain communication \ The peripheral nervous system)

..."לא צפוי כי תהליך וויסות זה יוכל להתקיים ללא מפגש פיזי ונוכחות גופנית

Weinberg, H., & Rolnick, A. (2020)

כל הזכויות שמורות לאוהד אשור   ©
MA Clinical Psychology      



?או שינוי טבעי שכדאי ללמוד להסתגל אליו

דיון

רקע

סוגיות מרכזיות

טפסים ודגשים
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–תקשורת אונליין –יני'הג"
. יצאה מהבקבוק ולהחזיר לאחור את השעון זו לא אופציה

 (interpret)העתיד שייך לאלו שיהיו מסוגלים לפרש
( manage the transference)ולנהל את הטרנספרנס

"ואון ליין–ליין -או 
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אינטרפרסונלי-נוירוביולוגיתמיכה מכיוון 

דיון

רקע

סוגיות מרכזיות

טפסים ודגשים

–מחובר למה שהוא מכנה , הקדום ביותר במונחים אבולוציוניים, הוואגוסגילה כי עצב ( 2011)ס'פורג"... 

, The social engagement system))מערכת החיבור החברתי 
..."והאוזניים( בעיקר החלק העליון)מערכת שמעצבבת באופן ישיר את שרירי הפנים 

–הבעות פנים הופכים ברורים יותר בפגישות אונליין ברזולוציה גבוהה "... 
."ייתכן וא  יותר מאשר במפגש טיפולי פנים אל פנים

Waters, F. S. (2016)

Weinberg, H., & Rolnick, A. (2020)
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מחקרים אודות טיפול מרחוק

דיון

רקע

סוגיות מרכזיות

טפסים ודגשים

:עבור אוכלוסיות יעד מגוונות כגון, היעילות של טיפול מרחוק הוכחה במספר רב של מחקרים

הפרעות אכילה 

Wagner et al., 2015

דיכאון 

Choi et al., 2014; Luxton et al., 2014; Mohr et al., 2008; Osenbach et al., 2013

OCDחרדה ו

Rees & Maclaine, 2015; Yuen et al., 2015

התמכרויות

King et al., 2014

ומדגישים כי בטיפול, חלק מהמטופלים א  מדווחים כי הם מעדיפים טיפול מרחוק על פני טיפול פנים אל פנים"
"לשת  את אשר על ליבם וחשים כי הטיפול אפקטיבי יותר עבורם, אונליין הם חשים בנוח יותר להיפתח

Day & Schneider, 2000; Simpson & Reid, 2014 כל הזכויות שמורות לאוהד אשור   ©
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, בצל הקורונה
...שאלת הלגיטימיות של טיפול מרחוק הופכת לא רלוונטית
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הסמכה לטיפול מרחוק

דיון

רקע

סוגיות מרכזיות

טפסים ודגשים
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טיפול קבוצתי אונליין
?באמצעות וידאו
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,זה לא אפשרי

זה לא יכול לעבוד

אין סיכוי שאפשר לבצע 

תהליך 

איכותי ומקצועי , משמעותי

מרחוק

?למה עושים מזה סיפור גדול

,מפגש הוא מפגש

קשר במילא נעשה מרחוק היום

אין הבדל בין

טיפול מרחוק לטיפול מקרוב



אפשרי ועשוי להיות יעיל ומשמעותי  
!אך דורש חשיבה רבה והיערכות מתאימה



דגש מרכזי על פורומים
לתמיכה רגשית 

ולא על ניהול קבוצות
באמצעות וידאו



מעט מאוד מחקרים וידע קליני בתחום
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סוגיות מרכזיות בהנחיית קבוצות מרחוק

דיון

רקע

מרכזיותסוגיות

טפסים ודגשים

נוכחות

יצירת
קשר טיפולי

סטינג 
וגבולות

היבטים 
טכנולוגיים

טיפול אונליין
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סוגיות מרכזיות בטיפול מרחוק

דיון

רקע

מרכזיותסוגיות
נוכחות

טפסים ודגשים
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: הגדרה של נוכחות טיפולית

שלו למפגש עם המטופל ( self)הבאתו של המטפל את כלל העצמי "
(in the moment)כאן ועכשיו 

"הרגשי והקוגניטיבי, הפיזי: במספר רבדים חווייתיים

Greenberg & Geller 2002



Digital vs
Non-digital

self

?איך המרחב הדיגיטלי משפיע עלינו–זהות אינטרנטית 

, באופלייןהאם אני באונליין דומה לעצמי מה הוא מעורר אצלנו

? האם אני מוצא את עצמי מוחצן ומעז יותר

?או דווקא מופנם וזהיר יותר



מעבר מן המעגל אל המסך המרובע

דיון

רקע

מרכזיותסוגיות
נוכחות

טפסים ודגשים

ה
ה
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?איך זה עשוי להשפיע
על הנוכחות שלנו כמנחים

על נוכחות חברי הקבוצה

על נוכחות הקבוצה כשלם הגדול מסך חלקיו
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ה
ה

:  צפייה בעצמנו

?הסחת דעת ממיקוד בדינמיקה הקבוצתית

"?איך אנחנו עוברים מסך"הגברת מודעות מבורכת ל



מקומו של הסמוי והנסתר מן העין על פני הגלוי



היעדר האפשרות להישיר מבט כלפי האחר–קשר עין 

?ת עכשיו/מסתכל( ה לקבוצה/או חבר)על מי המנחה 

?  עד כמה הקבוצה מסוגלת להכיל שתיקה במרחב הדיגיטלי–שתיקות 

?האם מדובר בשתיקה מביכה או שנפל החיבור לרשת

או שצריך( פופקורן)האם ניתן להגיב באופן ספונטני –השתתפות 

?לקחת תורות

ביטול המשמעות של סדר ישיבה במעגל? ת/ליד מי אני יושב–מיקום 

סדר שונה בכל צג, "קוביות הנוכחות"שינויים רנדומליים בסידור 



(  privileges)המדיום האינטרנטי יוצר תיעדו  “
הוויה לא  על פני מללל, תהליךעל פני תוכןל

מה שלפעמים מוביל למיקוד יתר על ... וורבלית
לעתים על חשבון  ... המלל של המטופל

..."האינטואיציה הטיפולית

Trub, L., & Magaldi, D. (2019)









צמצום המרחב לנוכחות ושהייה לטובת אקטיביות ועשייה



?  מה זה עושה לנו? איפה זה פוגש אותנו כמנחים
? מקשה עלינו/ מקל עלינו

?  איך אנחנו עם שתיקות בדרך כלל

, הניהולית יותר, כמה נוח לנו עם העמדה האקטיבית
?בה המדיום האינטרנטי ממקם אותנו

כיצד זה משפיע  ? איפה זה ממקם את חברי הקבוצה
?על כל אחד ואחת מהן



להשתמש ברגישות , היכולת להרגיש את האנרגיה בחדר
בעוצמה , (Weinberg, H., & Rolnick, A., 2020)אינטואיטיבית 

כל  , הפשוטה של עצם הנוכחות הבלתי אמצעית שלנו
אלה מצטמצמים באופן משמעותי ומשפיעים על היכולת  
שלנו לקלוט את המקום הרגשי בו נמצא כל משתת   

והקבוצה ככלל

כל הזכויות שמורות לאוהד אשור   ©
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"בחדר"הערכת המתרחש 



בטיפול קבוצתי אונליין שית  אחד המשתתפים באירוע מעורר מצוקה אך 
כי , ביקש משאר המשתתפים לא לדאוג לגביו ולא לשאול אותו יותר בעניין

חברי הקבוצה חשו קרועים בין רצונם לכבד את בקשתו לבין  . הוא מרגיש בסדר
חשו כי אולי הוא נמצא בהכחשה ולמעשה כן , הדאגה שהתעוררה בהם כלפיו

.עלתה תחושת תקיעות בקבוצה והמשתת  שם לב לכך. זקוק לעזרה
,  אתה לא יכול לראות את זה אונליין: "לבסו  אמר המשתת  למנחה הקבוצה

...".  מחכה שתמצא דרך בשביל להיחלץ מהתקיעות הזו, אבל אני בוהה בך
הערת המשתת  סייעה למנחה להתערב ולהכווין את הקבוצה לדון בדילמה 

.כלפיו וכלפי הקבוצה, וקידמה שיח פתוח ותומך
Weinberg, H., & Rolnick, A., 2020

וינייטה מטיפול קבוצתי אונליין









איבוד השליטה על הסטינג

דיון

רקע

מרכזיותסוגיות
סטינג וגבולות

טפסים ודגשים
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תקשורת, לבוש, התנהגות–בהירות לגבי ציפיות 

מורכב לעזוב באמצע–מאמץ להגיע 

ומעלה בתים וחדרים שונים במקביל10

התכתבויות ; ?מה'טיפול בפיג יתר עכבות/חסר-בבית ;

"תפאורה"שליטה על עיצוב החדר וה

מחויבות גבוהה לפגישה פנים אל פנים

קל לעזוב באמצע–? מאמץ להגיע

"ערטילאית"מחויבות נמוכה לפגישה 

אונליין פנים אל פנים –קליניקה / מרפאה 

לנו ולנועצים–תקלות טכנולוגיות לא צפויות נגישות של איש תחזוקה–תקלות טכניות 

פתח לבלבול בנוגע לגבולות הקרבה והחוקים ברשתכללי אתיקה מוכרים במרחב מוכר



ת/הנועצמידת מחויבות 
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פתח לבלבול בנוגע לגבולות הקרבה וחוקי 
הקבוצה ברשת

מותר להתכתב עם המשתתפים באופן פרטי תוך כדי •
?  לאחר המפגש? המפגש

לפרסם? לצלם רגעים בפגישה? מותר להקליט את הפגישה•
?בפייסבוקבפיד

אני רגיל להישאר אחרי  ? להתכתב עם המנחה לאחר הפגישה•
?בוואצאפאולי אשלח לו ... הקבוצה לפטפט קצת

...חם היום? זה בסדר לעלות לאוויר בלי חולצה•



?קוד אתי טיפול מרחוק
!!!הדגשה יתרה של שמירה על סודיות וחיסיון הקבוצה, סודיות

האינטרנט כמרחב בו תכנים מופצים אוניברסלית בלחיצת כפתור





הפרעות בסטינג

רעש של תוכי/ חתול/ כלב* 
זורקים מילה או אולי אפילו , ת הזוג חול  מאחור/בן*

ממש אומרים שלום
בוכה מאחור/ ילד שמגיע ונותן חיבוק * 



הזדמנויות< הפתעות < הפרעות 



?להנכיח? להתעלם

איך ניתן לרתום תכנים שונים אל תוך התהליך

?ולהפיק תכנים משמעותיים מהתהליכים המתרחשים

הזדמנויות< הפתעות < הפרעות 









סידורים טכניים

דיון

רקע

מרכזיותסוגיות
היבטים טכנולוגיים

טפסים ודגשים
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https://my.schooler.biz/s/12157/erka/1

https://my.schooler.biz/s/12157/erka/1


סידורים טכניים

דיון

רקע

מרכזיותסוגיות
היבטים טכנולוגיים

טפסים ודגשים
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וידוא מהירות האינטרנט ויציבות החיבור–מהירות האינטרנט . 1

מהסלולרי של הנמצאים בביתפייניתוק הוויי . פייעדיפות לחיבור קווי ישירות למחשב על פני וויי –חיבור האינטרנט . 2

שימוש במחשב ולא בסלולרי על מנת לראות את כלל המשתתפים. 3

מומלץ לנקות את המחשב מתוכנות עודפות לפני השימוש, שימוש במחשב בעל זיכרון ומהירות עבודה תקינים. 4

אתרים פתוחים ברקע על מנת לשפר את איכות ורציפות השיחה/תוכנות/ סגירת כלל החלונות. 5

התקנת מצלמה נפרדת בחלק העליון באמצע המסך–מחשב נייח . וידוא כי נמצאת בחלק העליון של המסך: מחשב נייד–מצלמה . 6

מומלץ מנורה מעלינו הפונה אל הקיר שמול המחשב, וידוא תאורה מספקת בחדר–תאורה . 7

ספרים/ ניתן לשים עציץ , עדיפות לרקע סולידי שלא יסיט את תשומת הלב–רקע . 8

אחורה-מומלץ עם גלגלים כדי שנוכל לנוע קדימה–כיסא . 9

בכל מקרה מומלץ שיראו מעט תנועות ידיים–פנים ומעט כתפיים / פלג גוף עליון על הכורסא כמו בקליניקה –קרבה למסך . 10

קולגות/ חברים/ שימוש עם משפחה–התנסות והיכרות מראש עם התוכנה . 11



?ומה אם השרת לא עובד

דיון

רקע

מרכזיותסוגיות
היבטים טכנולוגיים

טפסים ודגשים
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מרפאה/ קליניקה 
אונליין

?

X



לוח האם/ אב הבית / אנחנו השרת 

דיון

רקע

מרכזיותסוגיות
היבטים טכנולוגיים

טפסים ודגשים
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–אודיו לא עובד /מובנית למצב בו הוידאו' תוכנית ב•
?מתקשרים? בוואטצאפמתכתבים 

מנתדקות לפני על 40-50-כלאוויר עלייה :הראשונהבפגישה•
המשתתפיםחיבור מול לוודא איכות 

הנכחת ההכנות הטכנולוגיות בשיחה האישית לקבלה לסדנא•
חדר / קיומה של מצלמה/ ניסיון בתפעול התוכנה? אין זום/יש

?פרטי בבית









?קרוב אל הלב–רחוק מהעין 

דיון

רקע

מרכזיותסוגיות
יצירת קשר טיפולי

טפסים ודגשים
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Barazzone, N., Cavanagh, K., & Richards, D. A. (2012). Day, (1999);
Glueckauf et al., (2002); Schneider, (2001(

, עדויות מחקריות רבות לכך כי ניתן לפתח ברית טיפולית דרך המסךישנן"
"חזקה לא פחות מזו המתפתחת בטיפול מסורתי פנים אל פנים



Intimacy
vs

E-ntimacy



רכישת אמון ופיתוח לכידות קבוצתי אונליין

דיון

רקע

מרכזיותסוגיות
יצירת קשר טיפולי

טפסים ודגשים

וציפיות ברורים מן המשתתפיםנהלים•
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שקיפות וכנות מצד המנחה•

עיכוב הנטייה להאשים–למורכבות טכנולוגית סובלנות•

תשומת לב לקצב וטון דיבור–נכון בקול שימוש•

(: Ickes, 1997)דיוק אמפתי –דיגיטלאמפתיה מותאמת •
היכולת לקרוא ולבטא במילים באופן מדויק את מצב המנטלי והרגשי של אחר

–אודות תחושות העולות כאן ועכשיו )פתיחות ושיתו  מצד המנחה •
(באופן מותאם וקשוב למקום בו נמצאת הקבוצה

הדגשת הצורך בהתגייסות משותפת שלנו כקבוצה ליצירת המרחב  •
אל מול וא  על פי קיומן של המגבלות הדיגיטליות, הטיפולי



–סימטרי והדדי יותר , שיוויונימרחב . 1
"  כולנו נתונים לחסדי הטכנולוגיה וחשופים לאיום הקורונה"

מאפשר הזדהות וקרבה

–יחד אל מול הנגי  . 2
תחושת שליחות וערבות הדדית, התגייסות בעת צרה

-(הנועצים-אנחנו-טכנולוגיה-גמילה-קורונה)תהליכים מקבילים . 3
זרות, חוסר נוחות, מפגש עם אי וודאות

:עוגנים חשובים3



תיווך המדיום 
ופתיחות 

מול המשתתפים



דוגמא לתיווך המעבר לסטינג הדיגיטלי
הקורונהנגי עםהמצבלצערנואך,משות פיזיבמרחביחדיושבים,פניםאלפניםנפגשיםהיינוכתיקונםבימים"

הסטינגלאזהו–במפורשזאתאומראבל,אלהבימיםגםמענהולתתלהירתםלנוחשוב.זאתלעשותלנומאפשרלא

.חדשלמרחבולהסתגלהתאמותלעשותמכולנוידרושובראשונהבראשהוא,מחיריםלוויש,האידיאלי

איפה,להרגישמכםואחדאחתלכלגורםזהמהפתוחבאופןשנתקשרליחשוב,ביחדזהאתשנעבורליחשוב

"מכםאחדכלפוגשזה

...."משפיע בצורה ש/המפגש מרחוק מעורר , הטכנולוגיה.... אשת  ואומר כי עבורי "

!"אנחנו נעשה את המקסימום המתאפשר עם המינימום שיש לנו"

לשיתו  החוויה האישיתמודלינגהזדמנות לבצע 

סיום ההקדמה בנימה אופטימית וחיובית



טפסים

דיון

רקע

מרכזיותסוגיות

טפסים ודגשים
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אגרת הסבר למשתתפים אודות הקבוצה ונהלים לאונליין•

אמות מידה להפעלת שירות בריאות מרחוק–ל משרד הבריאות "חוזר מנכ•



אגרת הסבר למשתתפי הקבוצה

דיון

רקע

מרכזיותסוגיות

טפסים ודגשים
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מצורפת טיוטת אגרת מידע ונהלים עבור המשתתפים 
בקבוצות גמילה מעישון מרחוק

מבוסס על המסמך של המרכז הישראלי להתמכרויות* 

להתאים , להוסי , מוזמנים לשנות–נוסח האגרת מוגש עבורכם כהצעה 
על פי הצרכים והתפיסה המקצועית של כל אחד ואחת מכם





קבוצות אונליין לגמילה מעישוןאודותשתתפיםלמאגרת

משרד הבריאות וכלל שירותי הבריאות בארץ עושים מאמצים רבים על מנת להמשיך ולהעניק  שירותי ייעוץ וליווי לגמילה מעישון במסגרת

.האמצעים העיקריים המאפשרים המשך טיפול הינם טלפון ושיחות וידאו. המגבלות שהוטלו על כולנו בשל מגפת הקורונה

חשוב מאד לסייע לשמור על מסגרת הטיפול קרובה ככל הניתן , מכיוון שאמצעים אלה חושפים אותנו לקשר טיפולי מסוג חדש

אנו מודעים לכך כי הישיבה בבית מובילה לעתים לירידה בקשב לתהליך ולקושי בשמירה על גבולות. למסגרת בחדר הטיפול

. חדר הטיפול/ שנחווים כטבעיים במפגש קבוצתי במרפאה

–קיבצנו מספר נהלים המהווים תוספת לחוזה ההשתתפות הרגיל בקבוצה , על מנת לשמור על אווירה מקצועית ומועילה
.עלינו כמטפלים וכמטופלים להקפיד על נהלים אלה לצורך סיוע בהצלחת הטיפול

.ללא כל נוכחות של אדם אחר, י בסביבה פרטית המאפשרת שיח פרטי/יש להתכונן לקראת שעת המפגש הקבוצתי כך שתימצא. 1

.הקפד על לבוש הולם ומכבד בעת שעת המפגש הקבוצתי, ה למרפאה בהופעה מסודרת/בדיוק כפי שהנך מגיע. 2

אנא הקפידו להשתתף בפגישה כשאתם ישובים על כיסא , גם כשהמפגש מתבצע בבית. בקבוצה אנו ישובים על כיסאות. 3

(ולא במיטה או בסיטואציה פרטית אחרת)

.אנו ערים לכך שהמצב הנוכחי העלה אצל רבים את תחושת החרדה ואף גרם למצבים של עישון מוגבר כאופן התמודדות עם המתח. 4

. ת הסדנא/אלא אם כן סוכם אחרת מול מנחה, אנו מבקשים שלא לעשן במהלך פגישת הייעוץ האינטרנטיות, על אף זאת

ונמנע , התקשורת האינטרנטית אינה קלה ומחייבת קשב משמעותי יותר ונכונות להיות סבלניים מכיוון שאין אנו ישובים פנים אל פנים. 5

.הסבלנות והכבוד ההדדי נדרשים כעת יותר מכל זמן אחר. מאיתנו לעיתים לחוש האחד את השני בקבוצה

. הסודיות לה אנו מחויבים גם בטיפול הפרטני וגם בטיפול הקבוצתי מחייבים את כל הצדדים השותפים למפגש. 6

.להקליט או להפיץ מידע מן הקבוצה לגורם שלישי או ברחבי הרשת, חל איסור מוחלט לצלם

.החיבור לתוכנת הזום ואיכות הוידאו והסאונד, מצלמת הרשת, תפקוד המחשב, לפני המפגש יש לבדוק את איכות החיבור לאינטרנט. 7



ל משרד הבריאות"חוזר מנכ

דיון

רקע

מרכזיותסוגיות

טפסים ודגשים
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אמות מידה להפעלת שירות בריאות מרחוק–ל משרד הבריאות "חוזר מנכ

לברר מהו נוהל הקופה לטיפול מרחוק: יועצים העובדים דרך הקופות-

:יועצים העובדים פרטי-
לברר פוליסת ביטוח בנוגע לטיפול מרחוק* 
להחתים משתתפים על הסכמה מדעת להשתתפות בסדנא אונליין* 

(ל ובו דוגמא לטופס יישלח במייל"חוזר המנכ)



דגשים לסיכום

דיון

רקע

מרכזיותסוגיות

טפסים ודגשים
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הנחיית קבוצות מרחוק דורשת יותר הכנה ומאמץ מוכוון של המנחה לנהל את •
.הדינמיקה הקבוצתית ולתת מענה להיבטים הטכנולוגיים

אך ייתכן  , קשר טיפולי ולכידות קבוצתית אפשריים בקבוצה מרחוק, היווצרות אמון•
.וייקח זמן רב יותר לגבשם

אך  , קשר טיפולי ולכידות קבוצתית אפשריים בקבוצה, היווצרות אמון•
.ייתכן וייקח זמן רב יותר לגבשם

אמפתיה לקשיי  , סובלנות לטיפול בבעיות התקשורת: נכונות המנחה לגייס•
סקרנות לגבי , בהירות לגבי המצופה מהקבוצה, ההסתגלות למרחב הדיגיטלי

( באופן שקול ומותאם)פתיחות לגבי חווייתו , חווייתם האישית של המשתתפים
–ויצירתיות להשתמש בתכנים העולים לטובת התהליך 

!עשויים להעמיק מאוד את עבודת הקבוצה



דיון



תודה רבה על ההשתתפות

!והמון בהצלחה


