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הקדמה
של  חברתי  שיווק  של  מגמה  והולכת  מתגברת  האחרון,  בעשור 
בריאות.  לנושאי  הקשור  בכל  תפיסה  לשינוי  הקוראים  מסרים 
בצריכת  בעיקר  קשורים  ברשת  הלקוח  תר  שאחריהם  הנושאים 
שמועברים  המידע  מסרי   .]1[ תוספים  או  מזון  חומרי  תרופות, 
כהנגדה  פעם  לא  מוצגים  הבריאות"  "בשורת  בשם  לצרכן 
למחקרים הקליניים המתוקפים, ופעמים רבות הם חותרים כנגד 
המימסד הרפואי המקובל וגורמים להחלשתו. המסרים המנוגדים 
וסביבם  דרך רשת האינטרנט,  בעיקר  נפוצים  לרפואה המודרנית 
מתקבצות תנועות התנגדות, שכוח המשיכה שלהן מתגבר. בעידן 
לסוגים  גישה  יש  לצרכן  החברתיות,  והרשתות  התוכן  שיתוף 
של  חדשות  לצורות  גם  כמו  רפואי,  מידע  של  ומגוונים  שונים 
ידיעה, חלופיות לאמת המדעית. עובדה זו מאפשרת את קיומו של 
"פלורליזם רפואי חדש" ]2[, שבו מטושטשים הגבולות בין מידע 
זה  גבולות  וטשטוש  שגוי,  ומידע  לקוי  מידע  לבין  מתוקף  רפואי 

עלול להוביל לקבלת החלטות רפואיות מסכנות חיים.
בישראל קיימות דוגמאות רבות דומות להתארגנויות המפיצות 
מידע כזה: עמותת חסון, עמותה רשומה הקיימת מאז שנת 
1999, מפיצה מידע השולל את נחיצותם ובטיחותם של חיסונים 
למחלות נגיפיות. הבלוג ועמוד הפייסבוק "חלב - עובדות 
ומיתוסים", מכילים מידע הרומז על כך שקיימים קשרים סמויים 
בין תעשיית החלב לבין מוסדות השלטון, ואלו משפיעים על 
ההמלצות הרפואיות והתזונתיות הרשמיות. מוקדים אחרים של 
תוכן מתנגד בישראל ובעולם מפיצים מידע פסאודו–רפואי הזוכה 

לתפוצה רחבה ולתהודה גם בכלי תקשורת אחרים. 

המחקרים מעלים, כי למסרים המופצים באינטרנט השפעה של 
ממש על התנהגותם הרפואית של צרכנים. במחקר רחב היקף שנבחנה 
בו שכיחות תופעת הסרבנות לחיסונים בישראל, נמצא כי 41.3% 
מההורים שלא חיסנו את ילדיהם עשו זאת על בסיס אידיאולוגי, 
לרוב בעקבות חשיפה למידע מתנגד ברשת האינטרנט ]3[. על פי סקר 
מועצת החלב, בשנים 2013-2011 נרשמה עלייה במספר הצרכנים 
שהפסיקו את צריכת מוצרי החלב שלהם או אף הפסיקו לצרוך אותם 
לחלוטין, ומגמה זו של הפחתת מוצרי החלב מתגברת בקרב צרכנים 

שנחשפו למידע, בעיקר לסרטונים ברשת האינטרנט.
היות שרבים מחפשים מידע רפואי באינטרנט, והמידע שנמצא 
שם משפיע על קבלת ההחלטות שלהם, על רופאים ועל אחראים 
על הפצת מידע רפואי רשמי להבין את הסכנות הצפויות באיסוף 
המידע הרפואי ובתהליך קבלת ההחלטות של החולים שלהם, 
וללמוד כיצד ניתן להתמודד איתן. במאמר זה, אנו בוחנים כיצד 
מאפייניה של רשת האינטרנט, כמקור מידע מוביל בעת הזו, 
מסייעים להבלטה והפצה של מידע מתנגד, אילו סוגים של תגובות 
מייצרות קהילות ההתנגדות ומה השלכותיהן על ההתנהגות 
הרפואית–צרכנית של הגולשים. כן נציע אפשרויות לפעולה, על 

מנת להגן על הגולשים מפני מידע לקוי ומוטה הקיים ברשת.

המאפיינים של הפצת מסרים ברשת
2.0". משמעות  "ווב  לכינוי  זכה  האינטרנט  רשת  הדור החדש של 
הרשת.  של  הראשון  לדור  ההשוואה  דרך  בעיקר  מובנת  המושג 
בעוד שבתחילה הגיע התוכן ברובו מספקי מידע רשמיים ומרכזיים, 
 2.0 שבווב  הרי  הזה,  המידע  של  סביל  צרכן  בעיקר  היה  והגולש 

 מי משפיע יותר על החולה - 
דוקטור גוגל או הרופא?

בעשור האחרון הופכת רשת האינטרנט להיות אחד המקורות הראשונים במעלה לחיפוש 
מידע רפואי. שפע המידע והדגש על תקשורת בין צרכנים המאפיין את הדור החדש של 
רשת האינטרנט, המכונה ווב 2.0, מאפשרים שיתוף מידע, למידה מניסיונם של אחרים 
והרחבת הידע הרפואי, וכל זאת בעידן שבו לרופא המשפחה יש פחות ופחות זמן להקדיש 
עבור כל חולה. עם זאת, חופש המידע באינטרנט מביא עמו גם סכנות, כמו שיבוש מידע 
והפצת חצאי אמיתות. במאמר זה נדונה תופעת הפצת מידע רפואי המתנגד לסמכויות 
הרפואיות המקובלות, כן נדונים מאפייני התופעה, אופי התכנים הנפוצים ואפשרויות 

הפעולה להגנה על גולשים מפניה. 
במאמר זה נבחנים תחילה המאפיינים של רשת האינטרנט בהקשר של הפצת מידע רפואי - 
דחיקת מעמדו של הרופא אל מול שפע המידע שברשת, גישה חשדנית כלפי ערכאות הידע 
הקיימות והתבססות על קשרים אישיים בין גולשים ככלי להערכת ידע. לאחר מכן נדונים 
במאמר טיעוניהם של המתנגדים עצמם - בשכיחות החשיפה של צרכנים למידע שגוי או 
לקוי ובסבירות שמידע כזה ישפיע עליהם, ובשילוב של תוכן רגשי במסרים המתנגדים כדי 
לעורר השפעה. מובאות במאמר דוגמאות של מסרים מתנגדים למוצרי חלב או חיסונים 
ברשת, ונדון הכוח בשימוש בשפה פסאודו־רפואית להשפיע עמוקות על תפיסות צרכנים, גם 
כאשר מדעית ניתן להפריך בקלות את המסקנות המוצגות. לסיכום, מובאות המלצות ליצירת 
דיאלוג רפואי פורה וחיובי עם החולה, תוך הבנה של העמדה הרפואית שממנה הוא מושפע. 

ווב 2.0; התנגדות לחלב; התנגדות לחיסונים; פוסט מודרניזם; התנהגות צרכנים.
.Web 2.0; Anti-vaccination; Anti-dairy; Postmodernism; Consumer behavior
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2מועצת החלב

תקציר:

*כותבי המאמר נושאי תפקידים במועצת החלב 
הישראלית: ד"ר אברך היא מנהלת תחום בריאות 

במועצת החלב, והתובנות שבמאמר נכתבו 
במסגרת מחקר שהיא עורכת מתוקף תפקידה 

זה. ד"ר משעלי הוא פסיכולוג בהכשרתו, ומכהן 
כיועץ אסטרטגי למועצת החלב בתחום מדיניות 

ההתמודדות עם המתנגדים לחלב. 
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מחליפים את ספקי המידע יישומים ורשתות חברתיות שעל גביהם 
מייצרים, משתפים ומפיצים הגולשים עצמם את התוכן ]4[. בווב 
2.0 יכול כל גולש לשתף את המידע שברשותו ולהפיצו תוך שיתוף 
פעולה עם גולשים אחרים, מצב שהופך את הרשת למקור למידע 

מגוון, המופץ במגוון ערוצים נרחב.
הזמינות ורוחב היריעה של המידע המצוי ברשתות החברתיות 
הופך אותן לכלי מוביל ומשמעותי להפצת מידע רפואי ברשת. 
בעוד שבעבר מקורו של ידע רפואי היה בספרים ובכתבי עת 
מדעיים, ונתפס כשייך באורח בלעדי לעילית מקצועית מוגדרת, 
הווב 2.0 מביא להגדרתו מחדש של החולה כצרכן של מידע רפואי, 
שהחלטותיו אינן מונחות עוד על ידי הסטאטוס הגבוה שמיוחס 
לעמדות המומחים. הרשת החדשה יוצרת שינוי ביחסי הכוח של 
הרופא והחולה - מאתוס "החלוק הלבן" של הרופא הסמכותי 
ובעל הידע, אל תהליך קבלת החלטה משותפת לאנשי המקצוע 
ולציבור הסקרן ]5[. שפע המידע שמקורותיו מגוונים מביא 

להשלכות הבאות:
דמוקרטיזציה של הידע, • 
ביטול היררכיות המידע המקובלות,• 
הצגה שווה לכאורה של עובדות מתוקפות יחד עם דעותיהם • 

של מתקיפים ומפיצי "תיאוריות קשר".
כל אלו מחלישים את המסרים שמקורם הוא מומחים מנוסים 

הנאמנים למתודה המדעית ]6[.
מכאן נובע מאפיין נוסף של הפעילות ברשת הקשור לפרדיגמה 
הרפואית הנוכחית, שהיא פוסט מודרנית. פרדיגמה זו מאופיינת 
בהתפכחות מאשליות וחשדנות ביחס למדע ולמומחיות כשלעצמה. 
הפרדיגמה הבתר מודרנית לרפואה מפקפקת בלגיטימיות של המדע 
והסמכות שלו, ואכן נראה שבסביבה בתר מודרנית, כל אחד הוא 

מומחה מטעם עצמו ]7[. 
השילוב של זמינות מידע, ביטול היררכיות המידע וגישה חשדנית 
כלפי הסמכות הרפואית, יוצר אפשרויות חדשות לתפיסת הבריאות: 
דגש רב מושם על ערכים ולא רק על הוכחה מדעית, קיימת התמקדות 
לא מאוזנת בסיכונים לעומת יתרונות אפשריים של טיפול, ועליית 
קרנו של ה"חולה המיודע" ]8[, השותף ביצירה של מידע והפצתו, 
דבר שהופך אותו לפעיל ומעורב יותר גם בצריכתו של המידע. מכאן 

קרובה הדרך להעצמתו האישית כסמכות רפואית מטעם עצמו.
היעדר היכולת להעריך את מקורו וסמכותו של המדע בווב 
2.0 מדגיש את הכוח שיש לקירבה ולקהילתיות בהפצת המידע: 
האופן שבו מידע נפוץ ברשת הוא "מפה לאוזן" )"ממסך למסך"(, 
כשגולשים נוטים לשתף מידע על בסיס היכרות, חיבה או אמון 
במפיץ המידע הזה ]9[. בהיעדר כלים אחרים לשפוט את המידע 
הנתון, קל ללכת שולל אחר מראית עין של אתר מרושת היטב, 
שכל קישוריו מובילים אל קישורים אחרים בתוך אותה הקהילה, 
שעלולים לגרום למשתמשים להאמין שיש עוד רבים שחולקים 
איתם את האמונה הזו, בעוד שלמעשה מדובר בקהילה קטנה של 

"משוגעים לדבר" ]10[.
לקלות שבה ניתן לפרסם ולהפיץ מידע ברשת יש גם השפעות 
חיוביות על התקשורת הרפואית. הדגש על תקשורת בינאישית 
בדור החדש של רשת האינטרנט מאפשר לגולשים לחלוק את 
ניסיונם בתחום הבריאות עם אחרים, בכלל זה אנמנזה רפואית, 
טיפולים שהצליחו או נכשלו, השפעות לוואי נפוצות ועוד ]11[, 
ובאופן זה ללמוד גם מניסיונם של אחרים - בעולם שבו לרופא 
המשפחה פחות ופחות זמן עבור כל חולה ]12[, לתקשורת און 
ליין תפקיד חשוב בהרחבת טווח הידע של החולים, וביכולת 
ללמוד מניסיונה המשותף של הקהילה. עם זאת, אותם מאפיינים 
ממש מעלים את הסבירות של הגולש להיתקל במידע שגוי, חלקי 

או מוטעה, שעלול להעביר מסרים המנוגדים להמלצות הרשמיות 
של נציגי מוסדות הבריאות.

עד כה תיארנו את הכלי בעזרתו מופץ המידע ברשת. בחלק 
זה של המאמר אנו דנים בטבע טיעוני ההתנגדות ואופיים. לא די 
בבסיס "אינפורמטיבי" כדי ליצור שיכנוע והשפעה, יש צורך גם 

במאפיין ריגשי שיקל על יצירת מסילות לליבו של צרכן המידע.

 רפואה מתנגדת ברשת - 
נתונים, טקטיקות וטיעונים

רשת האינטרנט מציעה לגולש מרחב פתוח ליצירת שיתופי פעולה. 
יצירת תוכן ללא הגבלה או  ומאפשרת  ההתנהלות ברשת חופשית 
צנזורה. הגולש מתקשר עם אנשים החולקים איתו אבחנה או עמדה, 
הוא חש כי הוא דמות מוערכת ומועצמת, והקהילה ברשת מציעה 
לו שותפות והזדהות חזקה בתוך קבוצת שווים. כל אלה הופכים את 

"דוקטור ווב 2.0" למקור מידע מרכזי עבור רבים. 
מסקרים עולה, כי 80% מגולשי האינטרנט מחפשים מידע בנושאי 
בריאות ברשת ]13[. בסקרים אחרים עולה, כי האינטרנט מתחרה 
ברופאים כמקור המידע המוביל לעצות לגבי בריאות ]11[. הגולש 
המחפש מידע רפואי ברשת צפוי בסבירות גבוהה להיחשף למסרים 
המתנגדים להמלצות הרפואיות הרשמיות. מסקר ישראלי שנבחנה 

בו חשיפת הצרכנים למידע ברשת 
ראו  מהנחשפים   25% כי  עולה, 
חלב  בנושא  שלילי  מידע  ברשת 
ורק 3% נחשפו למידע חיובי ]14[. 
 YouTube במחקר אחר נותחו סרטוני
העוסקים במידע על חיסונים, ונמצא 
כי 32% מהם מציגים מידע מתנגד 
לחיסונים, וכי סרטונים כאלה זוכים 
יותר  ולדירוג גבוה  ליותר צפיות 
מאשר סרטונים התומכים בחיסונים 
]15[. במחקר קנדי הודגם, כי באתרי 
דירוג תוכן, התוצאות העליונות של 
מילות חיפוש כלליות וניטראליות 
של  הן  המשולש"  "החיסון  כמו 
קבוצות המתנגדות לחיסונים, וכי 
מידע מתנגד לחיסונים מהווה 60% 
מהתוצאות באופן כללי ]16[. למרות 
זאת, 72% מהאמריקנים סומכים על 
מידע רפואי שמצאו ברשת, גם אם 

לרוב לא בדקו את אמינותו ]17[.
עוסקים  ההתנגדות  מסרי 
גם בנושאים מוסריים, כלכליים 
ואקולוגיים, אולם כאמור למסרים 
העוסקים במידע רפואי - בצריכת 
תרופות, חומרי מזון או תוספים - 
יש את הבולטות הגבוהה ביותר 
ברשת. נושאי ההתנגדות השונים 

מקבלים לעיתים התייחסות הטעונה בעיקר במרכיב קוגניטיבי 
תוכני, ולעיתים הדגש הוא על מאפיינים רגשיים. מחקר בנושא 
העלה כי השילוב בין שני ערוצי פניה אלו יוצר השפעה מכפילת 

כוח המגבירה את ההשפעה והעוצמה שיש למסרים ]1[.
כיצד קושרים מסרי ההתנגדות ברשת רעיונות בריאותיים 
שונים יחד עם תוכן רגשי, באופן שמיועד לייצר השפעה? סוג 
אחד של מסרים כאלה חושף את הסכנה שיש בחומרים אלה 

רשת האינטרנט היא מקור מידע  ˆ
מרכזי עבור צרכנים וחולים 

רבים. שפע המידע והדגש 
על תקשורת ושיתוף מביאים 

לירידת קרנו של המידע הרפואי 
המתוקף לטובת אמצעים 

אלטרנטיביים של הערכת מידע, 
כמו כוחה של קהילת הצרכנים.

בתוך שפע המידע הרפואי  ˆ
הזמין ברשת האינטרנט, בולטים 

ומשותפים במיוחד מסרים 
מעוררים רגשית, כמו אלה 

שמפיצות תנועות ההתנגדות 
לחלב ומוצריו ותנועות 

ההתנגדות לחיסונים.

השימוש של תנועות ההתנגדות  ˆ
בשפה הפסאודו–רפואית מוסיף 

לקושי של הצרכן להעריך את 
המידע הרפואי המגיע אליו 
מהרשת, ועל הרופא לפעול 

ליצירת דיאלוג רפואי פורה וחיובי 
עם החולה, תוך הבנת העמדה 
הרפואית שממנה הוא מושפע.
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דרך עירור פחד, לדוגמה: "חלב גורם למחלות ]18[", "יש בחלב 
חומרים כמו הורמוני מין או מוגלה ]19[" או "חיסונים עלולים 
לגרום לאוטיזם ]20[". בסוג אחר של מסרים נדון חוסר הטבעיות 
של החומרים האמורים ובאי ההתאמה שלהם לגוף האדם, 
באמצעות עירור מחשבה והפתעה, כמו "חיסונים אינם טבעיים", 
"חלב פרה מתאים רק לעגלים", ו"עדיף להיחשף לסיכון 'טבעי' 

של מחלה מאשר לסיכון שבחיסון ]21[".
הכוח השיתופי של האינטרנט מאפשר גם לגורמים שוליים 
)לדוגמה, מכחישי שואה, חובבי תיאוריות קשר של 9/11, מכחישי 
איידס וכדומה( לתקשר עם בעלי דעות דומות ברשת ]22[. האופי 
הקונספירטיבי וה"פיקנטי", והעובדה כי המסרים מעוררים 
מבחינה רגשית, מעלים את הבולטות של המסרים הללו אל מול 
עובדות ומחקרים מתוקפים. דוגמה לכך ניתן לראות בחשדנות 
של קהילת ההתנגדות לחלב בישראל, אשר עוסקת רבות בקשר 
בין המלצת משרד הבריאות לצרוך חלב לבין אינטרסים כלכליים 
של מועצת החלב ושל איגוד הרפתנים. לדוגמה: "מועצת החלב, 
שמתחפשת לגוף ממלכתי שמטרתו היא תועלת הציבור, היא 
בעצם גוף המייצג את תעשיות המזון, וכל מטרתו להגדיל את 
רווחיהן ]23[". המינוח שבו משתמשים המתנגדים הוא של 
שטיפת מוח )אינדוקטרינציה( ]24[, המשמש גם את התנועה 
המתנגדת לחיסונים בארצות הברית, אשר לפיה ההמלצות 
המדעיות הרשמיות הן תוצר של שיתוף פעולה כלכלי קפיטליסטי 

ואינטרסים בלתי ידועים אחרים ]25[.
מחקרים פסאודו–מדעיים, המוסיפים תוקף מדעי לכאורה 
למסרי ההתנגדות, נפוצים בקלות וקשה לטשטש את עקבותיהם. 
בשנת 1998 פרסם דוקטור ווייקפילד ]26[ בעיתון Lancet תוצאות 
מחקר שנבחנה בו התפרצות אוטיזם בקרב שמונה מתוך 13 
תינוקות שקיבלו את החיסון המשולש. המחקר הביא לבהלה 
ציבורית, לירידה בשיעורי ההתחסנות ולהתפרצות מחלות. 
המחקר נבדק לעומק ונמצא כי הוא אינו עומד במדדים מדעיים, 
וכי ווייקפילד עצמו קיבל טובות הנאה כספיות ומחקרו מוטה. 
שנים ספורות לאחר הפרסום חזר בו העיתון מהפרסום ואף 
הסיר את המחקר מארכיונו ]27[. אך עובדה זו לא מנעה מאתרים 

המתנגדים לחיסונים לצטט את מסקנותיו גם לאחר מכן. 
דוגמה מתחום ההתנגדות לחלב, המדגימה יישום אבסורדי 
בבמה הפתוחה של הרשת, היא מחקר הקושר בין שתיית חלב 
להפסקת נשימה בשינה ומכאן לסיכון למוות בעריסה. מחקר זה 
מבוסס על קבוצת מדגם של שמונה נבדקים ]28[, אך עובדה זו 
לא מנעה מרגע פרסומו של מחקר זה לזכות במאות שיתופים 
ובתגובות תומכות רבות, כהוכחה מדעית לסכנה שבשתיית חלב 
]29[. ניתן לראות מדוגמאות אלה את כוח ההשפעה שיש לנזקים 
אפשריים על כוח ההפצה של מסרים. ואכן, נראה כי מידע המתאר 
את הנזקים האפשריים מטיפול רפואי זה או אחר יזכה ליותר 
צפיות ושיתופים מאשר, לדוגמה, מידע סטטיסטי אשר מדגים את 

נדירותם של אותם נזקים ]30[.
הפחדה ליצירת בולטות, הקלות שבה מסרים קונספירטיביים 
מופצים, האפשרות להשתמש בשפה "כמו–מדעית" מבלי לעמוד 
במדדים של תיקוף מדעי, וכוחה של הקהילה ליצר סוגים חדשים 
של מומחיות - כל אלה מהווים אפשרות חדשה שנוצרת בעולם 
החברתי של ״הווב 2.0״. הצרכן נחשף לקהילה אינטימית של 
שיתופים והיזון חוזר של מידע מסוג מסוים מאוד, והמסרים 
הללו מבוססים כביכול על ניסיון ליצור עולם "נקי" מהשפעות 
של אינטרסים כלכליים ופוליטיים )במאמר זה לא דנו באינטרסים 
הכלכליים, הפוליטיים והנרקיסיסטיים של קבוצות ההתנגדות(. 
הצרכן המשתמש במידע זה ברשת מדגיש את החוויה האישית 

שלו ואת הניסיון האישי של אחרים, בעוד שהתיקוף הקליני 
והמתודה המדעית אינם מרשימים אותו. הצרכן מגיע חשדני 

למפגש עם הרופא.

סיכום והמלצות
הרשת כמקור מידע, על יתרונותיה הרבים ומקצת חסרונותיה שנמנו 
הרופא  ועל  ממנו,  להתעלם  אפשר  שאי  ידע  גוף  היא  זה,  במאמר 

המטפל להביא זאת בחשבון בעת קיום שיח רפואי עם החולה.
על הרופא המודרני להבין את מקומה של הרשת בקבלת 

החלטותיו של המטופל אל מול המידע הלא מדויק עליו:
להציג מידע חלופי, מנוסח בבהירות, להסביר את ההבדל בין . 1

מולו  לעומד  ולהראות  בפייסבוק  פרסום  לבין  מדעי  מאמר 
כיצד יש לצרוך מידע באופן ביקורתי.

רפואיות . 2 החלטות  לקבלת  המדעית  השיטה  מהי  להסביר 
וטיפוליות. להסביר את ההבדל בין מאמר מדעי מתוקף לבין 

פירסום בבלוג או באתר שמקורותיו עלומים.
החולה מעוניין בשיתוף פעולה - מנף את הרצון הזה! הדרך . 3

להעצים אותו היא על ידי הפנייתו לאתרים אמינים, למקורות 
מידע המציגים סיכון מול סיכוי, ולכלי חיפוש שנכתבו על ידי 

אנשי מקצוע ולא על ידי מומחים מטעם עצמם.
חשוף בפני המטופל את "הטיית הכמות", קרי - הסיכוי שלו . 4

להיחשף למידע התנגדותי ושרלטני ברשת גדול יותר מאשר 
הסיכוי שלו להגיע למידע מדעי ומבוסס.

נושאים שנדונו במאמר זה, כמו: חיסונים, צריכת חלב וטיפול . 5
בסוגיית האחריות  ישירה  נגיעה  לא אחת  נוגעים  בתרופות, 
ההורית. יש להעלות נושא זה באומץ בעת קיום השיח הרפואי.

היה אתה הפוסק! זכור כי מטופלים רבים מגיעים אל השיח . 6
אחרי  החיפוש  אחת,  לא  גבולות".  "משאלת  עם  הטיפולי 
מידע ברשת יוצר הצפה קוגניטיבית ובלבול, והמטופל מחפש 

סמכות מקצועית שתפסוק. • 
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