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אמנות החוסן
חיזוק החוסן של מטפלים העובדים עם משפחות בסיכון באמצעות עבודה קבוצתית 

משולבת אמנויות בגישה נרטיבית–דינמית
רקפת בן דורי גלבוע ועתליה מוסק

לבין  הפסיכו–דינמיות  הפרספקטיבות  בין  לשילוב  תיאורטי  בסיס  מציג  זה  מאמר 

ההבניה החברתית בעבודה קבוצתית שמטרתה חיזוק חוסן. על בסיס הידע התיאורטי 

הוקמה קבוצה של נשות מקצוע המתמודדות עם עומס ולחץ רגשי כתוצאה מעבודתן 

ולחזק את החוסן האישי  היתה להגביר  בסיכון. מטרת הקבוצה  ומשפחות  ילדים  עם 

והצוותי שלהן. 

מראים  הממצאים  מקרה.  ניתוח  באמצעות  נעשו  המודל  יישום  של  והערכה  תיאור 

לסייע  כדי  בה  יש  נרטיבית,  ותפיסה  אמנויות  המשלבת  דינמית  בקבוצה  השתתפות  כי 

רגשית,  ובשחיקה  החמלה  בעייפות  הקשורה  הפגיעות  את  לזהות  ולקבוצה  למשתתפות 

ובמקביל לזהות את מקורות הכוח והמסוגלות בתהליך שמוביל לחיזוק החוסן והעצמתו. 

מקצוע  אנשי  עם  ליישום  שניתן  חוסן  לפיתוח  קבוצתי  מודל  פותח  הממצאים  בסיס  על 

המטפלים בילדים ומשפחות בסיכון.

מאמר זה מתבסס על מאמר קודם:

Mosek, A. & Ben-Dori Gilboa, R. (2016). Integrating art in psychodynamic-narrative 
group work to promote the resilience of caring professionals. The Arts in Psychotherapy, 
51, 1-9.

מילות מפתח: טיפול קבוצתי, פרספקטיבת ההבניה החברתית, עבודה קבוצתית נרטיבית, 

שילוב אמנויות בעבודה קבוצתית, עייפות החמלה, חוסן, משפחות בסיכון, ילדים בסיכון

בתכניות  ומנחה  מפתחת  אמנויות,  בשילוב  קבוצות  מנחת  היא  גלבוע  דורי  בן  רקפת 

לילדים, נוער ומשפחות בסיכון. 

במכללה  לשעבר  סוציאלית  לעבודה  החוג  וראש  בכירה,  מרצה  היא  מוסק  עתליה  ד״ר 

האקדמית תל חי.
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פתח דבר

או  משבר  במצבי  לאוכלוסיות  חיוני  התמודדות,  למשאבי  יכולות  בין  השילוב  שהוא  חוסן, 

טראומה כרוניים. דוגמאות לכך הן אוכלוסיות במצבי מלחמה ואזורים מוכי אסון, או ילדים 

ונוער בסיכון ומשפחות במצוקה )Lahad, Shacham & Aylon, 2013(. אנשי מקצוע, העובדים 

שחווים  מהטראומות  היומיומית  בעבודתם  מושפעים  ולעתים  חשופים  אלו,  אוכלוסיות  עם 

מטופליהם. הם חצויים בין הרצון לסייע, לתמוך, לחוש חמלה, לבין תחושות קשות של ייאוש, 

האכזרית,  במציאות  כואבת  הכרה  לבין  הצלה  פנטזיות  בין  האשמה;  או  כעס  אונים,  חוסר 

האלימה וחסרת הסיכוי. 

מאמר זה מתייחס לאנשי המקצוע העובדים עם משפחות במצוקה וילדים ונוער בסיכון. 

כדי  להן  מספיקים  אינם  והחברתיים  המשפחתיים  האישיים,  שמשאביהן  משפחות  אלו 

להתמודד עם נסיבות חייהן, וילדיהן חשופים למצבי סיכון שונים העלולים לפגוע ביכולתם 

לממש את זכויותיהם הבסיסיות לביטחון, הגנה, כבוד והתפתחות מיטבית )גורבטוב, אלדר 

ובן משה, 2009(.

החשיפה הממושכת לכאב ולטראומה, והִקרבה אליהם, מציפים את אנשי המקצוע בקשיים 

מודעת  לא  רגשית  מלכודת  המהווה  לחצים  רווי  במרחב  פועלים  הם  כואבות.  ובחוויות 

את  תיאר  פיגלי   .)compassion fatigue( החמלה"  “עייפות  המכונה  תופעה  של  לפיתוח 

עייפות החמלה כתשישות רגשית ופיזית, שמשפיעה על אנשי מקצוע העובדים במקצועות 

מטופלים  כלפי  ברגישות  בירידה  מאופיינת  היא   .)Mathieu, 2012( זמן  לאורך  הסיוע 

בקרב  והחרדה  הלחץ  הדיכאון,  בשיעורי  לעלייה  גורמת  ובמקביל  בהם,  הטיפול  ובאיכות 

המסייעים, שמדווחים גם על קשיים להביע אמפתיה ביחסיהם עם משפחותיהם וחבריהם. 

פוגעת  החמלה  עייפות  בהם,  במטפלים  תקווה  לנטוע  היכולים  מטופלים  שיש  פי  על  אף 

כלפי  שלהם  ובחמלה  באמפתיה  המקצוע,  אנשי  של  והרגשית  המקצועית  הערכית,  בליבה 

אחרים.

בנסיבות אלו עלולים מטפלים למצוא מפלט מהקושי במנגנוני הגנה שונים: בריחה לשיח 

מתוך  התערבות  ממטופליהם;  רגשי  ניתוק  עד  אותם  המביאה  רציונליזציה   - אובייקטיבי 

להתנהלות  נסיגה  וקבלה;  לחום  זקוקים  שהמטופלים  בשעה  ועליונות,  נוקשות  של  עמדה 

את  הנוגדת  פעולה  נקיטת  לחילופין  או  ואנושית,  חיה  בנוכחות  צורך  כשיש  אוטומטית 

פעולה  ושיתוף  ומשפחות  ילדים  עם ההכחשה של  יתר  הזדהות  עמדתם המקצועית, מתוך 

ולפתח  רווחה,  תחושת  על  לשמור  מנת  על   .)2014 )פלורסהיים,  השווא שלהם  תקוות  עם 

מסוגלות ותחושת חוסן, צריכים אנשי מקצועות הטיפול להכיר בפגיעותם ולעבד את הקושי 

עייפות  עם  להתמודד  להם  שיסייע  באופן  המטופלים  של  הטראומות  עם  במפגש  הכרוך 
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את  לחזק  בדינמיקה קבוצתית שמטרתה  )Rothschild, 2006; Serlin, 2012(. ההתנסות  החמלה 

חוסנו של הפרט יכולה לסייע לאנשי מקצוע לעמוד בעומס הרגשי הגדול שמאפיין את עבודתם.

אנשים  של  היכולת  את  מבטאים   )resiliency( ו"עמידות"   )resilience( “חוסן"  המושגים 

התמודדות  פיתוח  תוך  וקושי,  מצוקה,  על",  “להתגבר  או  מ...",  “להחלים  עם",  “להתמודד 

גמישה )Rutter, 1987(. מושג החוסן מתייחס לנקודת מבט המשנה את המיקוד שלנו - הנעה 

מהתמקדות באבחון של הפרעות וסימפטומים פתולוגיים, המיוחסים לחשיפה לאירועי חיים 

חברתיים  ותהליכים  אישיים  במאפיינים  התרכזות  עבר  אל  וטראומתיים,  מלחיצים  ולסביבה 

 .)Liebenberg & Ungar, 2008( ניטרליים, או אפילו חיוביים

הספרות מתייחסת לחוסן כאל תהליך דינמי, שבו נשען הפרט על יכולותיו האישיות ועל 

תמיכה שהוא מקבל מאחרים, ואלה מסייעים לו להתמודד עם מצבי סיכון, מצוקות ומשברים, 

כגורמי  משמשים  מקבל,  שהוא  והתמיכה  שלו,  כוחותיו  מסתגל.  באופן  מהם  ולהתאושש 

.)Lahad & Leykin, 2013; Rutter, 1999( הגנה הממתנים את ההשפעה של גורמי הסיכון 

ההשתתפות בקבוצה נרטיבית־דינמית המכוונת לחיזוק חוסן אישי יכולה לסייע למטפלים 

להשתחרר באופן חלקי מהעומס הרגשי שמאפיין את עבודתם. השורשים התיאורטיים של 

גישת  של  ממנה,  שהתפתח  ובענף  הפסיכואנליטית  בפסיכולוגיה  נטועים  קבוצות  הנחיית 

זה  הנרטיבית מבוססת על פרספקטיבת ההבניה החברתית. מאמר  יחסי האובייקט. הגישה 

 ,)Dean, 2012( כסותרות  קרובות  לעתים  הנתפסות  אלו,  תפיסות  שתי  בין  לשלב  מציע 

המקצועיות  בפרספקטיביות  דן  המאמר  ומקצועי.  אישי  צמיחה  תהליך  לחולל  מנת  על 

שהובילו להמשגה של מודל העבודה הקבוצתי הנרטיבי–דינמי בשילוב אמנויות, ובגישות 

התיאורטיות שהובילו לפיתוח מודל זה, ומדגים את יישומו בעבודה עם צוותים של מטפלים 

שעובדים עם ילדים, נוער ומשפחות בסיכון.

רקע תיאורטי 

הפרספקטיבה הפסיכו–דינמית, ובעיקר התפתחותה לתיאוריות של יחסי אובייקט, מספקת את 

הבסיס התיאורטי לטיפול הקבוצתי אנליטי. גישה זו מדגישה את חשיבותם ומשמעותם של יחסי 

האובייקט המופנמים אצל הפרט, ומראה כיצד יחסים אלו מן העבר מופעלים מחדש במערכות 

יחסים בין–אישיות בהווה )Kibel, 2005; Ogden, 1986(. התיאוריה המרכזית של טיפול זה 

גובשה על ידי הפסיכיאטר והפסיכואנליטיקאי פוקס )Foulkes, 1984(, שרואה את האדם כמי 

שנולד לתוך רשת של תהליכי תקשורת בין־אישיים המתפתחים בתוך קבוצות חברתיות כמו 

על טבעו. הקבוצה הטיפולית משמשת  באופן עמוק  ותרבויות המשפיעות  משפחות, חברות 

כמיקרוקוסמוס של רשתות חברתיות כאלו, ועל כן יכולה לייצג את קבוצת המקור הטבעית של 
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המטופל )McNeilly, 2006(. במהלך הטיפול הקבוצתי, דרך בחינת היחסים ב"כאן ועכשיו" 

למודעים,  אלו  מופנמים  אובייקט  יחסי  הופכים  המנחה,  ועם  הקבוצה  חברי  עם  הפרט,  של 

זו, אדם  לפי תפיסה   .)1997 בירן,   ;2010 )קדוש,  ניתנים לשינוי בתוך הקבוצה  הם  וככאלה 

יכול לממש את עצמו באורח מלא רק בתוך הרשת של הקבוצה, כשהבנה הדדית צומחת בתוך 

בפרט  והטיפול  המטופל,  של  ההתייחסות  מסגרת  היא  כשלם  הקבוצה  תקשורת.  של  תהליך 

נעשה דרך תהליכים קבוצתיים. 

יומיומי  בסיסי,  ידע  כולל  בעולם,  הידע  כל  כי  גורסת  החברתית  ההבניה  פרספקטיבת 

זה  מתקשרים  אנשים  כאשר  חברתיות.  אינטראקציות  ידי  על  ומתוחזק  נגזר  מאליו,  ומובן 

עם זה, הם עושים זאת מתוך ההבנה כי תפיסות המציאות שלהם קשורות אלה לאלה, וככל 

Witkin, 2012;( המציאות  לגבי  שלהם  המשותף  הידע  ומתחזק  הולך  יחד  פועלים   שהם 

.)Berger & Luckmann, 1966

פרספקטיבת ההבניה החברתית מכוונת להתבוננות בייחודי ובאישי, ונותנת לה עדיפות 

ונקודות ההשקפה, שלעולם  ריבוי המשמעויות  על פני הסברים כלליים. היא מדגישה את 

תלויות הקשר, ומבינה כי כיוון שמשמעות נבנית בתוך שיח בין–אישי, לא יכולה להתקיים 

 .)Dean, 2012( להבנתה  מגוונות  דרכים  להתקיים  יכולות  אך   - אובייקטיבית"  “אמת 

אנשים  עם  שלו  האינטראקציה  רקע  על  מתהוות  אדם  כל  של  ותפיסתו  זהותו  להבנתה, 

חברתית,  הבניה  תוצר של תהליכי  הן  עצמו  על  אדם  התובנות של  בסביבתו.  משמעותיים 

תרבות,  מגדר,  מעמד,  סטטוס,  ידי  על  המוגדרים  גומלין  יחסי  על  השאר,  בין  המבוססים, 

.)Chambon, 1999( תפקיד וכוח

בקבוצה:  לעבודה  הנרטיבית  לגישה  הבסיס  את  מספקת  החברתית  ההבניה  פרספקטיבת 

שלה  לזמן  לסביבתה,  וקשור  אותה  המאפיין  ייחודי  סיפור  יש  קבוצה  שלכל  תדגיש  היא 

ולנסיבות קיומה, ותמיד קיים סיפור קבוצתי משותף שאליו מתייחסת הקבוצה )קדוש, 2010(. 

מאפשר   ,)re-membering( היזכרות  ושיחות  הבעיה  החצנת  כמו  נרטיביים,  בכלים  השימוש 

כקהל  משמשים  הקבוצה  שחברי  תוך  מועדפים,  אישיים  נרטיבים  לפתח  הקבוצה  לחברי 

1999(. במקביל, הנרטיבים האישיים מוחצנים  עדים לתהליכים אישיים אלו )וייט ואפסטון, 

ומוכללים בתוך הנרטיב הקבוצתי הקולקטיבי, וכשחברי הקבוצה מזדהים עם חוויות אלו, הם 

מועדפים  דרכים חדשות לפתרונות  ולפתח  והתנגדויות,  רגשות קשים  יכולים להתמודד עם 

חברי  של  השייכות  בתחושת  תומך  אוניברסליות  בחוויות  השיתוף  במקביל,   .)2010 )קדוש, 

בכך  חוסן  בפיתוח  2006(. תהליכים אלו תומכים  ולשץ‘,  )יאלום  ותורם ללכידותה  הקבוצה 

שהם עוזרים למשתתפים להכיר בערכים ובאמונות שמובילים אותם בחייהם, לתת משמעות 

 .)Walsh, 2006( למצבי מצוקה, לפתח השקפת חיים אופטימית, לחזק רוחניות ולטפח אמונה
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תוך  התיאורטיות  בגישות  בשימוש  גמישות  על  מבוססת  חוסן  לחיזוק  קבוצתית  הנחיה 

 .)Dean, 2012( והנרטיביים לצרכי המשתתפים  התאמת הכלים הטיפוליים הפסיכו–דינמיים 

ההנחיה מעודדת את חברי הקבוצה ללמוד זה מזה דרכים שונות שיעזרו להם להבין, להרגיש 

 Coholic, Fraser,( ולהתמודד בהצלחה במצבים דומים, תוך קבלת משוב ותיקוף לחוסן שלהם

Robinson & Lougheed, 2012;Woodcock, 2001(. בהנחיה כזו מתרחש תמיד “קשב כפול": 

2010(. על מנת שהיבטים של חוסן  לסיפור הקושי, ליכולות ולהצלחות בהתמודדות )קדוש, 

ייחשפו, צריך המנחה לאפשר לחברי הקבוצה זמן ומרחב לדבר על הכוחות החבויים שלהם, 

לצד חשיפת הפגיעות. על המנחה להימנע מפירוש ישיר של תכני חוסן, כדי לאפשר לכוחות 

ביטוי  עם  מתמודד  בזמן שהפרט  הקבוצתי,  התהליך  בתוך  טבעי  באופן  לעלות  אלו  חבויים 

ספונטני של תכנים טראומתיים. 

בתוך התהליך הקבוצתי הזה לומדים חברי הקבוצה שיש להם משאבי התמודדות אישיים, 

ושבמקביל הם יכולים להסתמך על תמיכתם של אחרים. בתזמון הנכון מנסה המנחה לדלות 

דוגמאות לרגעי התמודדות, לשקף אותם למשתתפים, ולטוות יחד סיפור חיים מועדף, אישי 

וקבוצתי, שיש בו פוטנציאל העצמה של חברי הקבוצה )קדוש, 2010(. 

שמקורם  עבודה  וגישות  במודלים  הקבוצה  מנחה  נעזר  חוסן,  חיזוק  שמטרתה  בקבוצה 

בגישת החוסן ובגישה הנרטיבית, על מנת לקדם ולחזק את התהליכים הקבוצתיים: 

;2010 ולהד,  ברגר   ;2006  ,1999 )להד,  להד  של  חוסן  לפיתוח  המאח"ד  הגש"ר   מודל 

ערוצי  שישה  הכולל   -  )Lahad & Leykin, 2013; Lahad, Shacham & Ayalon, 2013

התמודדות הנגישים לאדם: גוף, שכל, רגש, מערכת אמונות, חברה ודמיון. השימוש במודל 

לזהות  ערוצי התמודדות:  עושים בשישה  את השימוש שהם  למפות  זה מאפשר למשתתפים 

את הערוצים הנגישים להם, להכיר את אלו שהם יכולים לפתח או להרחיב, ולעזור להם לנוע 

ביניהם בגמישות במצבים של לחץ ומצוקה. 

מנדלת העצמי )Jennings, 1998( - דרך שימוש במתודה זו מייצג כל משתתף את אישיותו 

שלמה.  בצורה  לפעול  לו  מאפשרת  ביניהם  שההלימה  היבטים,  ממספר  המורכבת  כמנדלה 

היבטים אלו כוללים את האמן היצירתי החבוי בתוכו, הנותן לו השראה לפעולה; את הכישורים, 

נועץ בשעת משבר;  והמיומנויות שאיתם הוא עובד; את המדריך הפנימי שעמו הוא  הכלים 

את הפגיעות שהיא גם המקור ליכולתו להיות אמפתי, קשוב ומזדהה. במרכז המנדלה מיוצגת 

אמונתו המסמלת את האפשרות לשינוי. היבטים אלו משלימים זה את זה, והמודעות אליהם 

מחזקת ומפתחת את כוחות הפרט. יצירת המנדלה ושיתופה במסגרת הקבוצה מאפשרים הכרה 

באופן  וביטוייה,  השונות  של  והבנה  אחרים  עם  הזדהות  לצד  הפרט,  ייחודיות  של  וביטוי 

שמקדם צמיחה והתפתחות.
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תוך  חייהם,  על  לדבר  אנשים  נרטיבי שמזמין  כלי  הוא   )Denborough, 2008( החיים  עץ 

התייחסות להישגיהם, נקודות מפנה חיוביות בחייהם, ומקורות תמיכה משפחתיים, חברתיים 

ותרבותיים העומדים לרשותם. יצירת עץ החיים מאפשרת לחברי הקבוצה מרחב של שיח על 

של  בהקשר  הכול   - שלהם  והחלומות  התקוות  הידע,  ועל  כישוריהם,  על  שלהם,  השורשים 

האנשים המשמעותיים בחייהם. 

כלים יצירתיים וחווייתיים אלו מיושמים תוך שימוש באמנויות. לאחר התהליך היצירתי 

מוזמנים המשתתפים לשקף לקבוצה את העבודה שעשו עם הכלים הללו, ולעבד אותה דרך 

שיח דינמי–נרטיבי קבוצתי. 

שילוב האמנויות בקבוצה ככלי לפיתוח חוסן

המשתתפים  של  אישי  לביטוי  כסמל  האמנותי  לדימוי  מתייחס  בקבוצה  אמנויות  שילוב 

 .)McNiff, 2004( זה התהליך האמנותי חשוב מהתוצאה  2012(. במובן  1990; הוס,  )ליבמן, 

ותפיסות,  אמונות  רגשות,  ולייצג  לבטא  כדי  בדימויים  משתמש  האמנותי  האישי  הביטוי 

שיכולים להעמיק הבנות של היחיד, ושניתן לבצע להם המרה שתוביל לתיקון רגשי, לפתרון 

במיוחד  זו מתאימה  גישה   .)2011 2011; אסטרלה,  )מלקיודי,  רווחה  ולתחושת  קונפליקטים 

לעיבוד תכנים טראומתיים הקשורים לעייפות החמלה, כיוון שתקשורת המבוססת על חושים 

ודימויים מסייעת בארגון ורבלי של זיכרונות המאוחסנים כתחושות סומטיות ופגיעות רגשית, 

דרך הפיכתם למילים וסמלים )Rothschild, 2006; מלקיודי, 2011(. 

המודל הנרטיבי–דינמי לעבודה קבוצתית משלב בין שתי גישות לשימוש באמנויות 

הטיפולית  בקבוצה  ביטוי  לידי  באה  שזו  כפי  פסיכו–דינמית,  גישה  הקבוצה:  בתוך 

McNeilly, 1989, 1990( וגישות פוסט מודרניות לשילוב  אנליטית באמצעות אמנויות )

אמנויות, כפי שאלה באות לידי ביטוי בגישת האינטר–מודל לתרפיה בשילוב אמנויות 

 .)McNiff, 1992, 2004, 2013; Knill, 1994(

זו קבוצה המתמקדת בבחינת תהליכים   - קבוצה טיפולית אנליטית באמצעות אמנות 

והקבוצתי של הדימויים החזותיים מאפשר  דינמיים בקבוצה. הביטוי הספונטני האישי 

דרך  קונקרטי  ביטוי  המקבלים  לו,  מודעים  שאינם  חלקים  עם  האדם  של  ישיר  מגע 

שיפוטית  התבוננות  לפתח  לאדם  מאפשרת  זו  מודעות  הסימבולי.  והשיח  היצירה 

ההדהוד  את  מגביר  בדימויים  השימוש  ורבלית.  תקשורת  המאפיינת  פחות,  וביקורתית 

בקבוצה, ומעצים את התהליך הקבוצתי באופן שחושף עמימות וקונפליקטים ומעבדם, 

 .)1987 McNeilly, 1989, 2006; שבריאן,  ( שינוי  והכרה שמאפשרים  הבנה  מקדם  וכך 
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ביטוי  תוך  שלו,  האישית  הנפרדות  ועל  בקבוצה״  ״הפרט  על  שומר  האמנותי  הדימוי 

כשלם",  “הקבוצה  של  הכללי  למבנה  תורם  האישי  הביטוי  במקביל,  הייחודי.  מצבו 

כביטוי של איחוד או שוני ביניהם. הממד של השיחה הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך. 

השינוי נוצר כתוצאה משילוב בין ראשוניות הביטוי האמנותי וההערכה הפשוטה שלו, 

ובין ההמשגה המילולית שמקדמת הבנה דרך עיבוד המשמעות של המבנים המורכבים 

.)McNeilly, 1990 העולים מתוכו )

אינטר–מודל לתרפיה בשילוב אמנויות - גישה המתייחסת למשותף בין האמנויות, לחיבור 

וליחסי הגומלין ביניהן, בהיות כולן נטועות בחוויה החושית )Levin & Levin, 2011(. גישה 

זו מתייחסת לטיפוח ולשחרור של הרוח היצירתית ולפיתוח המשחקיות והספונטניות. העשייה 

של  במילותיה  או   ,)2012 וקסן,  בר–און   ;2012 )ברגר,  עצמה  בפני  טיפולית  היא  היצירתית 

אסטרלה יש כאן:

שבו  מקום  בבטחה,  סבל  לחוות  תוכל  שבו  למקום  אותך  ייקח  שהתהליך  ...אמון 

תחושות יכולות להיווצר - היכן שכל העצמי )אישי וקולקטיבי, גוף, נפש, רוח ודמיון( 

יכול להתגייס בשירות הריפוי )Estrella, 2011, עמ‘ 47(.

השימוש באמנויות מאפשר להיבט המטפורי או הארכיטיפי של הדימוי לעלות באופן שמנחם 

מול  מוצפים אל  מילים,  עומדים המשתתפים חסרי  רבות  אותו. פעמים  היוצר  או מכוון את 

שלהם.  הקושי  את  להחמיר  עלול  כאלו  במצבים  בלבד  בשיחה  השימוש  שיצרו.  הדימויים 

כך שפחדים  קול,  או  תנועה, מקצב  דרך  לדימוי  להגיב  מוזמנים המשתתפים  כאלו  במצבים 

להיות  אלו  פחדים  חוזרים  מכך  כתוצאה  אמנותי.  בביטוי  מגולמים  להכלה  ניתנים  שאינם 

.)McNiff, 1992, 2004, 2013( שייכים ליוצר, והופכים בעצמם למקור ליצירה

ספונטניות  של  אנרגיה  מחדש  היוצר,  של  המעורבות  את  מגדיל  האמנויות  בין  המעבר 

ויצירתיות, ומאפשר ליוצר להרחיב את טווח הביטוי המקורי, להבהירו, למקדו או להעניק לו 

 .)Knill, 1994( דגש רגשי, כך שקונטקסט משמעותי יותר, לעתים מפתיע, יבקע מתוכו

השימוש בהבעה אמנותית עם אוכלוסיות במצוקה, במטרה לפתח חוסן, אינו חדש. גישה 

בכך  מכירה  היא  טראומתיים;  לאירועים  והנפש  הגוף  מגיבים  שבו  האופן  על  מסתמכת  זו 

שסימפטומים הם אסטרטגיות התמודדות הסתגלותיות ולא עדויות לפתולוגיה; היא מדגישה 

רגישות תרבותית והעצמה, ומסייעת ליחידים וקהילות לעבור מהישרדות לצמיחה דרך בניית 

.)Malchiodi, 2011, 2012( כישורים, רשתות תמיכה ופיתוח חוסן
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ישנה,  לבעיה  חדש  פתרון  למצוא  היכולת  את  היצירתיות משלבים  וגם  החוסן  פיתוח  גם 

רעיונות  פנטזיות,  הכוללות  חדשות  כשפרספקטיבות  ישן,  בפתרון  חדשה  בעיה  לראות  או 

החוויה  דרך   .)McNiff, 2004( אלטרנטיבית  להתמודדות  אפשרויות  מציעות  ודימויים 

החושית האסתטית מזינה האמנות את הנפש ומעניקה לה נחמה. יופי כזה נוגע, ויכול להניע 

ופחד  ולשכנע להתגבר על מחסומים שנבנו בעזרת הסברים שכליים הגיוניים של התנגדות 

)Knill, 2000(. התנועה בין המרחב המשחקי הפוטנציאלי, המרחב של “מציאות פנטסטית", 

השיח  לבין   ,)McNiff, 2004  ;1971 ויניקוט,   ;2006 )להד,  הדימוי  יצירת  במהלך  שמתקיים 

הדינמי בקבוצה, יכולים לשנות את תפיסת המציאות הפנימית והחיצונית של הפרט, ולהעניק 

התיאורטי  הבסיס  הפרט.  של  החוסן  את  לפתח  וכך  לעתים,  מפתיעה  חדשה,  משמעות  לה 

למודל עבודה קבוצתי נרטיבי–דינמי בשילוב אמנויות מוצג בתרשים 1.

תרשים 1: בסיס תיאורטי

להלן יוצג תיאור מקרה שנועד להפוך את המודל התיאורטי )העצמאי מכל הקשר( לידע מעשי 

)תלוי הקשר(. תיאור המקרה בוחן האם מודל קבוצתי מובנה של 13 מפגשים, המשלב באופן 

גמיש גישות ושיטות התערבות - הנובעות מתיאוריות ההבניה החברתית והטיפול הקבוצתי–

אנליטי בשילוב אמנויות - יכול להוות מודל לעבודה עם מטפלים שעובדים עם אוכלוסיות 

ולחזק  לשפר  הזה  השילוב  בכוח  יש  אם  לבדוק  ינסה  הניתוח  בסיכון.  ומשפחות  ילדים  של 

את החוסן האישי שלהם, כך שיוכלו להתמודד טוב יותר עם עבודתם השוחקת ועם עייפות 

החמלה שלהם.
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תיאור מקרה
שיטת המחקר

בעיקר  המתמקדת  הפנומנולוגית,  המסורת  על  נשען  מקרה  חקר  מסוג  איכותני  מחקר  מערך 

חקירה  היא  שלה  המוצא  שנקודת  זו,  גישה   .)Sarker, 1994( היחיד  של  המודעת  בחוויה 

רפלקטיבית, מאפשרת גישה לתחום החברתי כפי שהוא נחווה באופן קונקרטי וללא פרשנות 

)Zahavi, 1999(. מחקר פנומנולוגי מבוסס על חקר התהליך והמבנים שדרכם בין–סובייקטיביות 

 .)Beck, 2014( וניסיון אישי משפיעים זה על זה

בתוכנית  שעובדות  מקצוע  נשות  עם  שהתקיימה  קבוצתית  התערבות  על  מבוסס  המחקר 

ייחודית לילדים ונוער בסיכון, והוריהם, המתקיימת בבתי ספר יסודיים וחטיבת ביניים בישוב 

עירוני בצפון הארץ. מטרת התוכנית שבה עבדו משתתפות הקבוצה היתה לסייע לילדים ובני 

נוער בסיכון לממש, כל אחד את הפוטנציאל הייחודי שלו, ולפתח את הביטחון העצמי שלהם, 

ואת כישוריהם החברתיים והלימודיים. במסגרת עבודתן נחשפו המשתתפות לסיפורי החיים, 

לטראומות, להתמודדויות ולמשברים של הילדים ומשפחותיהם. מנהלת התכנית חשה כי יש 

צורך לחזק את המשאבים האישיים שלהן ושל הצוות.

בראיונות אישיים שהתקיימו עם המשתתפות לפני תחילת המפגשים, הסבירה להן החוקרת, 

שגם הנחתה את הקבוצה, כי זו קמה במטרה לסייע להן להתמודד עם העומס הרגשי המאפיין 

את עבודתן, וכי הדרך לעשות זאת תהיה חיזוק החוסן האישי והצוותי שלהן. בנוסף הובהר 

לכל אחת מהן שאת הפעילות בקבוצה ילווה מחקר איכותני שמטרתו בנייה של מודל התערבות 

ייחודי. החוקרת הבטיחה להן אנונימיות ופרטיות, והדגישה בפניהן כי ההשתתפות בקבוצה 

אינה מותנית בהשתתפות במחקר. במקביל, גם המנהלת של התכנית, והמנחה המקצועי שלה, 

הראשון  המפגש  בתחילת  ממצאיה.  ולפרסום  הקבוצה  התפתחות  לתיעוד  הסכמתם  הביעו 

הוזכר למשתתפות כי המנחה מתכוונת לתעד את תהליכי הקבוצה ולהשתמש בצילום עבודות 

האמנות לצרכים של למידה ופרסום אקדמי, בלי לחשוף את פרטיהן האישיים. כל משתתפות 

הקבוצה הביעו את הסכמתן לכך. 

איסוף הנתונים 
הנתונים שנאספו כללו תיעוד של הביטויים המילוליים וההתנהגויות הלא מילוליות שרשמה 

המנחה )שהיא גם אחת החוקרות( מיד בסיום כל מפגש. אלה כללו את הפעילויות ותוצאותיהן 

המפגשים,  של  מפורט  תיעוד  דרך  והקמתה,  מגיוסה  החל  הקבוצה:  עם  העבודה  שלבי  בכל 

ועד לסיכום הנחיית הקבוצה והמסקנות שהופקו ממנה, כולל אינטראקציות משמעותיות בין 

המנחה לבין מנהלי הארגון בנוגע לקבוצה ולמיקומה בתוך מערך ארגוני וחברתי גדול יותר. 
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הדברים  של  מדוקדק  ותיאור  מפורטות  תצפיות  המנחה  רשמה  מפגש  כל  בסיום  מיד 

השתמשו.  שבהם  והביטויים  המשתתפות,  של  הטבעית  לשונן  הדגשת  תוך  בו,  שהתרחשו 

חברות  של  התנהגויות(  מחוות,  גוף,  )שפת  מילולית  לא  התנהגות  גם  כללו  אלו  רישומים 

הקבוצה. כל עבודות האמנות והסיפורים שנוצרו במסגרת הקבוצה צולמו. בהתבסס על תיעוד 

זה רשמה המנחה הערות, הארות, תובנות ואסוציאציות שעלו אצלה. הנתונים הללו שימשו 

להערכת התהליך האישי והקבוצתי בהקשר של התפקידים בקבוצה, היחסים הבין–אישיים בין 

יומן  ניהלה המנחה  בנוסף  האישיים של המשתתפות.  ותהליכי ההתפתחות  הקבוצה,  חברות 

אישי שבו רשמה את הרפלקסיה שלה על תפקידה כמנחה. 

ניתוח הנתונים 
במקביל  ביצעו  החוקרות  שתי  השנייה.  לחוקרת  גם  בשלמותם  הועברו  הגולמיים  הנתונים 

ניתוח איכותני, שכלל זיהוי ופרשנות של השיח הסובייקטיבי בקבוצה. קידוד הנתונים נערך 

בנפרד. ניתוח הנתונים כלל קיבוץ וניתוח של נושאים ותיאורים מרכזיים שחזרו על עצמם, 

וגיבוש עץ של קטגוריות שכלל את התמות הרלוונטיות. תמות אלו עמדו בבסיס תיאור עבודת 

הקבוצה והערכתה )שקדי, 2011(. לאחר מכן השוו החוקרות בן הקידודים שעשתה כל אחת, 

ודנו בפערים ביניהם. נתונים שלגביהם לא הושגה הסכמה לא נכללו בניתוח שנערך בהמשך. 

בשלב השני ביצעו שתי החוקרות ביחד ניתוח פנומנולוגי פרשני, במטרה לסווג את הנתונים 

הגולמיים לתמות מרכזיות. הציטוטים המופיעים במאמר זה נבחרו על סמך מידת הרלוונטיות 

והבהירות שלהם. סיכום הממצאים נשלח לחברות הקבוצה, שהוזמנו לתת משוב על המידה 

שבה משקף הניתוח את החוויה הקבוצתית שלהן. 

הקבוצה
משתתפות: הקבוצה הורכבה מ-11 משתתפות, כולן חברות צוות מקצועי, העובדות בתכנית 

חינוכית ייחודית לרווחת ילדים ומשפחות בסיכון, ונחשפות בעבודתן היומיומית לטראומות 

יהודיות,   9 בהן  והיו   ,51-24 היה  המשתתפות  של  הגילים  טווח  והוריהם.  הילדים  שחווים 

מוסלמית אחת ונוצריה אחת - חלקן דתיות וחלקן חילוניות. למשתתפות היה רקע מקצועי 

מגוון מתחומי הטיפול והחינוך. 

החובות בתהליך ההכשרה  הוגדרה כאחת  בקבוצה  והפעילויות: ההשתתפות  מבנה הקבוצה 

הכינה  מפגש  ולכל  עוקבים,  שבועיים  מפגשים   13 קיימה  הקבוצה  הצוות.  של  המקצועית 

המנחה פעילויות שעלו בקנה אחד עם מטרות הקבוצה והתהליך הקבוצתי. האמנויות ששולבו 

בתהליך כללו תנועה, דרמה, כתיבה, אמנות פלסטית ושימוש במטאפורות. 
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התהליך הקבוצתי היה מובנה בחלקו, וכלל כלים לפיתוח חוסן באמצעות שימוש באמנויות, 

ומקום לשיח דינמי פתוח ביחס לנושאים ודילמות שהיו רלוונטיים לחברות הקבוצה. בחלק 

המשתתפות  יצרו  אחרים  ובמפגשים  אמנותית,  יצירה  דרך  החוסן  כלי  נלמדו  מהמפגשים 

באופן חופשי, כדי לעודד את השיח הדינמי. היו מפגשים שבהם כיוונה המנחה למעבר מיידי 

מתחום אמנות אחד לאחר, ללא שיח דינמי עוקב, כדי לעזור למשתתפות לדייק את הדימוי 

שרצו להביע. במפגשים אחרים לא התבצעה פעילות אמנותית כלל, והקבוצה “משכה" לשיח 

דינמי לכל אורך המפגש. לפני תחילת המפגשים קיימה המנחה פגישות אישיות עם כל אחת 

והבהרה הדדית של  מידע על מטרות הקבוצה  היכרות ראשונית, מתן  לצורך  מהמשתתפות, 

ציפיות. 

תוצאות
החמלה,  עייפות  היו:  הנתונים  ניתוח  מתוך  ועלו  הקבוצה  את  שהעסיקו  העיקריות  הסוגיות 

הסיכון בחשיפה אישית בקבוצה, שילוב אמנויות כמקדם התפתחות אישית ושיח קבוצתי, מגע 

עם כאב והתמודדות עמו דרך שיח פסיכודינמי, וכן דילמות ארגוניות: השתתפות של מנהלי 

הצוות בקבוצה, מוטיבציה ומחויבות להשתתפות בקבוצה.

עייפות החמלה וביטויה בקבוצה 
של  הדינמי  הקבוצתי  בשיח  בספונטניות  עלו  ולשחיקה  החמלה  לעייפות  הקשורות  תמות 

ממש  “אני  למשל:  אמרה  במאמר(  המופיעים  השמות  שאר  כמו  בדוי,  )שם  רותי  הקבוצה. 

מרגישה שכשאני באה הנה אני נחה. מכל העומס"; איריס אמרה: “האמת, אני נורא עייפה... 

וקרן אמרה: “אני רוצה לא  רוצה שיעזבו אותי... רוצה לזרום... לא לחשוב. פשוט להיות". 

עם  בהתמודדות  הדיון  הזמן".  כל  קשה  כך  כל  לי  יהיה  שלא  להחליט...  הזמן  כל  להצטרך 

היא  רבות. כל משתתפת תיארה את הדרכים שבהן  עורר בקבוצה תגובות  והשחיקה  העומס 

מנסה להתמודד עם הקשיים הללו. 

דרך השימוש באמנויות הצליחו חברות הקבוצה להביע באופן סימבולי ומילולי את עייפות 

החמלה שלהן. בשיח דינמי התייחסה מארווה ליצירתה האמנותית במילים הבאות: “אני הבאתי 

את הכובד. ציירתי אותו בידיים וברגליים וגם בבטן. וכתבתי כל מיני מילים מסביב, שזה מה 

שאני רוצה: ‘בחירה‘, ‘מאמץ‘, ‘ערנות‘, ‘זמן‘, ‘מרחב‘, ‘לשמור‘. בראש כתבתי ‘נתק‘, כי ככה 

אני מרגישה בזמן האחרון" )ראו איור 1(.
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איור 1: נתק

בדוגמא אחרת ביטאה קרן תחושות של עומס והצפה במפגשים הראשונים. בפעילות התנועתית 

הדרמתית היא ליפפה סביב צווארה סליל חוטים. לאחר מכן, בתנועה איטית וכבדה ובצוואר 

רכון נכנסה למרכז המעגל, ואמרה: “אוף... אוף..." מיד לאחר מכן עברו המשתתפות ליצירה 

בחומרים, ללא הנחיה נוספת. בשיח הדינמי שנערך לאחר היצירה היא אמרה: “אמרתי ‘אוף‘, 

ועכשיו עשיתי לב עם כל מיני נקודות, שזה העומס של כל הדברים ביחד, והלב שבור באמצע".

בפגישה הבאה לא זכרה קרן דבר ממה אמרה במפגש הקודם: “עבר עלי היום משהו מאוד 

קשה, ואני מרגישה מוצפת ובעומס". בפגישה האחרונה היא התייחסה שוב להשתקפות העומס 

בדימוי הלב שיצרה: “אני חושבת שיש פחות נקודות היום. והן גם פחות משפיעות עלי... אני 

למדתי על עצמי שאני מאוד חזקה, ואני יכולה" )ראו איור 2(. 

איור 2: לב שבור עם נקודות
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גם  כמו  החמלה,  עייפות  של  לתמה  ביחס  ועמדות  רגשות  קולות,  למגוון  נחשפה  הקבוצה 

לאפשרויות מגוונות של התמודדות עמה. חלק מהאפשרויות כללו חיזוק של יכולות וכוחות 

קיימים; ואחרות פתחו אפשרויות לא מוכרות, שהעלו משמעויות נוספות, ופתחו דרכים חדשות 

התמודדות  דרכי  של  ולהצעה  להמשגה  יעיל  ככלי  המשתתפות.  של  האישי  החוסן  לפיתוח 

ברגר   ;2006  ,1999 )להד,  המאח"ד  הגש"ר  מודל  התגלה  ושחיקה,  עומס  לחץ,  עם  מגוונות 

ולהד, Lahad & Leykin, 2013; Lahad, Shacham & Ayalon, 2013 ;2010(. במפגש הסיום 

ציינו משתתפות שכעת העומס משפיע עליהן פחות, שהן יודעות על עצמן יותר, ושהן חזקות 

ומעיזות יותר.

הסיכון הכרוך בחשיפה אישית בקבוצה
כיוון שהמשתתפות בקבוצה היו חברות בצוות, שהמשיך להיפגש במסגרת העבודה גם לאחר 

מפגשי הקבוצה, שבה ועלתה הסוגיה של גבולות וחשיפת תכנים אישיים ופרשנות עליהם. 

“הציפייה שלי  ציפי אמרה:  בטוח.  בקבוצה מתקיים מרחב  אם  נדרשנו לשאלה  ושוב  שוב 

כאן שאני לא אצטרך לדבר..." בתגובה ענתה לה שרון: “זה קשה לי כשאת שותקת. אני לא 

יודעת מה אומרת השתיקה שלך". ושרה אמרה: “אני מרגישה שאנחנו כל הזמן מדברים על 

מה שאנחנו צריכים להגיד במקום להגיד את הדברים עצמם". אמירה זו פתחה דיון שעורר 

ואנשים  בוגרת  הקבוצה  שכאן  חושבת  אני  איתך.  מסכימה  לא  “אני  איריס:  מצד  תגובה 

רוצה  לא  “אני  מוריה:  של  תגובתה  ואת  מדברים";  שהם  לפני  רגע  חושבים  והם  אחראים, 

שיפרשו לי את העבודה ]האמנותית[... אני לא תמיד רוצה לשתף, אני לא יודעת מה יחשבו 

עלי". המנחה עודדה את השיח הזה, ונתנה מקום לקולות השונים בקבוצה שהתייחסו אליו. 

במשך כמה פגישות עסקה הקבוצה בתמה של שיתוף ושתיקה, וממנה עברה לדון ביכולת 

של  והקבוצתיים  האישיים  והעיבוד  ההתבוננות  את  העצימה  המנחה  כעס.  ולהביע  לצעוק 

דרך  הבעה  ובדרמה שהתקיימו בשתיקה,  בתנועה  בפעילויות   - האמנויות  דרך  אלו  תמות 

חומרים פלסטיים, ושימוש במטאפורות בסיומו של דיון מתוח. 

דומה כי השיח בנושא הגבולות שיקף, בתהליכים מקבילים, את החוויה של המשתתפות 

מול הילדים והמשפחות שבטיפולן, ושימש כמראה למוכנותם של הללו להשתתף באופן 

פעיל בהתערבות הדורשת חשיפה, ולקבל הדרכה.

שילוב אמנויות כמקדם התפתחות אישית ושיח קבוצתי
פתח  וכך  יחדיו,  להשתלב  מילוליים  והלא  המילוליים  לממדים  עזר  באמנויות  השימוש 

באמנות  יצירה  לאחר  עצמן.  על  חדשים  דברים  ללמוד  האפשרות  את  המשתתפות  בפני 
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פלסטית אמרו המשתתפות: “באמנות אני שמה את עצמי בתוך העבודה, זה חלקים ממני"; 

אומרים  טעויות...  ויש  מבלבלות  המילים  “לפעמים  המחשבה";  את  מסדרת  “האמנות 

ואז בעצם הורסים הכול. לפעמים טוב לדבר גם בשפות אחרות. לפעמים מבינים  משהו 

יותר בלי מילים". 

עליהם  לדבר  שהתקשו  לנושאים  להתייחס  המשתתפות  יכלו  האישיים  הדימויים  דרך 

ישירות. שרה שיתפה את הקבוצה בתחושתה שציור הלבבות במנדלה שיצרה שיקף את הרגש 

שלה )ראו איור 3(.

איור 3: מנדלה עם לבבות

 מיכל שאלה אותה על העיגולים שעשתה בעיפרון, המשלימים את הלבבות וסוגרים אותם -

האם ציירה אותם בכוונה או ששכחה למחוק אותם, ושרה ענתה: “זה בכוונה... לפעמים אני 

יכולה  ואני לא  והביקורתיות עולה לי מהר מאוד.  יכולה להיות אמפתית. אני כועסת,  לא 

להתעלם ממנה. וזה מה שיצרתי". 

ושל  ומשיכה,  מאבק  של  שוני,  או  אחדות  של  ביטויים  על  הצביעו  הן  הדימויים  דרך 

למשל,  מנדלות,  יצירת  של  פעילות  לאחר   .)McNeilly, 1990( בקבוצה  ההדהוד  השתקפות 

משתתפות  מספר  עליה.  ולדבר  שלהן,  מהמנדלה  שיוצאת  דמות  לדמיין  המשתתפות  הונחו 

שיתפו שהדמות שעולה להן היא זו של אמן או סבתן, ונדהמו מהדהוד הדמיון ביניהן, למרות 

היצירה האישית הנפרדת. 

ומרחב  זמן  נתנו  השונות,  האמנויות  בין  והמעבר  עצמו,  היצירה  לתהליך  הלב  תשומת 

זו הם סייעו  לחקירה, ועודדו את ההבעה המדויקת של הרגש והמחשבה דרך הדימוי. בדרך 

לפתח תובנות חדשות והגבירו את רמת המודעות העצמית של המשתתפות.
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השיח הדינמי כמאפשר מגע עם כאב והתמודדות עמו
השיח הדינמי בקבוצה היווה חלק משמעותי בעיבוד הדימויים האמנותיים ובקידום התהליך 

וללא  האמנות  חומרי  בעזרת  ביחד,  הקבוצה  חברות  כל  יצרו  המפגשים  באחד  הקבוצתי. 

זו עזרה לשקף את היחסים בין  תקשורת מילולית, דימוי של הקבוצה עצמה כשלם. עבודה 

המשתתפות. היא העלתה רגשות מורכבים שהיו קשורים למאבקים בין משתתפות, ולמשיכה 

ביניהן, וניכר שרגשות אלו הפתיעו את חלקן. במהלך המפגש הזה, ובמפגש שלאחריו, בחרה 

שלהן,  הבין–אישיים  ביחסים  להתמקד  ולהמשיך  האמנותי,  הדימוי  עם  להישאר  הקבוצה 

דימוי  או  מטאפורה  לבחור  מהמשתתפות  המנחה  ביקשה  התהליך  סגירת  לצורך  ולעבדם. 

את  יחד, העמיק  גם  ומילולי  יצירתי  וירטואלי, שהוא  שיתארו את הקבוצה. המעבר למרחב 

משמעות הקבוצה בעבור המשתתפות, ובו בזמן קידם גם את התהליך הקבוצתי. 

ובמקביל  שלהן,  הפגיעות  עם  במגע  להיות  המשתתפות  את  וכיוון  אפשר  הדינמי  השיח 

עודדה מנחת הקבוצה את המשתתפות להתבונן בכוחותיהן וביכולות ההתמודדות האישיות 

שלהן עם פגיעות זו, שאפשרה לחברות הקבוצה להציע זו לזו תמיכה, והגבירה את ההיכרות 

והקרבה ביניהן. ככל שהתגברה קרבה זו, ניתן היה לראות בבירור כיצד הן משמשות זו לזו 

כ"משאב התמודדות", בתוך הקבוצה ומחוץ לה. שרון תיארה זאת בדימוי אמנותי: “הידיים 

האלו מושטות לקשר ותמיכה" )ראו איור 4(.

איור 4: קשר

 

עם סיום המפגשים שיתפה קרן את חברות הקבוצה בדברים הבאים: “הבאתי את עצמי ושיתפתי 

המון. הרבה למדתי גם מאחרות, מהמראות שאתן עשיתן לי על עצמי בקבוצה, גם אם זה לא 

תמיד היה לי קל...״ ורותי אמרה: “ אני יודעת מה אני רוצה לעשות, גם אם לא עשיתי את זה 

עדיין... וזה התהליך כאן נתן לי, שאני יכולה להעז יותר״. 
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דילמות ארגוניות 
לסיפור הקבוצתי, או לנרטיב המשותף, שהוא ההקשר הסביבתי והארגוני של הקבוצה, 

היתה השפעה מכרעת על הסוגיות שהעסיקו את המשתתפות. השפעה זו העלתה מספר 

דילמות: 

ההשתתפות של דמויות הסמכות במפגשי הקבוצה: המנהלת והרכז של הצוות לא השתתפו 

במפגשים הקבוצתיים - מתוך מחשבה כי הנוכחות של סמכות בתוך מפגשי הקבוצה עלולה 

להקשות על המשתתפות, המנהלת והרכז גם יחד לחשוף בקבוצה תכנים משמעותיים, לשתף 

בהם אחרים, ולעבד אותם. עמדה זו נוגדת את ההתנהלות השגרתית בתכנית, שבה המנהלת 

והרכז שותפים בכל פעילויות הצוות. מצב זה נשאר ברקע של עבודת הקבוצה, והמשתתפות 

ניהלו איתו דיאלוג מורכב. חלקן חשו תסכול לנוכח המצב, ואילו אחרות בירכו על קיומו של 

מרחב נפרד ומוגן, שתרם לתחושתן ללכידות הצוות. 

התנגדות למנחה עלתה לא פעם דרך שיח על אירועים שהתקיימו מחוץ לקבוצה, שהיו 

משותפים לכל המשתתפות, למנהלת ולרכז, אך לא למנחה, דבר שהקשה על היכולת לעבד 

תכנים אלו במסגרת הקבוצתית. המנחה שיקפה זאת לקבוצה, והציעה לבדוק את המשמעות 

של רגשות ועמדות כלפי אירועים אלה בלי להתייחס לפרטיהם. כך נפתח בקבוצה שיח על 

זיכרונות הכרוכים בה והתנגדויות שהיא מעוררת, תוך בחינה  מהות הסמכות, היחס אליה, 

של ההקבלה והשוני בין המתרחש בקבוצה וההתנהלות של המשתתפות בה במסגרת התכנית 

ואל מול הילדים והמשפחות. 

היה  והתנגדויות  מתח  שיצר  נוסף  מבני  גורם  בקבוצה:  להשתתפות  ומחויבות  מוטיבציה 

חובת הנוכחות בקבוצה כחלק מעבודת צוות. הדיון על כך שמחייבים אותן להשתתף בתהליך 

התפתחות אישי עורר בחברות הקבוצה התייחסויות לכך שהן עצמן מחייבות ילדים ומשפחות 

להיפגש עמן לצורך קבלת התערבות וייעוץ, אף על פי שהם לא תמיד מעוניינים בכך. בשלב 

זה נפתח דיון סוער על המשמעות של “להכריח". מעניין לציין שדווקא המשתתפות שביטאו 

גם  באופן עקיף  בסיכום המפגשים שהתהליך הקבוצתי תרם  ציינו  זו,  סביב תמה  התנגדות 

להעמקת ההיכרות בין חברות הצוות, ועזר לחבר בין העובדות הוותיקות והחדשות. 

השיח הקבוצתי אפשר למשתתפות להעלות נושאים מגוונים שהעסיקו אותן )כולל סוגיות 

שלא היו קשורות בהכרח למטרתה הישירה של הקבוצה(, הציף התנגדויות וקידם פתיחות 

ועכשיו"  ב"כאן  כמראה  והציבו  הקבוצתי,  את התהליך  קידם  הוא  זו  בדרך  בקבוצה.  וכנות 

ליכולתן של המשתתפות להתמודד עם מצוקות ודילמות - באופן אישי וגם כצוות. 
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רפלקסיה על הנחיית הקבוצה
 הדימוי שהמנחה בחרה כדי לתאר את תהליך הנחיית הקבוצה היה מעשה הציור: הדף היה 

מוכן, חלק ולבן. גם פלטת הצבעים נבחרה בקפידה: מוכרת, אהובה ומוכנה לשימוש. ואז החל 

והוכללו  והתפרצו,  המסע הקבוצתי, שנע מתוך הגלוי אל עבר הסמוי, אל חומרים שהתגלו 

לתוך מבנה הציור השלם, כך שבסופו של דבר נוצר דימוי אמנותי מפתיע בשלל גווניו וממדיו.

הנחיית הקבוצה סיפקה רגעים רבים של אי–בהירות וספקות. היא לוותה בהתלבטויות רבות 

ולתמוך בתהליך הקבוצתי כך שייתן מענה לצורכי המשתתפות,  נכון להמשיך  בשאלה איך 

בלי לוותר על הערכים ועל התפיסות התיאורטיות שעמדו בבסיס מודל ההתערבות. 

הבחירה שנעשתה, להישאר ממוקדים ב"כאן ועכשיו" של התהליך הדינמי, היתה מאתגרת. 

במרחב  להישאר  ההחלטה  בקבוצה.  ליצירה  מובנות  תמות  ולהביא  מודלים  ללמד  יותר  קל 

ביחס  עמימות  השאירה  היא  למורכבת.  אותה  הפכה  ההנחיה  בתוך  היצירתי  הפוטנציאלי 

למטרות הקבוצה ולתהליך המתפתח, ועוררה התנגדויות בקרב המשתתפות, שמצדן סיפקו כר 

נרחב להתערבות, התפתחות וצמיחה אישית. 

דיון, סיכום והמלצות
 Green,( חוסן  פיתוח  של  תהליכים  לקדם  שמטרתם  התערבות  של  שונים  מודלים  קיימים 

חיזוק  לגבי  הידע  זאת,  עם   .)2007; Hart, Blinkcow & Thomas, 2007; Walsh, 2006

החוסן כחלק מהתערבות קבוצתית אנליטית–דינמית עדיין מוגבל, וחסרה הבנה בשאלה כיצד 

בתוך  ומימוש משאבי התמודדות  וחזקות  כוחות  זיהוי  דרך  יכולות התמודדות,  מתפתחות 

המסגרת של עבודה קבוצתית. במאמר זה הצענו בסיס תיאורטי לשילוב בין הגישה הפסיכו–

דינמית לגישת ההבניה החברתית בעבודה קבוצתית שמטרתה הגברת החוסן וחיזוקו. הובאה 

דוגמא ליישום מודל הנחיה נרטיבי–דינמי בשילוב אמנויות לעבודה עם צוותים מקצועיים, 

שחשופים לעייפות החמלה ושחיקה במסגרת עבודתם עם ילדים ומשפחות בסיכון. 

המשקפים  ביטויים  עלו  הקבוצתי,  המודל  יישום  בעת  שנאספו  הנתונים  ניתוח  מתוך 

שתיקה,  של  ולחץ,  עומס  של  ונפשית,  פיזית  עייפות  של  ביטויים  החמלה:  עייפות  את 

“נטל הסודות" שהמשתתפות  וקושי בחשיפה. אלה ביטאו באופן סימבולי את  של צעקות 

הקבוצתית  בהתערבות  האמנויות  שילוב  ומשפחות.  ילדים  עם  בעבודתן  פוגשות  בקבוצה 

סייע למשתתפות, ולקבוצה כשלם, לזהות בעצמן פגיעות הקשורה לעייפות החמלה ולעומס 

רגשי, לעבד תכנים אלו, לבטאם ולהעמיק את השיח הסימבולי סביבם דרך מטאפורות וגילוי 

הדינמיקה  במקביל,  וחיזוקו.  שלהן  החוסן  להגברת  שהוביל  בתהליך  התמודדות,  יכולות 

זו  מודעות  המשתתפות.  בין  הדדית  תמיכה  והגבירה  אישית  חקירה  עודדה  הקבוצתית 
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לכוחותיהן וליכולותיהן סיפקה לחברות הקבוצה יכולת להבין את המשמעות של החוויות 

הרגשיות הייחודיות שעברו בקבוצה, והציגה להן מודל עבודה שיוכלו ליישם בעבודתן גם 

מחוץ לקבוצה. 

העובד  מקצועי  מצוות  חלק  להיותן  כלומר  הקבוצה,  חברות  פעלו  שבו  הארגוני  להקשר 

ביחד למען רווחתם של ילדים ומשפחות בסיכון, היתה השפעה מכרעת על הסוגיות שהעסיקו 

אותן, ועל השיח בקבוצה. כך, בנוסף להנחיה שהתבססה על התהליכים הדינמיים בקבוצה, 

כוונה הנחיית הקבוצה לחפש את הסיפור המשותף לחברותיה. המשתתפות חלקו זו עם זו את 

השתתפות  של  האתגר  את  מהצוות,  חלק  היותן  בשל  אישיים  בתכנים  לשתף  שלהן  קשייהן 

וההתנהלות  הקבוצתי  המרחב  בין  ובפער  ככפוי,  ידן  על  שנחווה  אישי  התפתחות  בתהליך 

בין  חיבורים  למצוא  למשתתפות  סייעה  הקבוצה  מנחת  עובדות.  הן  שבה  בתכנית  הרגילה 

להסתגרות  נטייתן  רוככה  וכך  שלהן,  האישיים  והנרטיביים  הקבוצה  של  המשותף  הסיפור 

צוות  של  דינמית  קבוצתית  עבודה  המאפיין  בחשיפה  הקושי  את  שביטאה  בקבוצה,  אישית 

העובד יחד. בנוסף, הפנתה המנחה את תשומת לבן להקבלה בין התהליכים שהתרחשו בקבוצה 

בקבוצה  שהתקיים  השיח  ומשפחות.  ילדים  מול  שלהן  בהתערבויות  שמתרחשים  אלו  ובין 

בנושא חשיפה אישית, עומס ושחיקה היה “שיח מחצין" )וייט ואפסטון, 1999; קדוש, 2010( 

התייחסות  כ"בעייתיות".  עצמן  המשתתפות  הגדרת  ללא  כאתגרים,  אלו  לסוגיות  שהתייחס 

זו אפשרה חשיפה למגוון הקולות שקיבלו לגיטימציה בשיח הקבוצתי, ואפשרה למשתתפות 

להכיר בכך שאינן היחידות שמתמודדות עם בעיות אלו, ושמצבן אנושי ומזכיר את זה של 

אחרות בצוות )יאלום ולשץ‘, 2006(. 

ביצירת הנרטיב הקבוצתי המתפתח תרמה להעמקת ההיכרות  מעורבותן של המשתתפות 

ביניהן, ולהבנת התהליך הקבוצתי. מגמות אלה קידמו את רמת הלכידות הקבוצה, את היכולת 

של המשתתפות להבין תהליכים בעבודתן עם משפחות וילדים, וליכולת שלהן לסייע זו לזו 

ולתמוך בצמיחה האישית של המשתתפות. 

והקבוצה,  העצמי  להכרת  חדשות  אפשרויות  יצר  ההתערבות  במודל  האמנויות  שילוב 

ובמקביל טיפח ושחרר את הרוח היצירתית של חלק מהמשתתפות. השימוש באמנויות אפשר 

מתוך  בלבד,  במילים  התלות  מן  שחרור  תוך  ותפיסות  רגשות  מחשבות,  של  אישית  הבעה 

מטרה להזמין את המשתתפות למסע אל האי–ודאות, לגילוי מקומות חדשים, אינטואיטיביים, 

המעבר   .)2011 אסטרלה,   ;2011 מלקיודי,   ;McNiff, 2004 ;Schnetz, 2005( מוכרים  לא 

בין האמנויות הגדיל את מעורבותן של המשתתפות ביצירה, הקנה להן זמן ומרחב לחקירה, 

העלה  והדימוי   ,)Knill, 1994( ולמקדו  להבהירו  הביטוי,  טווח  את  להרחיב  להן  ואפשר 

מילולי  נותר  השיח  היה  לו  עולים  היו  שלא  שייתכן  ותובנות,  פתרונות  התמודדות,  יכולות 
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אישיים  לנושאים  להתייחס  המשתתפות  על  הקל  הדימוי   .)McNiff, 2004, 2013( בלבד 

ולנושאים הקשורים לנרטיב המשותף שהתקשו לדבר עליהם, וכייצוג נוסף של העצמי הגביר 

ושימוש  מילולי  שיח  בין  השילוב  בקבוצה.  האחרות  המשתתפות  של  לחוויות  מודעותן  את 

באמנויות - בין ממדים מילוליים וממדים שאינם מילוליים - עודד שימוש יצירתי בדימויים 

אישיים ובדיאלוגים סימבוליים. דימויים סימבוליים אלה סייעו להתמודד עם סוגיות קשות, 

בעיקר סביב היחסים הבין–אישיים המורכבים בין חברות הצוות, בינן ובין הארגון, ובינן ובין 

הילדים והמשפחות שבטיפולן. 

ההתמודדות  כוחות  על  אישית  רפלקסיה  לערוך  משתתפת  לכל  אפשר  הקבוצתי  התהליך   

שלה, ובמקביל לחשוף את דרכי התמודדות של משתתפות אחרות. השיח הדינמי אפשר לגעת 

בקונפליקטים פנימיים ובפגיעות האישית, ובדרכים להתמודד איתם במרחב הקבוצתי. ההכרה 

של המשתתפות בשוני שקיים ביניהן מבחינת כוחות ופגיעות, וביכולת שלהן להשלים זו את זו, 

אפשרה למשתתפות להציע תמיכה הדדית, ולחזק את כוחן כ"משאב התמודדות" זו בעבור זו. 

הילדים  עם  לעבודה  מקצועיים  יישומיים  וכלים  ידע  למשתתפות  הקנה  העבודה  מודל 

קבוצתיים  תהליכים  של  הבנה  בשטח;  לעבוד  יוכלו  שאיתו  מובנה  חוסן  מודל  והמשפחות: 

דרך השתתפות בקבוצה; והיכרות עם כלים להתערבות עקיפה דרך שימוש באמנויות, כולל 

היתרונות והאתגרים שאפשר להפיק מן העבודה עמם בתוך תהליך ההתערבות.

עם כל היתרונות של המודל שהוצג, יש להשתמש בו בתבונה ולהכיר גם את מגבלותיו. 

המודל מבוסס על רקע תיאורטי רחב, אך נשען רק על תיאור מקרה אחד. ראוי אפוא לבחון את 

התאמתו למאפיינים הייחודיים של כל קבוצה, ולשלבם במודל ההנחיה. חשוב להיות ערים 

לכך כי יש משתתפים שזקוקים לזמן, לחימום, ולעבודה תהליכית, על מנת שירגישו בנוח עם 

ועם מגוון האמנויות. המשתתפים צריכים לפתח התייחסות לדימוי האמנותי כאל  החומרים 

לאופי  האמנויות  להתאמת  חשיבות  יש  מוגמר.  אסתטי  מוצג  כאל  ולא  יצירתי,  אישי  ביטוי 

הקבוצתי,  לתהליך  המתאים  האמנותי  הכלי  בבחירת  גמישות  לגלות  המנחה  ועל  הקבוצה, 

בניסיון למצוא את הכלי שיְפתח את השיח ויעודד ביטוי אישי. העבודה עם חומרי אמנות נוטה 

להאיץ תהליכים, ועשויה להפגיש משתתפים עם רגשות, זיכרונות וחוויות קשים ומורכבים. 

משום כך צריך המנחה לנקוט זהירות - פירוש מוקדם מדי של הדימוי, לפני שהתודעה יכולה 

להבין את המסר שהוא מציע, עלול להוביל לתסכול, מתח ודחייה במקום לתובנה. במצבים 

אלו, היתרון של הדימוי האמנותי טמון בכך שאפשר לשמור אותו ולדחות את הפירוש למועד 

 .)Schnetz, 2005( מאוחר יותר, לזמן שבו יהיו למשתתפים היכולת והאומץ להתמודד איתם

הקושי של משתתפים להתייחס ליצירות האמנות, במקביל לקושי שלהן לחשוף תכנים אישיים 

עמוקים מכורח היותן חלק מצוות שעובד יחד, מעורר התנגדויות שעלולות לחסום אצל חלק 
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 McNiff,( מהמשתתפים את שחרור הרוח היצירתית, האווירה המשחקית והפתיחות בקבוצה

הקבוצה  לחברי  לסייע  שואפת  כזו  קבוצתית  עבודה  כי  בכך  להכיר  חשוב  בנוסף,   .)1992

דימוי  בין  שנע  כתהליך  סימבולי,  כביטוי  הקבוצתי  התהליך  את  ולתרגם  עמימות  להחזיק 

למילים במרחב הקבוצתי, לעתים ללא מטרה גלויה, ולא כתהליך מוגדר בעל מטרה מוצהרת. 

משימה זו עלולה להתגלות כקשה בעבור חלק מהמשתתפים. 

בשילוב  נרטיבי–דינמי  קבוצתי  עבודה  מודל  של  ביישומו  מצויה  זה  מאמר  של  תרומתו 

מהווה  זה  במודל  קבוצתית  עבודה  בסיכון.  אוכלוסיות  עם  העובדים  צוותים  עם  אמנויות 

ומשפחות  ילדים  עם  התערבות  והמשפחות:  הילדים  עם  הצוות  חברי  לעבודת  מראה  מעין 

שמתמודדים עם אירועי חיים טראומתיים דורשת התאמה, גמישות ויצירתיות מאלו שעובדים 

החשים  מקצוע  אנשי  מצוקות.  על  להתגבר  ויכולותיהם  בכוחותיהם  אמונה  עם  יחד  עמם, 

מחויבים לאוכלוסיות אלו יכולים להרגיש שהם סוחבים בעצמם את מעמסת המצוקה הקשה 

ולחוות את עייפות החמלה. תמיכה בעובדים אלו באמצעות עבודה קבוצתית במודל זה יכולה 

לעזור בפיתוח צוותים שמשמשים זה לזה כמשאב של התמודדות ותמיכה, ובו בזמן לעודד את 

אנשי המקצוע להאמין בחוסנם של משפחות וילדים, ולעזור להם לפתחו. 

מקורות

אסטרלה, ק. )2011(. טיפול בשילוב אומנויות - גישת שילוב האומנויות. בתוך: ק. א. מלקיודי 

)עורכת(, טיפול בהבעה ויצירה )עמ‘ 242-213(. קרית ביאליק: הוצאת אח. 

בירן, ח. )1997(. ניתוח יחסי מנחה–קבוצה ומהלך התפתחות הקבוצה לפי מודלים תיאורטיים 

מקראה )עמ‘  הנחיית קבוצות:  של יחסי אובייקט. בתוך: נ. רוזנוסר ול. נתן )עורכות(, 

218-201(. ירושלים: המרכז לחינוך קהילתי ע"ש חיים ציפורי.

א.  )2012(. מתודולוגיה איכותנית במחקר המבוסס על אומנות. בתוך:  ל.  וקסן,  ת.  בר–און, 

הוס, ל. קסן וע. שגב )עורכות(, ליצור מחקר, לחקור יצירה - שימוש בדימויים במחקר 

חברתי בישראל )עמ‘ 158-139(. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

אוניברסיטת  חיפה:  הטיפולי.  במעשה  ויצירה  מחקר  באומנויות:  טיפול   .)2012( ר.  ברגר, 

חיפה. 

בילדים  לטיפול  אומנויות  ושילוב  תרפיה  טבע  המרפא:  היער   .)2010( מ.  להד,  ר.,  ברגר, 

לאחר משבר. קריית ביאליק: הוצאת אח.



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

27אמנות החוסן

השירותים  סקירת  בתוך:  במצוקה.  משפחות   .)2009( א.  משה,  ובן  ד.  אלדר,  ר.,  גורבטוב, 

החברתיים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים. אוחזר ב 22.1.2018 מ-
http://www.molsa.gov.il/communityinfo/researchandevaluation/documents/10skiraf

amaliesbmezuka1.pdf

הוס, א. )2012(. מבוא. בתוך: א. הוס, ל. קסן, וע. שגב )עורכות(, ליצור מחקר, לחקור יצירה: 

שימוש בדימויים במחקר חברתי בישראל. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

וייט, מ. ואפסטון, ד. )1999(. אמצעים סיפוריים למטרות טיפוליות. תל אביב: צ׳ריקובר. 

ויניקוט, ד. ו. )1971(. משחק ומציאות. תל אביב: עם עובד. 

יאלום, א. ולשץ׳, מ. )2006(. טיפול קבוצתי תיאוריה ומעשה. ירושלים: כנרת זמורה–ביתן, 

והוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס האוניברסיטה העברית. 

הקבוצה  הפרט,  ברמת  ושימושיו   BASIC Ph מימדי  הרב  החוסן  מודל   .)1999( מ.  להד, 

והארגון. קריית שמונה: המרכז לפיתוח משאבי התמודדות.

-----. )2006(. מציאות פנטסטית: הדרכה יצירתית בתרפיה. טבעון: הוצאת נורד. 

קריית  הפעלה.  תרגילי  תיאוריה  משחקים  לקבוצות:  באומנות  תרפיה   .)1990( מ.  ליבמן, 

ביאליק: הוצאת אח.

א.  ק.  בתוך  ויישום.  תיאוריה  היסטוריה,   - ויצירה  בהבעה  טיפול   .)2011( א.  ק.  מלקיודי, 

מלקיודי )עורכת(, טיפול בהבעה ויצירה )עמ‘ 17-1(. קרית ביאליק: הוצאת אח. 

פלורסהיים, ד. )2014( סבל, “עייפות החמלה", נחמה ותקוה. אוחזר ב 14.12.2015 מ-
http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3158

קדוש, ח. )2010(. הקבוצה כסיפור: הקסם האנליטי של הנרטיב. מקבץ, 15)1(, 26-11. 

דאלי  ט.  בתוך  באומנות.  בטיפול  העברה  והטליסמא:  לעזאזל  השעיר   .)1987( ג.  שבריאן, 

)עורכת(, התפתחויות חדשות באומנות )עמ‘ 127-88(. קריית ביאליק: הוצאת אח.

הלכה   - איכותני  במחקר  מתודולוגיות  המילים:  מאחורי  המשמעות   .)2011( א.  שקדי, 

למעשה. תל אביב: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב. 

Beck, T. J. (2014). A critical reflection on social construction drawing from an 
analysis of the life-world of economically disadvantaged teenagers. Qualitative 
Research in Psychology, 11(3), 229-249. 

Berger, P. L. & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in 
the sociology of knowledge. Garden City, New York: Anchor Books.

Chambon, A. S. (1999). Foucault‘s approach: Making the familiar visible. In A. S. 
Chambon, A. Irving & L. Epstein (Eds.), Reading Foucault for social work 
(pp.51-81). New York: Columbia University Press.



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

רקפת בן דורי גלבוע ועתליה מוסק 28

Coholic, D., Fraser, M., Robinson, B. & Lougheed, S. (2012). Promoting resilience 
within child protection: The suitability of arts-based and experiential group 
programs for children in care. Social Work with Groups, 33(4), 345-361.

Dean, R. G. (2012). Becoming a social constructionist: From Freudian beginnings 
to narrative ends. In S. L. Witken (Ed.), Social construction and social work 
practice: Interpretations and innovations (pp. 213-233). New York: Columbia 
University Press.

 Denborough, D. (2008). Collective narrative practice: Responding to individuals, 
groups, and communities who have experienced trauma. Adelaide, AU: 
Dulwich Centre Publications.

Estrella, K. (2011). Social activism within expressive arts therapy: What‘s in a 
name? In E. G. Levin & S. K. Levin (Eds.), Art in action: Expressive art 
therapy and social change. London, UK: Jessica Kingsley Publications.

Foulkes, S. H. (1984). Therapeutic group analysis. Great Britain: A. Wheaton & 
Co. Ltd., Exeter.

Green, R. B. (2007). Social work practice: A risk and resilience perspective. 
Thompson: Brooks/Cole.

Hart, A., Blincow, D. & Thomas, H. (2007). Resilient children: Working with 
children and families. Routledge: Taylor & Francis Group.

Jennings, S. (1998). Drama therapy core concepts: Introduction to drama therapy, 
theatre and healing. London: Jessica Kingsley Publications.

Kibel, H. D. (2005). The evolution of group-as-a-whole and object-relation theory: 
From projection to introjection. Group, 29(1), 57-79.

Knill, P. J. (1994). Multiplicity as a tradition: Theories for interdisciplinary 
artstherapies - An overview. The Arts in Psychotherapy, 21(5), 319-328.

-----. (2000). The essence in a therapeutic process: An alternative experience of 
worlding? Poiesis: A Journal of the Arts and Communication, 2, 6-14.

Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific revolution (2nd ed.). Chicago: 
University of Chicago Press.

Lahad, M. & Leykin, D. (2013). Introduction: The integrative model of resiliency 
-the ‘BASIC Ph‘ model, or what do we know about survival. In M. Lahad, M. 
Shacham & O. Ayalon (Eds.), The BASIC Ph model of coping and resiliency: 
Theory, research and cross-cultural application (pp. 9-30). London, UK & 
Philadelphia, PA: Jessica Kingsley.



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

29אמנות החוסן

Lahad, M., Shacham, M. & Ayalon, O. (2013). The “BASIC PH"  model of coping and 
resiliency: Theory, research and cross cultural application. London: Jessica 
Kingsley. 

Levin, E. G. & Levin, S. K. (2011). Art in action: Expressive art therapy and social 
change. London, England: Jessica Kingsley.

Liebenberg, L. & Ungar, M. (Eds.). (2008). Resilience in action: Working with youth 
across cultures and contexts. Toronto, CA: University of Toronto Press.

Malchiodi, C. (2011). Trauma informed art therapy with sexually abused children. 
In P. Goodyear-Brown (Ed.), Handbook of child sexual abuse: Prevention, 
assessment, and treatment. New York, NY: Wiley.

-----. (2012). Art therapy and the brain. In C. Malchiodi (Ed.), Handbook of art 
therapy (2nd ed., pp. 17-26). New York, NY: Guilford Press.

Masten, A. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American 
Psychologist, 56, 227-238. 

Mathieu, F. (2012). Compassion Fatigue. In C. R. Figley (Ed.) Encyclopedia of 
Trauma. Sage Publications. Retrieved January 22, 2018, from: http://www.
figleyinstitute.com/documents/Workbook_AMEDD_SanAntonio_2012July20_
RevAugust2013.pdf

McNeilly, G. (1989). Group analytic art groups. In N. Gilroy & T. Dalley (Eds.), 
Pictures at an exhibition: Essays on art therapy (pp. 156-166). London and 
NewYork: Tavistock.

-----. (1990). Group analysis and art therapy: A personal perspective. Group Analysis, 
23, 215-224. 

-----. (2006). Group analytic art therapy. London and New York: Jessica Kingsley.

McNiff, S. (1992). Art as medicine: Creating a therapy of the imagination. Boston: 
Shambhala.

-----. (2004) Art heals: How creativity cures the soul. Boston and London: Shambhala. 

-----. (2013). Liberating creativity. Paper presented at the ‘Arch of Arts in Health‘ 
Conference, March 2013, Haifa, Israel.

Ogden, T. (1986). The matrix of the mind: Object relations and the psychoanalytic 
dialogue. Northvale, NJ: Jason Aronson.

Rothschild, B. (2006). Help for the helper: The psychophysiology of compassion 
fatigue and vicarious trauma. New York & London: Norton.

Rutter, M. (1987). Psychosocial resilience and protective mechanisms. American 
Journal of Orthopsychiatry, 57(3), 316-331.



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

רקפת בן דורי גלבוע ועתליה מוסק 30

-----. (1999). Resilience concepts and findings: Implications for family therapy. 
Journal of Family Therapy, 21(2), 119-145.

Sarker, S. K. (1994). A critique of phenomenology. New Delhi, IN: Atlantic.

Schnetz, M. (2005). The healing flow: Artistic expression in therapy, creative arts 
and the process of healing: An image/word approach inquiry. London, England: 
Jessica Kingsley.

Serlin, I. A. (2012). Compassion fatigue and regeneration: Whole person psychology 
toll kits. San Francisco: Union Street Health Associates. 

Unger, M. (2005). Handbook for working with children and youth: Pathways to 
resilience across cultures and contexts. California: Sage.

Walsh, F. (2006). Strengthening family resilience (2nd ed.). New York & London: The 
Guilford Press.

Witkin, S. (2012). Social construction and social work practice: Interpretations and 
innovations. New York: Columbia University Press.

Woodcock, J. (2011). Being, noticing, knowing: The emergence of resilience in 
group work. In T. B. Kelly, T. Berman-Rossi & S. Palombo (Eds.), Group work 
strategies for strengthening resiliency (pp. 5-17). New York, NY: Haworth Press.

Zahavi, D. (1999). Self-awareness and alterity: A phenomenological investigation. 
Evanston, IL: Northwestern University Press.




