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קבוצה גדולה מתחפשת לקבוצה קטנה
הופעת הלא מודע החברתי ברשת

יעל דורון

רשימת מיילים באינטרנט דומה לקבוצה גדולה, אבל יש לה מאפיינים ייחודיים, שמזכירים 

לעתים דווקא את האינטימיות המתאפשרת בקבוצה קטנה. שירשור ארוך במיוחד, שנוצר 

לנו  ברשימת המיילים של "המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית" בקיץ האחרון, מאפשר 

המכון.  של  הספציפי  מודע  הלא  אל  ולהציץ  הישראלי,  החברתי  מודע  הלא  על  ללמוד 

תכתובת זו מדגימה כיצד אנשים מגיבים לאירועים שמהדהדים את הטראומה הנבחרת של 

הקבוצה. 

יעל דורון, מ.א., היא פסיכולוגית, מנהלת "מכון זוגות" ברמת גן, מטפלת אישית, זוגית 

ומנחת קבוצות בגישת האנליזה הקבוצתית, מדריכה מנחי קבוצות, מלמדת בבית הספר 

לפסיכותרפיה בבית החולים רמב"ם ובבית הספר המרכזי לעובדים סוציאליים בתל אביב, 

ובוגרת המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית. 
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ה"לא מודע החברתי" הוא מושג חמקמק, ולא תמיד הוא לגמרי ברור. חברה אינה אורגניזם חי, 

בין אנשים שמשתייכים לחברה אחת  זאת,  יחד עם  ולפיכך קשה להאמין שיש לה "לא מודע". 

trans-( נרקם "לא מודע חברתי". הוא מצוי בתוך החברים באותה חברה, ביניהם, וגם מעבר להם

Foulkes, 1964( )personal(. המושג של הלא מודע החברתי מצוי על קו התפר שבין הסוציולוגיה, 

לא  כהפנמה  להגדירו  ואפשר   ,)Hopper, 2003( הקבוצתית  והאנליזה  העכשווית  הפסיכואנליזה 

מודעת של עובדות, נורמות חברתיות והיבטים תרבותיים, הכוללים את הייצוג של יחסי הכוחות 

 .)Dalal, 2001( בתוך הנפש

כשאנשים כותבים ברשת, הם משתמשים בה, משייכים עצמם לקהילות שלה, חושבים עליה, 

של  מודע  "הלא  זהו  אליה.  ביחס  מודעות  לא  ופנטזיות  מחשבות  ומפתחים  אותה,  מדמיינים 

האינטרנט" )Weinberg, 2014(, ואפשר למצוא בו הדים ללא מודע החברתי שלנו. זה הנושא שבו 

יתמקד מאמר הזה. 

שם  חוויתי  אחרת.  בארץ  בינלאומי  לכנס  לבדי  נסעתי  בחיי,  לראשונה  חודשים,  מספר  לפני 

התנסויות מרגשות ומסעירות. כשחזרתי, תיארתי בכתב את מה שעבר עלי ושלחתי את התיאור 

הדיונים  כלל  בדרך  מיילים.  ברשימת  השותפים  קבוצתית,  לאנליזה  הישראלי  המכון  לחברי 

הפעם,  כותבים.  עשרה  היותר  לכל  בהם  ומשתתפים  ספורים,  ימים  נמשכים  המיילים  ברשימת 

במפתיע, נמשך הדיון 14 ימים, והשתתפו בו 30 חברים - שליש מחברי המכון - שפרסמו ביחד 

82 הודעות. במאמר זה אנתח את רשימת המיילים הגדושה הזו, ואראה כיצד מאפשרת ההתכתבות 

יוצאת הדופן הצצה אל הלא מודע החברתי של המכון לאנליזה קבוצתית, ובמובן רחב יותר גם אל 

הלא מודע החברתי הישראלי־יהודי. בנוסף אדגים כיצד מגיבים אנשים שונים בקבוצת מיילים על 

אירועים שנתפסים כטראומתיים, ומהדהדים את הטראומה הנבחרת של הקבוצה.

סאמר סקול
הכנס שאליו נסעתי היה ה"סאמר סקול" של "הארגון הבינלאומי לאנליזה קבוצתית" )GASI(. כנס 

קיץ זה, שנערך בפעם הראשונה, מיועד לסטודנטים ואנליטיקאים קבוצתיים צעירים. הכנס נמשך 

ארבעה ימים, והתקיים בבלגרד שבסרביה. נעשתה בו עבודה בקבוצות קטנות ובינוניות, בקבוצת 

הדרכה ובקבוצה גדולה. באחד מימי הכנס פרץ עימות מילולי קשה בין שני משתתפים מוערכים 

בקבוצת דיון קטנה, וכמה שעות לאחר מכן, אחד ממשתתפי העימות הזה התמוטט פיזית במהלך 

הקבוצה הגדולה, ופונה לבית חולים. החוויה הזו טלטלה אותי.

יומיים לאחר שחזרתי מהכנס, שלחתי הודעת דואר אלקטרוני לקבוצת המכותבים של "המכון 

הישראלי לאנליזה קבוצתית", וסיפרתי בה, בין היתר, גם על אותו מקרה מסעיר. בעקבות ההודעה 

באנגלית  )או  "שירשור"  האינטרנט  בשפת  שנקרא  הדיון,  המיילים.  ברשימת  ארוך  דיון  נפתח 
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"thread"(, היה עשיר וגדוש בסיפורים אישיים על חוויות מכנסים וקבוצות גדולות בארץ ובעולם, 

ובהדהודים.  זה  זה אל  בזיכרונות מקצועיים, בתובנות תיאורטיות, בפניות אישיות של החברים 

ספציפיים  ובנושאים  קבוצות,  כמנחי  כולנו  את  שמעסיקים  חשובים  בנושאים  נגעו  המיילים 

שמטרידים אותנו כחברים במכון לדורותיו. 

לפני שניגש לנתח את תכני הדיון יש להבהיר מהי "קבוצת מיילים באינטרנט": האם מדובר על 

"קבוצה גדולה" או קבוצה אנליטית קטנה, או שמא מדובר ב"חיה" חדשה לגמרי?

להלן ציטוט מתוך ההתכתבות שיוכל לעזור לנו להתחיל לענות על שאלה זו )ציטוט זה, וכל 

יתר הציטוטים מכאן ואילך, הם של חברים שכתבו באותו שירשור ברשימת המיילים של המכון. 

לצורך שמירה על פרטיות הכותבים לא מוזכר שמם, אך התקבלה רשותם לפרסום. בכל מקרה 

אכתוב את תאריך פרסום ההודעה(: 

לקבוצה הגדולה ]...[ חברי במכון. אני מצטרפת להתרגשות מהמיילים האחרונים. קוראת 

התנסויות  הרבה  כל־כך  שיש  תחושה  יש  בינינו.  כזה  לשיח  ומתגעגעת  בעניין  אותם 

מענייניות ומרגשות שאנחנו לא מספיק נותנים להם מקום ולומדים אחד מהשני. אז תודה 

)רשימת המיילים, 16.8.13).

קבוצת אינטרנט מבוססת מיילים דומה במובנים רבים ל"קבוצה גדולה" )Weinberg, 2002(. אמנם 

הקבוצה הגדולה החלה את דרכה רק בראשית שנות השבעים של המאה הקודמת, אך כיום, כמעט 

כל כנס של מטפלים קבוצתיים מקיים קבוצה גדולה. מטרת הקבוצה הגדולה איננה טיפולית, אף 

כי מתקיימים בה יסודות התפתחותיים ותמורות. היא מעין "מעבדה", שמטרתה לחקור את הכוחות 

המודעים והבלתי מודעים המניעים תהליכים חברתיים, ארגוניים ומערכתיים. המשתתף בקבוצה 

הגדולה מתנסה בחוויה של היות "יחיד" בתוך "המון" - חוויה רבת עוצמה הכרוכה בקושי למצוא 

קול, לדבר, ולהרגיש שייך או משפיע. 

הגדרה טובה לקבוצה הגדולה היא "כל קבוצה שמספר חבריה גדול מספיק כך שלא ניתן להקיפם 

במבט אחד" )וינברג ושניידר, 2007(. מאחר שאף חבר בקבוצה אינו יכול לראות את כל החברים 

ניכור  של  תחושה  ומתפתחת  קטנות,  קבוצות  שמאפיינת  האינטימיות  תחושת  נפגמת  האחרים, 

וזרות. רשימת מכותבים באינטרנט מזכירה, מבחינות רבות, את הקבוצה הגדולה: מספר החברים 

בה גדול )רשימת המיילים של המכון מכילה תשעים חברים, וברשימות בינלאומיות דומות יכולים 

 - הגדולה  הקבוצה  של  היסוד  תנאי  את  מקיימת  שלה  ה"וירטואליות"  חברים(;  מאות  להופיע 

אי אפשר להקיף במבט את כל חברי הקבוצה, וגם בה, כמו בקבוצה הגדולה, מתעוררים הקושי 

למצוא קול, הפחד לקחת מקום, והתחושה של חוסר אינטימיות. כל קווי הדמיון האלה מצדיקים 
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 Davidson, 1998; Hynes, 2002;( את ההשוואה בין התכתבות בשירשור לבין הקבוצה הגדולה

.(Weinberg, 2002, 2003; Rippa et al., 2011

גדולה מדברת  קבוצה  סוג של  מין  להיות  ובמידה מסוימת מתחיל אף  כאן מרתק  הדיון 

על קבוצה גדולה. אני אומרת את זה משום שעולים בי רגשות ומחשבות שדומים לאלו 

שעולים בקבוצה הגדולה: האם לדבר או לא? האם ישמעו אותי או לא? האם יתייחסו למה 

לי להגיד חשוב או לא? האם בכלל כדאי  שאני אגיד או שיתעלמו מזה? האם מה שיש 

לחשוף את הפגיעויות הללו? איך הדברים נשמעים באימייל? הרי לא בהכרח שומעים את 

המוזיקה של מה שנאמר וייתכן שהדברים נשמעים מעוותים. )רשימת המיילים, 17.8.13).

קצב המיילים הדוהר מכניס אותי שוב להלך הנפש של הקבוצה הגדולה, בה עד שברור 

לך מה יש לך להגיד, הקבוצה כבר דוהרת קדימה )רשימת המיילים, 18.8.13).

רשימת  יותר,  אליה  לחזור  אפשר  ואי  שמסתיימת  רגילה,  גדולה  לקבוצה  בניגוד  זאת,  עם  יחד 

מיילים ברשת היא "מקום" שממשיך להתקיים, בלי מועד סיום, ומאפשר לחזור להודעות שנכתבו 

בו שוב ושוב ושוב )כמו שעשיתי למשל לצורך כתיבת מאמר הזה(. 

רגילה:  גדולה  אינה קבוצה  ובכלל, רשימת המיילים של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית 

תשעים חבריה כולם מנחי קבוצות שלמדו או לומדים באחד מששת מחזורי הלימוד של המכון, 

שילמו דמי חבר ופעילים כחברי המכון. מכותבי הרשימה נפגשים לעתים קרובות בימי עיון וכנסים 

שהמכון מארגן, וחלק לא קטן מהם שייך ל"דור המייסדים" שהקים את המכון לפני מספר שנים, 

וממשיך לנהל ולקדם אותו. חברים בה המורים שמלווים ומדריכים את הסטודנטים, והמתמחים 

הצעירים במהלך ארבע שנות הכשרתם. חברים בה האנליטיקאים הקבוצתיים שמטפלים בסטודנטים 

בהווה, או כאלה שטיפלו בסטודנטים שכבר סיימו, במסגרת הקבוצות הטיפוליות שבהן השתתפו 

במהלך הכשרתם. חבריה מגיעים מכל קצות הארץ, ולא כולם מכירים זה את זה, אבל לרבים מהם 

מובחנות,  קבוצות  תת  כמה  ביניהם  יש  משותף.  עבר  על  המבוססת  ואינטימית  קרובה  היכרות 

ורבים מהם חולקים זה עם זה זיכרונות משמעותיים, מתחים שנבנו עם השנים, יריבויות סמויות או 

גלויות, תחרות, קנאה וגם קירבה, אינטימיות, חברות ואהבה.

יכולה להיחשב "קבוצה  כך, אף על פי שמבחינה מספרית רשימת המיילים של חברי המכון 

וה"משפחתית"  האינטימית  והאווירה  הקרובה  ההיכרות  האישית,  הדינמיקה  מבחינת  גדולה", 

מאפיינים  נושאת  היא  וסוערת(,  מתוחה  משפחה  של  לפעמים  אך  חמה  משפחה  של  )לעתים 

ייחודיים, כלומר "מתחפשת" לקבוצה קטנה.
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השיתוף שלך חשוב, ואני מאוד מבין את הצורך לשתף, ואת התחושה שעל מה שאפשר לדבר 

במשפחה, אי אפשר לדבר בעולם הגדול. גוגל מיידע אותי שיש למעלה מ-90 מכותבים 

בשירשור זה - משפחה די גדולה ]...[ זה מעלה שאלה לגבי גבולות והיכן מרגישים בטוח 

מספיק ומדוע. 90 איש זו בכל זאת קבוצה גדולה, אז מה הופך את הקבוצה הגדולה הזו 

לאינטימית ומשפחתית יותר? העברית? הישראליות? הדמיון שאומר לנו שאנחנו סחבקים? 

)רשימת המיילים, 13.8.13)

וינברג מגדיר רשימת דיון או קבוצת מיילים ברשת כ"קבוצה גדולה המקיימת אשליה של קבוצה 

)Weinberg, 2002(. לטענתו, כאשר בוחנים דיונים המתקיימים ברשימת מיילים, אפשר  קטנה" 

ימים. אם  יום אחד לכמה  לראות שבכל דיון כזה משתתפים כעשרה אנשים, שדנים בנושא בין 

נושא אוסף סביבו קבוצה מצומצמת, שמתנהגת כמו קבוצה אנליטית קטנה, המתעלמת  כן, כל 

מעשרות או מאות העיניים הנוספות שקוראות גם הן את ההודעות. 

וממושך  ארוך  שירשור  התפתח  שכתבתי  להודעה  בתגובה  זה,  רגיל  עניינים  למהלך  בניגוד 

במיוחד, שבו לקחו חלק רבים מחברי המכון. לאור ההחלטה לראות את קבוצת המיילים כקבוצה 

בתכנים  עיסוק  בה  למצוא  נצפה   - גדולה  קבוצה  בכל  כמו   - ייחודיים  מאפיינים  בעלת  גדולה 

.(Hopper, 2003( ששייכים ל"לא מודע החברתי" שחולקים המשתתפים

המטלטלת  החוויה  על  המכון,  של  המיילים  ברשימת  שפרסמתי  ההודעה  כי  סבורה  אני 

שעברתי בכנס, הדהדה חוויות אחרות שעברו חברי המכון, ופרטה על מיתרים מוכרים וכאובים 

הקשורים לטראומה הנבחרת )Volkan, 2001( של המכון לדורותיו - טראומה השוכנת בלב ליבו 

המכון  חברי  של  המאסיבית  ההתגייסות  עצם  כולו.  המכון  חברי  של  החברתי  מודע  הלא  של 

להמשך השירשור מעידה על כך, ויותר מכך, התכנים שחברי המכון הביאו בהמשך השירשור 

חיזקו את הרגשתי, שאפשר להציץ דרך המיילים הללו אל הלא מודע החברתי הייחודי שלנו 

במכון. אנסה להסביר. 

הלא מודע החברתי-מכוני של המכון לאנליזה קבוצתית

מבחינת קורס הקיץ בבלגרד - יכול להיות שאפשר לראות בו המשך היסטורי של קורס 

הדיפלומה הראשון שלנו )רשימת המיילים, 14.8.13)

הלא מודע החברתי, לפי הגדרתו של וינברג, הוא "הלא מודע המשותף והמובנה יחדיו של החברים 

במערכת חברתית מסוימת, כמו קהילה, חברה, אומה או תרבות" )וינברג, 2008(. מלבד הלא מודע 
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החברתי־היהודי־ישראלי, חולקים חברי "המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית" גם לא מודע חברתי־

מכוני, שקשור להיסטוריה של מוסד ספציפי זה. 

ראשית ימיו של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית טבולים בטראומה שחוו חברי המחזור 

אנליטיקאים  בהנחיית  ה"בלוקים",  בשיטת  שקיבלו  ההכשרה  בתכנית  המכון  של  הראשון 

קבוצתיים מאנגליה, שהחלה ב-1995. בישראל, שנת 1995 היתה עקובה מדם: לאחר הסכמי 

רבין.  יצחק  הממשלה  ראש  נרצח  סיומה  ולקראת  רבים,  טרור  פיגועי  בה  התרחשו  אוסלו 

חברי  תקופה  באותה  שחוו  הקשים  הרגשות  ולשאר  לאימה  לכעס,  לבושה,  לכאב,  במקביל 

את  שאפיינו  הקיצוניים  הקשיים  מן  גם  סבלו  הם  ישראלים,  היותם  מתוקף  הראשון,  הקורס 

מחו"ל.  המנחים  עם  מאוד  משמעותי  אמון  משבר  וכללו  דרכה,  בתחילת  ההכשרה  תכנית 

משבר זה הוביל בסופו של דבר להקפאה מוחלטת של התכנית למשך ארבע שנים, תחת איום 

ממשי בהפסקת ההתקשרות המקצועית בין הארגון הבינלאומי לבין המכון הישראלי המתפתח 

.(Hadar and Ofer, 2001(

מהעבר,  טראומתי  אירוע  של  משותף  מנטלי  ייצוג  מקיימת  גדולה  קבוצה  כל  וולקן,  פי  על 

שבמהלכו היא סבלה מאובדן, תחושה של חוסר אונים, בושה והשפלה בתוך קונפליקט עם קבוצה 

רכיבים  הן  נבחרות  ותהילות  טראומות  וולקן,  של  הגדרתו  לפי   .)Volkan, 2001( אחרת  גדולה 

בולטים של הלא מודע החברתי. “טראומה נבחרת“ היא מאורע טראומתי היסטורי, החי בזיכרון 

הקולקטיבי של קבוצה גדולה, ומשמר חוויה של איום קיומי, ומטרתו להפיג תחושה של שאננות 

בעתיד )וינברג, 2009(. 

נראה לי ש“הטראומה הנבחרת“ של המכון לאנליזה קבוצתית היא הטראומה שחוו חברי המחזור 

הראשון במהלך תקופת הכשרתם. הנוכחות של חברי מחזור זה בשכבה המרכזית של הפעילים 

במכון משמעותית עד היום. אנשיה מכהנים כמורים, כמדריכים וכמטפלים הקבוצתיים של רבים 

מחברי הקורסים שבאו אחריהם, והיוו עד לאחרונה רוב בוועדות המכון השונות, ובוועד המנהל. 

אלה הם ה“הורים“ של המכון, או אם תרצו, זהו “דור המייסדים“. 

עצמו  את  להמחיז  ממשיך  בעבר  לנו  שאירע  ומה   ,)1992( ביון  כתב  זמן“,  אין  “לקבוצה 

בהווה. כך גם הטראומה הנבחרת ממשיכה להתקיים בלא מודע החברתי. פעם אחר פעם היא 

מתחפשת ומשתחזרת במצבים שונים, במישור הסמלי או הממשי. במצבי רגרסיה, הטראומה 

הנבחרת שבה ומופעלת מחדש, על מנת לתמוך בזהות המאוימת של הקבוצה החברתית ולחזק 

אותה )וינברג, 2009).

אחד האירועים המרכזיים בכנס בבלגרד היה המאבק המילולי החם שניצת באחת הקבוצות, 

לעיני כל המשתתפים, בין שתי דמויות סמכות: אחת ישראלית ואחת בריטית. האירוע המסעיר 

העיר אצל חברי המכון את זיכרון ההיסטוריה המשותפת שלהם. הכעס, הבהלה והאימה שביטא 
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הסיפור שלי נשמעו להם מוכרים מאוד. התגייסותם האינטנסיבית לדיון מעידה על כך שהסיפור 

- מן התכנים שעלו במהלך השרשור  יותר מכך  הפיק מהם תגובה השמורה למצב חירום. אבל 

אפשר לראות שהסיפור עורר בהם את זכר הטראומה הנבחרת של המכון הישראלי, ושהיא שבה 

לחיים והדהדה בלבבות הכותבים:

העובדה שאת מייצגת את דור האינטרנט, את חברת הרשת החדשה, איפשרה לך לדווח 

לנו במרחב האינטרנט על האירוע בזמן אמיתי. אני רק מתאר לעצמי איזה דיווחים היו 

מתועדים אצלנו לו היה לנו מרחב אינטרנטי זמין כאשר הקורס הראשון שלנו K1 התמוטט 

עם האנגלים. גם שם "נשפך דם" )רשימת המיילים, 13.8.13( 

האסוציאציה שלך על מה שאירע ]...[ כלא מודע שנמצא בבסיס ]....[ מחזירה אותי למאמר 

]...[ על נפילת קורס הדיפלומה הראשון על רקע הלא מודע של הקונפליקט בינינו לבין 

האנגלים )רשימת המיילים, 15.8.13).

הלא מודע החברתי־ישראלי
מלבד הלא מודע החברתי המיוחד של המכון, חברי קבוצת המיילים חולקים גם את הלא מודע 

החברתי ישראלי־יהודי הכללי, וגם הוא מהדהד מבין המכתבים שנשלחו בשירשור: 

חשבתי גם איך זה התחיל, מתי היתה הקבוצה הגדולה הראשונה. קבוצות קמו בזמן מלחמה. 

וגם בספר בראשית מדובר על מאבק ושמירת מקום. חשבתי על בני ישראל שהלכו במדבר 

40 שנה ומה קרה. האם זו לא קבוצה גדולה? )רשימת המיילים, 14.8.13(. 

מאז ומעולם סבלו היהודים משנאה, רדיפות ואנטישמיות. כל שנה בליל הסדר כולנו שרים מסביב 

לשולחן את השיר "והיא שעמדה", ומעבירים מאב לבן את הידיעה "שבכל דור ודור עומדים עלינו 

לכלותנו". הידיעה הזו, שאנו עם נרדף, היא חלק מההיסטוריה היהודית־ישראלית המעצבת את 

הזהות שלנו, גם אם לא בכל רגע אנחנו לגמרי מודעים לה. 

אני  המכון,  חברי  בקרב  כל־כך  נרחב  הד  קיבל  שסיפרתי  הסיפור  מדוע  להבין  מנסה  כשאני 

מבינה שמעבר לזיכרונות הקשורים בהיסטוריה של המכון, הסיפור שלי פרט על המיתרים של הלא 

מודע החברתי הישראלי־יהודי הכללי. מעבר למילים שנכתבו במיילים רחשו המחשבות ש"כולם 

שונאים אותנו היהודים," או "מאז ומעולם נתפסנו כתוקפנים, אבל בעצם אנחנו רק צריכים להגן 

על עצמנו":
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כאב לי לקרוא מה שחוויתם. יש לי זיכרונות מאירועים שונים בכנסים בחו"ל של התקפה 

המיילים,  )רשימת  נבוכה  ומאוד  אונים  חסרת  אותי  שהותירה  כישראלים,  עלינו  קשה 

 .)13.8.13

אני גם זוכרת שבכנס של שנת אלפיים שהיה בירושלים, במהלך ההכנות, היה גבר הולנדי 

שכמעט היכה את אחד המארגנים הישראלי ]...[ המאבק שתיארת יש לו היסטוריה של מה 

שהיה כאן בינינו לבין האנגלים. טוב, אולי נסחפתי אבל העזתי לכתוב )רשימת המיילים, 

 .)14.8.13

איך מתמודדת הקבוצה הגדולה עם טראומה?
למיתוסים  להגנות,  לפנטזיות,  לחרדות,  המכון  חברי  התחברו  זה  עם  זה  הסיפורים שחלקו  דרך 

איך  אבל   .)2008 )וינברג,  החברתי  מודע  הלא  בבסיס  השוכנים  שלהם,  המשותפים  ולזיכרונות 

שנשלחו  המיילים  ניתוח  אליהן?  נחשפים  והחברה  שהפרטים  הטראומות  עם  להתמודד  אפשר 

בימים שלאחר מכן מלמד על ארבע דרכי התמודדות של חברי הקבוצה הגדולה:

1. "זה מה שקורה בקבוצות גדולות"

ניסיון  היה  הטראומה  עם  ההתמודדות  לצורך  גייסו  המיילים  רשימת  שחברי  המרכזי  האמצעי 

לנירמול: השירשור היה מלא בסיפורי זיכרונות אישיים ומקצועיים על אירועים מביכים, מפחידים 

ומפרקים, שהתרחשו בקבוצות גדולות בכל מיני מקומות וזמנים. התיאורים נועדו להוריד את רמת 

המתח אל מול דרמות גדולות שמתרחשות בקבוצות גדולות. האנשים שנקטו בקו זה כאילו אמרו: 

כבר היו דברים מעולם - כבר קרו, עוד יקרו, וזה נורמלי - ככה זה בקבוצות גדולות.

לחדר  נכנסה  אחת  משתתפת  באירופה,  שהתקיים  טביסטוק  במסורת  בכנס  ב-1987, 

הקבוצה הגדולה עירומה כביום היוולדה והתיישבה בטבעיות על אחד הכיסאות. היה זה 

מחזה מטורף. מספר משתתפים קמו להגן עליה ולכסות אותה אך היא סירבה להתלבש 

ודיברה שטויות מוטרפות ומפחידות. בקיצור, פירוק מוחלט שהמשתתפת לקחה על עצמה 

בתוך תהליך מאליגני שמתרחש מדי פעם בקבוצה הגדולה )רשימת המיילים, 12.8.13).

הסכמתי  מציאותי  לא  לב  ואומץ  דעת  היסח  של  ברגע  כי  עצמי  על  להעיד  יכולה  אני 

להנחות את הקבוצה הגדולה בכנס ]...[ באותו יום חמישי בבוקר, כשהגעתי ונכנסתי לחניון 

התנגשתי בעוצמה רבה בקיר החניון. כמו אוטומט ירדתי ]...[ לא יכולתי להרשות לעצמי 

לבדוק מה קרה למכונית, ובוודאי לא להרגיש את המכה שחטפתי בצוואר ]...[ רק בסיום 
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אותו יום ואחרי ששרדתי את הקבוצה הגדולה הראשונה, בחנתי והרגשתי את שעשיתי לי 

ולמכונית )רשימת המיילים, 15.8.13).

"טעות בפרשנות"
דרך התמודדות נוספת היתה לנסות לראות את “הצד השני של המטבע“, ולהצביע על המורכבות 

שמאחורי הסיפורים. אנשים שבחרו בדרך זו שאלו שאלות על הגירסאות של סיפורים שונים, 

ופתחו את הדלת לאפשרות להבין או לחשוב על הדברים גם בדרך אחרת, מתוך פרספקטיבה 

של זמן:

את  הגיוני שתביא  מבט שלך,  מנקודת  תיאור  זהו  הפרטים...  ריבוי  לגבי  עולות שאלות 

נקודת מבטך, אני שואלת האם זה המקום המתאים והאם יתאפשר לנו להקשיב לקולות 

נוספים. אולי קולות אחרים ידברו על )דברים אחרים(, ולא בגלל שהם שונאי ישראל אלא 

כי זה מה שקורה בין אנשים )רשימת המיילים, 14.8.13).

אני חושבת שעלינו להיות מאוד צנועים ולדעת שרק קצה של קרחון מתגלה מול עינינו. 

התהליכים הללו חזקים מאיתנו ועלינו להכיר בכך. יש מומנטים של בהירות, התרגשות 

ואפילו אינטימיות. חוויתי חוויות מופלאות כאלה מספר פעמים כשהמנחים עשו עבודה 

סתם  לא  זו אשליה.  מה שקורה  כל  מבינים  ולחשוב שאנו  מומנטים  רק  אלה  אך  טובה. 

כתב ביון "מחשבות מחפשות חושב", אכן הן מחפשות ולא תמיד מוצאות ואז הן פורצות 

כאלמנטים אלימים ומסוכנים. אני מציעה שנכיר בסכנות של הקבוצה הגדולה, המייצגת 

לעתים תהליכים בלתי נסבלים שמתרחשים בחברה הרחבה )רשימת המיילים, 15.8.13).

אותם מים שמחיים אותנו גם עלולים להטביע אותנו. אותה שמש שמחממת אותנו ונותנת 

)רשימת  כמויות  של  עניין  הם  דברים  שהרבה  מסתבר  ולשרוף.  לסנוור  עלולה  גם  חיים 

המיילים, 20.8.13).

"גם אנחנו כאלה" - תוקפניים, רודפים וכובשים

דרך שונה להתמודד עם הטראומה עומדת בניגוד לאתוס של הלא מודע החברתי־יהודי, ש“תמיד 

הזכירו  זה  בקו  שהחזיקו  אנשים  טובים“.  יותר  לא  ש“אנחנו  וגורסת  היהודים“,  אותנו  רודפים 

לחברים האחרים שגם אצלנו קיימות תוקפנות ואלימות, ושאנחנו לא שונים מהאחרים בנושא זה: 

גם אנחנו כובשים, גם אנחנו תוקפים, אנחנו לא רק קורבנות. 
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אני כמנחה הייתי מקצרת את המופע הזה )הכוונה לדיבור מתארך של משתתפת בקבוצה 

המון  בין  להתחלק  האמור  המרחב  של  כיבוש  מהווים  כאלה  ארוכים  מופעים  גדולה(. 

בני  את  כובשת  היהודית  הישראליות  כלל  בדרך  הזו.  בהתנסות  חלק  הלוקחים  אנשים 

יצר  כולנו את  ]...[ אלה משתתפים שמחזיקים בעבור  ואת האורחים מחו"ל  המיעוטים 

הכיבוש הישראלי הידוע לשימצה ומשניא אותנו בעולם כולו. זה נעשה באופן לחלוטין 

לא מודע כי יצר הכיבוש אינו מודע לנו ומושלך כולו על המתנחלים )רשימת המיילים, 

.(18.8.13

אני מסכים עם הכיבוש והביטול ]...[ זה כמובן די מעצבן "מהצד" אבל אנחנו בוודאי בתוך 

מטריקס של כיבוש ושל צבא. אני בטוח לא ער לזה מספיק וצריך שיגידו את זה מדי פעם. 

חלק מההתנגדות לקבוצה הגדולה היא לא רק לחוסר אינטימיות, אלא הכבדות במגע עם 

החלקים המוכחשים והמודחקים של המטריקס שלנו )רשימת המיילים, 18.8.13).

התייצבות ל“מילואים“ בזמן מלחמה - כולם מתאחדים, מכל קצוות הגולה
כותב  אחד  כל  שכן  הכתיבה,  בזמן  הימצאותך  למקום  חשיבות  אין  באינטרנט  מיילים  ברשימת 

וקורא בזמנו החופשי. אבל בשירשור הזה, באופן חורג מהרגיל, טרחו המשתתפים לציין היכן הם 

נמצאים בשעת הכתיבה, ושלחו מיילים מכל קצוות העולם. זה הזכיר לי את ההתגייסות שהכרנו 

בעבר, של יהודים וישראלים מכל העולם, שנהגו לעלות על מדים ולהתייצב בזמן מלחמה )אני לא 

יודעת אם תופעה זו עדיין קיימת היום(. 

עדיין בחופשה אבל פתאום יש תקשורת אינטרנטית ואז אני רואה את המייל שלך. טוב 

שכתבת ושיתפת אותנו. את מחברת אותי בחזרה לסערות המציאות שהייתי מנותקת מהן 

בחופשתי בשלושת השבועות האחרונים )רשימת המיילים, 12.8.13(. 

שלום לכולם, אני במיין בארצות הברית, יושבת וקוראת את המיילים )רשימת המיילים, 

.(13.8.13

אבל  הצהריים  אחר  לארבע  קרוב  אצלי  אמנם  בלילה.  כמעט שתיים  כבר  בישראל  טוב. 

יש לי תחושה מוזרה שאף אחד בין כה וכה לא יקרא את האימייל הזה עד מחר )רשימת 

המיילים, 18.8.13).
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אני בקולומביה וגם מהמרחק הזה מגיעים אלי גלי החום והקבלה הגדולה של כל הלוקחים 

חלק בדיון עמוק זה - דיון בקבוצה גדולה/קטנה/בינונית, מוכרת/חברית/זרה - הכול בו 

זמנית. להיות רחוק מהבית בנסיבות מרגשות, ולקרוא את הדיון שמצביע על עומק מחשבה 

למקומות  קפיצה  והמאפשרת  ביטחון  הנותנת  וקירבה  שייכות  על  בהרגשה,  ואותנטיות 

הנפגעים שלנו, וצלילה ללא מודע ולפצעים מהעבר, ממלאת אותי תקווה וגאוות יחידה 

)רשימת המיילים, 18.8.13).

מחשבות לסיום
מאפיינים  עם  גדולה,  קבוצה  היא  קבוצתית"  לאנליזה  הישראלי  "המכון  של  המיילים  רשימת 

זו מחפשים  לרשימה  מיילים  אנשים שכותבים  קטנה.  קבוצה  דווקא  לעתים  מיוחדים שמזכירים 

לזה  זה  מתחברים  הם  והאינטימיות.  האישית  הנגיעה  הרגשי,  החיבור  את  הכתיבה  דרך  למצוא 

דרך סיפורים, זיכרונות, חרדות משותפות, פנטזיות, הגנות ומיתוסים, שקשורים ללא מודע של 

האינטרנט )Weinberg, 2014(, הלא מודע החברתי הישראלי, והלא מודע הספציפי של המכון.

במיילים שכתבו חברי המכון הם הציגו ארבע אסטרטגיות להתמודדות עם חוויות טראומתיות 

בקבוצות גדולות: נורמליזציה )זה תמיד ככה(, טעות בפרשנות )אפשר להבין אחרת את מה שקרה(, 

גם אנחנו כאלה )לא רק קורבנות( וערבות הדדית )התייצבות למערכה מכל קצווי תבל(. 

לשם  הגעתי  רבות.  שנים  כבר  נמשכת  האינטרנט  לבין  ביני  ההיכרות   - האישית  מהזווית 

כגולשת, והמשכתי כפסיכולוגית ברשת, כמנהלת פורום אינטרנטי וכפעילה בקרב אנשי מקצוע 

 שמתמחים ברשת, בימים שבהם המרחב הווירטואלי עדיין נחשב לחלוצי וחתרני.  

שירשור ההודעות ברשימת המיילים של המכון עורר בי שוב התרגשות שחוויתי כבר בעבר: הוא 

של  המיילים  עשרות   - ברשת  הגדולה  הקבוצה  לייצר  יכולה  ברכה"  של  "גשם  איזה  לי  הדגים 

חשבו,  עצמם,  את  הביעו  ותמיכה,  השתתפות  ביטאו  קבוצתית  לאנליזה  במכון  הרבים  החברים 

מרגשת,  שיחה  יצר  השירשור  ונגעו.  לזה  זה  התקרבו  וזיכרונות,  בחוויות  שיתפו  הרהרו, שאלו, 

שהוסיפה גוונים חדשים למטריקס של קבוצת המכון. השיתוף בחוויה שעברתי בבלגרד, שעוררה 

בחברי המכון הדי זיכרונות וטראומות מהעבר, איפשר לנו ללמוד על תכני הלא מודע החברתי 

הישראלי, כמו גם על תכני הלא מודע הספציפי של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית - ארגון 

צעיר יחסית, שעם הזמן מתמסד, מתחזק ונעמד על רגליו, תוך שהוא קושר בעדינות את דורות 

ההמשך אל הדורות המייסדים. 



יעל דורון 76

מקורות
ביון, ו. ר. )1992(. התנסויות בקבוצה. תל אביב: דביר. 

וינברג, ח. ושניידר, ס. )2007(. "הקבוצה הגדולה: מבנה, מטרות, תהליכים אופייניים ודינמיקה", 

מקבץ 12)1(, 52-39.

וינברג, ח. )2008(. "הלא מודע החברתי". שיחות כ"ב)2(, 159-149.

------. )2009(. "הלא מודע החברתי ישראלי". מקבץ 14)1(, 28-11.
Dalal, F. (2001). "The Social Unconscious: A Post-Foulksian Perspective", Group 

Analysis 34, 539-555.

Davidson, B. (1998). "The Internet and the Large Group", Group Analysis 31, 457-471.

Foulkes, S. H. (1964). Therapeutic Group Analysis. London: Karnac. 

Hadar, B. and Ofer, G. (2001). "The Social Unconscious Reflected in Politics, 
Organizations and Groups: A Case of Overseas Group Analytic Training", Group 
Analysis 34, 375-385.

Hopper, E. (2003). The Social Unconscious. London: Jessica Kingsley.

Hynes, A. (2002). "The Internet and the Large Group: Technological Possibilities in New 
Age", Group Analysis 35, 153-164.

Rippa, B. Moss, E. and Chirurg, M. (2011). “Obserevations on the Interplay between 
Large and Small Analytic Groups“, Group Analysis 44, 439-453.

Volkan, V. (2001). "Transgenerational Transmissions and Chosen Traumas: An Aspect of 
Large Group Identity". Group Analysis 34 (1), 79-97. 

Weinberg, H. (2002). "Community Unconscious on the Internet". Group Analysis 35, 
165-183.

Weinberg, H. (2003). “The Large Group in a Virtual Environment“, in S. Schneider and 
H. Weinberg (eds)., The Large Group Re-Visited (pp. 188-200). London: Jessica 
Kingsley.

Weinberg, H. (2014). The Paradox of Internet Groups: Alone in the Presence of (Virtual) 
Others. London: Karnac.




