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הקול השלישי של הלא מודע החברתי
התנסות בביבליותרפיה קבוצתית

עינת קאופמן, אירית קמינסקי, אורית אבן שושן־רשף

המאמר מתאר תהליך בסדנת ביבליותרפיה קבוצתית. הוא בוחן את ההדהוד של הטקסט 

הספרותי המשמש כקול שלישי, ומעלה תמות מתוך הלא־מודע החברתי הישראלי. 

הסדנה המתוארת במאמר נערכה במסגרת של לימודי דוקטורט במסלול של טיפול קבוצתי. 

ביניהם מחברות המאמר. במסגרת  ושבעה משתתפים,  וכללה מנחה  יומיים,  היא נמשכה 

התמות  את  מציג  המאמר  דיון.  התפתח  שסביבו  אחר,  טקסט  משתתף  כל  הציג  הסדנה 

המרכזיות שעלו בקבוצה בעקבות קריאת שירו של נתן זך, “אני רוצה תמיד עיניים“. הוא 

בוחן את האינטראקציה בין הטקסט, שמילא בקבוצה מספר פונקציות, ובין התכנים שהוא 

העלה.

הטענה המרכזית של המאמר היא כי במסגרות של ביבליותרפיה קבוצתית עולות תמות 

את  להביא  ביכולתו  טמונה  הטקסט  של  גדולתו  החברתי.  מודע  הלא  מתוך  שנובעות 

לעבוד  היכולת  תמות.  אותן  עם  למגע  מילולי,  ובלתי  אמצעי  בלתי  באופן  המשתתפים, 

עם טקסטים מאפשרת לעבד את ההשתקפויות השונות שעולות דרך הלא־מודע החברתי. 

יכולת זו מאפשרת לפתח שיח המציע הסתכלות אחרת על אותן תמות. 

מילות מפתח: ביבליותרפיה קבוצתית, לא־מודע חברתי ישראלי, הקול השלישי, תהליכים 

קבוצתיים, תהליכי קריאה

ושכול;  אבל  בטראומה,  בעלת התמחות  קוגניטיבית  פסיכותרפיסטית  היא  קאופמן  עינת 

בעלת תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה, ודוקטורנטית בפסיכולוגיה. 

דוקטורנטית  ומדריכה;  פסיכותרפיסטית  בפסיכודרמה,  מטפלת  היא  קמינסקי  אירית 

לפסיכולוגיה, עובדת בשרות הפסיכולוגי בראש העין ובעלת קליניקה פרטית.

דוקטורנטית  ומדריכה,  פסיכותרפיסטית  ביבליותרפיסטית,  היא  שושן־רשף  אבן  אורית 

לפסיכולוגיה, מרכזת הצוות הרגשי בעמותת סחלבים. בעלת קליניקה פרטית.
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בקיץ 2015, במסגרת לימודי דוקטורט במסלול של טיפול קבוצתי, השתתפו מחברות המאמר 

שבו  האופן  ואת  בסדנה,  ההתרחשות  את  יבחן  זה  מאמר  קבוצתית.  ביבליותרפיה  בסדנת 

ההדהוד של טקסט ספרותי, ששימש כקול שלישי, העלה בה תמות מתוך הלא מודע החברתי 

הישראלי. חשוב לציין כי תיאור הקבוצה יוצג מנקודת המבט של משתתפות בסדנה, ולא של 

מנחות, ובהיותו חלק מתהליך טיפול, סביר להניח שיימצאו בו הטיות. התהליך נבחן בדיעבד, 

מתוך התחושות והמחשבות שהתעוררו בעקבות הסדנה. 

הסדנה נמשכה יומיים, וכללה שבעה משתתפים ומנחה. המשתתפים התבקשו לבחור טקסט 

תחילת  לפני  הקבוצה  לחברי  אותו  ולשלוח  רומאן(,  מתוך  קטע  או  קצר  סיפור  )שיר,  קצר 

משמעותיות  נקודות  והעלה  שלו,  הטקסט  את  משתתף  כל  הציג  הסדנה  במסגרת  הסדנה. 

הנוגעות בו: מנה את הסיבות שבגללן בחר בו, ותיאר את התחושות שהטקסט מעלה בו. לאחר 

מכן קיימו חברי הקבוצה דיון בטקסט.

רוצה  “אני  זך,  נתן  יציג את התמות המרכזיות שעלו בקבוצה בעקבות שירו של  המאמר 

תמיד עיניים“, ויתאר את האינטראקציה שהתפתחה בין הטקסט, אשר מילא מספר פונקציות 

בתוך הקבוצה, ובין התכנים שהוא העלה.

מבוא תיאורטי 

בלתי  ביניים  מתווך  באמצעות  העצמי  עם  האני  של  כ“מפגש  ביבליותרפיה  מגדיר  כהן 

אמצעי - הטקסט הספרותי ומכלול התכנים הגלומים בו“ )כהן, 1990, עמ' 51(, והוא מסביר: 

להבנה  להביאו  במטרה  התנהגותו  ואת  עמדותיו  את  לנתח  לאדם  מסייעת  “הביבליותרפיה 

מודעותו  להגברת  והפסיכולוגיות,  הפיזיולוגיות  האמוציונליות,  תגובותיו  של  יותר  טובה 

לייצר  לאדם  אפוא  מאפשרים  השונים  הטקסטים   .)52 עמ'   ,1990 )כהן,  ולאחרים“  לעצמו 

דיאלוג עם עצמו, ומשמשים אותו ככלי לכתיבה ולבירור רגשותיו.

צורן מתייחסת לביבליותרפיה כאל טיפול נפשי: “שיטת טיפול בתחום הטיפול באמנות, 

אמנות הספרות במקרה זה, המציעה להציב במרכז הדיאלוג הטיפולי תהליכי קריאה וכתיבה 

בטקסט ספרותי, ולראות בהם ערוץ מרכזי דרכו מתקיים הדיאלוג הטיפולי. תהליכי הקריאה 

לתכליות  מתועלת  התיווך  ופעולת  הביבליותרפיסט,  ידי  על  מתווכים  בטקסט  והכתיבה 

תרפויטיות“ )צורן, 2000, עמ' 54-53(.

תחום הביבליותרפיה קשור בשני תחומים: פסיכולוגיה וספרות. שני תחומים אלה עוברים 

תהליך התפתחותי שיוצר ביניהם מגע ומאפשר ליצור את הבסיס לביבליותרפיה )צורן, 2000(. 

ותרומה  הדדיים  יחסים  ביניהם  תחומים שיש  שני  הם  והספרות  מראה שהפסיכולוגיה  ברמן 

.)Berman, 1993( הדדית
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כאל  בספרות  לדמויות  התייחסו  רבים  פסיכואנליטיקאים  הפסיכואנליזה,  בתולדות 

מטופלים פוטנציאליים, אנשים כמו־אמיתיים הזקוקים לטיפול פסיכואנליטי, ויכולים לשמש 

ההיבטים  את  מצמצמת  כזו  התייחסות  כי  הובן  הזמן  עם  אך  פסיכואנליטי,  לניתוח  כבסיס 

טקסטים  לבחון  החלו  פסיכואנליטיקאים  כאשר  רק  מהטקסט.  להפיק  שאפשר  התרפויטיים 

ספרותיים כבעלי פוטנציאל ללמד בני אדם כיצד להתבונן על עצמם בדרכים חדשות, ניתן 

היה להפיק מטקסטים ספרותיים תועלת תרפויטית.

ברמן מאתר בטקסטים ספרותיים תופעות מקבילות לאלה של העברה והעברה נגדית בחדר 

הטיפולים, וקושר אותן לרגשות שמתעוררים אצל הקוראים בעקבות קריאתם )ברמן, 1987(. 

והתייחסויותיהם  רגשות,  של  רחב  מגוון  בקוראים  מעלים  ספרותיים  שטקסטים  מראה  הוא 

פוגש הקורא את הרבדים השונים  בזמן הקריאה  מקבילות לתכנים שהטקסט מעלה בנפשם. 

של היצירה דרך העולם של הייצוגים הפנימיים שלו, בתהליך שיכול להיות מוגדר כהזדהות 

השלכתית. מפגשים אלה עשויים להתגלות כמשמעותיים ביותר.

קול  בו  שמהווה  הטקסט,  את  הטיפולי  החדר  אל  מביא  וספרות  פסיכולוגיה  בין  החיבור 

נוסף - שבתחום של הביבליותרפיה נהוג לכנות אותו “הקול השלישי“ )צורן, 2000(. קול זה 

מצטרף לדיאלוג המתפתח בין המטפל וחברי הקבוצה, ובין חברי הקבוצה לבין עצמם. הולנד 

מראה כי כמספר הקוראים של כל טקסט, כך מספר המשמעויות שמתגלות בו, כאשר הקורא 

מעניק לטקסט את המשמעויות התואמות את תפיסתו )Holland, 1975(. תפיסה זו מעמידה 

 identity( את הקורא ואת תהליך הקריאה במרכז העשייה. הולנד מתייחס גם לתמות הזהות

themes( של הקוראים, וטוען שהשוני ביניהן הוא הגורם לכך שקוראים שונים מבינים טקסט 

אינו  הולנד,  רגשיות שונות. הטקסט, מסביר  כלפיו תגובות  ומפתחים  אחד באופנים שונים, 

“כולנו כשאנו  מקוראיו:  אחד  כל  רגשית של  ולעוררות  להתייחסות  כר  אלא  לאמיתה,  אמת 

קוראים, משתמשים בטקסט הספרותי לסימול ושיחזור עצמנו“ )בתוך צורן, 2000, עמ' 91(. 

יכול  מסוים  טקסט  כיצד  להסביר  יכולה  לטקסט משמעות משלו  מעניק  ההנחה שהקורא 

להיתפס באופן שונה בעיני אנשים שונים. צורן )2009( מתארת את תופעת ההעברה, ומשווה 

בחדר  טקסט  עם  במגע  שמתקיים  לתהליך  האנליטי  בטיפול  שמתקיים  ההעברה  תהליך  בין 

שונים  פירושים  באמצעות  מתגלה  הקריאה  תהליך  כזה  בטיפול  הביבליותרפויטי.  הטיפול 

שקוראים שונים מעניקים לאותו טקסט. הפירושים שאובים מתוך תמות הקשורות לתהליכי 

תמות  נקראות  אלו  תמות  מעברם.  ולדמויות  לחוויות  ונקשרים  המשתתפים,  של  ההעברה 

בין הטקסט הספרותי לטקסט הטיפולי טמון בכך ששניהם  הזהות. צורן מדגישה כי הדמיון 

יוצרים את  ולכן שניהם  מכילים מרכיבים לא מודעים - שניהם עמומים ולא תמיד מובנים, 

פעולת ההעברה.
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כמכיל  הנפש  של  הפסיכואנליטי  המודל  את  כידוע  הציג   )2009( פרויד  שהציב  המודל 

ייצוגים שונים של האני, הנעים בין אני עליון, אני והסתמי. לפי תורתו, ההתנהגות האנושית 

מונעת מדחפים שהם גופניים ונפשיים גם יחד, ופעמים רבות אינם מודעים. הוא הבחין גם 

בין תהליכי חשיבה ראשוניים ושניוניים, הקשורים לייצוגים השונים של האני.

גלדמן )1998( מתאר את צורת החשיבה שמתרחשת בסתמי כחשיבה ראשונית, ואילו את 

ספרותיים  שטקסטים  לומר  ניתן  שניונית.  כחשיבה  מגדיר  הוא  באני  שמתרחשת  החשיבה 

מציגים שילוב מיוחד של תהליכים ראשוניים ושניוניים, ושהאחרונים מתאפיינים בחוקיות 

1998(. ההתייחסויות לטקסט שיוצגו במאמר  ובהתייחסות לאלמנטים מציאותיים )גלדמן, 

הקבוצתית  הביבליותרפיה  של  שבהקשר  כיוון  שניוניים,  חשיבה  תהליכי  דרך  יתפרשו  זה 

מובנות  לייצר  מנת  על  אלה  שניוניים  חשיבה  בתהליכי  משתמשים  שהמשתתפים  נראה 

ותחושה של שליטה. כך מאפשר הטקסט לחוות את הקבוצה ואת המרחב הקבוצתי ממקום 

שהוא פחות מוגדר, ובעל איכות אמנותית. בדרך זו מאפשרת הקבוצה למשתתפים להתמודד 

עם תכנים שעולים מחוץ לחדר הטיפולים. 

החוויות שהמשתתפים מביאים מחייהם מורכבות. חלקן מושתתות על אירועים שאליהם 

נחשפו המשתתפים באופן אישי, אך יש בהן גם חוויות שמקורן בעצם ההשתייכות לחברה 

ספציפית. החוויות שמקורן בהשתייכות החברתית הן חלק מהלא מודע של כל משתתף, ויש 

להן השפעה על דרכי התנהלותו בעולם.

כ“קול  הביבליותרפי  בדיאלוג  הספרותי  הטקסט  של  מעמדו  את  מתארת   )2009( צורן 

 )2012( אוגדן  והמטופל.  המטפל  של  מקולותיהם  נפרד  קיום  בעל  אוטונומי,  שלישי“ 

ביחד.  והמטופל  המטפל  שיוצרים  הסובייקטיבית  הישות  את  האנליטי“  כ“שלישי  מגדיר 

הדיאלקטי  המתח  את  שיוצרת  והיא  מהם,  אחד  אף  של  הנכס  אינה  זו  סובייקטיבית  ישות 

ישות  הוא  מתאר  שאוגדן  אנליטי“  “שלישי  אותו  כי  סבורה  צורן  למטופל.  המטפל  בין 

לדעתה  מהווה  הספרותי  הטקסט  אוגדן,  של  מהגדרתו  בשונה  בטיפול.  סובייקטיבית 

ישות נפרדת ואוטונומית בתהליך הטיפולי, וככזה ניתן לומר עליו כי “כולו נמצא בזיקה 

הטיפולי“ בשיח  שלו  אמנותי  ייצוג  מעין  לפיכך  ומהווה  המטופל,  של  לעולמו   מטפורית 

)צורן, 2009, עמ' 18(. 

נוצר  שבו  כתהליך  הקבוצתית  הביבליותרפיה  את  לתאר  ניתן  הללו  ההגדרות  לאור 

יכול להביא לקבוצה המנחה,  שיח קבוצתי באמצעות טקסטים ספרותיים. את הטקסטים 

של  ההתייחסות  כך,  או  כך  הקבוצה.  חברי  של  הבחירות  מתוך  לעלות  גם  יכולים  והם 

המשתתפים אל הטקסטים יכולה ליצור שיח קבוצתי שמזמן תכנים, רגשות, אסוציאציות 

ודינמיקות שונות, שאולי לא היו מתעוררים כלל ללא נוכחותן של יצירות הספרות. בדרך 
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זו נוצר בקבוצה מרחב ביניים שמאפשר להרחיב את רפרטואר ההתנהגויות וההתייחסויות 

של חברי הקבוצה זה כלפי זה )יחסים בין־אישיים( ושל כל משתתף ביחס לעצמו )יחסים 

תוך־אישיים(.

הלא מודע החברתי

 Hopper &( פוקס היה הראשון שהתייחס למושג של “הלא מודע החברתי או הבין־אישי“ 

את  שמעמידה  פרספקטיבה  יוצרת  הקבוצתית  האנליזה  כי  הראה  הוא   .)Weinberg, 2011

היחיד המצוי בקבוצה בהתמודדות לא מודעת עם כוחות חברתיים לא מודעים, וכי כוחות 

אלה מעוררים בפרט את הצורך להתגונן מפניהם, אף על פי שאיננו מודע להם. המושג של 

הלא מודע החברתי מתייחס לאילוצים הנובעים מהסדרים חברתיים, תרבותיים ותקשורתיים 

קולקטיביים,  זיכרונות  חרדות,  פנטזיות,  כולל  הוא  להם.  מודעים  אינם  בחברה  שהפרטים 

 )2008( מיתוסים והגנות משותפים, והוא משפיע על התנהגותנו כיחידים וכחברה. וינברג 

מראה כי אבני הבניין של הלא מודע החברתי הן “טראומות נבחרות“ ו“תהילות נבחרות“. 

היהודית,  ההיסטוריה  מן  נבחרות“  “טראומות  כמה  יש  הישראלי  החברתי  מודע  בלא 

כשהבולטת מכולן היא טראומת השואה, שהפכה למוטיב מרכזי בשיח הפוליטי, התרבותי, 

החברתי והכלכלי של ישראל. גם למיתוסים, שנגזרים לעתים קרובות מאותן טראומות, יש 

תפקיד מרכזי בחברה הישראלית, ואחד הבולטים שבהם הוא מיתוס “הצבר“ - דמותו של 

הישראלי החזק, הבריא, הגאה והאמיץ, שנוצר כאנטיתזה ליהודי הגלותי, הנרפה, המפוחד 

2009(. מיתוס זה חל על כלל הישראלים, בלי להתחשב במוצאם, ומייצר  והחלש )וינברג, 

חלוקה פנימית בתוך החברה הישראלית. הוא משפיע גם על האופן הלא מודע שבו נתפסים 

ה“אחרים“ - אלה שאינם ישראלים.

)2015( מתאר את הלא מודע החברתי הישראלי בעזרת הסיפור האדיפלי, שאותו  לביא 

הוא מציע לקרוא קריאה יהודית־ישראלית, דרך הפרספקטיבה של רגשות ההורים. בסיפור 

העקדה, שמוצא לשיטתו פתרון בברית המילה, הוא מוצא רמז ללא מודע הישראלי, “המקדש 

את הקרבת הבנים במלחמות ישראל על קדושת הארץ“ )לביא, 2015, עמ' 131(. ההתנהגות 

ההורית מבוססת על תובנות תרבותיות, ובמקרה זה על עקדת יצחק המסייעת להסביר את 

ההיגיון הטמון בשליחת הילדים לצבא. 

תיאור מקרה

אחת  בחרה  המנחה,  של  להזמנה  בתגובה  המתוארת,  הקבוצתית  הביבליותרפיה  בסדנת 

המשתתפות, שהיא גם אחת ממחברות המאמר, את שירו של נתן זך, “אני רוצה תמיד עיניים“: 
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 ֲאנִי רֹוֶצה תִָׁמיד ֵעינַיִם ּכְדֵי ִלְראֹות

 ֶאת יְִפי ָהעֹוָלם ּוְלַהֵלל ֶאת ַהיִֹּפי

 ַהמְֻּפָלא ַהזֶה שֵֶאין ּבֹו דִֹּפי ּוְלַהֵלל

 ֶאת ִמי שֶָעשָׁה אֹותֹו יֶָפה ְלַהֵלל

 ּוָמֵלא, ּכָל־ּכְָך ָמֵלא, יִֹּפי.

 וְֵאינֶנִי רֹוֶצה ְלעֹוָלם ִלְהיֹות ִעּוֵּר ִליִפי

 ָהעֹוָלם ּכָל עֹוד ֲאנִי ַחי. ֲאנִי ֲאוַתֵּר

 ַעל דְָבִרים ֲאֵחִרים ֲאָבל ֹלא אַֹּמר דַי

 ִלְראֹות ֶאת ַהיִֹּפי ַהזֶה שֶּבֹו ֲאנִי ַחי

 וְשֶּבֹו יָדַי ְמַהְלכֹות ּכְמֹו ֳאנִיֹות וְחֹושְׁבֹות

 וְעֹושֹות ֶאת ַחיַי ְּבאֶֹּמץ, וְֹלא ָפחֹות

 ִמּכֵן, ְּבַסְבָלנּות, ַסְבָלנּות ְּבִלי דַי.

 וְֹלא ֶאְחדַל ֵמַהֵלל. ּכֵן, ְלַהֵלל ֹלא ֶאְחדַל.

 ּוכְשֶֶאפֹּל עֹוד ָאקּום - וְלּו ַרק ְלֶרגַע - שֶֹּלא יֹּאְמרּו

 הּוא נַָפל. ֶאָלא הּוא ָקם עֹוד ְלֶרגַע ְלַהֵלל

 ְּבֵעינַיִם ַאֲחרֹונֹות

ֶאת שְֶלַהֵלל ֹלא יְֶחדַל.

מבט:  נקודות  משתי  יתקיים  בו  הדיון  המאמר,  ממחברות  אחת  בידי  הובא  שהטקסט  כיוון 

קבוצה  של  התנהלות  הבוחן  המחקרי,  ובמישור  בסדנה,  משתתפת  של  האישית  הזווית  מן 

ביבליותרפית.

שליווה  זה,  לשיר  חשה  שהיא  המיוחדת  מהזיקה  נבעה  בטקסט  המשתתפת  של  בחירתה 

אותה שנים ארוכות. היא סיפרה לקבוצה שהשיר מעלה בה תחושות של עוצמה, והוסיפה כי 

במקום  להיות  המאפשר  הלל,  שיר  זהו  וסבל,  קושי  השירים שמציגים  לרוב  בניגוד  בעיניה, 

בעיניים  בעולם  להביט  לגיטימציה  נותן  הרגשתה, שהשיר  את  תיארה  היא  ושבח.  חוזק  של 

משבחות ואוהבות, וסיפרה כי בשבילה הוא מעין ידיד שמלווה אותה בתקופות חיים שונות. 

היא ציפתה שהטקסט ישרה על הקבוצה שלווה ורוגע כפי שהוא משרה עליה. 

התגובות שעורר השיר בסדנה היו הפוכות מאלה שהמשתתפת חשה. המשתתפים קראו תגר 

על הדובר בשיר, והעלו מושגים כמו חוסר אמינות וחוסר אותנטיות. הם ביטאו את תחושתם 
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המילים  למשמעות של  מנוגדת  אף  ואולי  מאוד,  שונה  אירוני, שמשמעותו  בשיר  מדובר  כי 

המרכיבות אותו. 

בניתוח דינמי של התהליך הקבוצתי שהתרחש בסדנה ניתן היה לראות שחלק מהמשתתפים, 

אלה שהבליטו את התחושה שהשיר חסר אותנטיות, למעשה העלו באמצעותו את הסוגיה של 

אותנטיות ביחסים שבתוך הקבוצה. דרך השיר הם שאלו על השפה המותרת בקבוצה, וניסו 

לברר אם יוכלו להשתמש בשפה אותנטית, ולהציג את תחושותיהם, או שמא מוטב שיצפינו 

את המסרים הסמויים כדי להימנע מקונפליקט גלוי.

ייתכן גם כי העמדה שהמשתתפת הציגה באמצעות השיר, עמדה שלפיה העולם יפה, אינה 

מסוגלת לדור בכפיפה אחת עם התמות השוכנות בלא מודע החברתי הישראלי, לפחות לא 

אלה שבאו לידי ביטוי בקבוצה הזאת. הלא מודע החברתי הישראלי רואה בעולם מקום מסוכן, 

שצריך להתנהל מולו בחשדנות, ואסור ״לקנות״ את כל מה שהוא מציג כמובן מאליו. תחושה 

זו עלתה באופן חזק מצד חברי הקבוצה, וקיבלה ביטוי גם בתחושות של המשתתפת שהביאה 

את הטקסט, שבשלב זה חשה נבגדת. היא שיתפה את הקבוצה בתחושתה שחוסר האמון של 

העולם  את  המהללות  שבח  שמילות  בכך  מקורו  בכנותו,  שלה  ובאמונה  בשיר,  המשתתפים 

ויופיו נתפסות בעיניהם כבלתי אפשריות. החשדנות עלתה כאן כתמה מרכזית בקבוצה, הן 

ביחס לשירו של נתן זך, והן כתמה מרכזית במערכת היחסים שהתפתחה בין חברי הקבוצה. 

דיון

המרחב  אל  שמזמנים  טקסטים  דרך  משוחחת  הקבוצה  הקבוצתית  הביבליותרפיה  במסגרת 

הספרות  של  הנוכחות  ללא  לעלות  יכולים  היו  שלא  ואסוציאציות  רגשות  תכנים,  הקבוצתי 

ומרחבי הביניים המזוהים איתה.

תפיסות  מחזק  הוא  לעתים  מסוים.  לשיח  שנקשר  טקסט  יש  הביבליותרפי  הטיפול  בחדר 

קיימות ולעתים מערער אותן. הטיפול הקבוצתי מאפשר למשתתפים שונים לקרוא את הטקסט 

חבר  של  מעמד  הספרותי  הטקסט  מקבל  הביבליותרפית  בקבוצה  שונות.  בדרכים  הספרותי 

)אצל  חדשים  חיבורים  מייצרות  או  קונפליקטים  מעלות  שלו  השונות  והפרשנויות  בקבוצה, 

Tompkins, 1980(. בתהליך הקבוצתי המתואר כאן העלה הדיון בטקסט את הנושא של אמון 

וחשדנות. התחושות שהוא העלה אצל המשתתפת שבחרה בו היו שונות מאלה שהוא העלה 

אצל שאר חברי הקבוצה. המשתתפת דיברה בכנות והביעה אמון בקבוצה ובטקסט, אך שאר 

חברי הקבוצה הביעו חשדנות, והסתייגו מהתחושות שהיא העלתה. עם זאת, דווקא החשדנות 

וחוסר האמון יצרו בין חברי הקבוצה הסכמה רחבה, שהובילה לחיבור רגשי. ייתכן שהרגשות 

שעלו בקבוצה בעקבות השיר של זך הציגו סיטואציה של “חור שחור“ מנטאלי. דורון )2015( 
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מגדירה “חורים שחורים“ מנטאליים כחומרים דינאמיים של הלא מודע החברתי, אשר אינם 

מדוברים אלא באים לידי ביטוי דרך סימפטומים ושחזור של דפוסים בתוך יחסים. לטקסטים 

ספרותיים יש כוח להביא אירועים שהתרחשו בעבר אל המציאות הקבוצתית בהווה.

אף על פי שהמשתתפת הביאה את שירו של זך מתוך אמונה כי הוא מיטיב לתאר תחושות 

שהן מעבר לטראומות אישיות וחברתיות, בחוויה של הקבוצה הוא העלה תגובות של חוסר 

ניתן היה  “חור שחור“ שלא  כי הטקסט העלה  וציניות, שלא תאמו את הטקסט. דומה  אמון 

לדבר עליו, והתגובות המפתיעות העלו תמות עמוקות שחבויות בלא מודע החברתי, למשל 

את התמה הקשורה בפער שקיים בין הדרך שאדם רוצה להציג את עצמו והדרך שבה תופסים 

אותו. ניתן בהחלט לחשוב על חיבור אפשרי בין התמה הזו ובין הפער שבין תפיסת החברה 

הישראלית את עצמה ובין הדרך שבה היא נתפסת בעולם.

גם  קשור  הקבוצה  חברי  ובין  הטקסט  את  שהביאה  המשתתפת  בין  חיבור  לייצר  הקושי 

לתהליך ההעברה לטקסט, שבעזרתו מתאר וולפגנג איזר את יחסי הגומלין שמתפתחים בין 

הטקסט והקורא )איזר, 2006(. היעדר הוודאות והכוונה המוגדרת הם שיוצרים את התקשורת 

הזאת, שמתאפיינת בחוסר סימטריה יסודי בין הטקסט והקורא. כיוון שלא מתקיימת ביניהם 

בסיסי  ביצר  טעונה  כזאת  סיטואציה  כל  מוגדר.  בלתי  חלל  נוצר  משותפת,  סיטואציה  שום 

השואף לאיזון, ומייצר לשם כך שינויים והתאמות, ולכן הדיאלוג בין הקורא והטקסט מייצר 

פערים שאותם נדרש הקורא למלא. דומה כי בעת הצורך למלא את הפערים הללו משתמש 

הקורא בתמות החברתיות המודעות לו, וגם באלה המצויות בלא מודע החברתי.

לתוקפנות  מתייחסים  בפרט,  הישראלי  מודע  והלא  החברתי,  מודע  הלא  של  המושגים 

ולקורבנות כאל התנהגויות הנובעות, בין השאר, ממצבים פוליטיים, עמדות חברתיות, שינויים 

חברתיים וסוגיות מגדריות. וינברג מדגיש את ההשפעה של זיכרונות קולקטיביים מטראומה 

חברתית ותהילה חברתית, וסבור כי הם אלה שמעצבים את הזהויות של הפרטים בכל חברה, 

2014(. חברות המתמודדות עם תנאי חיים  ווינברג,  )הופר  ובתוך כך גם בחברה הישראלית 

בהן  הקורבן  שתפקידי  נוקשים,  וערכים  עולם  תפיסות  מייצרות  מתמידים  ומתחים  קשים 

ברורים וקשיחים. מצב מסוג זה גורם להגדרה שלילית גורפת של קבוצות שלמות כ“אחרים“, 

2007(. ההיסטוריה היהודית יצרה בקרב הישראלים  כ“אויבים“ וכ“מאיימים“ )תודר־גולדין, 

הגנה  התוקפן.  כצד  נתפסים  אינם  לעולם  הם  שבמסגרתה  תמידית,  קורבנּות  של  תחושה 

חברתית רווחת זו, המבוססת על מנגנון של פיצול, יוצרת מאבקים ושסעים ומביאה להקצנה. 

מנגנוני הגנה נוספים הנפוצים בחברה הישראלית הם ההשלכה וההזדהות ההשלכתית, שגם 

הן נוטות לחלק את העולם ל“טובים“ ו“רעים“, כאשר ה“רעים“ הם מי שהוא לא אנחנו, ולכן 

עליהם מושלכים החלקים המוכחשים שלנו )וינברג, 2009(.
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אחת ההנחות השולטת בלא מודע החברתי הישראלי היא ש“כל ישראל חברים“. הנחה זו 

מחזקת את תחושת ה“ביחד“ של היהודים, אך מדירה את כל מי שאינו נכלל בהגדרה. הנחה 

 .)2009 )וינברג,  הישראלית־יהודית  החברה  בתוך  השסעים  את  מה,  במידת  ממתנת,  גם  זו 

הספק שהטילו משתתפי הקבוצה ברמת הכנות של השיר הדיר את המשתתפת מן ה“ביחד“ של 

הקבוצה, ועורר בה תחושה של חוסר שייכות. 

השואה,   - שביניהן  ולמרכזית  העבר,  לטראומות  מתייחסת  מהשיר  שעולה  נוספת  תמה 

 .)2009 )וינברג,  הזדמנות  בכל  להזכירה  וצריך  אותה,  לשכוח  הישראלית  בחברה  שנאסר 

בעקבות הטראומה הזאת אנחנו נדרשים להטיל ספק בכל אמירה מיטיבה. תפיסה זו מייצגת 

כך  משום  אולי  וצביעות.  כנות  של  בשאלות  דיכוטומיה  המקיים  ערכים  של  נוקשה  עולם 

הלל  של  שתחושות  ייתכן  מחברו.  כלפי  וגם  בשיר,  הדובר  כלפי  חשדנות  הקבוצה  ביטאה 

והתרגשות נתפסות בחברה זו כבלתי אפשריות.

עוד אפשר למצוא בלא מודע הישראלי את ההנחה שאנחנו “עם נבחר“, העלולה להוביל 

של  גבוהה  לרמה  להוביל  יכולה  גם  היא  לחילופין,  מוסריים.  ועוולות  התנשאות  לגזענות, 

מוסריות וביקורת עצמית )וינברג, 2009(. תגובותיהם הביקורתיות של חברי הקבוצה על מה 

שנראה להם כחוסר הכנות של הדובר בשיר באו לידי ביטוי ביחסם המתנשא כלפיו.

תודר־גולדין )2007( מדגישה את קיומה של חלוקה דיכוטומית ברורה בין העם היהודי ובין 

האחרים, שנתפסים כמאיימים בפגיעה. כך, התחושה שמשרה הלא מודע החברתי ישראלי היא 

שהעולם אינו מקום טוב. לא רק הסמיכות לשואה, אלא גם אירועי השעה ממשיכים להשרות 

את התחושה שהעולם אינו בטוח בעבורנו הישראלים. 

תמה נוספת שעלתה בסדנה הקבוצתית דנה במוות, בסיכום החיים, בחשבון הנפש שעושה 

האדם שבוחן את מעשיו וחייו. הדובר בשירו של נתן זך מתעקש להמשיך ולהלל גם בעיניו 

ֶאָלא הּוא ָקם עֹוד  יֹּאְמרּו/ הּוא נַָפל.  וְלּו ַרק ְלֶרגַע - שֶֹּלא  האחרונות: “ּוכְשֶֶאפֹּל עֹוד ָאקּום - 

ְלֶרגַע ְלַהֵלל/ ְּבֵעינַיִם ַאֲחרֹונֹות/ ֶאת שְֶלַהֵלל ֹלא יְֶחדַל“. את האסוציאציות של המוות ששּורות 

אלה מעלות ניתן לקשור אל הלא מודע החברתי הישראלי, דרך יום הכיפורים שדורש מכל 

אדם לעשות חשבון נפש עם עצמו.

יגאל  יחד.  גם  ופנימיים  חיצוניים  שמקורותיה  קיומית  מצוקה  משקף  במוות  העיסוק 

2016(, מתארים נוכחות של מוות נפשי בקיום האנושי, ומציעים לערוך הבחנה  וראופמן )

תיאורם  פנימי.  שמקורן  מצוקות  ובין  החיצונית  בסביבה  שמקורן  קיומיות  בעיות  בין 

גרים,  האחים  של  בנוסח  והגדיים“  “הזאב  ספרותיים:  טקסטים  בשני  קריאה  על  מתבסס 

ו“הנער האבוד“ של תומס וולף: “בדרכה התמציתית והחסכונית מציעה מעשייה זו ]הזאב 

נפרצת  כאשר  התינוק  נחשף  שאליו  נפשי  למצב  להפליא  ומדויק  שלם  תיאור  והגדיים[, 
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האבוד'  ב'נער  ‘הצל'  או  הרוע  פריצת  תיאור  ולאימו.  לו  המעטפת הראשונית המשותפת 

ארוכות  שנים  להתקיים  יכולה  רבים  שבמקרים  ראשונית,  סיטואציה  לאותה  הד  הוא 

173(. בטקסט של זך, שהוצג בסדנה  2016, עמ'  מחוץ לחיים המודעים“ )יגאל וראופמן, 

המתוארת, ניתן לזהות את אותה מצוקה פנימית המובנית בהווייתנו החברתית־ישראלית. 

ייתכן גם שבשל לשונו השירית ניתן להקבילו במובנים מסוימים לשפת החלום, שמעלה 

חוויות פרה־ורבליות שמקורן בילדות המוקדמת. המשתתפת שהביאה את הטקסט סיפרה 

שהיא  אישית  אמירה  מעין  בו  שיש  ושינה,  בערות  הקשורים  רגשות  בה  מעורר  שהוא 

משתדלת לומר לעצמה בסיכומו של יום או ברגעי ההתבוננות על החיים. ייתכן שתחושת 

העלולים  לשינה,  ערות  שבין  ברורים  לא  רגעים  לאותם  קשורה  בחדר  שעלתה  המוות 

לעורר פחדים ואף חרדות מוות. 

פוקס מזכיר כי “הלא מודע החברתי קשור תמיד ליחסים, וגם ההיזכרות בו מתרחשת 

94(. החוויה הקבוצתית מאפשרת להיזכר,  2015, עמ'  דורון,  )אצל  רק בנוכחות אחרים“ 

מתוך מקום מוגן של יחד, בכל אותן “טראומות נבחרות“ שמלוות את החברה היהודית־

ישראלית: השואה, מלחמות ישראל, והחשש המתמיד ממוות שאורב בכל מקום. 

וינברג וראופמן )2015( מתארים תהליך העברה לטקסט שהופך ממטאפורי לממשי לנוכח 

שמנתה  קבוצה  איתן“,  “צוק  למבצע  במקביל  הנחו,  הם   2014 בקיץ  חיצוניים.  אירועים 

סטודנטים יהודים וערבים. הקושי שבו נתקלו כשניסו להישאר לנוכח האירועים החיצוניים 

בתוך העולם הסמלי, מראה כיצד מצב מאיים יכול להעלות תחושות של ריק וחוסר אונים, 

הדורשות איזון בצורה של אשליית שליטה. לעתים הצורך לחוש שליטה מעורר במשתתפים 

צורך להשתמש בתמות מוכרות, ובהקשר זה מראים וינברג וראופמן את כוחו של הטקסט 

בין  שנרקמו  הגומלין  ויחסי  מתארים,  שהם  בקבוצה  שנוצר  ההעברה  תהליך  הספרותי. 

הטקסטים השונים ובין המשתתפים, הם שאפשרו להם לייצר דיאלוג עם רגשותיהם. דיאלוג 

זה הקים אי של שפיות בתוך מציאות בלתי נסבלת. עם זאת, לעתים בהקשר הקבוצתי יכולה 

הקריאה בטקסט לשקף דווקא את החיבור שנוצר בין חברי הקבוצה.

סיכום

מודע  הלא  בתוך  השוכנות  תמות  של  לביטוי  במה  מעניקות  ביבליותרפיות  קבוצות 

החברתי הישראלי. גדולתו של הטקסט הספרותי מתגלה ביכולתו להביא את המשתתפים, 

באופן בלתי אמצעי ובלתי מילולי, למגע עם התמות העולות בטיפול הקבוצתי. הטקסט 

או  קונפליקטים  ניתן להתמודד עם  בו  ודרך הקריאה  אז מעמד של חבר קבוצה,  מקבל 

לייצר חיבורים.
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במקרה שהצגנו כאן נוצרה הסכמה רחבה בין חברי הקבוצה סביב תחושות של חשדנות 

שעלו  שהרגשות  ייתכן  בטקסט.  שבחרה  המשתתפת  את  כלל  לא  זה  תהליך  אמון.  וחוסר 

בקבוצה בעקבות השיר תואמות את ההגדרה של “חור שחור“ מנטאלי. 

הקושי ליצור חיבור בין המשתתפת שהביאה את הטקסט ובין שאר חברי הקבוצה קשור 

והקורא. במילים אחרות,  ואף ליחסי הגומלין שבין הטקסט  גם לתהליך ההעברה לטקסט, 

התקשורת  תהליכי  את  המייצר  הוא  והקורא  הטקסט  בין  השורר  היסודי  הסימטריה  חוסר 

בתהליך הקריאה.

דרך  הישראלי  החברתי  מודע  הלא  מתוך  מרכזיות  תמות  מחדש  לבחון  הציע  זה  מאמר 

תיאור התהליך של עבודה קבוצתית. הוא איפשר לבחון את התהליך, את השונות בין חברי 

הקבוצה שהוא חשף, ואת האופן שבו הוא שיקף בזעיר אנפין תהליכים המתרחשים בחברה 

הישראלית ברמת המאקרו.
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