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השד הכחול הגיע לכיתה
השעיר לעזאזל ופוטנציאל ההתפתחות שהוא מזמן לקבוצה 

אלון אורן

המאמר בוחן את תופעת השעיר לעזאזל הקבוצתי, פוטנציאל ההתפתחות שהיא מזמנת 

לקבוצה ודרכי ההתמודדות עמה. הוא יוצר גשר בין סוגי קבוצות שונים, וממחיש כיצד 

תכניות  ולבסס  אור  לשפוך  עשוי  מועד  קצרות  קבוצות  בנושא  הקיים  בידע  שימוש 

התערבות בקבוצות לימוד, צוותי עבודה ועוד.

השעיר  של  התופעה  את  להדגים  שתפקידו  קיצוני  דמיוני  מקרה  מציג  המאמר 

לעזאזל והאנרגיה הרגשית המתלווה אליה. הוא עומד על הפער בין המציאות הגלויה, 

שעל פיה השעיר נתפס כאשם, לבין הדינמיקה הרוחשת בקבוצה, שבחינה שלה היא 

המפתח לפתרון הבעיה, ובכוחה להביא גם להתפתחות של הקבוצה וחבריה. 

המאמר מבסס את הטענה כי העדר טיפול נכון בתופעה זו עשוי לקבע את השעיר 

לעזאזל בתפקיד שהולך ומסלים, הולך ומחריג אותו מהנורמה, ומפורר את הלכידות 

פוטנציאל  לקבוצה  המזמנת  בתופעה  מדובר  כי  מראה  הוא  בעת  בה  הקבוצתית. 

התפתחותי אדיר, הקורא לבחון מחדש את תפקידם של מובילי התהליך, ואת מידת 

אחריותם לקיבעון הקבוצתי. בחלקו האחרון מציג המאמר דיון אקלקטי, ומציע דרכי 

התערבות שהוכחו כיעילות בהקשר זה.

התערבות  שיטות  קבוצה,  הנחיית  לעזאזל,  שעיר  בקבוצה,  תפקידים  מפתח:  מילות 

בקבוצה, מערכת החינוך, בית ספר 

משפחתי  זוגי,  אישי,  ומדריך  מטפל  הוא  סוציאלית,  אורן, PhD בעבודה  אלון  ד״ר 

וקבוצתי; מדריך מוסמך מטעם האגודה לטיפול משפחתי; ומרצה באוניברסיטת חיפה 

ובמכללת אשקלון בתחומים של טיפול, הדרכת סטודנטים והנחיית קבוצות. מרכז את 

קורס הקבוצות המתקדם באשקלון.
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“איתמר חלם על השד הכחול העצום.

איתמר ניסה לברוח ממנו

אבל השד הלך אחריו ועשה עליו צל״ 

)גרוסמן, 1990)

מבוא

בחירת שעיר לעזאזל היא פעולה של הטלת אשם על אדם או קבוצת אנשים וסימונם כנושאים 

באחריות )בלעדית( למצב שלילי, בין אם הם גרמו לו ובין אם לא. פעולה כזו מבטאת תחושות 

של חוסר אונים וכאב שקשה לאנשים לשאת בהן, וגורמות להם לחפש באופן לא מודע אחר 

מעצם  אשמה  לחוש  עלול  “האש״,  את  שסופג  לעזאזל,  השעיר  אליה.  אותן  למֵען  כתובת 

הפיכתו לכתובת למיעון האשמה, אך עשוי גם להרגיש שנעשה לו אי צדק ושמאשימים אותו 

.)Rothschild, Landau, Sullivan & Keefer, 2012( על לא עוול בכפו

החברה,  בשולי  לעזאזל  השעיר  את  ממקם  החברתי  ההסבר  הסברים:  מספר  זו  לתופעה 

השעיר  ושוליים.  מרכז  הכולל  חברתי  מבנה  להגדיר  לחברה  מסייעת  חריגותו  כי  ומדגיש 

לעזאזל נתפס כמי שחורג מהנורמה החברתית ונושא בתחלואי החברה. כך, אוכלוסיות שונות 

)כמו חילונית וחרדית( יכולות לסמן זו את זו כנושאות בתחלואי החברה ומאיימות על ערכיה. 

תהליך דומה יכול להתקיים בקבוצה שבה משתתף אחד או יותר נתפס כמפר הגמוניה. 

על  האחריות  את  ומטיל  תוך–אישיים,  מצבים  מדגיש  הפסיכולוגי  ההסבר  זאת,  לעומת 

השעיר לעזאזל, בטענה כי הוא מחזיק בנטייה תוך–אישית להיקלע לסיטואציות שבהן הוא 

לבסס  ועשויה  חייו,  ניסיון  על  מבוססת  זו  נטייה  מנוכר.  או  צדק  לוחם  זר,  בודד,  מרגיש 

מציאות, שכן הוא רואה את הקבוצה כישות הניצבת נגדו עוד לפני שזו מסמנת אותו ככזה. 

יחסים  של  גלופות  ביטוי  לידי  מביאים  והסביבה  הוא  הדדית,  השלכה  של  בתהליכים  כך, 

את  לזהות  המאפשרת  אקלקטית,  בגישה  זו  תופעה  על  להתבונן  כיום  מקובל  לו.  המוכרות 

.)Rothschild et al., 2012( ההשפעות ההדדיות בין פרט כזה ובין הקבוצה

הקבוצתי  התהליך  כאשר  לעזאזל  בתפקיד השעיר  כי משתתף מתקבע  מחקרים מלמדים 

של  למסכת  אז  להיקלע  עלולים  והקבוצה  המשתתף  אותו.  להתיר  מתקשה  והקבוצה  תקוע, 

)Moreno, 2007(, ולפתח בקבוצה דינמיקה של קורבן–תוקפן, כשכל אחד  השלכות הדדיות 

התופעה  את  הופך  לסמוי  הגלוי  בין  הפער  תוקפן.  ובאחר  קורבן  בעצמו  רואה  מהצדדים 

על  ועוד  עוד  ולהקשות  ממדיה,  את  להעצים  עלול  בבעיה  נכון  לא  טיפול  ולכן  למתעתעת, 

בין משתתף  כזו תדרוש מהמנחה לבצע אבחנה מבדלת  המנחה להתמודד איתה. התמודדות 
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בה  פועל  )ולכן  ומטרותיה  לצרכי הקבוצה  חוסר התאמה  או  אישיותיים  על קשיים  המאותת 

המסמנת  הקיצונית  להתנהגות  התשתית  היא  קבוצתית  בעיה  שבו  מצב  ובין  הרסני(,  ככוח 

במשתתף  ולראות  ההשלכתית  הדינמיקה  אל  להישאב  עלול  המנחה  לה.  מתאים  כלא  אותו 

את  שמקלקל  אויב  או  להציל  רוצה  הוא  ואותו  מזדהה  הוא  שאיתו  קורבן   - מהשניים  אחד 

הקבוצה, פוגע בה ואף הורס אותה )Cohen & Schermer, 2002(. בין אם המנחה נחלץ להגנת 

השעיר לעזאזל או יוצא למתקפה נגדו, הוא עלול לאבד את יכולתו לטפל בתופעה ולזהות 

את פוטנציאל ההתפתחות הגלום בה. במצבים כאלה, גם הקבוצה וגם המנחה מתקשים להפיק 

מהתופעה למידה משמעותית, ובמקרים קיצוניים היא אף עלולה להוביל לפיזור מוקדם של 

.)Clark, 2002( הקבוצה

את  משקפת  היא  לעתים  הקבוצה.  מנחה  את  מאתגרת  לעזאזל  השעיר  של  התופעה 

יעילה שלו עם הקבוצה, ומצביעה על חוסר הביטחון העצמי שלו, או על  ההתמודדות הלא 

ובין  בינו  שנקשרת  התלות  על  או  דיו,  מגובש  אינו  שלו  האישי–מקצועי  מאמין  שהאני  כך 

לשאוף  צריך  המנחה  כי  וטענה  שונים,  הנחיה  סגנונות  שרטטה   )1997( רוזנוסר  הקבוצה. 

לגילוי אלמנטים מסגנון שהיא כינתה “החושב ִעם״. מנחה כזה מתבונן על הקבוצה, מזהה בה 

תהליכים קבוצתיים, קשוב להם, ומסוגל לתרגם תכנים גלויים לתהליכים הסמויים המפעילים 

המתהווים  אתגרים  להכיל  מסוגל  להיות  עשוי  הוא  מהקבוצה  מובחן  היותו  מעצם  אותם. 

בקבוצה, ולהשתהות במורכבויות המתירות עצמן לאיטן. למנחה יש אפוא תפקיד משמעותי 

היא  במקרים שבהם  יעיל  לטיפול  ועד  התופעה  ממניעת  החל   - לעזאזל  השעיר  בנושא של 

יוצאת משליטה.

לעתים  כרוך  פתרונה  שכן  אדיר,  התפתחותי  פוטנציאל  גלום  לעזאזל  השעיר  בתופעת 

אותנטית  פנימית,  לעבודה  אפשרות  המזמן  בטוח  מרחב  ויצירת  בקבוצה  שלב  בקפיצת 

בקבוצה  יש  הגלויה  ברמה  המנחה.  של  מעינו  לעתים  חומקת  התופעה  זאת,  עם  ויצירתית. 

ברמה  התפתחותה.  על  ומקשה  הקבוצתית  ההגמוניה  את  שמקלקל  כמי  שנתפס  משתתף 

הסמויה יותר, במקרים שבהם מתקשים המנחה והקבוצה להתמודד עם האתגרים התוך–אישיים 

המציפים אותם, מופנית האצבע המאשימה כלפי זה שהתנהגותו נתפסת כמאתגרת. בכך הוא 

משרת למעשה צורך הקיים בקבוצה. 

השעיר לעזאזל יכול להיות זה שחוששים מפניו, זה שנופל קורבן בידי הקבוצה או המנחה, 

אותו  או  ברצינות,  עובדת  כשהקבוצה  להצחיק  שמנסה  ליצן  אותו  לתהליך,  מתנגד  הוא  כי 

הוא  לעתים  לכך.  מוכנה  לא  עוד  היא  שבו  בשלב  הקבוצה  את  להנהיג  שמנסה  רגשי  מנהיג 

המונופוליסט שמדבר הרבה, עסוק בעצמו ומפריע להתנהלות השוטפת, אך הוא יכול לתפוס 

ומתחיל להיתפס כמחבל  יוצא משליטה  ומקצין,  ובלבד שזה הולך  גם תפקיד קבוצתי אחר, 
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בתהליך. במקרים מסוימים עשוי התפקיד להיות מוטל על המנחה, שנתפס אז כהורה שאינו 

קשוב לרחשי הקבוצה, בשל אישיותו או התהליך שהוא מוביל. ביטויי ההתנהגות כלפי השעיר 

דובר  טוענים שאינו  לעתים  עליו,  צוחקים  לעתים   - ומגוונים  שונים  להיות  יכולים  לעזאזל 

אמת ואינו גלוי עם הסביבה. מובילי התהליך עלולים לסמן אותו, לקיים איתו שיחות נזיפה, 

ולטעון לאי התאמתו לקבוצה. במקרים קיצוניים עלולים חברי הקבוצה להחרים ולנדות אותו.

בשל פוטנציאל ההתפתחות שתופעת השעיר לעזאזל מזמנת לקבוצה, יש הרואים בה קרש 

הרגשית  הצמיגות  התרת  וקבוצתית.  אישית  והעצמה  גדילה  התפקחות,  של  לתהליך  קפיצה 

תחושות  עם  במגע  ולבוא  עצמם  לתוך  להתבונן  חבריה  את  מזמינה  בקבוצה  המתפתחת 

המאפשרות התפתחות ולקיחת אחריות. 

במהלך השנים חוקרים שונים הציעו דרכים שונות להתמודדות עם התופעה. אחת הגישות 

המקובלות בתחום ייחסה חשיבות לבירור הצורך הקבוצתי הסמוי, הצפתו, ומתן מענה שיסייע 

 .)Finlay, Abernethy & Garrels, 2016( להתפתחות הקבוצה

של  בתחום  השנים  במהלך  רכש  שמחברו  ופרקטיים  תיאורטיים  כלים  יבחן  זה  מאמר 

ספר,  בבית  כיתה  כמו  לימוד שונות,  בקבוצות  ליישמם  דרכים  ויציע  מועד,  קצרות  קבוצות 

לטובת הבנה של התופעה והתמודדות מוצלחת איתה. המאמר יציע אינטגרציה בין עולמות 

תוכן שונים, וישלב תיאוריות תוך–אישיות, בין–אישיות, מערכתיות וקבוצתיות, במטרה ליצור 

שיח אינטגרטיבי השואל יסודות מעולמות תוכן שונים, ומיישמם במסגרות קבוצתיות שונות. 

קצרות  קבוצות  מנחי  ודרכי ההתמודדות של  בין השפה  אחידות  ליצור  יהיה  ניתן  זו  בצורה 

מועד, ובין מובילי תהליכים בקבוצות ארוכות טווח, כיתות לימוד וצוותי עבודה שונים. 

המחשת התופעה: מר “רוע״ בא לבקר אצלנו בכיתה
הייעוץ  מתחום  מקצוע  לאנשי  המאמר  כותב  שהעביר  הדרכות  על  מבוסס  המתואר  המקרה 

החינוכי בנושא תהליכים קבוצתיים. הוא מתאר התמודדות עם ילדים בכיתות ד-ה, ומתבסס 

על התמודדויות אמיתיות של המודרכים. ברגעים שבהם נכחה התופעה של השעיר לעזאזל 

ביתר שאת, היא עוררה תחושות של חוסר אונים, הזדהות עם מי שנתפס כקורבן, וכעס על 

החוויה  בהגזמה שנועדה להמחיש את  ומתואר  מומצא,  הנוכחי  הסיפור  כתוקפן.  מי שנתפס 

הרגשית והסחרור שעשויים לאפיין את התופעה כאשר נדמה שהיא יוצאת משליטה. אין כוונת 

התיאור להדגיש מאפיינים הקשורים לקבוצת הגיל המתוארת, אלא את מאפייניה של התופעה 

חם  גחל  למעין  להפוך  זו  תופעה  עשויה  הקיצוניים,  במופעיה  כיצד,  מדגים  הסיפור  עצמה. 

הנזרק מיד ליד, כי קשה לאחוז בו. מסיבה זו נלווית לסיפור פרשנות מליצית הממחישה את 

משמעות התופעה. 
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הסיפור משתמש במטאפורה של “השד הכחול״, המופיעה בספרו של דוד גרוסמן, “איתמר 

צייד החלומות״, ומתארת התמודדות של ילד עם מה שהוא תופס כשד גדול וכחול, הרודף 

שאינה  בעיה  איך  להמחיש  בא  המטאפורה  גיוס   .)1990 )גרוסמן,  בחלום  לילה  מדי  אחריו 

מטופלת עלולה לגדול ולצאת משליטה, כמו שד גדול, אך כיצד, כאשר היא מקבלת מענה, 

יכול השד לקטון, וניתן להתמודד עם הבעיה, לצמוח דרכה, ולפתח דרכי התמודדות יעילות 

שישרתו את מי שיסבול ממנה בהמשך חייו.

 

את  לתת  החלה  ההתבגרות  לגיל  הקפיצה  האתגרים.  גדלו  ועמם  גדלו  הילדים 

אותותיה. התחלנו להבחין בסימנים לכך שהבנים מסמנים את יחסי הכוח בכיתה. 

הם “חיפשו״, ללא ידיעתם, מה מגדיר חזק ומה חלש, מה טוב ומה רע, ובעיקר את 

הקודים למקובלות חברתית. כללי המשחק החלו להתבהר בדמות נורמה רווחת: 

כוח המהווה סממן למעמד חברתי. אם כוח מהווה סממן למקובלות, הרי שצריך 

לעבוד קשה בשביל להיות חלק ממנו. ממש כמו בצבא, חייבים לעמוד במבחני 

הפיזי.  הכוח  קרוב,  חבר  אליו  וגייס  אותותיו  את  נתן  המילים  של  הכוח  גבורה. 

באחד  התרחש  הגבורה,  מסעות  במסגרת  בכיתה.  להופיע  החלו  אלימות  פרצי 

הימים אירוע שאילץ את כולם לעצור ולהתבונן במה שקורה. מספר ילדים מצאו 

עצמם בסיטואציה שבה הם מקרבנים את אחד מילדי הכיתה.

הסיפור הזה, שזכה לתגובה קשה מצד בית הספר, הפתיע את ההורים הנסערים 

והתעצמה,  הלכה  היא  אותם.  תפסה  הבהלה  אוזניהם.  למשמע  להאמין  שמיאנו 

וכל אחד מהם שאל את עצמו )או בעיקר את השני(: “איך קרה דבר כזה בכיתה 

הזו? איך אירוע כל כך קשה, שמבטא רוע ממשי, הגיע דווקא אלינו? זה הרי לא 

מתאים לנו, לערכים שלנו, לחינוך שהענקנו לילדינו.״ כל אחד החל לחשוש גם 

לגורל הילד שלו בכיתה. 

הניסיון ללכוד את השד הכחול 
הבהלה הלכה וגברה, ועמה החיפוש הלא מודע אחר אשמים. ההורים והילדים כאחד גיבשו 

הרוע  את  כתפיה  על  שתישא  הכתובת  הרוע,  מקור  הכחול,  השד  אחר  לתור  והחלו  כוחות 

והרחשים כבר היה קשה לזהות של מי הקול שנשמע ברקע -  הכיתתי. בתוך בליל הקולות 

קולם של הילדים או קול המבוגרים. למרבה הפלא, החיפוש הסתיים חיש קל. הכתובת היתה 

כל כך ברורה שלא היה צורך להתאמץ, היא כבר היתה על הקיר. הכתובת אותרה, והצביעה 

על הילד אורי, שהצטרף לא מכבר לכיתה.
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הרי לפני שהוא הצטרף היינו אחרים, גם אם לא היינו מושלמים, הרוע לא ממש דבק בנו. 

לא היתה אצלנו אלימות, לא בכיתה ולא בבית הספר. ולא די שאורי אלים, הוא גם משפיע על 

הילדים ומנהיג אותם, ובכך הורס את ההרמוניה! זהו מנהיג שלילי שמשפיע לרעה. הוא גורר 

את הילדים למעשים רעים ואפילו נהנה מזה. 

השמועות החלו לפשוט בכיתה. ההורים דיברו בקולם של הילדים, והילדים דיברו בקולם 

ברור  היה  “הרוע״.  מקור  הכחול,  השד  של  זהותו  על  הצביעו  כאחד  כולם  המבוגרים.  של 

בדיבוב  הילדים,  בכיתה.  להתרוצץ  החלו  רבים  מקרים  תיאורי  האחד.  הוא  שאורי  לכולם 

בדיבוק  באלימות המתפרצת שלו,  בכיתה,  באווירה שאורי משליט  להיזכר  החלו  ההורים, 

שאוחז בו. ככל שהדימוי דבק בו כך גברה הבהלה, אך בה בעת נמצאה גם הרגיעה. 

מעוררת  פעם   - ברורה  לא  לאנרגיה  הפכה  כתובת  שמצאה  הגדולה  הבהלה  אך  מוזר, 

שבה  הקשה  האנרגיה  מנחמת.  ופעם  ושנאה  כעסים  מעוררת  פעם  מרגיעה,  ופעם  חרדה 

נטענה דמותו של אורי הרגיעה קצת את כולם, את ההורים והילדים, וגם את צוות המורים. 

היא פטרה את כולם מהצורך לשאת ביחד במשמעויותיה של האלימות. 

ניתן לתעד את התפרצויות  איך  איתו,  קורה  ביקשו לברר מה  כולם פחדו מאורי,  כעת 

הילדים  נפשות  ניתן לשמור על  איך  הנזק שהוא מחולל,  ניתן לאמוד את  איך  הזעם שלו, 

הרכות מפני השד הכחול והאימתני. 

והתעצם,  הפכה לשד שהלך  הרוע  אנרגיית  גם  הגדול,  לאיתמר, שנבהל מהשד  בדומה 

והתמקד בדמותו של אחד הילדים. כמו בסיפור, גם פה הקושי להתבונן בבעיה הזין את השד 

וגרם לו לגדול. הסיכוי להקטין את הבעיה עובר דרך מלכודת השדים. רק לכידה של השד 

בכוחה להראות לכולם שהשד שהם מחפשים אינו השד המוחזק אצל אורי. רק היא תעזור 

לכל אחד מחברי הקבוצה לזהות בתוכו את השד האישי שלו. כמו בסיפור, גם השד הפנימי 

האישי של כל אחד מחברי הכיתה מתכווץ כשמאירים עליו, נבהל, ומתחנן על נפשו למעט 

מבקש,  הוא  מה  להבין  שלו,  האישי  השד  את  לחבק  אחד  כל  יכול  שבו  הרגע  וזה  חמלה. 

ולראות כיצד הוא יכול לסייע לו להתפתח ולצמוח.

ניתוח הבעיה ודרכי ההתערבות לפתרונה
ניתוח הסיפור ימחיש כיצד ניתן להתמודד עם התופעה המתחוללת בו–זמנית בשתי קבוצות 

שונות בעלות מאפיינים דומים ושונים - קבוצת התלמידים כמשל לקבוצה שבראשה עומד 

מחנך, מרצה או מנהל, וקבוצת ההורים כמשל לקבוצה המתנהלת ללא הנחיה מסודרת אך יש 

תנותח  בתחילה  חבריה.  בין  מתקיימת  מסוימת  ואינטראקציה  וחוקיות  משותפת,  מטרה  לה 

הבעיה, ובהמשך יוצגו דרכים להתמודדות עמה. 
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1. השעיר לעזאזל - תולדה של בעיה קבוצתית שמבקשת פתרון

שחלה  המדרגה  בקפיצת  ולהכיר  לעצור  הכיתה  את  אילצה  אורי  של  הקיצונית  ההתנהגות 

ברמת התוקפנות בה. ככל שהקבוצה מיאנה להתבונן, כך הלכה הבעיה והחריפה, וככל שהיא 

החריפה, כך הלכה התנהגותו של אורי והקצינה. בהעדר חשיבה מערכתית, טופל אורי כילד 

בעל התנהגות קיצונית שהלך וסימן עצמו כמקור הבעיה הכיתתית. במצב שנוצר החלו מרבית 

ההורים לחשוש מפניו, וחשו אוזלת יד בהתמודדות עם התופעה. הצוות החינוכי, שהתמודד 

עם לחצים מכיוונים שונים, התקשה להשתלט על המורכבות. ההורים חשו שההתנהגות הקשה 

של אורי אינה זוכה לטיפול נאות. 

לעצור  הקבוצה  את  מאלץ  הוא  ובכך  להקצין,  נטייה  לו  שיש  זה  הוא  לעזאזל  השעיר 

2006(. תופעה זו תקפה לסוגים שונים של קבוצות. כך  ולהתבונן על הבעיה )יאלום ולשץ, 

לראות  לו  שתגרום  במלכודת  ליפול  עשוי  קבוצתיים  תהליכים  מכיר  שאינו  מרצה  למשל, 

את  בחשבון  לקחת  בלי  ללימודים,  מתאים  שאינו  חריג  שלו  לאג'נדה  המתנגד  בסטודנט 

האפשרות שמדובר בהקצנה שבאה בתגובה לחוסר ההקשבה שלו לרחשי הקבוצה ולהתעלמותו 

שאר  של  שההתנגדות  עד  השטח  לפני  מתחת  לרחוש  להמשיך  עלולה  הבעיה  ממצוקותיה. 

הקבוצה תסלים. עד אז יסמן הסטודנט את עצמו כאדם מוקצן, וייתפס כמי שפוגע בהתנהלות 

הקבוצה. 

להכיר  וילדיהם  ההורים  של  בקושי  נתמך  אורי  של  בכיתה  לבעיה  פתרון  לקדם  הקושי 

בתרומתו האישית של כל אחד מהילדים להקצנה שחלה בכיתה, עם הכניסה לשלב התפתחותי 

התפתחות  את  המתארים  שונים  מודלים  מתוארים  בספרות  כוח.  ובמאבקי  בפלגנות  הכרוך 

2017( מדמה את הקבוצה להתפתחות של אדם העוברת  הקבוצה בשלבים. אחד מהם )אורן, 

דרך השלבים המטאפוריים הבאים - תמימות, התפקחות, התבגרות, התמסדות ופרידה. מודל 

זה מדמה את יחסי המנחה והקבוצה ליחסי הורה–ילד, המשתנים בהתאם לשלב ההתפתחותי 

של  התופעה  להתפתחות  תשתית  מהווים  ההתפתחותיים  מהשלבים  שניים  הילד.  מצוי  שבו 

השעיר לעזאזל: שלב “ההתפקחות״ מדמה את ההתפקחות של הפעוט מהוריו, וכרוך בקריאת 

בסערות  המתאפיין  ההתבגרות,  גיל  את  מדמה  ההתבגרות  ושלב  המנחה,  סמכות  על  תגר 

פנימיות, פיצולים ודיכוטומיה מחשבתית שעשויה להביא להתעוררות של מתחים בין חברי 

הקבוצה. 

גומלין עם קבוצת ההורים,  יחסי  קיים  אורי  נמצאה הכיתה של  השלב ההתפתחותי שבו 

שניזונה מסיפורי הילדים. באינטראקציה בין חבריה נטו השמועות לתפוס תאוצה והספקולציות 

היו בשיאן. ההורים התקשו להכיר באפשרות שהילדים “הטובים״ שלהם מתנהגים בכוחניות, 

המצומצמת  החשיבה  מחנות.  ויוצרים  זה  את  זה  מקניטים  מעליבים,  אגו,  למאבקי  נכנסים 
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תפיסה  ולבסס  ההורים  של  מחשבתם  על  להשתלט  עשויה  ההתבגרות  שלב  את  המאפיינת 

קוטבית שמחלקת את העולם לקטגוריות של טוב-ורע, שחור-ולבן )או שהילד שלי טוב או 

שהוא רע, או שהוא מקובל או בודד, או שהוא תוקפן או שהוא קורבן(. במצב כזה מצטמצם 

מקומם של הגוונים האפורים, והרצון של ההורים לגונן על ילדיהם מקבע את מאפייניו.

ומביאה  הקושי,  מקורות  להחזקת  ככתובת  אותו  ממקמת  לעזאזל  השעיר  של  ההקצנה 

מרגוע לשאר המשתתפים. כך, אף על פי שהפתרון שהוא מספק לבעיה הקבוצתית אינו יעיל, 

נושא  את  נוטשות  רבות  קבוצות  כך  משום  בתפקיד.  אותו  לקבע  עלול  מביא  שהוא  המרגוע 

דגלן ומשאירות אותו בודד. הסטודנט שהתריס עשוי למצוא עצמו לבד, כי לאחר שהקבוצה 

תקבל הבנה רבה יותר של המרצה היא עלולה לנטוש את המתנגד ולקרוא תגר על התנהגותו. 

במקרה כזה, עשויה להיווצר בקבוצה בהלה שמובילה להתהוות מחנות על בסיס אינטרסים, 

ועשויים להתבסס תפקידים שמטרתם להקל על הקושי או לקדם את הקבוצה. בכיתה כמו זו של 

אורי, ובקבוצת ההורים, עשויים להתהוות שני מחנות - המחנה התומך באורי והמחנה שרואה 

בו חריג שיש להרחיקו מהכיתה. לעתים נדמה כי הקונפליקט שמתהווה בין המחנות מגן על 

המשתתפים מפני המגע עם הקשיים, האתגרים, החולשות וה״רוע״ הקיימים בכל אחד מהם. 

התבוננות על אישיותם של השעירים לעזאזל מעלה שמדובר באנשים שנוטים לנתב את 

עצמם לתפקיד זה, כך שלא כל משתתף שמקצין יישא בו. הסטודנט שמעז לפנות אל המרצה 

ולהתריס עלול להיקלע למצב רגשי המזמן את נטייתו האישית להסלמה. גם משפחה של ילד 

כמו אורי יכולה להתגלות ככזו המתקשה לקיים דיאלוג עם צוות בית הספר והורים אחרים 

שיבקשו  הידברות  שניסיונות  לכך  להביא  עשוי  כזה  קושי  התנהגותו.  של  המשמעות  סביב 

המשפחה  תפיסת  בשל  המושטת,  היד  ובהחמצת  בצורה  בחומה  ייתקלו  הבעיה  את  לפתור 

הנוקשה, הסבורה שהקבוצה “מחפשת״ את אורי. 

הקבוצה מהווה “היכל של מראות״, שבו כל משתתף משקף לאחרים את עצמם, ומשתקף 

מעיניהם )Zinkin, 1983(. השתקפויות כאלה יכולות להיות מיטיבות ומקדמות, אך עשויות 

גם להרע עם משתתפים מסוימות, ולהיחוות כהרסניות. הביטוי “מראה כפולה״ ממחיש את 

זה  של  מעשיו  את  זה  ומפרשים  הרואים  שונים,  משתתפים  ליפול  עלולים  שאליו  המלכוד 

כתוצאה   .)2006 ווינברג,  )תודר  לאחר  מייחסים  שהם  ה״רוע״  את  להם  שמאוששת  בצורה 

מכך הם עלולים לראות זה בזה מעין “שד כחול״, והקבוצה כולה עשויה להיקלע לתסריטים 

שונים, בהתאם למידת הפלגנות והשלב ההתפתחותי שלה. במקרה המתואר, שבו נתפס אורי 

נמצאת  שהקבוצה  גבוהה  סבירות  יש  כחול״,  כ״שד  החינוכי,  הצוות  כולל  הקבוצה,  בעיני 

שהקושי  ייתכן  לחילופין  שברירי.  לצוות  רוחשת  שהיא  האמון  שבו  יותר,  ראשוני  בשלב 

להמשיך להכיל את ההקצנה, הוא שמביא למשבר של אמון עם הצוות המקצועי. כתוצאה 
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ובצוות החינוכי המנסה לגונן עליו מפני ההמון הזועם  מכך ההורים עשויים לראות באורי 

אויב משותף. 

להתפצל  עשויה  היא  ההתבגרות(,  )שלב  הקבוצה  של  יותר  מתקדם  התפתחותי  בשלב 

לגיל  בדומה  ונורא.  גדול  כחול״  “שד  באחר  יראה  מהם  אחד  שכל  מרכזיים,  מחנות  לשני 

ההתבגרות, גם בפיצול כזה כל מחנה - מצדדי אורי ומתנגדיו - יחשוב שהאחר טועה, חסר 

עם  הזדהות  לפתח  ויתחיל  שלו,  המחנה  לקבוצת  אז  יתכנס  משתתף  כל  ערכי.  ולא  בגרות 

חבריה. ביטוי לפיצול כזה אפשר למצוא גם בקבוצות ווטסאפ של הורים.

להיראות  עשויים  האחרים  בכיתה,  ילדים  ממספר  לקבל  יכול  שאורי  התמיכה  אף  על 

את  בו  ותולה  בפינה  אותו  המעמיד  אימתני  כשד  או  מפניו,  המתכווץ  מפוחד  כשד  בעיניו 

עלולים  הכיתה  ילדי  וגם  הוא  גם  שנוצר,  ההדדי  במלכוד  בכיתה.  שקיים  ל״רוע״  האשמה 

ביטויי  בזיהוי  חיוביים. הכיתה עלולה להתקשות  לביטויי התנהגות  להתקשות במתן תוקף 

התנהגות חיוביים שלו, והוא עלול להתקשות בזיהוי מחוותיה. הבעיה עלולה ללכת ולתפוח 

ומבוהלים  עצמם  חשים  שאלה  משום  אך  ההורים,  עם  עבודה  גם  מחייב  שפתרונה  משום 

ופועלים תחת הצורך להגן על ילדיהם, הם עלולים גם לגלות תוקפנות כלפיו. 

העדר  עליהן.  שהוטל  הכחול״  ה״שד  את  מלהכיל  צרות  ומשפחתו  אורי  של  הכתפיים 

טיפול נכון עלול להוביל להסלמה שתשבור את הכלים, ותביא לעזיבת המשפחה את הכיתה, 

מהכיתה.  אורי  של  הרחקתו  את  שתגרור  להסלמה  או  מחבריה,  אחד  של  נפשית  לקריסה 

בהעדר טיפול עלולה האש לפנות גם אל הצוות החינוכי, ולהפוך את אחד מחבריו לשעיר 

ואפילו מאחד  אי טיפול בבעיה עלול אפוא לגבות מחיר כבד ממשתתף בקבוצה,  לעזאזל. 

המנחים. 

2. דרכים להתמודדות עם הבעיה 

מינושין טוען כי משפחות, המתקשות להתמודד עם קשייהן, מנתבות אותן באופן לא מודע 

כאשר   .)Yahav & Sharlin, 2000 )אצל  מוקצן  בתפקיד  המתקבע  המשפחה,  מחברי  לאחד 

 משפחות כאלה מגיעות לטיפול, בדרך כלל הן אינן מבקשות טיפול בבעיה אלא ב״סימפטום״ -

בחבר המשפחה )“הפציינט המזוהה״( שלמענו, או בגללו )השעיר לעזאזל(, הגיעה המשפחה 

אחד  שכל  פנימיות,  קואליציות  בעלת  מפוצלת,  משפחה  לפגוש  עשוי  המטפל  לטיפול. 

מחבריה מטיל את האחריות על האחר. המטפל שפוגש משפחה כזאת הופך לחלק מהמערכת 

אך  הבעיה,  את  להבין  עשוי  הוא  זו  בדרך  אותה.  המאפיינת  לדינמיקה  ונשאב  המשפחתית, 

ראייתו עלולה גם להצטמצם עקב הזדהותו עם עמדת המשפחה, עמדת החבר ה״בעייתי״ בה, 

או עמדתו של אחד המחנות. 
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הסימפטום  מגבולות  לצאת  החינוכי  מהצוות  דורשת  מערכת  כעל  כיתה  על  התבוננות 

הגלוי )העיסוק החזרתי בהתנהגותו של אורי, או בהתנהגותם של ההורים, או באחד המחנות( 

ולנסח את הבעיה הקבוצתית הרוחשת מתחת לפני השטח. האתגר הניצב בפני הצוות במקרה 

הפיצול  בעולו.  מנשיאה  אורי  את  שישחרר  באופן  הבעיה  את  מחדש  להגדיר  הוא  המתואר 

והחלק  תוקפן,  באורי  יראה  ממנו  שחלק  כך  הצוות,  ביחסי  להשתקף  עלול  בקבוצה  הקיים 

האחר יראה בו קורבן. הישאבות של הצוות לדינמיקה הכיתתית עשויה לצמצם את כוחו לחרוג 

הבעיה  על  אור  לשפוך  שיוכל  וצדדים  התנהגויות  של  מכלול  ולזהות  הסימפטום  מגבולות 

הכיתתית.

א. מיפוי התפקידים

את  להבין  ניתן  שלא  כך  חלקיו,  מסך  גדול  השלם  כי  קובעת  המערכות  תיאוריית 

חבריה  בין  והיחסים  מצוי  הוא  שבה  המערכת  של  בחינה  ללא  בחברה  הפרט  התנהגות 

Goldenberg & Goldenberg, 1995(. חרדה עלולה לקבע דפוסי התנהגות ותפקידים,  (

ולבסס תקיעות בקבוצה. מיפוי הכיתה עשוי לשפוך אור על תפקודה, ולאפשר למחנך 

לזהות את התפקידים שבהם נושאים הילדים, ועד כמה מקובע כל אחד מהם בתפקידו 

.)2006 )יאלום ולשץ, 

ליצור  הקבוצתית,  לדינמיקה  מלהישאב  להימנע  לו  שיסייע  מיפוי  לבצע  נדרש  הצוות 

מרווח בינו ובין הקבוצה, ולהעמיק את הבנתו לגבי ההתרחשות בכיתה דרך התבוננות על 

הבעיה  לפתרון  לגשת  הקבוצה  למנחה  מאפשרת  זו  הבנה  מהילדים.  אחד  כל  של  התפקיד 

את  לקדם  גם  זו  ובדרך  גבולות,  לבסס  תפקידים,  לרכך  הניצים,  בין  לגשר  אחרת,  בצורה 

זווית המבט של  2006(. מיפוי הכיתה יכול להרחיב את  התפתחות הקבוצה )יאלום ולשץ, 

הצוות מעבר להתמקדות באורי, וללמד על התפקידים השונים שילדי הכיתה תופסים, על 

מידת ההקצנה של כל תפקיד, ועל הקושי להיחלץ ממנו. כך ניתן לזהות מי התקבע בתפקיד 

את  תופס  ומי  בשתיקה,  התבצר  מי  לשינוי,  להתנגד  תפקידו  מי  השומר,  מיהו  המגשר, 

עצמו כקורבן. כדי להרחיב את התמונה נדרש הצוות לבחון גם את הדינמיקה הרוחשת בין 

תת  בכיתה  קיימות  אם  להעריך  צריך  הוא  בכיתה.  השוררת  האווירה  את  ולבחון  הילדים, 

קבוצות, מה מידת הסבלנות שלה לשונה, כיצד היא מתמודדת עם קונפליקטים, באיזה אופן 

מתחזקים ההורים את הקושי, וכיצד ניתן להציע מענה לאתגר שניצב בפני הכיתה. המיפוי 

הקבוצתי מרחיב אפוא את התמונה, ומייצר אזורי התערבות שונים. במרחב הבטוח שהצוות 

מייצר ניתן לעבד סיפורים שונים בווריאציות שונות שבכוחן להפחית חרדה, לפזר תקיעות, 

ולמתן את ההקצנה של תפקידים, כולל תפקיד השעיר לעזאזל.
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ב. בירור השלב ההתפתחותי

העומדים  המשמעותיים  הכלים  אחד  הוא  הקבוצה  מצויה  שבו  ההתפתחותי  השלב  בירור 

ברשות מנחה המתמודד עם אתגר קבוצתי. פענוח השלב מקנה ראייה רחבה יותר באמצעים 

את  לרתום  ניתן  שבו  והאופן  משימותיו,  השלב,  מאפייני  את  המסבירים  אוניברסאליים 

אתגריו לטובת התפתחות הקבוצה )אורן, 2017(. בירור האקלים הקבוצתי, התפקידים ומידת 

נוקשותם בקבוצה המתוארת חיזקו את ההנחה כי מדובר במאפיינים של “שלב ההתבגרות״ 

ודמויות המשתתפים עשויות להיתפס כחד–ממדיות: טובות  שבו מתקיים פיצול מחשבתי, 

או רעות. פיצול זה קיבל ביטוי בעת ובעונה אחת גם בקבוצת ההורים וגם בקבוצת הילדים. 

ומחנות  מנוגדות  תפיסות  בין  לגשר  הוא  ההתבגרות  בשלב  האתגר  כי  טוען   )2017( אורן 

נגדיים. יש לציין כי מיפוי אפשרי אחר של המצב עשוי היה להצביע על שלב התפתחותי 

מוקדם יותר, שבו מתרחשת בדיקה של סמכות המנחה והקבוצה עשויה לסמן אותו או את 

כיוון שהוא חסר סמכות, חסר דרך, או חסר  אחד המשתתפים כמי שאינו מתאים לקבוצה 

עמוד שדרה. 

של  פוטנציאלי  מרחב  מחזיקה״,  ל״סביבה  זקוק  ילד  כי  הטענה  את  מעלה  ויניקוט 

התפתחות שיאפשר לו להביא לידי ביטוי חלקים אותנטיים ויצירתיים הקיימים בו )ויניקוט, 

ב״סביבה  הקבוצה  של  הצורך  את  לזהות  תאפשר  הקבוצתית  הבעיה  על  התבוננות   .)2004

באותה  נזקקה  המתוארת  הקבוצה  ואכן,  בכיתה.  השוררת  החרדה  את  שתפחית  מחזיקה״ 

עת לתחושת הביטחון המושגת באמצעות גבולות ברורים, שרטוט קווים אדומים, ותחושה 

הוא  שאליו  מבטחים  חוף  ומזהה  לבעיה,  מעבר  קדימה,  מבטו  השולח  אחראי  מבוגר  שיש 

מנווט את הספינה. יש הטוענים כי די ביצירת מרחב בטוח דרך הצבה של גבולות ברורים 

בשאלת האסור והמותר כדי לאפשר התפתחות ספונטנית וחבירה של המשתתפים לחלקים 

את  מפחית  בחדר  שנוצר  שהביטחון  מניחה  זו  טענה   .)2004 )ויניקוט,  שלהם  המתפקדים 

אקטיבית  פעולה  נדרשת  כי  סבורים  אחרים  מתקיעות.  הקבוצה  את  משחרר  וכך  החרדה, 

שתסייע למשתתפים לצאת מהמקובעות התפיסתית והתפקודית שאליה נקלעו. 

מענה  ולתת  לסימפטום,  מעבר  לנוע  למנחה  לאפשר  עשוי  השלב  משימות  בירור 

לבעיה דרך פעולות המקרבות בין המחנות השונים, או מרחיבות תפיסות דיכוטומיות של 

המשתתפים, בדרך להשלמה עם קיומם של צדדים שונים באישיות של כל אחד מהם. המנחה 

רותם את השיח הקבוצתי לטובת הבנות שיסייעו בפתרון האתגר ההתפתחותי של השלב. 

כלי זה מאפשר לעקוף התמקדות חזרתית ובלתי יעילה בסימפטום או בבירור הבעיה. הצוות 

נדרש לכך דרך הצגת סוגיה כללית, שאינה קשורה ישירות למתרחש בכיתה. השיח המתפתח 

מאפשר לכל תלמיד להתבונן ממרחק רגשי ולברר מה קורה לו במצבים של קונפליקט, מה 
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הונחה  המתואר  במקרה  שונים.  חיים  במצבי  משתנה  הוא  כיצד  או  תוקפנות,  בו  מעורר 

הצוות להיזהר מפני הישאבות לסימפטום דרך זימון התבוננות פנימית על “הטוב״ ו״הרע״ 

ושוב  היה עשוי להחזיר את הקבוצה שוב  כזה  הקיימים בכל אחד מהילדים, משום ששיח 

לסיפור הגלוי, שבמרכזו אורי, ולגרור את הכיתה להתדיינות על הגלוי, במקום להשתחרר 

מן התקיעות שלה. משום כך היה חשוב שמנחה הקבוצה ישמור עליה מפני גלישות אפשריות 

לעבר אזור התקיעות, וישוב וימקד את הסוגיה בדרך שתחרוג מגבולות היחיד לעבר העיסוק 

הקבוצתי שיאפשר הכרה בתוקפנות שלה, בחלקיה הקורבניים או בכל סוגיה אחרת שתזמן 

התבוננות פנימית משותפת. 

ג. עבודה עם הסימפטום

מאחר ש״הרוע״ הופקד בידי אורי, היה ברור שהתמודדות יעילה עם הבעיה תוכל להפחית 

את עוצמת הפיצול שהציב את אורי כמשתתף ה״רע״ המקלקל את הקבוצה ה״טובה״, או 

למתן את הפיצול בקבוצות ההורים והילדים למחנות שונים. הצוות נדרש לסייע למשתתפים 

אחד  בידי  המופקדת  ה״רוע״  שאנרגיית  ובאפשרות  בתוכם,  הקיים  האישי  ב״רוע״  להכיר 

המשתתפים מוחזקת בעצם בידי כולם, כי כל אחד אוחז ב״רוע״ הפנימי שבתוכו )אותו חלק 

שקיים בכל אחד מאיתנו, אך קשה לנו להכיר בו(. ברמה המטאפורית, השד הגדול שהופקד 

על ידי כל צד בצד האחר נדרש להתפצל לשדונים אישיים קטנים, המתקיימים בתוך כל אחד 

מהתלמידים. מאחר והדוגמא המתוארת התרחשה בכיתה, ולא בקבוצה דינמית המאפשרת 

מפני  המשתתפים  על  שמר  דווקא  “הרוע״  פיזור  טיפוליים,  תוך–אישיים  לתכנים  גלישה 

גלישה לאזורים טיפוליים. הצוות הונחה להקשיב לטענות שהופנו כלפי אורי או בין המחנות 

השונים, ולזהות בהן תוכן החוזר על עצמו, ומאותת בכך שמדובר בתכונה שלילית שצריך 

הקונפליקט  עקיפת  תוך  כך,  המשתתפים.  בחיי  קיומה  צורת  בירור  דרך  בחדר,  “לפזרה״ 

הנוכחי, החלה אותה תוקפנות ששויכה עד כה לאורי לשנות צורה, ולהיות מוחזקת בקבוצה 

דרך הסכמה של ילדים נוספים להכיר בתוקפנותם. 

השיח אודות תכונה המשויכת לאחד המשתתפים מזמן תנועה בין מרחבי חיים שונים, 

פנים שונות, מצבים שונים, עוצמות שונות וצורות שונות לביטוי תוקפנות, כך שכל משתתף 

ובין אם הוא מגן על עצמו  יכול להזדהות איתה, בין אם הוא חש עצמו קורבן או תוקפן, 

או על אחר. ככל שהתרחבו ההקשרים שבהם הוצגה התוקפנות, כך היא היטיבה לבטא את 

המכנה המשותף הרחב המתקיים בין הילדים. היא החלה להיות נוכחת בחדר בצורות שונות, 

תחושת  לפתח  והחל  הקלה,  אורי  חש  מכך  כתוצאה  במשותף.  בה  לשאת  החלה  והקבוצה 

מסוגלות לגבי יכולותיו להתמודד עם התוקפנות האישית שלו.
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דרך נוספת להביא את המשתתפים להחזקה משותפת של הבעיה היא לשוחח על אירוע 

שהתרחש בקבוצה, ולבקש מכל משתתף לספר מה הרגיש לנוכח ההסלמה שנוצרה, ומה היה 

ומאפשרת  הדדית  האשמה  של  השלכות  לעצור  מסייעת  המשותפת  ההתבוננות  בה.  חלקו 

להתמקד בקושי האישי שהבעיה מזמנת.

המערכת  בהתנהלות  שנוצרת  הנוקשות  את  לרכך  ומגוונות  רבות  דרכים  יש  לסיכום, 

מתחיל  כשהצוות  מתאפשרת  הקבוצה  של  מהקיפאון  היציאה  המתוארת.  זו  כמו  הכיתתית 

לצוות  ומסייעת  ההתערבות,  בכל  כעוגן  משמשת  זו  ראייה  כמערכתית.  הבעיה  את  לתפוס 

דומים,  במצבים  להם  קורה  מה  להבין  למשתתפים  לסייע  הרגשיים,  המטענים  את  לפזר 

העבודה  במהלך  המתהווים  האתגרים  עם  יעילות  התמודדות  דרכי  למצוא  דבר  של  ובסופו 

המשותפת. התבוננות פנימית של הילדים על דרכי התמודדותם עם בעיות ואתגרים עשויה 

להגמיש עמדות, ולסייע להם להבין שבפני כל אחד, בכל רגע נתון, עומדות מספר אפשרויות 

התמודדות, ולא רק אותה דרך אחת ששבה וקופצת במצבים של תקיעות. כאמור, אפשרויות 

ומתודות העבודה הן רבות. ניתן לעשות סימולציות, משימות המבליטות תפקידים ותכונות, 

שיח על סיפורים חיצוניים, ולמידה מתוך התבוננות בהתנהלות של גיבורים.

ד. עבודה עם קבוצת ההורים דרך התבוננות מערכתית 

השונה  ההורים,  קבוצת  עם  עבודה  ללא  להתקדם  קשה  המתוארת  הקבוצה  של  במצבה 

במאפייניה מקבוצת הילדים. ההורים לא נכחו בכיתה אך קיימו קשרים אישיים עם הצוות. 

ילדיהם.  לפתור את הבעיה של  הקושי  לנוכח  אונים  חוסר  וחלקם חשו  ניזונו משמועות  הם 

המחנך שניצב בחזית מצא עצמו מתמודד שוב ושוב עם מצוקות של הורים שביקשו לשמור על 

ילדיהם, או עם הורים שביקשו לגונן עליו מפני הורים אחרים, שנתפסו בעיניהם כמתחסדים 

ומגוננים מדי על ילדיהם. הניסיונות של המחנך לאזן בין כוחות מנוגדים אלה נכשלו פעם 

אחר פעם. במקרים כאלה, אחד הכלים שעומדים בפני צוות הוא האפשרות לעבור מהתבוננות 

על ההורים כעל אוסף של יחידים להתבוננות מערכתית. 

ההורים מתנהלים כקבוצה. חלק מהמידע שעובר ביניהם מוחזק בצורה משותפת, דרך קבוצת 

הווטסאפ, ורובו נמסר מאחורי הקלעים, בשיחות בין הורים. לכן ניתן להניח שההתנהלות של 

המחנך עם הורה מסוים נתמכת על ידי חלקים מסוימים של הקבוצה, ותוצאותיה מהדהדות 

בה. המחנך הונחה להיות קשוב לתגובות הפרטניות של כל הורה, ולראות בהן שיקוף של הלך 

ההורים.  בקבוצת  הורה ממלא  האפשרי שאותו  לתפקיד  רמז  ואף  ההורים,  קבוצת  הרוח של 

הכלים שבהם השתמש הצוות המקצועי בעבודה עם הילדים שירתו כעת את המחנך בעבודתו 

את  הצוות  בקרב  העלה  הוא  מצוקה,  מתוך  לצעוק  החל  ההורים  כשאחד  כך,  ההורים.  עם 
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האפשרות שהוא משקף הקצנה מקבילה הקיימת בקבוצת ההורים, ובכך מרמז על הצורך של 

ההורים בהחזקה ברורה שתקנה להם תחושת ביטחון. 

מחנך שמבין שהתנהגות כזאת היא הקצנה של תפקיד משכיל להתמודד עם ההורים בצורה 

יעילה, שאינה נשאבת לביטויי התנהגותם הגלויה, אלא מתמקדת בתוכן ענייני ובמתן מענה 

הורה  שאותו  המענה  את  לקבל  לקבוצה  ויאפשר  שתפס,  התפקיד  את  למתן  להורה  שיסייע 

ביקש. הוריו של אורי, שחשו שמאשימים אותם, נאטמו לנוכח המתקפה שהפנו כלפיהם חלק 

את  להקצין  להם  גרם  הספר,  מבית  אורי  את  להרחיק  שניסה  הכיתתי,  הרוח  הלך  מההורים. 

תגובתם, והקשה עליהם לבחון את חלקם בבעיה, את חלקו של אורי, ואת הפעולות הנדרשות 

מהם בשלב זה. ההתבוננות על ההורים של אורי כנושאי התפקיד של השעיר לעזאזל יכלה 

לשכך כעסים אפשריים של הצוות על התגובות של הוריו, שנתפסו כחסרות אחריות, קורבניות 

או פסיביות מדי.

זו  הצוות הונחה להתייחס להורים, בעת השיח האישי איתם, כאל קבוצה, ולנסות בדרך 

לעצור את ההתדרדרות של המצב הכיתתי ולמנוע את קיבועו של השעיר לעזאזל בתפקידו. 

כעל  היחיד  ההורה  על  להתבונן  כשהשכיל  יותר,  רחבים  והקשר  תמונה  לקבל  החל  הצוות 

הקולות  איסוף  האישיים.  התכנים  דרך  הבעיה  על  מידע  ולאסוף  מהקבוצה,  חלק  של  נציג 

הוא  לאורי.  ההתנגדות  של  משקלה  ומהו  ההורים,  קבוצת  מתפלגת  כיצד  גם  לימד  השונים 

איפשר לצוות להבין אם מדובר בעניין גורף, המקיף את ההורים כולם, או שגם בקרב ההורים 

מתקיימים מחנות שונים. האתגר שעמד בפני הצוות היה לרתום את ההורים לעבודה משותפת, 

ולהסתייע בהם בפתרון הבעיה. לעתים גיוס כזה אינו נחוץ משום שמיפוי התמונה, שממחיש 

הרוחות,  את  המתח, תשקיט  את  התערבות שתפחית  תכנית  לבנות  מקל  הקבוצה,  צורכי  את 

ותקנה להורים ביטחון שהבעיה מוחזקת וניתן להתמודד עמה.

אפשרות נוספת שעמדה בפני הצוות היתה ליצור הגדרה מחודשת של הבעיה, כך שההורים 

יוכלו להזדהות עמה. יאלום טוען כי תהליכים קבוצתיים מושפעים גם מהקשר סביבתי רחב 

מזווית  בה  להתבונן  בכוחה  יש  הבעיה,  של  ההקשר  את  מבינה  הקבוצה  כאשר  וכי  יותר, 

ההתמודדות  על  ומקלה  אותה  מנרמלת  גם  ובכך  לאוניברסלית  אותה  שהופכת  יותר,  רחבה 

2006(. מיפוי האירועים המתחוללים בבית הספר מאפשר להכניסם להקשרים  )יאלום,  עמה 

סביבתיים וחברתיים. התייחסות למאפיינים ההתפתחותיים של הגיל עשוי להציע הקשר נוסף 

שיקל על ההורים לבחון את הבעיה ואת דרכי ההתמודדות עמה. 

בסופו של דבר ההורים נדרשים להרגיש בטוחים מספיק בשביל להבין את הבעיה ברמה 

היא  הולם,  מענה  מקבלת  ההורים  כשקבוצת  עמה.  להתמודד  לילדיהם  ולסייע  המערכתית, 

מתפנה לסייע לילדים ולחזק אותם - את שליטתם העצמית, את העמידה הבטוחה שלהם מול 
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האחר, את כוחם להתמודד בדרך יעילה עם קונפליקטים ולהבין את האחר, לזהות את הקווים 

האדומים שלו, ואף לגלות אמפתיה כלפיו. ברמה המטאפורית נדרש כל הורה לסייע לילדו 

להתבונן על ה״שדון הכחלחל״ הייחודי לו. 

יוכלו לנוע מעמדתם הראשונית הם זקוקים לגבול השומר של צוות בית  כדי שההורים 

הספר. “סביבה מחזיקה״ מייצרת גבול שומר, המאפשר לדרוש מכל הצדדים לקחת אחריות 

מחזיקה״,  “סביבה  שייצרו  קונקרטיות  פעולות  לבצע  הצוות  נזקק  רבות  פעמים  משותפת. 

הכרה  של  הפעולות  ההורים.  עם  במפגש  והן  הקבוצה  בתוך  הן  להתפתחות,  בטוח  מרחב 

מיידי, אך מייצרות  אינן מרגיעות באופן  והבטחת דרכים לפתרונה אמנם  בעוצמת הבעיה, 

ההורים  עם  בעבודה  הבעיה.  עם  התמודדות  לצורך  הנדרש  הרוח  אורך  את  דבר  של  בסופו 

מצויים בידי הצוות כלים דומים לאלו שהוזכרו בחלק הקודם, שהתייחס לעבודה עם הילדים. 

וגוברת.  שהולכת  וחרדה  מוקצנים  תפקידים  הסלמה,  לזהות  ניתן  ההורים  בהתנהלות  גם 

מול  בצורה  כחומה  לעמוד  בעת  ובה  הקבוצה,  ביטחון  על  לשמור  היא  הצוות  של  המטרה 

הניסיונות של ההורים להרחיק את האחריות מעצמם ולגלגלה לכתובת אחת שתחזיק אותה 

שלו  האישית  האחריות  את  הורה  לכל  להזכיר  חשוב  הצוות  של  התערבות  בכל  בעבורם. 

להסלמת המצב. בה בעת חשוב להסביר להורים גם את ההקשר הרחב יותר, להתייחס למה 

התפתחותי  לשלב  הקפיצה  עם  לילדים  ומה שקורה  התפתחותי,  כשלב  הקבוצה  על  שעובר 

החלקים  את  גם  אחת  ובעונה  בעת  לבטא  דורש מהמנחה  בקבוצה  קונפליקט  יותר.  מתקדם 

הרכים והמכילים שלו, וגם את החלקים הסמכותיים, שאינם מתפשרים על דרישתם להחזקה 

משותפת של אחריות )אורן, 2017(.

הפתרון היעיל של הבעיה הוביל בסופו של דבר להגדרה מחודשת שלה, גם בעיני ההורים. 

ההבנה שבית הספר לקח אחריות על הבעיה, והפעיל חשיבה מחודשת לצורך פתרונה, השקיטה 

אט אט את הקולות הקבוצתיים המתלהמים שדרשו שינוי בהתנהלות בית הספר, והביא את 

הקבוצה לקחת אחריות להשבת הסדר על כנו. בדיעבד התברר כי אכן היה נכון לתת לקול 

הקבוצתי אפשרות להישמע, אחרת הוא היה הולך ומתעצם ומקצין. הורים שמרגישים שאין 

ולהמשיך להאשים את  קולות אלה עלולים להקצין את עמדתם,  לגיטימציה להשמעת  להם 

השעיר לעזאזל באלימות, ואת הוריו ואת צוות בית הספר ביחס רך מדי. לו היה צוות בית 

הספר מרגיש שנעשה לו עוול, הוא היה מאשים את ההורים בחוסר סבלנות, חוסר סובלנות 

וחוסר אמון בסיסי במערכת. האשמות כאלה היו יכולות לסחוף את כולם למעגל של הסלמה 

שהיה קשה להיחלץ ממנו.

בסופו של דבר, היכולת של הצוות לעבור מהתבוננות בבעיה כאישית להגדרתה כקבוצתית 

המטרות  את  ולהגדיר  רוח,  אורך  לפתח  יותר,  בטוחים  להרגיש  להורים  שאיפשרה  היא 
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הקושי  של  ההחזקה  המטאפורית,  ברמה  עליהן.  לשמור  חשוב  שהיה  הקבוצתיות  והנורמות 

איפשרה לקבוצה להאיר בפנס את השד הקבוצתי. כמו בסיפור של איתמר, ברגע שהשותפים 

לבעיה התבוננו בה, היא חזרה לממדים שבהם ניתן היה להתבונן בה, ולספק מענה לצרכים של 

המשתתפים והקבוצה. כך נוצרו התנאים הדרושים לצורך קפיצה התפתחותית של הקבוצה, 

וכי שניהם מצויים בתוך כל  בדרך להבנה כי הטוב והרע הם שני צדדים של אותו המטבע, 

אחד מחברי הקבוצה. 

נהגו  מוחזקים  שחשו  ההורים  הרוחות.  נרגעות  כיצד  לראות  היה  ניתן  הפרקטית  ברמה 

באורך רוח והסכימו להשתהות עם המורכבות מתוך אמון בדרך שהצוות החינוכי הציע. הם 

הרגישו שהצוות לא מטייח בעיות ומגיב במלוא החומרה לביטויי התנהגות קיצוניים. הביטחון 

שחשו החל לתת את אותותיו גם בדיאלוג המרוכך יותר שהחלו לקיים סביב המשמעויות של 

טוב ורע, שחור ולבן. 

סיכום

מאמר זה דן בתופעת השעיר לעזאזל והאופן שבו ניתן לטפל בה בתהליכים קבוצתיים. הוא 

הראה כי כיתה בבית ספר מתנהלת כמערכת קבוצתית, והציע הקבלה אפשרית בין קבוצות 

הנחיית  מתחום  שאינם  מקצוע  אנשי  ידי  על  המובלות  וקבוצות  לימוד  כיתות  ובין  מונחות 

הציע  הוא  ומערכתיות,  קבוצתיות  בין-אישיות,  בתיאוריות  אקלקטי  שימוש  תוך  הקבוצות. 

דרכי התערבות עם תופעת השעיר לעזאזל במסגרות קבוצתיות שונות. 

ההנחה המרכזית של המאמר היתה כי כיוון שמערכות חינוכיות ואקדמיות, ומערכות של 

צוותי עבודה שונים, מקיימות תופעות קבוצתיות, הן עשויות להסתייע בכלי עבודה השאובים 

מעולמות התוכן הקבוצתיים והמערכתיים. לפיכך הוא הציע מהלך של אינטגרציה בין שפות 

וליצור  שונות אשר הסבירה כיצד הבנה משפחתית מאפשרת להתבונן על כיתה בבית ספר, 

בסיס למיפוי והתערבות. 

יציאה מהמלכוד שבו נמצאת קבוצה מותנית ביכולתם של מובילי התהליך לייצר סביבה 

בטוחה ולסייע לקבוצה, הורים כילדים, סטודנטים כאנשי צוות, לעבור מעיסוק סיזיפי בשעיר 

לעזאזל שמהווה סימפטום של הבעיה הקבוצתית, להתבוננות על האתגר הקבוצתי הממשי. 

המנגנון  וחשיפת  התהליך,  מוביל  עבור  חשיבה  לזמן  עשוי  לעזאזל  כשעיר  משתתף  סימון 

יכולה להביא להבנת הבעיה הרוחשת מתחת לפני השטח. לפעמים הפתרון יבוא בצורה של 

שינוי הדרך הנסללת על ידי מובילי התהליך והקניית סביבה בטוחה יותר להתפתחות. מרצה 

סביב  חרדה  קיומה של  את  לחשוף  עשוי  סטודנט  אפשרית של  להקצנה  הסיבות  את  שיברר 

משימה שאינה מותאמת למאפייני הקבוצה או לשלב ההתפתחותי שלה. האתגר שמונח בפני 
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מובילי תהליכים הוא לראות בו-זמנית גם את חלקו של היחיד וגם את חלקה של הקבוצה, 

את הבעיה האישית והבעיה הקבוצתית גם יחד. פתרון הבעיה עשוי לפוגג את הסימפטום של 

השעיר לעזאזל.

מאמר זה מצביע על האחריות המופקדת בידי מובילי קבוצות, ומראה כי חשוב לסייע 

קבוצה.  כעל  אנשים  של  אוסף  על  להתבונן  ומנהליהם  צוותים  ראשי  מורים,  למרצים, 

ולרכך את ההתמודדות  עוד בשלב התהוותן,  בעיות  לפתור  לסייע  יכולה  כזאת  התבוננות 

של הצוות עם משתתפים בודדים דרך ההבנה שהם עשויים לייצג קולות קבוצתיים נוספים. 

ככל שמוביל התהליך ימהר לעשות שימוש בכלים קבוצתיים, כך יהיה לו קל יותר להשקיט 

את הבעיה כשהיא עוד בחיתוליה, בטרם פנתה לעסוק בשאלת ההתאמה של חבר לקבוצה. 

בשלבים הראשונים של הבעיה יכול המנחה לעשות שימוש בחלקיו הרכים והאסרטיביים, 

בלי לנקוט פעולות קיצוניות. בהמשך הוא חייב לקחת אחריות על חלקו, ולהמשיג גבולות 

המבססים תחושה של ביטחון. בדומה ליחסי הורה–ילד, גם מנחה עשוי לדייק את תגובתו 

בשלב  שחלה  לקפיצה  שלו  ההורות  את  להתאים  אותו  שמאלץ  המשבר  פרוץ  לאחר  רק 

ההתפתחותי של ילדו. 

התבוננות מערכתית בכיתה, והתערבות מתאימה, עשויות להשקיט את הבעיה הקבוצתית 

עוד לפני שזו מתעצמת ומצמיחה מתוכה את השעיר לעזאזל. מאמר זה מציע כלים שבכוחם 

לעזור למנחי קבוצות ומובילי תהליכים לראות במשתתף המנותב לתפקיד השעיר לעזאזל 

נציג של “קול קבוצתי״ המאותת על הבעיה הקיימת בקבוצה. 

בקבוצה.  לעזאזל  השעיר  תופעת  עם  ולהתמודדות  להתבוננות  דרכים  שרטט  המאמר 

מראה  עוד  הזה.  התפקיד  את  מצמיחה  ובסופה  בעיה,  מבססת  בכיתה  הסלמה  של  דינמיקה 

קבוצת  את  גם  בחשבון  לקחת  צריכה  קבוצתית  כמערכת  הכיתה  על  התבוננות  כי  המאמר 

ההורים  לאוסף  המתייחסת  התערבות  תכנית  לבניית  היסודות  את  מניח  הוא  בכך  ההורים. 

כאל קבוצה שהתופעות המתחוללות בה דומות לאלה המתרחשות בקבוצה מונחית. התבוננות 

לעזאזל  קיבוע של השעיר  ולמנוע  כיתתי,  מצב  לבלום התדרדרות של  גם  עשויה  מערכתית 

מערכתית  חשיבה  כאן.  הובא  אשר  המקרה  בתיאור  שחלה  ההסלמה  לפני  הרבה  בתפקידו, 

להיחלץ  היחיד,  עם  מקיימת  שהקבוצה  הקונפליקט  מן  להתרחק  הצוות  לאיש  מאפשרת 

מהמלכוד הכרוך בהישאבות לדינמיקה הקבוצתית, ולהתמקם בביטחון בתפקידו בדרך ברורה 

ומוגדרת שתשרת אותו בעבודתו עם ההורים והילדים כאחד. מאחר שהשעיר לעזאזל מבטא 

הקצנה של תפקיד, מציע המאמר למנחים, מחנכים וצוותים כלים להתמודדות עם הנוקשות 

התפקידית הקשורה בתקיעות קבוצתית, ובהתבוססות של קבוצה בהתנגדות או בקונפליקט 

המאפיינים שלבי התפתחות שונים בה. 



אלון אורן 100

מקבץ כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי כרך 24 / גיליון # 1 / ספטמבר 2019

המשתתפים  מקצוע  ואנשי  סטודנטים  מנהלים,  מורים,  ילדים,  להורים,  מוקדש   המאמר 

בצוותי עבודה, או עובדים כמרצים, מנחי קבוצות, אנשי טיפול ומובילי תהליכים. הוא נכתב 

בתקווה לסייע בהיחלצות ממלכוד השעירות לעזאזל, ומציע לראות בשעיר לעזאזל תפקיד 

יסודות  לבסס  המאמר  מנסה  עוד  בה.  שקיים  התפתחותי  צורך  על  הקבוצה  את  ללמד  שבא 

הלוקחות  התערבות  דרכי  ולבניית  תהליכים  להבנת  בדרך  שונים,  קבוצות  סוגי  בין  שיגשרו 

בחשבון את קיומו של תהליך, גם במקרים שבהם אין כוונה לעשות בו שימוש. 
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