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ה״זוג״  בעבור   - בקבוצה  חברים  בין  ההתאהבות  שנושאת  החיובי  בערך  דן  המאמר 

ובעבור הקבוצה כולה. הוא מראה כיצד יכולה הקבוצה לשמש את משתתפיה כאובייקט 

“פוסט אדיפלי״, באמצעותו תתחזק אצלם ההכרה שהם ראויים להיות אובייקטים של 

תשוקה ואהבה. הכרה זו חיונית לצורך פיתוח היכולת לקיים אינטימיות בוגרת.

ומיניות  אהבה  של  נושאים  לחקירת  החיובית  בהתייחסותו  חלוץ  היה  ניצון 

יתאהב  שהמנחה  באפשרות  התרכזות  תוך  בקבוצה  בהתאהבות  דן  ומולר  בקבוצה; 

באחד המשתתפים. מעבר לכך, נושא זה כמעט שלא נחקר בתחום האנליזה הקבוצתית.

במצבים של התאהבות בין חברי קבוצה, ניצון מציע להכיל את העוצמות הרגשיות 

הסטינג.  כללי  על  והקפדה  ופירוש,  שיח  באמצעות  ותשוקה  אהבה  על  שיח  של 

לעומת זאת, בדוגמה המוצגת, הסכמתי לבקשת “בני הזוג״ להיפגש פעם אחת מחוץ 

למסגרת הקבוצה בניגוד לכללים הנהוגים בקבוצה אנליטית. המאמר דן באירוע זה 

ומיניות לא תמיד מוכלים באופן מלא  וטוען שמצבים של התאהבות  כאנאקטמנט, 

על–ידי פירוש או על–ידי שמירת הסטינג. יתר על כן, המאמר טוען שלאנאקטמנט 

יש תרומה לקבוצה בחשיפת מצבי עצמי חדשים וחומרים לא מנוסחים. המאמר דן 

גם בתפקידו של המנחה במצבים של התאהבות בין חברי קבוצה, ובפרט בהשפעה 

של ההעברה הנגדית שלו על התחום של אהבה ומיניות. עוד הוא דן ב״השתתפות 

האקספרסיבית״ הנדרשת ממנחים במצבים שבהם מתפתחת התאהבות בקבוצה.

גרסה קודמת של מאמר זה התפרסמה בשפה האנגלית ב-
Warhaftig-Aran, L. (2018). When patients fall in love: A challenge to group 
analysis. Group Analysis, 51(2), 1-13. 

מילות מפתח: אנליזה קבוצתית, טיפול קבוצתי, התאהבות בין חברי קבוצה, סטינג, 

אנאקטמנט, אהבה, תשוקה, אובייקט פוסט–אדיפלי 

ליאת ורהפטיג–ארן היא פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית קבוצתית, קנדידטית במכון 

ובבית  קבוצתית  לאנליזה  במכון  סגל  היא חברת  זמננו.  בת  לפסיכואנליזה  תל–אביב 

מטפלת  והרווחה.  העבודה  משרד  של  סוציאליים  עובדים  להכשרת  המרכזי  הספר 

בקליניקה פרטית ברעננה בנוער, מבוגרים וזוגות, ומנחה קבוצה אנליטית.

התאהבות בין משתתפים בקבוצה
אתגר לאנליזה הקבוצתית

ליאת ורהפטיג–ארן
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מבוא

מחבריה  אחד  לכל  קבוצה  חברי  בין  ההתאהבות  של  החיובית  תרומתה  את  יציג  זה  מאמר 

בתהליך של פיתוח עצמי ארוטי וביכולת לקיים אינטימיות בוגרת. על פי מילון אוקספורד, 

למצב  מפתיעה  בנפילה  קשור   -  falling in love  - התאהבות  האנגלית המתאר  הביטוי 

הרעיון  את  מעבירה  זו  הגדרה  עליה.  שליטה  לאדם  אין  לשינה״  ל״נפילה  שבדומה  חדש, 

שרגש ההתאהבות הוא עניין מסוכן. בהמשך המאמר אטען כי למרות שההתאהבות היא רגש 

חיובי, אנשים רבים מגיעים לקבוצה טיפולית כשהם נושאים איתם “טראומות של אהבה״, 

וכי פעמים רבות האינטגרציה של רגש האהבה בנפש מורכבת לא פחות מהאינטגרציה של 

רגשות שליליים.

רבות  חוויות  עם  הקבוצה  מתמודדת  שבהם  במצבים  המנחה  של  בתפקידו  אדון  עוד 

השפעה  יש  המנחה  מצד  חיובית  נגדית  להעברה  כי  ואראה  ותשוקה,  אהבה  של  עוצמה 

מיוחדת בהתמודדות עם נושאים כאלה. 

אקטינג  לקבוצה  מחוץ  קבוצה  חברי  בין  זוגיים  יחסים  למימוש  קראו  ואנטוני  פוקס 

 )2013 אאוט, מונח שבו השתמשו בעקבות פרויד )Foulkes and Anthony, 1957(. ארון )

מסביר שאקטיניג אאוט קשור להשקפתו של פרויד שלפיה הפירוש והשיח בפסיכואנליזה 

אמורים להחליף את הצורך בסיפוק של דחפים. בנוסף, העמדה הפסיכואנליטית הקלאסית 

ואובייקטיבי,  ניטרלי  ולהישאר  על המטופל,  להימנע מהשפעה  אמור  כי המטפל  קובעת 

ולכן, במסגרת מודל זה, מימוש של דחפים מצד חברי הקבוצה, או החצנה של המנחה את 

רגשותיו - באופן מודע או לא מודע - נתפסים ככשל, כמו גם האפשרות שהמנחה ישפיע 

על חברי הקבוצה. 

מניחה  ההתייחסותית  הפרספקטיבה  כי  ארון  מראה  פרויד  של  לתפיסתו  בניגוד 

מתכנים  משמעותה  את  שואבת  שאינה  היות  פעילות,  של  סוג  תמיד  היא  שתקשורת 

מדוברים בלבד, אלא מושפעת גם מהיחסים שבתוכם היא מושמעת. לפיכך, האינטראקציה 

.)2013 בין מטפל למטופל כרוכה תמיד בפעילות והשפעות הדדיות )ארון, 

בנוסף, על פי העמדה ההתייחסותית, המנחה תמיד משפיע על הקבוצה ומושפע ממנה, 

.)Billow, 2011( היות וגם הוא סובייקט שאינו יכול להישאר אובייקטיבי וניטרלי בלבד

במאמר זה אראה כיצד עיבוד של אהבה ותשוקה עשוי להביא למצבים של אנאקטמנט, 

ולא רפלקטיבי, אך עיבוד האנאקטמנט  שבהם הקבוצה והמנחה לכודים במצב לא מודע 

מתוך  דוגמא  באמצעות  אמחיש  טענותי  את  נפשית.  ולהתפתחות  לצמיחה  להביא  יכול 

קבוצה אנליטית שהנחיתי.
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התאהבות ומיניות בספרות הפסיכואנליטית
ראה  הוא  מחד  אמביוולנטי.  היה  בפסיכואנליזה  ולאהבה  להתאהבות  פרויד  של  היחס 

בהעברת האהבה ביטוי של התנגדות, שנועד לשמור על המטופל מפני מגע עם הלא מודע 

)Freud, 1915(, אך מאידך ניתן למצוא אצלו ביטויים כמו: “הריפוי שלנו הוא ריפוי על–ידי 

.)Bach, 2006 אהבה״ או “הסוד של הטיפול הוא ריפוי על–ידי אהבה״ )אצל

ההתאהבות  בשאלת  שלילית  השקפה  הפסיכואנליזה  בשדה  התבססה  פרויד  לאחר 

במסגרת הטיפול. הראשונה שהציגה עמדה אחרת היתה דיוויס, פסיכואנליטיקאית המזוהה 

הפרטני  בטיפול  ומיניות  אהבה  של  חוויות  עיבוד  כי  שטענה  ההתייחסותית,  העמדה  עם 

יכולה לתרום רבות למטופל )Davies, 1994(. דיוויס הדגישה כי רגשות מיניים בין מטפל 

היכולת  להתפתחות  חיונית  בטיפול  חקירתם  וכי  חיוביים,  יחסים  של  תוצאה  הם  ומטופל 

לקיים אינטימיות בוגרת. 

למרות התפתחות זו מטפלים רבים עדיין נרתעים מעיסוק בסוגיות של אהבה ותשוקה 

בין מטפל ומטופל, היות שהן נתפסות בעיניהם כמעוררות חרדה )Billow, 2012(, שעוצמתה 

לעתים רבה אף יותר מזו של רגשות שליליים שמביע המטופל, כמו עוינות )ג'ייקובס אצל 

Nitsun, 2006(. מאן מזהיר שעמדה שלילית לא מודעת של המטפל כלפי חוויות של אהבה 

בוגרת  אינטימיות  לפתח  המטופל  של  ביכולת  לפגוע  עלולה  הטיפולים  בחדר  ותשוקה 

.)Mann, 2003(

התאהבות ומיניות באנליזה הקבוצתית
זהירות דומה ביחס לעיסוק בנושאים של אהבה ותשוקה בין חברי הקבוצה ובחיי המשתתפים 

מחוץ לקבוצה מתגלה גם בכתיבה על הטיפול הקבוצתי. ייתכן שזהירות זו קשורה גם לעמדתו 

של ביון כלפי “זוגיות״ )Pairing) בקבוצה. 

ביון ראה ב״זוגיות״ בקבוצה את אחת מהנחות הבסיס בקבוצה, כלומר ביטוי לא מודע של 

התלות הקבוצתית בזוג, מתוך משאלה שהוא יושיע אותה )Bion, 1961(. תלות זו נראתה לו 

כתופעה בלתי רצויה, שיש לפרשה ולגמול את הקבוצה ממנה. 

גם אצל פוקס נמצא התייחסות מועטה בלבד לשאלות של אהבה ותשוקה בין חברי קבוצה. 

באחד ממאמריהם התייחסו פוקס ואנתוני לאירוע של קיום קשרים רומנטיים בין חברי קבוצה 

מחוץ למסגרת הקבוצתית )Foulkes & Anthony, 1957(. פרק זה עסק בקבוצה טיפולית בבית 

Y, נהגו להיפגש  X וגברת  חולים שהונחתה על ידי קולגה שלהם, ששניים ממשתתפיה, מר 

לעתים מחוץ לקבוצה. למר X היה פחד מפני הליכה ברחוב, אשר פחת במידה ניכרת בתקופת 

“פחד  אחר:  בסימפטום  חודשים  כמה  תוך  התחלף  הצער  למרבה  אך  בקבוצה,  השתתפותו 
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Y, נהגו ללכת הביתה ביחד לאחר הקבוצה  X וגברת  מחציית הגשר״. שני המשתתפים, מר 

עד הגשר, שבו נפרדו דרכיהם. ערב אחד, כשפחדו של מר X גבר, הוא ביקש מגברת Y ללוות 

מאוד,  התרגש   X מר  ביתו.  דלת  עד  אותו  וליוותה  הסכימה,   Y גברת  הגשר.  בחציית  אותו 

ואמר לה שהיא מבינה אותו כפי שאף אשה לא הבינה אותו בעבר, ובניגוד לנשים אחרות אינה 

דורשת ממנו “לקחת את עצמו בידיים״. במפגש הקבוצתי הבא, בהסכמתו של מר X, שיתפה 

 X את הקבוצה במאורעות אותו הערב. הקבוצה הציעה את הפירוש שהפחד של מר Y גברת

X בפירוש שהציע  Y. באותו רגע נזכר מר  מהגשר הוא למעשה הפחד שלו מאהבתו לגברת 

פחדיו  בעצם  הם  ברחוב  ללכת  שפחדיו  לקבוצה,  כניסתו  בטרם  פרטני,  בטיפול  מטפל  לו 

מ״פיתויי הרחוב״.

פוקס ואנתוני נמנעו מהגדרה מדויקת של הרגשות שהתעוררו בין מר X וגברת Y, והתייחסו 

אליהם כאל העברה. את המפגש מחוץ למסגרת הקבוצה הם תיארו כ״אקטינג אאוט״, תיאור 

כשל  את  ומבטא  רצוי  אינו  הקבוצה  לגבולות  מחוץ  יחסים  מימוש  כי  מהשקפתם  הנובע 

האפשרות להכיל את היחסים בשיח, בתוך גבולות הקבוצה. הם הדגישו שהעברה כזאת, כמו 

כל העברה אחרת, צריכה להיות מעובדת בקבוצה. עם זאת, מעניין לשים לב שכאשר הוצע 

למר X, בטיפול הפרטני, הפירוש כי פחדו מפני הרחוב מייצג את הפחד מהתאהבות הוא דחה 

את הפירוש, ורק כאשר יחסי האהבה שלו התעוררו לחיים על במת הקבוצה, עם גברת Y, הוא 

היה מוכן לקבלו. מעניין לחשוב בהקשר זה על היתרון שעשוי להיות טמון בקבוצה הטיפולית 

על פני הטיפול הפרטני כמקום לעיבוד יחסי אהבה.

התייחסות  יש  קבוצתית  אנליזה  על  בכתיבה  מדוע  להסביר  ניסה   )Nitsun, 2015( ניצון 

מצומצמת לנושא של התאהבות. הוא טען שהיסטוריית האנליזה הקבוצתית היתה מעוניינת 

ומן   ,)Pairing( ֵּפירינג  על   )Bion, 1963( ביון  של  המוקדמת  מעבודתו  עצמה  את  להבדיל 

הדגש שהוא שם על אגרסיה בהקשר זה. אגב, יש לציין כי ביון המאוחר אכן התייחס לאהבה 

כאל אחד הרגשות החשובים בהתפתחות החשיבה. ניצון טען גם כי פוקס בתורו ניסה לערוך 

הבחנה בין האנליזה הקבוצתית ותיאוריית הדחף הפרוידיאנית. הניסיונות להבחין את האנליזה 

הקבוצתית מגישותיהם של ביון ופרויד הביאו לדעת ניצון להימנעות של פוקס מדיון בנושאים 

 .)Nitsun, 2015( של מיניות ואהבה

בקבוצה.  ומיניות  אהבה  של  בנושאים  לדון  קושי  עדיין  ניכר  פוקס  של  ממשיכיו  אצל 

הגישות השונות נחלקות בין התייחסות לאהבה כאל רגש אינדיבידואלי )בניגוד להתפתחותו 

ניצון  טיפוליים.  לא  בהקשרים  המתפתחת  חברתית  כחוויה  הבנתה  ובין  הקבוצה(  במטריצת 

בזו  זו  כרוכות  נראו  שבעיניו  האלה,  המבט  נקודות  שתי  בין  אינטגרציה  ליצור  קושי  זיהה 

.)Nitsun, 2006(
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בקבוצה  לאהבה  מתייחסים  קבוצתית  באנליזה  העוסקים  הכתבים  רוב  כי  הראה  ניצון 

בהקשרים טראומתיים )Nitsun, 2006(. הוא לעומתם ביקש להדגיש את החשיבות של עיבוד 

רגשות אלה בהקשרים הבריאים, המגוונים והמחברים של הארוס הקבוצתי.

שחקרו  היחידים  היו  ומולר  ניצון  הקבוצתית,  האנליזה  של  הקיימת  המקצועית  בספרות 

 .)Moeller, 2002;  Nitsun, 2006, 2015( את ההיבטים החיוביים של אהבה ומיניות בקבוצה

במאמרו האמיץ בנושא פרש מולר את משנתו הקובעת כי התנאים המעודדים פתיחות וקבלה 

ההתפתחות  לטענתו  כלומר,  אהבה.  יחסי  להתפתחותם של  אופטימלי  מצע  יוצרים  בקבוצה 

של רגשות של אהבה ותשוקה בין חברי קבוצה היא תוצאה צפויה של קבוצה העובדת היטב. 

מולר הדגיש גם כי יחסי אהבה בקבוצה הם נכס והישג של הקבוצה כולה, ולא של יחיד או זוג.

עיסוק   :)Nitsun, 2006( בקבוצה  אהבה  בסיפורי  עיסוק  של  התרומה  את  תיאר  ניצון 

שיכול לחולל טרנספורמציה ב״הפרעות של אהבה״, לעורר חקירה של ה״סצינה הראשונית״, 

ולהגביר את כושר ההכלה של רגשות עוצמתיים ומציפים האופייניים לקשרי אהבה. בקבוצה 

 .)Yalom & Leszsz, 2005( יוצר חוויה של אוניברסליות )Foulkes, 1975( ההדהוד הקבוצתי

כך, חוויות טראומתיות יכולות לעבור טרנספורמציה ולקבל משמעות חדשה וחיובית. 

במאמר זה אני מבקשת להצטרף לטענות אלה, ולטעון כי חקירת רגשות של אהבה ומיניות 

יכולה לתרום לכל משתתפי הקבוצה, וכי יש לראות בהם הישג של המטריצה כולה. יחד עם 

של  בהתאהבות  שעסק  ולמולר,  לקבוצה,  מחוץ  אהבה  בסיפורי  שעסק  לניצון,  בניגוד  זאת, 

המנחה, מאמר זה יציג את התרומה של עיבוד ההתאהבות בין חברי קבוצה לקבוצה כולה.

תיאור מקרה
התרחשויות  על  מבוססת  המתוארת  והאינטראקציה  זיהוי,  מניעת  לצורך  שונו  השמות  )כל 

במספר קבוצות.(

פגישות בקבוצת מבוגרים שהנחיתי  פני מספר  על  תיאור של התרחשות שנפרשה  להלן 

 - וכללה שישה משתתפים  ביחד כארבע שנים,  בגישת האנליזה הקבוצתית. הקבוצה עבדה 

שני גברים וארבע נשים. אלון, גבר אלמן וסב לנכדים, הצטרף לקבוצה לאחר טיפול פרטני 

של שנה שבו הושגה הקלה בסימפטומים חרדתיים שמהם סבל במשך שנים. לאחר שנה של 

השתתפות בקבוצה ביקש אלון להיפגש אתי באופן אישי, ובפגישה סיפר לי בהתרגשות רבה 

כי לאחר שנים רבות שבהן לא חווה התאהבות )גם לא באשתו המנוחה, שבה לא היה מאוהב 

מעולם( הוא התאהב בשירה, חברת קבוצה נשואה ובעלת משפחה. כיוון שאהבה בעיני היא 

עם  בחייו.  חיובית  כהתפתחות  בשירה  אלון  של  התאהבותו  את  ראיתי  ומחולל,  חיובי  רגש 

ידעתי מהם רגשותיה של שירה כלפי אלון. עודדתי את אלון לחשוף את רגשותיו  זאת, לא 
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ביקש את רשותי להיפגש עם  והקבוצה, אך אלון, שהיה מודע לחוקי הקבוצה,  בפני שירה 

שירה ביחידות, כי חשש להביאה במבוכה. לאחר התייעצות עם עמיתים ומדריכים, החלטתי 

לאפשר לשניים להיפגש ביחידות, בניגוד לכללי הקבוצה האנליטית, ובתנאי שתוכן הפגישה 

יוצג לקבוצה. עם זאת, לאחר פגישתם התקשו אלון ושירה לשתף את הקבוצה, וחבריה ביטאו 

את פגיעתם עקב חוסר השיתוף. לאחר מכן חלה נסיגה בשיח הקבוצתי. חברי הקבוצה אמרו 

שהם רוצים לכבד את “פרטיות הזוג״, ובכך הדגימו את הטענה שאהבה היא אירוע זוגי פרטי, 

האדיפלי  הניצחון  כלפי  קנאה  שחשו  גם  ייתכן   .)Nitsun, 2015( הקבוצה  של  עניינה  ולא 

שהזוגיות מייצגת )Kernberg, 1995(, או כלפי שירה, שייצגה את האישה המושכת בקבוצה. 

למרות הקושי ההתחלתי, בחודשיים הבאים הצלחנו לפתח שיח קבוצתי שכמעט כולם לקחו 

בו חלק. מדוע רק כמעט כולם? על כך אספר בהמשך.

שלו  המסירות  סביב  סבב  בקבוצה  אלון  של  עיסוקו  עיקר  התאהבותו,  את  שחשף  לפני 

לילדיו ולנכדיו, והקושי שלו לייחד מקום לצרכיו האישיים. הוא סיפר גם כי מאז מות אשתו, 

כמה שנים לפני הצטרפותו לקבוצה, הוא לא יצר קשרים עם נשים, וכי אחת ממשאלותיו היא 

לחוות לראשונה בחייו התאהבות. בפגישתו הזוגית עם שירה התברר לו כי רגשותיהם אינם 

הדדיים. למרות זאת, אלון חש עצמו אמיץ מאי פעם. סיפורו עודד משתתפים אחרים לשתף 

מידת  גברה  זאת  בעקבות  ואכזבה.  דחייה  של  חוויות  גם  ולתאר  שלהם,  האהבה  בסיפורי 

האינטימיות בקבוצה, והתפתחה הערכה רבה לאומץ לבו של אלון.

להיות אחוז בה  ולהכיל אותה, במקום  בה  היכולת להרגיש בעלות על אהבה, להתבונן 

או להכחיש אותה, היא אינדיקציה לבריאות נפשית. תהליכים של התבוננות, עיבוד והכלה 

היותם  ולמיניות, שלמרות  ביחס לאהבה  גם  וביניהם  החוויות הנפשיות,  ביחס לכל  רצויים 

 Lear,( שליליים  מרגשות  פחות  לא  מציפים  או  מוכחשים  להיות  עלולים  חיוביים  רגשות 

על  בעלות  לקח  הוא  הקבוצתי,  התהליך  באמצעות  לשירה,  לבו  את  גילה  כשאלון   .)1990

התאהבותו בה, ביטא את חווייתו במילים, והיה מסוגל להתבונן בה. כשהקבוצה עיבדה את 

של  וחוויה  גבולות  של  אחזקה  תוך  אינטימיות  לקיים  יכולתה  את  פיתחה  היא  התאהבותו 

נפרדות. 

תוכן  את  לחלוק  שסירובה  לה  ואמר  שירה,  עם  התעמת  בקבוצה,  אחר  חבר  כשיונתן, 

הפגישה האישית פוגע בו וביתר חברי הקבוצה, הוא הדגים אסרטיביות שהיתה חדשה בעבורו. 

גילה, משתתפת אחרת שגישתה הטוטאלית הקשתה עליה להחזיק קשרי אהבה לאורך זמן, 

של  ההדדיות  חוסר  אף  על  בקבוצה,  לעבוד  להמשיך  ושירה  אלון  של  מיכולתם  התפעלה 

רגשותיהם. חוויה זו שיפרה את יחסיה שלה עם אחיה ועם הגרוש שלה, שעד אותה עת היו 

רצופים סכסוכים. סיגלית היתה המשתתפת היחידה שהתמידה בשתיקתה.
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לפני הטיפול נהג אלון להימנע מפעילויות רבות, מחשש שהן יעוררו בו חרדה. העבודה 

בקבוצה הגדילה את כושרו להכיל רגשות, כולל את רגש ההתאהבות, ולחזור לתחביבים שזנח 

בגלל חרדותיו. מספר חודשים לאחר גילוי ההתאהבות ועיבודה בקבוצה, חלה התפתחות גם 

ביחסיו של אלון עם בתו. עד אותה עת הוא העריך מאוד את בתו השאפתנית, אך נטה לבקר 

אותה על הופעתה הלא מטופחת ועודף המשקל שלה. הנשים בקבוצה התעקשו לשקף לאלון 

במקרים  אותה  לחזק  דווקא  לו  והציעו  אותה,  ומרחיקה  בבתו  פוגעת  השיפוטית  גישתו  כי 

שבהם היא נראית טוב. ואכן, התפתחות יכולת המנטליזציה )Nitsun, 2015( של אלון אפשרה 

לו לשפר את יחסיו עם בתו. 

שירה היא אישה אטרקטיבית ואמוציונלית שאיבדה בילדותה את הוריה, וגדלה במשפחה 

מאמצת. בקבוצה היא הפגינה חוזק, ומיעטה לחשוף מצבים של קושי או הזדקקות. לאחר גילוי 

רגשותיו של אלון היא ביטאה הסתייגות מן ההשתתפות בקבוצה שאחד הגברים בה מאוהב 

הסימבולי,  במרחב  להישאר  לה  סייעה  הקבוצה  בבעלה.  “בוגדת״  היא  שבכך  חשה  כי  בה, 

שבו המילים מובחנות ממעשים, ושירה נרגעה בהדרגה. הקבוצה התרשמה עמוקות מיכולתה 

במיוחד  מרגש  ברגע  ממנה.  ליהנות  גם  בזמן  ובו  אלון  של  התאהבותו  את  בעדינות  לדחות 

אמרה שירה: “זו הפעם הראשונה בחיי שמישהו מתאהב באני האמתי שלי, על אף שראה אותי 

נעו  בקבוצה  עוררה  זו  שפרשה  האסוציאציות  אותו״.  להרשים  שאנסה  ובלי  וחלשה,  בוכה 

בין התאהבות, אומץ והיזכרות בחוויות עבר של אובדן. בעקבות ההתאהבות הצליחה שירה 

לבוא במגע עם כאבי ילדותה, והגנותיה התרככו. העובדה שאלון התאהב בה במסגרת קבוצה 

 Winnicott,( האמיתי״  “האני  שגם  להרגיש  לה  גרמה  קשייה  את  חשפה  היא  שבה  טיפולית 

1965( שלה יכול להיות נאהב. 

במהלך חייה הרבתה שירה להיות מושא לאהבה. גברים רבים התאהבו בה, אבל היא לא 

השיבה להם אהבה. אף על פי שהיתה מנהלת מוכשרת ומצליחה, היא עברה בחייה המקצועיים 

בין ארגונים שונים, והרבתה לבטא אכזבה מהיבטים שונים של תפקידיה ומעסיקיה. בדומה 

התמסרות,  מפני  כפחד  גם  להבינו  שניתן  דפוס  הקבוצה,  במפגשי  להתמיד  שירה  התקשתה 

שהוא סוג של הפרעת אהבה )Nitsun, 2015(. הידיעה שהיא נאהבת “למרות הדמעות״, ואולי 

אף בזכותן, חוללה שינוי משמעותי בחייה של שירה. תחושת הערך שלה התחזקה, ולראשונה 

בחייה היא הצליחה “לאהוב״ מקום עבודה ולהתמיד בו.

רבות  שהרוויחה  הרגישה  שירה  הקבוצה.  את  ואלון  שירה  עזבו  ההתאהבות  לאחר  שנה 

הרגיש  לעומתה  אלון  תודה.  והוקרת  רצון  שביעות  של  בתחושה  ועזבה  בה,  מההשתתפות 

הוא העתיק את  וכי  אותו,  היא שאכזבה  כי שירה  אותו״. הקבוצה טענה  “אכזבה  שהקבוצה 

חוויית הדחייה שחווה ממנה אל הקבוצה. אלון לא קיבל את הפירוש, ועזב.
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הקבוצה כאובייקט פוסט אדיפלי: התפתחות היכולת לקיים אינטימיות בוגרת
זו בקבוצה.  זיהיתי סימנים להתפתחות  כי לא  הופתעתי כשאלון סיפר לי שהתאהב בשירה, 

במבט לאחור הבנתי שהנושאים שהעסיקו את אלון, והעיסוק בחוויותיו כהורה וכסב, ציירו 

נשים  עם  קשרים  מיצירת  נמנע  הוא  שהתאלמן  לאחר  משפחה.  כאיש  בעיקר  בעיני  אותו 

וכמעט שלא עסק בנושא זה בקבוצה. כשגילה את ליבו בפנַי ובפנֵי שירה פגשתי את האומץ, 

הרומנטיות והרגשיות שלו, ולראשונה ראיתי בו גבר. 

את  לדיון  מעלה  ההתייחסותית,  העמדה  עם  המזוהה  דיוויס,  ג'ודי  הפסיכואנליטיקאית 

הנושא של העברה נגדית ארוטית. היא מתארת את התגובה של בן זוגה לנשיות הצומחת של 

בתם המתבגרת, ומראה כיצד ההתפעלות של האב מיופייה ומנשיותה של הבת מאפשרת לה 

לחוש שהיא ראויה לאהבת גבר )Davies, 1994(. עוד טוענת דיוויס כי ילד צריך לפתח קבלה 

של המיניות שלו כחלק ראוי ואינטגרלי של העצמי שלו, וכי במסגרת הטיפול צריך המטפל 

לספק למטופל הכרה דומה, תוך הישארות במרחב סימבולי מילולי, נטול מימוש במציאות. 

הארוטיות של  למשאלות  להתייחס  חלק מהמטפלים  הנטייה של  על  ביקורת  מותחת  דיוויס 

מטופלים כלפיהם כאל משאלות ינקותיות. גם הנטייה לתת מקום מוגזם לאבל על מה שלא 

יוכל להתממש בין המטפל למטופל במציאות עלול לדעתה להיות ביטוי של הקושי לראות 

במשאלות הארוטיות ביטוי חיובי וחיוני של התפתחות יחסים של אינטימיות בין מבוגרים. 

נטיות אלה מעידות בעיניה על הקושי של המטפל לנוע לעמדה פוסט–אדיפלית, קושי העלול 

להותיר את המטופל בשלב האדיפלי. לטעמה של דיוויס, האתגר האנליטי הוא יצירת מרחב 

מטפורי שבו מתאפשרת הכרה הדדית של כל אחד מהשותפים לשיח כסובייקט הראוי לאהבה 

ולתשוקה בוגרת.

בניגוד לדיוויס, בווינייטה שבילו מביא )Billow, 2012(, הוא קובע כי שתיקה או התייחסות 

עקיפה מצד המטפל די בהן כדי לשמש כהכרה באטרקטיביות של המטופל. אני מסכימה איתו, 

וחושבת שלא תמיד צריך המנחה לבחור בחשיפה עצמית בנושא זה.

ניצון )Nitsun, 2006( מדגיש שעמדתו הלא מודעת של המנחה בנושאים של אהבה ומיניות 

משפיעים על מידת הפתיחות של הקבוצה לחקור אותם. ככל שהמנחה פתוח יותר לנושאים 

הניסיונות של  את  גם  יזהה  ובמקביל  בקבוצה,  עולים  לזהותם כשהם  מסוגל  יהיה  הוא  אלה 

הקבוצה לחמוק מנושאים של אהבה ומיניות. 

והמיניות.  ההתאהבות  נושא  בחקר  נוסף  תפקיד  יש  ולקבוצה  למנחה  בעיני  זאת,  עם 

באמצעות חקירה פתוחה ושיח ישיר בנושא יש בכוחם לאפשר הכרה באטרקטיביות המינית 

הבוגרת של משתתף כזה או אחר, ובכך לתקף את היותו אדם בוגר הראוי לאהבה ולמשיכה. 

הכרה כזו יכולה לפתח את יכולתו של המשתתף לפתח אינטימיות בוגרת.
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השיח הקבוצתי הפתוח בנושא ההתאהבות של אלון בשירה איפשר לעבד בקבוצה סוגיות 

של אהבה ומיניות. בתהליך זה קיבל אלון, שלא ראה בעצמו גבר אטרקטיבי, את ההכרה של 

שירה. כשהיא הראתה לו כמה סייעה לה אהבתו אליה, היא גרמה לו לחוש עצמו ראוי לאהבתה 

של אשה מושכת. גם בשירה חלה טרנספורמציה: היא, שהיתה רגילה להיות מושא, אובייקט 

של אהבה, חוותה לראשונה את התחושה שהיא נאהבת כסובייקט. כך, התהליך שעברה בקבוצה 

בזכות  גם  אך  וחוזקה,  יופייה  בזכות  גם  יותר:  מלא  באופן  אהובה  שהיא  להרגיש  לה  גרמה 

הפגיעות שלה. בדרך זו היא חיזקה גם את היכולת שלה לאהוב, דרך התמסרות לקשר.

כך, בעזרת ההתאהבות, יכלה הקבוצה לשמש כאובייקט פוסט–אדיפלי, גורם שהוא חיוני 

להתפתחות היכולת להרגיש אוהב ונאהב, ולפתח אינטימיות בוגרת. 

רשות  כבקשת  לפרש  ניתן  עיניים״  “בארבע  שירה  את  לפגוש  אלון  של  בקשתו  את 

“מחוץ  פוסט–אדיפלית,  בוגרת,  ולחפש אהבה  )כאם(,  אלי  האדיפלית  לצאת מתחום האהבה 

למשפחה״, עם שירה.1 

תפקיד המנחה
גם  כרוכות  ואהבה  מיניות  סוגיות של התאהבות,  הארוטי?  נתמוך בהתפתחות העצמי  כיצד 

בחוויות של בושה, דחייה וקנאה, שגם חקירתן יכולה להרתיע את חברי הקבוצה, ואת המנחה 

עצמו. המנחה נדרש לשים לב מתי חברי הקבוצה נמנעים מהתייחסות לנושאים של התאהבות 

ניסיונות ה״עקיפה״ שלהם, ולהזמין אותם לדון באופן אקטיבי וישיר  ותשוקה, להצביע על 

בעבודה  הטמון  הגדול  ההנחייתי  האתגר  על  מצביע   )Nitsun, 2006( ניצון  אלו.  בנושאים 

עם “זוגיות רומנטית/מינית״ בקבוצה: על הצורך לעודד את הקבוצה לפתח שיח פתוח ולא 

שיפוטי בנושא, תוך שמירה על גבולות ברורים, שמשמעותם איסור על מימוש היחסים מחוץ 

לקבוצה. פוקס קובע כי במידה ומתקיימים מפגשים מחוץ לקבוצה, חשוב להחזיר את החומר 

 .)Foulkes, 1975( אל הקבוצה ולהימנע מיצירת סודות ותת קבוצות בקבוצה

שבה  במידה  גם  קשור  הקבוצה  חברי  של  ובמיניות  באהבה  לעסוק  המנחה  של  החופש 

מעובדות חוויות אלה בחייו שלו. מידת החופש של המנחה משפיעה על יכולתו לזהות רגשות 

של אהבה ומיניות בין חברי הקבוצה, אך חשוב גם שהוא עצמו יוכל לראות בעצמו אובייקט 

משתתפים  כלפי  כאלה  רגשות  בעצמו  ולחוש  משתתפים,  של  ותשוקה  להתאהבות  אפשרי 

בקבוצה. ניצון סבור כי הפוטנציאל להתפתחותה של “סערה״ קבוצתית שתכלול את המנחה 

חברי  של  הנפשית  ההתפתחות  להערכתי  גם   .)Nitsun, 2006( בהדרכה  ייעזר  שהוא  דורשת 

הקבוצה תלויה בקיומו של שיח סימבולי פתוח, לצד אחזקה של גבולות ברורים. 

1  בנקודה זו אני מבקשת להודות לעמיתתי לאה חייקין על פירושה היצירתי.
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יחד עם זאת, אני מבקשת להוסיף לדיון את תרומתה של העמדה ההתייחסותית לתיאור 

של  מרכזית  הגנה  בהדחקה  ראה  מפרויד,  שהושפע  פוקס,  בטיפול.  הנפשית  ההתפתחות 

המרכזית.  כהגנה  הדיסוציאציה  את  רואה  ההתייחסותית  העמדה  זאת,  לעומת  הנפש.  חיי 

הדיסוציאציה קשורה בחוויות נפשיות שהיו טראומתיות מכדי שיוכלו להגיע למודעות, ולכן 

הקבוצתי  הטיפול  זו,  תפיסה  לפי  העצמי.  של  הנרטיב  מן  ונותקו  מילולי  ייצוג  קיבלו  לא 

האנליטי הוא מרחב שנועד לאפשר את עלייתם של חומרים מודחקים, אך גם של חומרים לא 

מנוסחים, היכולים לקבל בו מילים חדשות ומשמעות חדשה.

חשיפתם של החומרים הלא סימבוליים והלא מנוסחים לא באה לידי ביטוי בתוכן המילולי 

של השיח בקבוצה, כי חוויות אלו מעולם לא הגיעו אל המודעות. לפיכך, גילויים מתחום זה 

.)Grossmark, 2007( יתרחשו בקבוצה אך רק באמצעות אנאקטמנט

אנאקטמנט הוא אירוע בלתי מודע שמתרחש בין מטפל ומטופל, שבו רגשות עוצמתיים 

הדדית  השלכתית  הזדהות  בשל  רבות  פעמים  הצדדים,  שני  של  ההתנהגות  על  משפיעים 

 ,)Ivey, 2008; Maroda, 1999( לאנאקטמנט יכולה להיות גם תוצאה חיובית .)Maroda, 1999(

ולכן ההדרכה חיונית. ההדרכה תפקידה לסייע למנחה לזהות את ההשפעה הלא מודעת שלו 

על הקבוצה, ואת ההשפעה הלא מודעת של הקבוצה עליו.

הוא מראה  קבוצתי.  אנאקטמנט  בזמן  הרגשתו  )Grossmark, 2007( מתאר את  גרוסמרק 

כיצד הותקפה יכולת החשיבה שלו, אך למרות זאת הצליח להכיל את רגשותיו ולא לבטאם 

במילים או בהתנהגות.

אהבה  כמו  עוצמתיות  חוויות  לעיבוד  אופייניות  אנאקטמנט  של  שהופעות  היא  טענתי 

את  מנהל  הוא  שבה  הדרך  על  וגם  המנחה  התנהגות  על  להשפיע  בכוחן  וכי  ומיניות, 

של  האחריות  את  כוללת  דינמית  אדמיניסטרציה  הקבוצה.  של  הדינמית  האדמיניסטרציה 

לסידור  לתשלומים,  איחורים,  בנושא  שלה  למדיניות  לחופשותיה,  הקבוצה,  לזמני  המנחה 

החדר ולהסכמי הדיסקרטיות.

לכך  הסיבה  מאוד.  מצומצמת  הקבוצתית  באנליזה  אנאקטמנט  בנושא  הקיימת  הספרות 

יכולה להיות המהלך ההיסטורי שקשר את האנליזה הקבוצתית למהלכים של הסרת הדחקות 

מנוסחים.  ולא  דיסוציאטיביים  חומרים  של  עלייה  המאפשר  מרחב  של  ליצירה  מאשר  יותר 

עם זאת, אפשר למצוא בספרות האנליזה הקבוצתית מספר דוגמאות מעניינות הקושרות בין 

אנאקטמנט לאדמיניסטרציה דינמית:

זאת  בכל  שהצליחו  שגרתי,  לא  סטינג  בעלות  אפשריות״,  בלתי  ב״קבוצות  דן  ויינברג 

לעשות עבודה משמעותית )Weinberg, 2016(. בירן תיארה באומץ מצב שבו משתתפת עוזבת 

 .)Biran, 2015( קבוצה בזעם, שלא על מנת לחזור, ומסרבת לקיים כל שיחה או דיון בנושא
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במקרה המתואר פנתה בירן למשתתפים אחרים ושיתפה אותם במצב, מתוך תקווה שהם ייצרו 

קשר עם המשתתפת וישכנעו אותה לחזור, מה שאכן קרה. בדוגמא אחרת תיארה בירן מצב 

שבו אפשרה למשתתפים שונים לשלם סכומים שונים בעבור השתתפותם בקבוצה, בשל מצב 

)Biran, 2016(. במבט לאחור היא ניתחה את החלטתה כביטוי של  של מיתון כלכלי במשק 

אנאקטמנט, אך גם כהחלטה ערכית חברתית. טילטה תיאר את החלטתה של בירן כמעשה של 

)Tjelta, 2016(. אמנם דוגמאות אלה היו קשורות  נדיבות שנשא ערך בעבור הקבוצה כולה 

כולן למצבים של טלטלה בקבוצה, כמו עבודה בסביבת בית חולים, עזיבה של משתתפת ומצב 

כלכלי דחוק, אך יש לשים לב שכל קבוצה באשר היא מתמודדת עם מצבים סוערים כאלה 

על  והשפעותיהם  אנאקטמנט  מצבי  על  הגלוי  השיח  את  להרחיב  חשוב  כך  משום  ואחרים. 

האדמיניסטרציה הדינמית בקבוצה. 

לאלון  לאפשר  להחלטתי  המתוארת,  הקבוצה  של  בהקשר  לאחור,  במבט  שהבנתי  כפי 

ולשירה להיפגש מחוץ לקבוצה היו היבטים מודעים ולא מודעים כאחד. אמנם הרגשתי צורך 

להתייעץ עם עמיתים ועם מדריך בשאלה אם לאשר פגישה זו, אך על אף ההסתייגויות שהביעו 

רוב יועַצי, בכל זאת החלטתי לאפשר את הפגישה, ולהתנותה בכך שהשניים יחזרו לקבוצה, 

וידווחו בה על תוכן פגישתם. אני רואה גם היבטים לא מודעים להחלטתי ועל כן היא מהווה 

בעיני אנאקטמנט. לטענתי, היות שהאנאקטמנט עובד בצורה טובה בקבוצה הוא אפשר את 

עלייתם של מצבי עצמי חדשים בעבור אלון והקבוצה כולה, בלי סגירה של המרחב האנליטי.

של  הבקשה  כי  הערכתי  ביחידות?  שירה  עם  להיפגש  אלון  של  לבקשתו  הסכמתי  מדוע 

אלון לא חיפשה רק אישור פורמלי להיפגש בניגוד לחוקי הקבוצה, אלא ביטאה גם את הצורך 

בתיקוף החשיבות המכוננת של אירוע ההתאהבות. אלון היה זקוק לחיזוק שיאפשר לו ללכת 

“עד הסוף״, לאזור אומץ, ולגלות את לבו לפני אשה, כפי שלא עשה מעולם בעבר. כיוון שאני 

מאמינה שהתאהבות ואהבה הם רגשות מכוננים בחיים, הזדהיתי עם בקשתו של אלון, אך בו 

בזמן חששתי שמא הסכמתי לפגישה זוגית תיתן אישור ליצירה של תת–קבוצות שיסכנו את 

לקיים  כאישור  תתפרש  שהסכמתי  חששתי  כן  כמו  קיומה.  את  אף  ואולי  בקבוצה,  העבודה 

קשרים “מחוץ לנישואין״, שהרי שירה היתה אשה נשואה. אלון חש בהיסוס שלי, ובפגישה 

מובנת  היתה  לא  תגובתו  של  העוצמה  בבכי.  פרץ  אף  הסכמתי  טרם  שערכנו  נוספת  אישית 

החלטתי  נוספים  והיסוסים  התייעצויות  מחשבות,  כמה  לאחר  אך  הרגע,  באותו  במלואה  לי 

להיענות לבקשתו.

ההחלטה  למסגרתה.  מחוץ  פגישות  לקיים  חבריה  על  אוסרים  הקבוצה  ידע שחוקי  אלון 

לאפשר את הפגישה בניגוד להכשרתי, ובניגוד לרוב הדעות שהעלו התייעצויותי, דרשה ממני 

“למרוד״ בהכשרתי. היא עוררה בי חששות שנגעו לעתיד הקבוצה, ל״סופר–אגו״ המקצועי 
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שלי, ולביקורת שהיא עלולה לעורר בקהילה המקצועית. בדיעבד נראה לי שהעובדה שאלון 

ראה כיצד אני מתגברת על פחדי ומצייתת לאמת הפנימית שלי סייעה לו. הזדהותו עם האומץ 

שלי עזרה לו לגבש את האומץ הדרוש כדי לפנות לשירה. בנוסף, אלון היה גבר פסיבי ומובל 

במשך רוב שנות חייו, והיענותי היתה אולי הפעם הראשונה בחייו שבה אשה הושפעה ממנו 

והשתכנעה מאומץ לבו.

הופמן  פי  שעל  אקספרסיבית״,  “השתתפות  של  מעשה  בהחלטתי  רואה  אני  בדיעבד 

)Hoffman, 1992( מתאפיינת בספונטניות, אי ידיעה ואי ודאות לגבי תוצאות הדרך שנבחרה, 

תוך התמקדות בטובת המטופל והעדפתה על פני שמירה על המסורת או קידום של חדשנות. 

הופמן טען כי “השתתפות אקספרסיבית״ היא התערבות אנליטית לגיטימית, החיונית לצורך 

שבין  בדיאלקטיקה  מתקיימת  האנליזה  כי  טען  סטרן  חדשים.  אובייקט  יחסי  של  יצירתם 

בטיפול  מצבים  וכי  ביחסים,  מתאפשרים  וחופש  סקרנות  כאשר  ורק  לחופש,  אינהיביציה 

שבהם יש מקום לסקרנות ולחופש מאפשרים לחולל טרנספורמציה בדפוסי התייחסות ישנים 

 .)Stern, 1990(

במקרה של אלון, אובייקט חדש יכול להיות עמדה גמישה יותר כלפי חוקים וכללים, כזאת 

שבכוחה לגלות את ההיבטים האוהבים של הסופר–אגו )Schafer, 1960( שאינו תמיד מעניש, 

יכול להיות גם גמיש ומתגמל. בקבוצה האנליטית, שבה כל התערבות היא רב–אישית  אלא 

)Foulkes, 1964(, הרשות שנתתי לאלון הציעה מענה לקבוצה כולה, שכאילו שאלה: האם אנו 

כיחידים וכקבוצה מסוגלים להתגבר על פחדים ולהשתנות?

הקבוצה  על  משמעותית  השפעה  המנחה  של  הנגדית  להעברה  כי  כבר  הראה  פוקס 

)Foulkes, 1964(. בילו טען שהשפעה זו ניכרת רק במבט לאחור, ופעמים רבות רק באמצעות 

המבט של חברי הקבוצה )Billow, 2012(. כאמור, בילו הזהיר מפני יחס שלילי של המנחה 

להתאהבות ולתשוקה. במאמר זה ארצה לקחת את דבריו צעד נוסף, ולהאיר את ההשפעה 

 ,)Nitsun, 2006( של התייחסות חיובית של המנחה לנושאים אלה על השיח הקבוצתי. ניצון

של  בנושאים  המנחה  של  הרגשית  למעורבות  כי  טען   )Hoffman, 1992( להופמן  בהמשך 

אהבה, התאהבות ומיניות יש השפעה מכרעת על יכולתה של הקבוצה לפתח שיח בנושא, 

ולקיים עבודה טובה. 

בהמשך להבנות אלה, הזמנתי את הקבוצה לבחון כיצד השפיעה עליה החלטתי לאפשר 

את הפגישה הזוגית. סיגלית, אשה לסבית בשנות השישים לחייה, אמרה שרק עכשיו היא 

מרגישה בטוחה דיה כדי לתאר בקבוצה את המסע שעברה בחייה בחיפוש אחר אהבה. היא 

סיפרה איך, לאחר כמה מערכות יחסים מאכזבות עם נשים, החליטה למסד קשר זוגי ולהקים 

משפחה עם בת זוג שהיא מעריכה, אך מעולם לא התאהבה בה. הסיפור של סיגלית המשיך 
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כי  הבנתי  מתוכו  בקבוצה.  ה״רומן״  עיבוד  של  הקבוצתי   )Foulkes, 1964( הרזוננס  את 

הרשות שנתתי לפגישה היוותה מעין חשיפה עצמית לא ישירה של עמדתי החיובית ביחס 

להתאהבות, אשר עודדה חלק מהמשתתפים לשיתוף ולהתפתחות. לעומת זאת, בפני סיגלית 

היא היוותה מעצור, שכן לאור עמדתי ביחס להתאהבות היא חשה שסיפור החיים שלה נתפס 

כלגיטימי פחות. רק לאחר שלקחתי אחריות על החלטתי, התפתח בקבוצה שיח מגוון על 

התקשורת  “אזור  אל  סיגלית  את  זה שהחזיר  והוא  שונות,  האהבה  צורות  הלגיטימיות של 

.)Foulkes, 1964( המשותף״

הקבוצה והזוג: זוגיות מוצלחת?
הזוג  בני  הזוג מעוניינים בהמשכו, צריכים שני  בני  “רומן״ ששני  כי במקרה של  הופר סבר 

לעזוב את הקבוצה )Hopper, 2005(, כוהן, המצוי בעמדת מיעוט, מדגיש לעומתו את הערך 

החיובי של השהות המשותפת של בני הזוג בקבוצה )Cohn, 2005(. ההצעה שלי בהקשר זה 

הזוג  בני  המנחה,  ידי  על  במשותף  ותיקבע  מראש  מוגדרת  שתהיה  זמן,  תקופת  לפנות  היא 

והקבוצה, ובמהלכה יעובד אירוע ההתאהבות בנוכחות “בני הזוג״. לאחר תקופה זו יעזוב אחד 

ב״רומן״ מהקבוצה,  מיידית של המשתתפים  בהוצאה  תומכת  אינני  הקבוצה.  את  הזוג  מבני 

הואיל ופעולה כזאת עלולה להיתפס כעונש על התאהבות, שבעיני היא רגש חיובי המעיד על 

עבודה קבוצתית טובה. במידה והיחסים הרומנטיים או המיניים מסתיימים, חשוב שבני הזוג 

יישארו בקבוצה לצורך הפקת תועלת טיפולית מרבית מן האירוע.

מובן שהעבודה עם “זוג״ בקבוצה כרוכה במורכבות ויש לה גם חסרונות. לתת–הקבוצה 

 Yalom & Leszsz, 2005; Foulkes( של בני הזוג עלולה להיות השפעה שלילית על הקבוצה

Anthony, 1957; Foulkes, 1975 &(, ובנוסף ברור כי האדם המאוהב רוצה לשאת חן בעיני 

 Yalom &( בקבוצה  וכנה  פתוחה  תקשורת  פיתוח  של  המטרה  תחת  חותר  זה  ורצון  אהובו, 

 .)Leszsz, 2005

הצורך  לקבוצה,  מחוץ  ממומשים  אינם  אך  הדדיים,  שרגשותיהם  זוג  בני  של  במקרה 

מכל  יותר  משתוקק  המאוהב  האדם  שכן  עז,  תסכול  לעורר  עלול  סימבולי  בשיח  להסתפק 

לבלות בחברת אהובו ולממש את אהבתו גם במישור הגופני, או כפי שתיאר זאת אלון במילים 

נוגעות ללב: “אני חי למען הדקות הספורות שבהן אני יורד עם שירה במדרגות, לאחר המפגש 

הקבוצתי... אני לא מבין מה את מציעה לי, לדבר על הרגשות שלי אליה? אני רוצה לקחת 

אותה לסופשבוע בחו״ל, לא לדבר״.

 ,)Foulkes & Anthony, 1957( לייצג העברה  יכולה  זוג  בני  בין  נכון שהתאהבות  אמנם 

אבל לדעתי בכך לא מתמצה העניין. התאהבות יכולה גם לייצג מפגש אותנטי, חדש ומכונן, 
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בין שני אנשים שסבלו מקשיים בביסוס יחסי אהבה בוגרת, וקשיים אלה מילאו תפקיד מרכזי 

בהחלטתם להגיע לקבוצה. מימוש היחסים מחוץ לקבוצה הוא אקטינג אאוט ואינו רצוי, אך 

גדילה  מאפשרת  לקבוצה  שהחזרתם  בעוד  יותר,  עוד  גדולה  סכנה  טמונה  בסוד  בשמירתם 

וטמון בה רווח פוטנציאלי לכל השותפים - לבני הזוג ולשאר חברי הקבוצה.

לתהליך הפרידה מאחד מבני הזוג, במקרה של רומן ממומש, יכולה להיות גם משמעות 

צרכים  בין  ומתן  משא  כי  טענו  וקריגמן  סלווין  הקבוצה.  לעבודת  חיובית  פסיכולוגית 

וכי הכרה  אינטרסים משלו,  יש  גם למטפל  כי  קיים במפגש הטיפולי הפרטני,  ואינטרסים 

בעוד  המטופל,  של  הסובייקטיביות  ההתפתחות  את  מקדמת  אישיים  באינטרסים  גלויה 

שהסתרת האינטרסים והנמקת ההסתרה של המטפל כנימוקים מקצועיים )לטובת המטופל( 

)Slavin & Kriegman, 1998(. במקרה של היווצרות זוג  מחבלת בהתפתחות של המטופל 

של  בין משאלתו  נרקיסיסטיות:  ישויות  שתי  בין  הניגוד  במיוחד  בולט  טיפולית,  בקבוצה 

כי  סבורה  אני  כולה.  בקבוצה  להשקיע  הקבוצה  של  משאלתה  ובין  בעצמו  להשקיע  הזוג 

את  שיפתח  לתהליך  להוביל  תוכל  לקבוצה  הזוג  בין  ומתן  כמשא  מוגדרת  שתהיה  תקופה 

היכולת להכרה הדדית )Benjamin, 1990(, כלומר להכרה בדו–קיום של אינטרסים ורגשות 

סותרים, בלי להכחישם ובלי לנסות להכפיף את האחד לאחר. הקבוצה תוכל להכיר בקושי 

של בני הזוג להיפרד, ובני הזוג יוכלו להכיר בצורך של הקבוצה לפעול ללא קיום של זוגות 

בתוכה.

הזוג להמשיך את עבודתו בקבוצה  כן, החלטת המנחה לאפשר רק לאחד מבני  יתר על 

יכולה להוות מפגש נוסף עם מגבלות החיים, אותם גבולות היוצרים תסכול, ועם אובדנים 

בקבוצה  המשתתפים  של  השהייה  את  להעמיק  יכול  שלהם  מוצלח  שעיבוד  נמנעים,  בלתי 

התייחסויות שונות  היה למצוא  ניתן  בדוגמא שהצגתי   .)Klein, 1946( בעמדה הדפרסיבית 

לאבל על מגבלות החיים: אלון היה מסוגל לעבד באופן חלקי בקבוצה את חוויית הדחייה 

על  שלה  האבל  את  יותר  עמוק  באופן  בקבוצה  עיבדה  סיגלית  לעומתו,  שירה.  מצד  שספג 

החמצת החוויה של התאהבות בחייה. 

סיכום

זאת:  לבטא  היטיב  כפי שטניסון  או  ומכונן,  מחולל  כוח  יש  להתאהבות  כי  מראה  זה  מאמר 

“מוטב להתאהב ולאבד את האהבה מאשר לא לאהוב בכלל״ )Tennyson, 1974, עמ' 170(.

ועל  פחדים,  ולעורר  מציפה  להיות  עלולה  היא  חיובי,  רגש  היא  שהתאהבות  פי  על  אף 

וההכלה  העיבוד  השיתוף,  באמצעות  לנפש  אינטגרציה  נדרשת  מופיעה  שהיא  במקום  כן 

.)Lear, 1990( שמאפשרת הקבוצה
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של  מעיבוד  להפיק  יכולים  ה״זוג״,  וגם  כולה,  הרווח שהקבוצה  את  הראיתי  זה  במאמר 

אירוע התאהבות בין חברי קבוצה. הראיתי גם כי לקבוצה יש תרומה כאובייקט פוסט–אדיפלי, 

כלומר שההכרה של חבריה בחברים אחרים כראויים לתשוקה ולאהבה חיונית ליכולתם לפתח 

אינטימיות בוגרת.

רק  לא  מתרחשים  בקבוצה  נפשיים  ששינויים  הרעיון  את  והצגתי  המנחה  בתפקיד  דנתי 

באמצעות תובנה והסרת הדחקות, אלא בחלקם באמצעות אנאקטמנט, המאפשר את עלייתם 

של חומרים לא מנוסחים )Stern, 1989( ומצבי עצמי חדשים )Grossmark, 2007(. ההשפעה 

מיניות,  של  בנושאים  במיוחד  משמעותית  הקבוצה  על  המנחה  של  מודעת  והלא  המודעת 

זהירה מדי של המטפל  התאהבות ואהבה. מרבית המאמרים שנכתבו בנושא מתארים עמדה 

ביחס לנושאים אלה, אך במאמר זה הראיתי כי גם לעמדה חיובית של המנחה כלפי התאהבות 

יש השפעה על הקבוצה. הצבעתי גם על חשיבות המלצתו של ניצון, שהמנחה יקבל ליווי של 

הדרכה בהקשר זה, כיוון שהעוצמות הרגשיות הכרוכות בו עלולות לסחוף גם את המנחה. יחד 

עם זאת, הדגשתי כי הדרכה יכולה להפחית את הסיכוי שהמנחה “יתנהג״ את רגשותיו )אקטינג 

אאוט(, אך אינה מבטיחה הכלה מלאה של רגשותיו, ואינה מונעת התרחשות של אנאקטמנט, 

יש  לאנאקטמנט  כי  גם  הראיתי   .)Grossmark, 2007( נמנע  בלתי  באירוע  שמדובר  כיוון 

השפעות על האדמיניסטרציה הדינמית.

 ,)Grossmark, 2007( גרוסמרק  וגם  האינדיבידואלי,  הטיפול  בתיאור   ,)2013( ארון  גם 

שחקר את הטיפול הקבוצתי, טענו כי כאשר האנאקטמנט מעובד כהלכה, תרומתו הטיפולית 

למסגרת  מחוץ  אחד  מפגש  לקיים  למשתתפים,  שנתתי  האישור  שהצגתי,  במקרה  חשובה. 

תרומתה  על  הצבעתי  זה  במאמר  מרובה.  והתייעצות  מעמיקה  מחשבה  לאחר  ניתן  הקבוצה, 

 ,)Hoffman, 1992( הקבוצה  ולשאר משתתפי  לאלון  “ההשתתפות האקספרסיבית שלי״  של 

מצבי  של  לצמיחה  הבאים,  בחודשים  בקבוצה  ועיבודו  האנאקטמנט,  הביאו  כיצד  והראיתי 

עצמי חדשים.

ניצון מציע כי דיון בנושאים מיניים ונושאים של אהבה בקבוצה אינו מעודד אקטינג אאוט 

 Nitsun,( מיני, אלא מצמצם את הפוטנציאל שלו, בזכות השיח הגלוי והישיר שהוא מאפשר

נושאים מטלטלים  לגבי  ופתוח בקהילה המקצועית  גלוי  אני מאמינה ששיח  בדומה   .)2006

ופגיעים, כאלה שבהם מוצא המנחה את עצמו באנאקטמנט המשפיע גם על אחזקת הסטינג, 

יכול לשפר את מידת המקצועיות שלנו כמטפלים.
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