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התרמילאים הישראלים בטיול הגדול
גיבוש עצמי בתוך הקבוצה

נועם בן אשר

המחקר הנוכחי בוחן את תופעת המטיילים הישראלים הנודדים בקבוצות, ומנסה לברר 

מהי משמעות הקבוצות בעבור המטיילים ואיזה פונקציות אינסטרומנטליות וחברתיות 

הן ממלאות. 

ומטיילות  מטיילים  עם  מובנים  חצי  ראיונות  שלושים  נערכו  המחקר  במסגרת 

בקוסקו,  התרמילאים  של  ב“מובלעת“  ושהו  שלהם  הגדול  הטיול  באמצע  שנמצאו 

הישראלים  את  שמעסיקות  המרכזיות  התמות  כי  עולה  הראיונות  מניתוח  פרו. 

של  אוניברסלי  תיאור  מרכזיות:  קטגוריות  לשתי  מתחלקות  בקבוצות  הנודדים 

ותיאור המדגיש את הממד הישראלי. בקטגוריה האוניברסלית, המושגים  תהליכים 

הקונפליקטים  מראות,  של  כעולם  הקבוצה  בקבוצה,  הנדודים  היו  שעלו  המרכזיים 

בקבוצה והמנהיגות הבלתי פורמלית. בקטגוריה של הישראליות נמצאה התייחסות 

למובלעות הישראליות, לערבות ההדדית ולתהליכי התהוות הקבוצות והתפרקותן. 

ההתבגרות  ממסלול  כחלק  הגדול  הטיול  חשיבות  על  מלמדות  המחקר  תוצאות 

לשלב  המעבר  לפני  להתבגרותם,  תרומתו  ועל  הישראלים  הצעירים  של  המאוחרת 

הבא של מחויבות ואחריות. ניכר כי ההעדפה לטייל בקבוצות ישראליות מצמצמת 

את החשיפה לגלובליזציה ומשאירה רבים מהצעירים בתוך ה“בועה“ המוכרת. עוד 

עולה כי הטיול בקבוצה והאינטראקציות הבין אישיות המתהוות בה תורמים רבות 

לגיבוש הזהות של המטיילים.

המרחבים  בלהקות:  נודדות  ציפורים  שכותרתה  הדוקטורט  עבודת  על  מבוסס  זה  מאמר 
הקבוצתיים במסעות התרמילאים הישראלים. שנכתבה בבית הספר לפסיכולוגיה, באוניברסיטת 

סקרמנטו, קליפורניה.

מילות מפתח: תרמילאים, קבוצות טבעיות, התבגרות, תהליכים קבוצתיים, מטיילים ישראלים, 
גיבוש עצמי

ד“ר נועם בן אשר הוא בעל תואר ראשון ושני במדעי ההתנהגות ובייעוץ חינוכי באוניברסיטת 
בן גוריון ותואר שלישי )Psy.D( בפסיכולוגיה במסלול לטיפול קבוצתי מאוניברסיטת סקרמנטו 
ומנהל  והחברה,  הרוח  במדעי  מחוזי  מדריך  בתיכון,  לפסיכולוגיה  מורה  הוא  שבקליפורניה. 

המרכז הלימודי־חינוכי “ללמוד בנועם“.
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פתח דבר

גב  תרמיל  ארזתי  הצבאי,  שירותי  סיום  עם   ,22 בגיל  הישראלים,  מהצעירים  רבים  כמו 

מופלאים  לנופים  התוודעתי  חודשים  שישה  במשך  הגדול.  לטיול  ויצאתי  )“מוצ'ילה“( 

אלה.  במקומות  שהתגבשו  הישראליות  המטיילים  לקבוצות  גם  אך  אחרות,  ולתרבויות 

החזרה  מאז  ביניהם.  שנרקמו  היחסים  ובמערכות  חבריהן  בהרכב  מזו  זו  נבדלו  הקבוצות 

בין  בהפסקות  בעולם:  מסעות  ועוד  לעוד  יצאתי  אפשרית  הזדמנות  בכל  הגדול,  מהטיול 

תקופות של לימודים ועבודה, עם הקמת המשפחה, וגם כשנולדו בנותיי. הטיולים סיפקו לי 

את החופש לגלות עוד ועוד עולמות חדשים, ובתוכם המשכתי להתבונן במטיילים הנודדים. 

עבודת הדוקטורט שכתבתי אפשרה לי לחזור ולהתעמק באופן שיטתי בשאלות שעניינו אותי 

הם מבקשים  יוצאים הצעירים למסע עצמאי שבו  מדוע  להבין  ניסיתי  צעיר.  כבר כמטייל 

לבחון את זהותם האישית ואת מידת העצמאות והמסוגלות שלהם, ומדוע הם נעים ממקום 

למקום בקבוצות, כמו להקות של ציפורים.

רקע
תופעת התרמילאות 

מאז ומעולם התקיימה בעולם תופעת הנוודות, הן של קבוצות והן של בודדים. בדרך כלל 

היא נבעה מאילוצים שונים, כמו הצורך לחפש מזון או מקורות פרנסה. נוודות המטיילים 

שונה בהקשר זה. המטיילים בוחרים לצאת למסעות כדרך לחקור מקומות וארצות, להכיר 

זה  מסוג  מטיילים   .)Theobald, 2005( אחרות  תרבויות  ולפגוש  ומרגשים  חדשים  נופים 

 ,(Cohen, 1973(  )Nomads( נוודים  שונים:  וכינויים  שמות  המקצועית  בספרות  מקבלים 

 ,(Vogt, 1976(  )Wanderers( נודדים ,(Teas, 1974(  )Youthful Travelers( נוסעים צעירים

 Long-term Budget( מטיילים בתקציב נמוך ,(Mukerji, 1978( )Hitchhikers( טרמפיסטים

.)Pearce, 1990( )Backpackers( ותרמילאים (Traveler

נורמות  הכשירו  בהן,  שצמחה  ההיפים  ותנועת  העשרים,  המאה  של  השישים  שנות 

חופש  חיפשו  הפרחים“  “ילדי  העצמי.  החיפוש  את  במרכזן  שהעמידו  חדשות,  חברתיות 

ביטוי  תוך  מחויבויות,  וללא  דל  בתקציב  ממושכת  תקופה  לשהות  יוכלו  שבהם  ומקומות 

של התנגדות לממסד החברתי, שדרש בעבר מהצעירים ליטול על עצמם עול של אחריות 

לנועזת  התרמילאות  הפכה  השמונים  שנות  מאז   .)Jarvis & Peel, 2010( ומחויבות 

ולמסוכנת פחות. שוב אין מדובר בנווד בודד המגיע מ“שום מקום“ ונעלם ל“שום מקום“, 

אלא בקבוצות גדולות של מטיילים מכל העולם המתקבצים במקומות מסוימים, שבתודעה 

 .)Jabłonkowska, 2015( הציבורית נחשבים לנידחים, ויוצאים יחד למסעות מאתגרים
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בנושא  המחקרים  רוב  זאת,  עם  ומוכרת.  ידועה  ב“להקות“  המטיילים  תופעת 

של  האישיות  שההחלטות  מכך  ומתעלמים  כפרטים,  התנהגותם  את  בוחנים  התרמילאים 

 Thornton et al., 1997; Larsen( קבוצתי  בהקשר  רבות  פעמים  מתקבלות  מהם  אחד  כל 

של  הדינמיקה  בנושא  מחקרים  להתפרסם  החלו  האחרונות  בשנים  רק   .)et al., 2007

 )outdoor groups( קבוצות מטיילים. המחקרים בחנו קבוצות הפועלות במרחבים פתוחים 

הסביבה  וכיצד   ,)Sibthorp & Jostad, 2014( בהם  המתקיימים  הלמידה  תהליכי  ואת 

 הטבעית משפיעה על הקבוצה בהקשר של השגת מטרותיה והחוויות האישיות של חבריה

הפתוח,  במרחב  הקבוצתית  הפעילות  כי  מצאו  נוספים  (Uriely et al., 2002(. חוקרים 

 .)Breunig et al., 2010( ובמיוחד הפעילות האתגרית, קשורה לעלייה בלכידות הקבוצתית

כמו  משותפת,  ומסוכנת  אתגרית  פיזית  פעילות  המקיימות  קבוצות  על  שנעשו  במחקרים 

לחברי  שעזרה  היא  המשותפת  החברתית  החוויה  כי  נמצא  קיאקים,  שיט  או  הרים  טיפוס 

הקבוצה לעמוד במשימה יותר מכל גורם אחר )Asseng et al., 2013(. רוב המחקרים שעסקו 

בתחום התמקדו ביחסים בין חברי הקבוצה במצבי סיכון, וכמעט ולא נחקרו הדינמיקות בתוך 

למטיילים.  פיזית  וסכנה  באיום  כרוכים  שאינם  מסעות  במהלך  טבעיות  מטיילים  קבוצות 

המאמר הנוכחי מבקש להוסיף ידע בנושא זה ולמלא את החסר. 

התרמילאות הישראלית

הלאומית  הזהות  כינון  מתהליך  חלק  היו  הפתוחים  במרחבים  והטיולים  הרגליים  המסעות 

הצברית בישראל עוד מראשית ימי המדינה, ונקשרו תמיד למיתוסים של גבריות, התחשלות 

ואהבת הארץ. תופעת ה“טיול הגדול“ בחו“ל של צעירים ישראלים החלה להתפשט כנורמה 

של  הגיאוגרפי  הנוף  את  צבא  בוגרי  צעירים  החליפו  ובמסגרתה  השמונים,  שנות  בתחילת 

ארץ ישראל בנופים אטרקטיביים במקומות מרוחקים בעולם, תוך שהם נודדים במסלולים 

קבועים. מבורך )1997( מתאר שלב זה כמובנה כיום בתהליך ההתבגרות של צעירים בישראל. 

לשוחח  מרבים  שהחיילים  אור“  “נקודת  מהווה  הצבאי  השירות  תום  לאחר  הגדול  הטיול 

)Noy, 2004( מציין כי האינטראקציות  נוי  עליה בהמתנה לתקופה של שחרור ממחויבות. 

החברתיות בין תרמילאים הן למעשה המניע העיקרי לנסיעה, והמאפיין החווייתי המרכזי 

של הטיול.

בחינת תופעת התרמילאות מנקודת המבט של התרפיה הקבוצתית

חבריה,  בין  גומלין  ביחסי  מאופיינת  היא  חברתית.  התארגנות  ייחודי של  סוג  היא  קבוצה 

במטרות משותפות, ובחוויה פנימית הקושרת בין זהות הפרט וזהות הקבוצה. במשך שנים 

את  ולתאר  קבוצות  של  מהותן  לחקר  לרדת  שונות  מדיסציפלינות  חוקרים  מנסים  רבות 
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הדינמיקות המאפיינות אותן. המאמר הנוכחי בוחן את תופעת התרמילאות מנקודות מבט 

)Foulkes, 1964(. סביר  סוציו־פסיכולוגית, הרואה את הקבוצה כשלם הגדול מסך חלקיו 

להניח כי חוקרים מתחומים אחרים, כמו אנתרופולוגיה או מדע המדינה היו בוחנים את אותן 

קבוצות מנקודת מבט אחרת.

קבוצתית  רשת  לתוך  נולד  שהאדם  הנחה  מנקודת  יוצאים  הקבוצות  חוקרי  רוב 

המקיימת תהליכים תקשורתיים המשפיעים עליו מיום היוולדו. תקשורת זאת מפעילה 

של  ההעברה  והעכשיו“,  ה“כאן  כמו  תודעה,  של  שונות  רמות  אחת  ובעונה  בעת 

תהליך  הארכיטיפיים.  המיתוסים  ומישור  ההשלכתי,  המישור  אובייקטים,  עם  יחסים 

התפתחותו של כל אדם, מראשית חייו, מושפע ומעוצב על ידי התקשורת הראשונית 

התנסויות  של  וסך  אישי  חוויות  עולם  שפה,  תרבות,  כללה  אשר  בילדותו,  שספג 

והאינדיבידואלי מתפתח  Forsyth, 2010(. במילים אחרות, ה“אני“ האישי  ( ייחודיות 

בתוך “אנחנו“, ולכן את הפן האינדיבידואלי צריך לבחון תמיד מפרספקטיבה קבוצתית 

 .)2006 2003; קופר,  )דלאל, 

ההשתקפות  העצמי.  החיפוש  היא  הצבא  אחרי  הטיול  של  המוצהרות  המטרות  אחת 

שבו  כמצב   )Foulkes, 1964( פוקס  ידי  על  הוגדרה  בקבוצה  האדם  של   )mirroring(

החיפוש העצמי נעשה דרך התבוננות ב“מראות“ הקבוצתיות שבהן אדם רואה את עצמו, 

או חלק מעצמו, משתקף באינטראקציות עם חברים אחרים בקבוצה )תודר ווינברג, 2006(. 

לעיתים הוא רואה אותם מגיבים באופן שמזכיר את תגובותיו, לעיתים הם מגיבים הפוך 

של  והתנהגויות  קונפליקטים  עצמו.  על  לומד  הוא  ובינם  בינו  ההבדלים  ומזיהוי  ממנו, 

אחרים מזכירים לו את עצמו או חלקים של העצמי שלו, והקבוצה מאפשרת לו לחקור את 

העקבות שהותירו בו הקבוצות השונות שאליהן השתייך במהלך חייו, או כאלה שעדיין 

)Foulkes, 1964). יאלום  הוא שייך אליהן בחייו הפנימיים או בתוך המטריקס הקבוצתי 

מתקנת  למידה  לאפשר  הוא  הקבוצה  של  תפקידה  כי  טוען   )Yalom & Leszcz, 2005( 

להתנסויות פוגעות שחווה המשתתף בקבוצות שבהן גדל והתנסה בעבר. לטענתו, מטרת 

הקבוצה היא לאפשר למידה אישית של הפרט על עצמו תוך קבלת משוב על הדרך שבה 

אחרים רואים אותו. 

תנאי  טבעיות.  קבוצות  הן  מונחות,  דינמיות  מקבוצות  להבדיל  מטיילים,  קבוצות 

הפרט  את  להביא  יכולים  מנטאליים,  או  פיזיים  זמניים,  דחק  מצבי  זה  ובכלל  הטיול, 

לרגרסיה שתקבל ביטוי במערכת היחסים בקבוצה. ההופעה של מנגנוני ההגנה וההתנהגות 

המחקר  הקבוצתית.  המראה  בעזרת  עצמו  על  ללמוד  לפרט  לסייע  יכולה  ה“אמיתיים“ 

הנוכחי בחן מספר שאלות:
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המוכרים  קבוצתיים  תהליכים  אותם  המטיילים  בקבוצות  יקבלו  ביטויים  איזה   .1

בשייכות,  צורך  מול  באוטונומיה  צורך  חשיפה,  היכרות,  כמו  מונחות  מקבוצות 

פרודוקטיביות ויצירה?

התהליכים  יתרחשו  מונחות,  דינמיות  קבוצות  שאינן  המטיילים,  בקבוצות  האם   .2

הפונקציונאליים והחברתיים המוכרים בקבוצות המונחות?

מופיעים בקבוצות  ואינם  ייחודיים לקבוצות המטיילים,  ישנם תהליכים שהם  האם   .3

מונחות, ואם כן - מה מייחד את התהליכים הללו בהקשר של המטיילים הישראלים?

שיטת המחקר
הנחקרים  של  הטבעית  בסביבה  ונערך  איכותנית־נטורליסטית,  בשיטה  נערך  המחקר 

 .)Denzin et al., 2011 במטרה לנסות להבין את התופעה הנחקרת בתוך ההקשר שלה )

התופעות  בתהליך.  להתערב  בלי  האמתי“  ב“עולם  מצבים  להבין  מאפשרת  זו  שיטה 

להגיע  מאפשרת  זו  ופרספקטיבה  חלק,  בהן  שנוטלים  אלה  של  המבט  מנקודת  נחקרות 

לתיאור עשיר והסבר תיאורטי של התופעה הנחקרת )שקדי, 2003(. המחקר מציג עדויות 

מתוך ראיונות עומק אישיים שנערכו עם מטיילים, ומציג את ההסברים האישיים שהם 

נותנים לחוויה האישית שלהם.

הנבדקים

28-22. משך הזמן  במסגרת המחקר רואיינו שלושים מטיילים )15 גברים ו-15 נשים( בני 

3 ל-8 חודשים. כל הראיונות נערכו בקוסקו שבפרו, בתוך  שבו טיילו עד הריאיון נע בין 

האכסניות )guest houses( שבהן שהו המטיילים. 

כלי המחקר

כלי המחקר המרכזי היה ראיון אישי חצי מובנה, ששאף להבין את החוויה של המרואיינים 

Seidman, 2013( כל הראיונות   ;2015 )ג'סלסון,  זו  ואת המשמעות שהם מייחסים לחוויה 

נערכו בעברית עם מטיילים שהביעו את הסכמתם להשתתף במחקר וחתמו על טופס הסכמה 

מדעת. כל ראיון נמשך בין 45 דקות לשעה ורבע. הראיונות כולם הוקלטו ותומללו, ובנוסף 

נרשמו בזמן אמת הערות ביומן החוקר אשר תיארו תגובות גופניות, הבעות פנים ושתיקות, 

או הפסקות ברצף הדיבור. 

אליו  הגיעו  המטיילים,  של  המגורים  במקום  שבועיים  במשך  שהה  שהחוקר  כיוון 

לגישה  בהתאם  וספונטניות.  וולנטריות  שהיו  המחקר,  לנושא  מהם  נוספות  התייחסויות 

זמן  החוקר  ביומן  נרשם  זה  מידע  גם   )Appadurai, 1988;  1990 )גירץ,  האנתרופולוגית 
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קצר לאחר התקבלותו, ושימש כחומר עזר בניתוח הממצאים. כל התמלולים נקראו, וסומנו 

בהם נושאים מרכזיים שעלו בראיונות ויצרו תת קטגוריות. בשלב הבא נעשה חיפוש אחר 

התמות  אותרו  האחרון  בשלב  משנה.  לקטגוריות  קובצו  קטגוריות  ותת  מקשרים,  נושאים 

בין  הקושרות  משמעויות  אחר  מתמיד  חיפוש  תוך  המחקר  עיקרי  את  שייצגו  המרכזיות 

התמות והמשמעויות המבדילות ביניהן )שקדי, 2003(. 

סוגיות אתיות

כל המטיילים שהשתתפו במחקר ביטאו את הסכמתם להתראיין בתגובה לבקשת החוקר. כל 

מרואיין מזוהה במחקר על פי המספר הסידורי של הריאיון. כללי האתיקה נשמרו גם בעת 

התצפיות הישירות והעקיפות ובשיחות הבלתי פורמאליות שביצע החוקר בשדה, וכן בעת 

 .PSP-כתיבת העבודה. עבודה זאת קיבלה את אישור ועדת הלסנקי ותוכנית ה

ממצאים
חבריה,  בין  היחסים  מערכת  גודלה,  אספקטים:  בארבעה  הקבוצה  את  בוחנים  המטיילים 

שבו  האופן  זה  מסוימת  במידה  החלטות.  בה  מתקבלות  שבו  והאופן  בה,  להשתלב  הסיכוי 

יעילה כיוון שהיא  זו אמנם פשטנית, אבל היא גם  הם מגדירים ומסווגים קבוצות. חלוקה 

לחפש  או  אליה  להצטרף  ברצונם  אם  ולהחליט  קבוצה  כל  בזריזות  לאפיין  להם  מאפשרת 

קבוצה אחרת. 

פעמי שלה,  החד  האופי  ואת  קבוצה  כל  ייחודיותה של  את  מציינים  המטיילים  מרבית 

כאילו הייתה ישות מובחנת: “אתה פוגש המון סוגים של אנשים, גם כאלה שמטיילים לבד, 

כאלה שמטיילים בקבוצה. לכל קבוצה יש אופי משלה כזה, ככה מתגבשת לה קבוצה סביב 

איזה אופי מסוים“ )1(. “כל קבוצה יש לה את ההתרחשויות שלה“ )28(.

של  קבוצה  גודלן.  הוא  הקבוצות  את  המטיילים  אומדים  שבאמצעותו  חשוב  מאפיין 

ביחד.  כולם  לטייל  חבריה  על  מקשה  אשר  גדולה,  לקבוצה  כבר  נחשבת  מטיילים  עשרה 

מרבית המטיילים מעדיפים לטייל בקבוצות של ארבעה: “רביעייה זה ממש נוח. זה מאוד 

כלכלי עם המוניות. הסיבה העיקרית להיות בקבוצה כזאת היא שתמיד יש עם מי לדבר“ 

)5(. “החיסרון בקבוצה גדולה זה העניין שלפעמים אתה תצטרך להתפשר. בקבוצה גדולה 

זה גם הרבה דעות וכל אחד גם רוצה משהו אחר וכל אחד ביום אחר לפעמים זה לא מסתדר. 

משהו שבקבוצה קטנה יותר קל“ )22(.

בין החסרונות מתארים המטיילים את  ויתרונות.  יש חסרונות  גדולות  לטיול בקבוצות 

בין  מבחינים  המטיילים  כולם.  על  מקובלות  שיהיו  החלטות  לקבל  והקושי  הקונפליקטים 
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קבוצות שהקשרים בין חבריהן רופפים וקבוצות בעלות קשרים הדוקים. הקשרים ההדוקים 

בתוך קבוצה באים לידי ביטוי בחוויה של תמיכה בין חבריה, ויכולת להתחשב: “דבר ראשון 

אני חושב על הקבוצה ושם את עצמי בצד“ )10(. “לקנות חבר זה לפעמים פשוטו כמשמעו 

לוותר לו“ )18(.

מערכות  על  מתבונן  המטייל  קבוע.  אינו  הקבוצה  בתוך  המטייל  ותפקידו של  מקומו 

היחסים הפנימיות ושואל את עצמו האם הוא רוצה להיות חלק מהם: “הייתי רוצה להיות 

)17(. יחד עם זאת לעיתים מתעורר פחד מפני דחייה:  בתוך הקבוצה הזו. איזה כיף להם“ 

את  שואלים  שהמטיילים  השאלות  אחת   .)17( מדחייה“  מפחדת  אלי,  שיבואו  מחכה  “אני 

עצמם לגבי ההצטרפות לקבוצה היא מה מידת הדמיון בינם ובין שאר חברי הקבוצה: “לרוב 

 ,22 ורובם בני  יש לי רגשי נחיתות בתוך קבוצה בקטע של הגיל בגלל שאני בת שלושים 

.)4( “21

חלק מהמטיילים בוחנים את הקבוצות דרך תהליכי קבלת ההחלטות המתקיימים בהן: 

“אני רוצה להשתייך לקבוצות דמוקרטיות, שבהן ההחלטות מתקבלות על פי רוב בתהליך 

של דיאלוג שבו אנשים חייבים להתפשר“ )29(. 

קונפליקטים גלויים וסמויים בקבוצה

רבים מהמרואיינים התייחסו לקבוצה כאל הזדמנות להתבונן במראה )Foulkes, 1964; תודר 

ווינברג, 2006(: “אתה יכול להסתכל על עצמך ולהסתכל גם על כולם וגם אנשים מסתכלים 

טובה  צורה  לי  נראית  וזאת  דרך האחרים  גם  לחוות את עצמם  רוצים  אנשים תמיד  עליך. 

להכיר את עצמך“ )10(. “בסנטיאגו שני חברים שלי באו אלי ואמרו לי שאני קצת שתלטן 

בענייני הבנות נגיד כשאני רואה מישהי יפה אני אומר היא שלי“ )2(.

את   )Foulkes, 1964( פוקס  תיאר  שבו  האופן  את  הזכיר  המטיילות  אחת  של  התיאור 

מחוץ  כשאתה  וגם  הקבוצה  בתוך  כשאתה  “גם  בקבוצות:  )mirroring) המתרחש  השיקוף 

לקבוצה אתה לומד המון על עצמך ועל איך אני בתוך קבוצה ועל איך אני לבד. אתה מתחיל 

לחשוב על איך אני נראה בפני הקבוצה ואיך אני רוצה להיראות בפני הקבוצה. מה אני רוצה 

לשפר, מה טוב אצלי מה לא טוב אצלי, מה הייתי מעדיף“ )1(. נראה כי קבוצות המקיימות 

ההתנהגות  על  לקבל משוב  ממשית  הזדמנות  לחבריהן  מספקות  קרובות  יחסים  מערכות 

וההתנהלות שלהם מצד חברי הקבוצה, וכך לומדים להכיר את עצמם ולגבש את זהותם.

מובן שהחיים המשותפים של המטיילים מעוררים גם מתחים וקונפליקטים, חלקם גלויים 

ההתמודדות  לתיאור  בראיון  זמן  הקדישו  המרואיינים   30 מתוך   22 ואכן  סמויים,  וחלקם 

עם הקונפליקטים בקבוצות. כיוון שמדובר בראיון חצי מובנה, עצם הבחירה להקדיש זמן 
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לנושא בחלקו הפתוח מצביעה על חשיבותו. תיאוריהם של המרואיינים התייחסו למערכות 

במישור  קשים  מצבים  עם  להתמודדות  לקבל,  נדרשה  שהיא  ולהחלטות  בקבוצה  היחסים 

קונפליקטים  גם  נוספו  בין המטיילים. לכל אלה  וכן לפערים התרבותיים  והכלכלי,  הפיזי 

על רקע אישי. בחלק הבא אסקור את הממצאים הקשורים בקונפליקטים בקבוצה מנקודת 

המבט של המרואיינים. 

אותן  ולעזוב  לקבוצות  להתחבר  לגיטימי  כי  הייתה  המטיילים  של  המרכזית  התובנה 

וכי  הטיול,  מחוויית  חלק  הוא  קבוצות  בין  המעבר  כי  דומה  מכך,  יתרה  הטיול.  במהלך 

ההתמודדות הרגשית הנלווית לכניסה לקבוצה וליציאה ממנה היא חלק מסך ההתמודדויות 

שמזמן הטיול הגדול. 

העיקרון המוצהר של המטיילים הוא: אני עושה בטיול מה שטוב לי. עיקרון זה מבוסס 

על ההכרה באינדיבידואליזם, כך שמסגרת הקבוצה נתפסת כפרקטיקה יעילה להתמודדות 

עם משימות הטיול. לכאורה, בין האינדיבידואליזם לקבוצתיות קיים ניגוד: או שאדם לבד 

מי  רוצה, אבל  רק מה שהוא  ועושה  צריך להתווכח  לא  לבד  מי שנמצא  ביחד.  או שהוא 

שבוחר להיות ביחד חייב לוותר לאחרים לטובת ההתנהלות הקבוצתית. האפשרות לעבור 

בין מצב של לבד למצב של ביחד נותנת למטיילים לגיטימציה לנוע בין הצרכים והרצונות 

האישיים שלהם ובין הצרכים של הטיול עצמו. אחת המרואיינות אכן הביעה במפורש את 

הכרתה בעובדה שלכל בחירה יש מחיר, והמטייל נדרש לקחת על עצמו אחריות למעשיו: 

 .)1 “אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה“ אמרה אחת המרואיינות )

האתגרים  אחד  לקבוצה.  השייכות  היתה  הממצאים  בניתוח  שעלתה  מרכזית  תמה 

ובה  לקבוצה  להשתייך  היכולת  הוא  המתבגרים  המטיילים  מתמודדים  שאיתם  הגדולים 

בעת לשמור על האינדיבידואליות שלהם בתוכה. חלקם סיפרו כי המניעים שלהם במאמץ 

להסתגל לקבוצה ולמאפייניה הם פרגמטיים. אחד המרואיינים ציין למשל כי הוא עצמו 

לא השתנה, אך הצליח להתאים את עצמו לקבוצה בלי לאבד את הייחודיות שלו: “הבנתי 

ממנה  מושפע  לא  אני  קבוצה  בתוך  כשאני  גם  ובעצם  זמן  הרבה  כך  כל  מטייל  שאני 

28(. המבנה  זה“ ) עם  גמור  ובסדר  אינדיבידואל  עדיין  אני  מדי.  יותר  עליה  ולא משפיע 

המשתנה של הקבוצות מביא להצטרפות של חברים חדשים ופרידה מאחרים. זוהי דינמיקה 

מקובלת בין מטיילים, שהעיקרון המנחה אותה הוא זה: כל עוד טוב לי אני נשאר. כשלא 

טוב לי אני הולך. 

כאשר מתעוררים קונפליקטים שהמטיילים אינם מעורבים בהם ישירות, הם מתלבטים 

פעמים רבות אם מתפקידם להתערב או לא: “אמרתי להם אין דבר כזה מאחורי הגב. ברגע 

שיש לך בעיה ואתה לא מדבר עם הבן אדם אז אתה לא פותר בזה כלום אתה רק מחמיר 
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ברור  בלגן.  לפעמים  יש  “בטיול   .)2( בעיות“  ולפתור  פנים  אל  פנים  לדבר  צריך  אותה. 

וזוכרים  ורוד אבל אחרי שחוזרים שוכחים מזה  שהיו מתחים בשלב הזמני ולא תמיד הכל 

את הדברים הטובים“ )18(. “מי שנכנס כחלק מקבוצה צריך לקחת בחשבון שיהיו ויכוחים 

וקונפליקטים. כשאתה לבד אין לך ויכוחים עם אף אחד - אני רוצה, אני עושה“ )1(.

ההצהרות  למרות  כי  מלמד  לקונפליקטים  המרואיינים  של  ההתייחסויות  ריבוי 

מאוד  עסוקים  המטיילים  עת,  בכל  מהקבוצה  לצאת  וניתן  לגיטימיים  הם  שקונפליקטים 

בעצם קיומם של הקונפליקטים, ובדרך שבה הם מסתיימים. 

סביב  גם  לפעמים  אלא  וויכוחים  קונפליקטים  מתעוררים  יחסים  מערכות  סביב  רק  לא 

החלטות קונקרטיות שהמטיילים צריכים לקבל: “כל העניין של השכרת רכב הביא להרבה 

השווה.  לעמק  הגענו  ובסוף  גדול  יחסית  ויכוח  היה  וזה  שונות,  דעות  לנו  היו  ויכוחים. 

)3(. “חלק מהקבוצה רוצים לעשות מסלול כזה או חלק  בסוף יצאנו לטרק הכל היה כיף“ 

צריך  פתאום  מראש.  לתכנן  יכול  לא  שאתה  הדברים  את  יש  אחר.  מסלול  לעשות  רוצים 

זה בעצם שש  )27(. “שישה אנשים  רוצים ככה“  וחלק  רוצים ככה  ואז חלק  לקבל החלטה 

)15(. מגוון האירועים הקונפליקטואליים  דעות שונות. בסוף יש איזושהי פשרה מסוימת“ 

שהמטיילים תיארו הראה כי נושא קבלת ההחלטות בקבוצות מלווה את המטיילים באופן 

תדיר כחלק ממאפייני הטיול.

תיאורים של ניסיונות להתפשר הופיעו ברבים מאוד מסיפורי המטיילים. ניסיונות אלה 

שואפים להפחית את עוצמת הקונפליקט או להוביל לפרידה לפני עימות אפשרי: “אם יש 

קונפליקטים אז זה סתם דברים שטותיים על אוכל או אטרקציה לא משהו. אני נוהג לזרום. 

אני לא מרגיש שאני שורף אנשים או מתפרק לגמרי, אני לא בא לריב עם אנשים ואם לא נוח 

לך אז סבבה, לך אתה, אני אשאר פה ואחר כך נמשיך. זה האופי שלי“ )19(.

טיול בקבוצות מצמצם באופן משמעותי את יכולתו של המטייל להשיג פרטיות. הקבוצה 

24 שעות ביממה, וכולל עשרות אינטראקציות  מתנהלת ביחד, בקשר אינטנסיבי המתקיים 

יום יומיות: “אתה בתוך התחת של השני כל היום“ )20(. מצב זה שונה מאוד מהחיים שהיו 

לרוב המטיילים בביתם, שם היו המפגשים החברתיים תחומים בדרך כלל ומוגבלים, ובסופם 

חיים  הטבעיות  הקבוצות  חולקות  הטיול  במסגרת  ולעיסוקיו.  לביתו  פונה  אחד  כל  היה 

דינמיים,  לתהליכים  רק  מוגבלים  אינם  בתוכן  המתעוררים  הקונפליקטים  ולכן  משותפים, 

אלא קשורים גם לניהול פרקטיקות מעשיות של חיים.

חלק מן הקונפליקטים בקבוצה נובעים מאי התאמה אישית בין חבריה או מציפיותיהם 

השונות לגבי הטיול. אחד המטיילים סיפר כי טייל עם שני חברים שהעניין המרכזי שלהם 

לבד שעות  עצמו  מצא  המטייל  הכושר.  בחדר  ממושכת  יומית  ושהות  שרירים  פיתוח  היה 
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ביניהם  התעורר  דבר  של  בסופו  עצמו.  הטיול  את  מחמיץ  שהוא  והרגיש  יום  בכל  רבות 

קונפליקט גדול אשר הוביל את חברי הקבוצה לתיאום ציפיות מחודש ואיפשר את המשך 

הטיול המשותף. 

היה  המטיילים  שתיארו  הקונפליקטים  של  המשמעותיים  המאפיינים  שאחד  נראה 

מעשים  לעשות  הקבוצה  חברי  את  הביאה  הקונפליקט  עוצמת  מהמקרים  בחלק  עוצמתם. 

בלתי הפיכים. אחד המרואיינים סיפר למשל על קבוצה של מטיילים שיצאה לטיול במדבר 

המלח בבוליביה, והצטלמה באחד הטלפונים של חברי הקבוצה שמצלמתו היתה משוכללת 

יותר משל האחרים. לאחר שעזבו את המדבר פרצה מריבה בין חברי הקבוצה, ובשעת הכעס 

מחק בעל הטלפון את התמונות של כל חברי הקבוצה. 

הם  כי  מגלה  בקבוצות המטיילים  לקונפליקטים  הנושאים הקשורים  בחינה של מכלול 

2. הציר של מערכות היחסים בין  1. ציר ההחלטות הקונקרטיות.  נעים על שלושה צירים: 

חברי הקבוצה והשונות האישית והתרבותית ביניהם. 3. הציר האישי של ההעדפות והיכולת 

בעוצמתם  תלוי  הקונפליקטים  של  אופיים  קונפליקט.  במצבי  ולפעול  להתפשר  להסתגל, 

וגם באופן שבו הם נפתרים: לעיתים הבעיה נפתרת, לפעמים מתעלמים ממנה, ויש מקרים 

שבהם לא מצליחים להתגבר ולהכיל אותה. כך או כך נראה שעצם קיומם של הקונפליקטים 

והצורך להתמודד איתם הם רכיבים חשוב בחוויית הטיול )בן אשר, 2019(.

מנהיגות בקבוצה

בה  שהחברים  השונים  לתפקידים  רב  מקום  מקדישה  הקבוצתי  הטיפול  בתחום  הספרות 

גם  כי  עולה  מהראיונות   .)Shulman, 1999( עליהם  מטילה  הקבוצה  או  לעצמם  בוחרים 

המטיילים ערים לנושא זה: “יש תפקידים בתוך הקבוצה ואתה לא בהכרח רוצה את התפקיד 

שהקבוצה נתנה לך. בדרך כלל גם לא שואלים אותך, זה נבנה באופן טבעי. מלבישים לך את 

התפקיד אז לפעמים אתה לא רוצה את התפקיד הזה ואז אתה כבר סובל. הקבוצה מכתיבה 

לך הרבה פעמים מה לעשות“ )11(. “לכל אחד יש תפקיד בקבוצה. ידעתי מה המקום שלי 

זה שלוקח את  אני  מוביל. בדרך כלל  אני  פה.  די המשיך  גם  וזה  בדרך כלל בתוך קבוצה 

האחריות כזה אני לוקח של מה עושים, איך, מתי, איך משלמים, מאיפה כאילו למצוא איך 

הכי טוב לעשות מה ומתי ואיך“ )26(.

ולנושא  המנהיג,  של  זה  הוא  בקבוצה  ביותר  המשמעותי  התפקיד  כי  ספק  אין 

המנהיגות בקבוצה יש חשיבות רבה לצורך הבנת ההתנהלות של קבוצות המטיילים. גם 

עדויות המטיילים הדגישו את המשמעות של תפקיד זה. בקבוצות המטיילים המנהיגות 

בכישורים  חוזקה   .1 מרכיבים:  שני  של  משילוב  הנובע  פורמאלי,  בלתי  תפקיד  היא 
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הנדרשים בעבור הקבוצה, כמו ידע, שפה, התמצאות גיאוגרפית וקשר עם האוכלוסייה 

המקומית. 2. אישיות שיכולה לתת מענה לחברי הקבוצה בהיבטים של לכידות, שייכות, 

ביטחון ומשען.

קיומו של מנהיג בקבוצה מאפשר לחברים האחרים בה להיות פאסיביים יותר ולהתאמץ 

פחות: “אני רואה פה קבוצות שיש בהם איזה אחד שיודע ספרדית וכל השאר לא יודעים, 

והם סתם מאזינים. כשאתה לבד אתה עושה הכול בעצמך ולומד הרבה יותר, גם הרבה יותר 

קשה לך אבל אתה לומד הרבה יותר“ )2(.

אחד המרואיינים העיד על עצמו שהוא מנהיג הקבוצה שלו: “ראיתי על עצמי שאני אוהב 

להיות מן המובילים. אם אין מי שמזיז את העניינים יאללה בוא נעשה את זה. אני סוגר את 

זה. אם אין את המישהו הזה לא זזים. הקבוצה פשוט תיפול במקום“ )14(. עוד סיפר המטייל 

באותו ראיון כי עד הטיול הגדול לא הכיר את התכונה הזאת בעצמו, והבחירה שלו ליטול 

את המנהיגות בקבוצה הפתיעה גם אותו. עוד מטיילים סיפרו כי הגילוי שביכולתם להנהיג 

קבוצה היה חוויה אישית משמעותית אשר הפכה בעבורם לאחד משיאי הטיול. 

חברי  בין  המתקיימים  השליטה  למאבקי  גם  מודעים  המטיילים  כי  עולה  הראיונות  מן 

קבוצה דומיננטיים: “יש קבוצה של מנהיגים הם לא מסתדרים ביחד כי יש יותר מדי אגו“ 

)5(. במצבים כאלה יתרון המנהיגות הופך לחיסרון מפני שהקבוצה משקיעה את משאביה 

במאבק בין המנהיגים ולא במשימה. 

הייחודיות של הקבוצות הישראליות

בקבוצות  החברים  של  הייחודי  האופי  את  להגדיר  ניסו  זה  במחקר  המרואיינים  כאשר 

אחרים  שמקבלים  וקלילים,  אופטימיים  שמחים,  כאנשים  אותם  תיארו  הם  הישראליות 

בזרועות פתוחות: “תמיד עם חיוך“ )1(. דומה כי אידיאליזציה זו של הקבוצות הישראליות 

מבטאת את משאלותיהם של המטיילים להשתייך לקבוצות בעלות אופי חברתי פתוח, שקל 

להיקלט בהן: “לא סתם יש פה הוסטלים של ישראלים שאנשים מגיעים כי הם רוצים להיות 

חלק מזה“ )2(.

1. מטיילים שאוהבים  אחד המטיילים אבחן שלושה סוגים של קבוצות של ישראלים: 

יהיו  שהם  חייב  לא  זה  וטבע.  אדמה  של  כאלה  חבר'ה  “הם  לטרקים:  ולצאת  לטייל 

3. הישראלים שהכי חשוב להם  2. אוהבי מסיבות, בילויים וסמים.   .)29 ( מטכ“ליסטים“ 

המטיילים  איך  תיאר  הוא  ובשיתוף.  הדדית  בערבות  בצורך  ומתאפיינים  ביחד,  להיות 

של  דקות  חמש  אחרי  כבר  אליהם  להצטרף  ישראלי  מטייל  כל  יזמינו  השלישי  הסוג  מן 

היכרות: “זה משהו מאוד ישראלי. זה הפואנטה. זה באמת מאוד ישראלי. הם יראו אותי 
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29(. מרואיין זה תלה את אופיים של  הולך לבד ויגידו אין מצב שאתה יושב ואוכל לבד“ )

המטיילים מן הסוג השלישי בתחושה של מטיילים צעירים שדווקא משום שיצאו מארץ 

עמוסה בשסעים פוליטיים עליהם להיות מאוחדים: “כמו שזוג שהרבה פעמים יריב בבית 

29(. הוא סיפר  אבל בחוץ הם יהיו מאוחדים ויגנו אחד על השני, אז פה זה אותו הדבר“ )

במקום  שהיו  הישראלים  וכל  מקומי,  במועדון  בקטטה  שהסתבך  ישראלי  על  ששמע  גם 

התייצבו מיד לצידו, אף על פי שלא הכירו אותו כלל. את דבריו בנושא סיכם כך: “באמת 

 .)29 כל הישראלים הם חברים“ )

גם מדבריהם של מטיילים אחרים עלה כי קיימת ציפייה למערכת יחסים קרובה עם 

26(. “הרגשתי בבית רק  חברי הקבוצה מעצם היותם ישראלים: “ אתה ישראלי ונגמר“ )

מרגיש  זה  לישראלים.  צ'ק  צ'יק  ומתחבר  מכיר  אתה  זה  “בטיול   .)15 ( הישראלים“  עם 

.)14 בנוח“ )

אחד המרכיבים החשובים ביותר למטיילים הוא תחושת הביטחון. את התחושה הזו הם 

שואבים ביתר קלות מן הקבוצה הישראלית מאשר מן השהייה בקבוצות אחרות: “אני חושבת 

שההסתובבות בקבוצה שאנחנו מכירים נותנת לנו איזושהי תמיכה וביטחון שאנחנו צריכים 

קבוצות.  לעצמם  אוספים  הם  ולכן  הזאת  התמיכה  את  צריכים  האנשים  רוב  טיול.  במהלך 

חלק מהיתרונות זה באמת תחושת הביטחון. נכון, זו תחושה נעימה“ )15(. “רוב הישראלים 

נוח לטייל בקבוצה, תמיד יש לך את המקום הבטוח. כל  מטיילים פה בקבוצות. זה מאוד 

)1(. “טיילתי עם חבורה אירופאית  בעיה שיש אז יש איתך עוד מישהו שירגיע, שיתמוך“ 

אבל לא יכולתי לסמוך עליה“ )12(. “אני אישית מעדיפה להיות בקבוצה של ישראלים. זה 

להרגיש בטוח“ )17(. העדר ההיכרות המוקדמת של המטיילים הישראלים מתבטלת על ידי 

מציאת מכרים משותפים או קווי רקע ביוגרפיים דומים: “עוד סוג של רשת ביטחון“ )6(. 

קבוצות מתהוות ומתפרקות 

בשונה מקבוצות מובנות בתוך ארגונים, קבוצות המטיילים מתהוות ומתפרקות ממגוון רחב 

של סיבות, שחלקן קשורות לאופי הטיול ויעדיו וחלקן נובעות מסיבות חברתיות ואישיות. 

נראה כי הדינמיות של ההתהוות וההתפרקות מעניקה ביטוי למכלול מרכיבי הקבוצה )בניית 

הקבוצות, גיבושן, הקונפליקטים, הדרך לחיות בתוך קבוצה או לוותר עליה( ומהווה חלק מן 

החוויה הכוללת של הטיול הגדול.

אחד הנרטיבים המרכזיים שחזרו ברבים מן הראיונות היה הרצון של המטיילים להתאים 

לטובת  הכף  את  שהיטו  מטיילים  כך  משום  אולי  מוחלט.  באופן  לרצונותיהם  הטיול  את 

“החברים  כקונפליקט:  הוויתור  את  תיארו  המקורי  רצונם  על  זמני  באופן  וויתרו  הקבוצה 
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עם  להמשיך  האם  בקונפליקט  ממש  הייתי  אני  לקרנבל.  נסעו  לא  בהתחלה  איתי  שטסו 

החלטתי  שאיתי,  החברים  על  לוותר  רוצה  לא  שאני  החלטתי  חלום.  להגשים  או  הקבוצה 

ללכת עם הקבוצה וזה התברר כהחלטה נכונה“ )1(.

ההטיות השונות של הפועל “התפצל“ הופיעו בשכיחות גבוהה מאוד בדברי המרואיינים, 

של  בחוויה  מרכזית  תמה  היא  הקבוצה  של  וההתפצלות  ההתחברות  שאלת  כי  ונראה 

המטיילים: “עשיתי כמה טרקים עם אותן בנות ועם כמה ישראלים שהיו שם בהוסטל ולאחר 

המשיכה  אחת  כך  אחר  התפצלו.  הן  וגם  ביחד  המשיכו  הבנות  שתי  התפצלנו.  בעצם  מכן 

לבד וגם אני המשכתי לבד. זה לא חוזה חתום, אף אחד לא אומר שחייבים להמשיך לטייל 

עם מישהו )4(.

למצב היחסים בתוך הקבוצה משקל רב בהחלטה אם להישאר בקבוצה או לפרק אותה: 

ואז  נושאים משותפים, חברים משותפים  בדרום.  ישראלים  לקבוצה של חבר'ה  “התחברנו 

החיבור מתחיל. גם היה לנו את אותו מסלול בטיול אמרנו טוב בוא נמשיך ביחד ואז הקשר 

חשבת  שלא  דברים  זה  מיטה,  ליד  מיטה  לפעמים  הוסטלים,  באותם  ביחד  ישנים  מתחזק. 

בחיים שאתה תטוס לאנשהו תפגוש מישהו ובסוף אתם החברים הכי טובים, זה לא משהו 

שתכננת לפני הטיול“ )18(. 

אמנם לא בכל הקבוצות שוררת אידיליה שצולחת את הקשיים היום יומיים, אך הנורמה 

המאפשרת להתפצל ולהתחבר מקובלת על המטיילים, וחלקם שומרים על קשרים וחברויות 

בצ'ילה  הקשים  הטיולים  אחד  ״בשביל  מתפרקת:  שהקבוצה  לאחר  גם  קבוצה  חברי  עם 

חיפשתי שותפים, ופגשתי שם חבר'ה מהארץ. זאת הייתה החלטה כייפית שטיילתי עם עוד 

שני חבר'ה חודש וחצי רצוף, זה היה מאוד משמעותי, הטרק הזה הוא בעצם גיבש אותנו עד 

שהתפצלנו“ )29(.

דיון

מרכזי  נושא  הוא  משמעותיים  חברתיים  מפגשים  לקיים  הרצון  כי  מעלה  הראיונות  ניתוח 

התרמילאים  בקרב  קודמים,  במחקרים  שהתקבלו  לממצאים  זהה  זה  ממצא  הגדול.  בטיול 

Cohen, 1973; Maoz 2007;( בפרט  הישראלים  והתרמילאים  בכלל,   המערביים 

מתקיימות  הקבוצתי  הטיפול  בחקר  המתוארות  הדינמיות  הקבוצות   .)Uriely et al., 2002

קבוצות  ולעומתם  ועוד(,  סדנאות  חדרי  הרצאה,  )חדרי  נוחים  פיזיים  בתנאים  כלל  בדרך 

גם  ולעיתים  מאתגרים,  פיזיים  בתנאים  משתנים,  אוויר  מזג  בתנאי  מתנהלות  המטיילים 

החברתיות  האינטראקציות  על  השפעה  יש  אלה  לכל  חרדה.  לעורר  שעלולות  בנסיבות 

רק  איננה  ביניהם לפעמים  )Capurso & Borsci, 2013(, שהתלות ההדדית  בין המטיילים 
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את  יותר  שמשקף  באופן  לפעול  נוטים  אנשים  דחק  במצבי  ממש.  קיומית  אלא  חברתית 

החוויות הראשונות, הפנימיות שלהם, המתקשרות לחרדות ופחדים לא מעובדים, שלא עברו 

באלטרנטיבות  להתנסות  מאפשרים  אלו  מצבים  דווקא  זאת,  עם  יחד  סובלימטיבי.  תהליך 

פעולה חדשות )Johnson et al., 2011( ולממש התנהגויות אישיותיות ייחודיות. 

עיקר תשומת הלב בראיונות הופנתה לעבר מערכות היחסים בקבוצה הפועלת כקבוצה 

נפוץ  והוא  הישראלים  המטיילים  את  רק  מייחד  איננו  טבעיות  בקבוצות  הטיול  טבעית. 

הקשר  רמת  כי  אם  הדדית,  לעזרה  מקור  מהוות  הקבוצות  בכלל.  בתרמילאות  ומקובל 

ובחלק מהקבוצות מתקיימים קשרים  הדוקים,  מחייב קשרים  אינו  חבריהן  בין  המתהווה 

האישי  הביטחון  אכן  כי  דומה  ביטחון.  כרשת  המטיילים  המשמשים את  בלבד  רופפים 

בתוך קבוצה הוא המרכיב המשמעותי ביותר בעבור המטיילים, וביטחון זה מורכב מהיבט 

והבין אישיים המתרחשים בקבוצות סמויים מן  והיבט חברתי. התהליכים האישיים  פיזי 

העין וקשה להצביע בבירור על שלבי ההתפתחות של הקבוצה או על המיקום של חברים 

בקבוצה בתהליך זה. 

החברתיות  המערכות  על  ביותר  המשפיעים  הגורמים  כי  מצאו  מחקרים 

הקבוצה לחברי  המשותפות  והתרבותיות  החברתיות  האמונות  מערכות  הן   בקבוצות 

אתגרית  בסביבה  קבוצות  של  דינמיקה  שבחנו  ממחקרים   .)Sibthorp & Jostad, 2014(

ומסוכנת כמו טיפוס הרים או שיט קיאקים נמצא כי הגורם שסייע לקבוצה לעמוד במשימה 

יותר מכול היה החוויה החברתית )Asseng et al., 2013(, וכי אינטראקציות חברתיות בין 

תרמילאים הן למעשה אחד המניעים העיקריים לנסיעה )Noy, 2004(. הקבוצה מאפשרת 

שייך  היה  שאליהן  השונות  הקבוצות  בו  שהשאירו  העקבות  את  לחקור  הזדמנות  לאדם 

בחייו בפועל, ועדיין הוא שייך אליהם בחייו הפנימיים.

לוינס קיים.  אני  משמע  משתקף  אני  כאשר  כי  אומר   )Kohut, 1971(  קוהוט 

)Levinas, 1984( טוען כי ראיית האחר והשיקוף העצמי המתלווה לכך הופכים למחויבות, 

להכרה בחירות וגם לאחריות שאדם לוקח על עצמו. ניתן קשר זאת לתהליכי המחויבות 

 .)Marcia, 1980( והאחריות שהם היעד של גיבוש הזהות בהתבגרות

המטיילים הרבו להתייחס בראיונות לתרומה של הקבוצה להתבוננות הפנימית שלהם 

ולאופן שבו הם בחנו את זהותם כדומים או שונים מאחרים: “אתה יכול להסתכל על עצמך 

10(. הממצאים מראים כי המרואיינים  ולהסתכל גם על כולם וגם אנשים מסתכלים עליך“ )

נתנו מקום נרחב לתיאור קונפליקטים בקבוצות המטיילים בהקשר של מערכות יחסים בין 

חברי הקבוצה, קבלת החלטות, התמודדות עם קשיים, נורמות חברתיות שונות, התנהלות 

מרכיבים  כמה  על  נשענה  הקונפליקטים  עם  ההתמודדות  אישית.  התאמה  ואי  כלכלית 
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אותה,  לעזוב  נתון אפשר  רגע  ובכל  נעשית מבחירה  בקבוצה  כי השהות  הידיעה  שונים: 

וההבנה כי הפשרות הן חלק מן המיומנויות המקדמות השגת מטרות ולא סימן לחולשה.

כלומר  אינסטרומנטלית,  היתה  בקבוצה  קונפליקטים  לפתרון  המוטיבציות  אחת 

נבעה מהידיעה שלמרות אי ההסכמות יש תועלת רבה בקיומה של הקבוצה, כיוון שיש 

לה יתרונות לוגיסטיים וכלכליים המאפשרים את המסע אל האטרקציות. דומה כי דווקא 

הקונפליקטים שמתגלים בקבוצה מחזקים את תהליך ההתבגרות של חבריה ועוזרים להם 

למרות  בקבוצה  להישאר  הבוחרים  המטיילים  ומובחנות.  עצמאות  אוטונומיה,  לפתח 

הקונפליקטים. הם לומדים כי לכל בחירה יש מחיר, ועליהם לקחת על עצמם אחריות.

יתרון אקדמי  בניגוד לקבוצה הטיפולית, הדינמית, למנהיג בקבוצת המטיילים אין 

ניסיון ואין לו עליונות פורמלית על פני חבריו לקבוצה. המנהיגות  מקצועי, הוא חסר 

בטיולים  הנסיבות.  פי  על  להשתנות  ויכולה  ואותנטית,  ספונטנית  היא  אלה  בקבוצות 

כאלה “נולדים“ מנהיגים חדשים, שלא תפסו את עמדת המנהיגות בשום קבוצה בעבר. 

מבחינת המטיילים מנהיגות זו מקבלת לגיטימציה אינסטרומנטלית כל עוד היא משרתת 

את צורכי הקבוצה. 

רבה  במידה  קשורה  הקבוצות  של  לתפקידן  המטיילים  הרבה שמייחסים  החשיבות 

לתחושת הערבות ההדדית, הביטחון והלכידות שמשרה הקבוצה. אולי משום כך, קבלת 

עזרה מתרמילאים ישראלים נראית כדבר מובן מאליו, ומחויבת על פי הקוד הנורמטיבי 

הישראלי, בין אם המטייל הכיר קודם את המטייל הישראלי האחר ובין אם לאו. סיפורי 

בקרב  מרכזי  מקום  מקבל  זה  נרטיב  כי  מלמדים  המרואיינים  שהציגו  ההדדית  הערבות 

.)30 המטיילים וגם משרה עליהם ביטחון: “ישראלים בחו“ל זה עם שונה“ )

אליה  נכנסים  שחברים  כקבוצה  מוגדרת  רכבת“  “קבוצת  המקצועית,  בספרות   

נתן   )Foulkes, 1964 ( שפוקס  המקצועי  השם  להישאר.  מחויבות  ללא  ממנה  ויוצאים 

לקבוצות כאלה הוא “slow open groups“. המשתתפים בקבוצה מסוג זה אינם אחראים 

וצריכה  משתתף,  של  עזיבה  כל  עם  מופרת  בה  הנוצרת  והאינטימיות  יציבותה,  על 

עם  ההתמודדות  המטיילים,  אצל  חדש.  משתתף  של  הצטרפות  כל  עם  מחדש  להיבנות 

חלק  היא  והמתפרקות  המתהוות  בקבוצות  חברתיות  יחסים  מערכות  של  דינמיקות 

מהגיוון ומהחוויות המצטברות של המטיילים בטיול הגדול. התובנה המרכזית של רבים 

יתרה  הטיול.  במהלך  אותה  ולעזוב  לקבוצה  לחבור  לגיטימי  כי  הייתה  מהמרואיינים 

וההתמודדות  הטיול,  מחוויית  חלק  היא  שונות  קבוצות  בכמה  החברות  כי  דומה  מכך, 

וליציאה ממנה היא חלק מסך ההתמודדויות שמזמן  הרגשית הנלווית לכניסה לקבוצה 

בלבד,  טכנית  כפעולה  הקבוצה  חברי  בעיני  נראות  מההתפצלויות  הגדול. חלק  הטיול 
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והקשרים עם חברי הקבוצה שנעזבה נמשכים באמצעות הרשתות החברתיות, ומשמרים 

את האפשרות לשוב ולחבור בהמשך המסע. 

מגבלות המחקר
אין המחקר מכיל את המבט  הטיול  בעיצומו של  עם המרואיינים  נערכו  כיוון שהראיונות 

כאלה  להיות שראיונות  יכול  זמן.  של  הטיול ממרחק  על משמעות  הרטרוספקטיבי שלהם 

הדינמיקה  של  נוספים  היבטים  להאיר  שעשוי  נוסף  מחקר  החוויה.  על  חדש  אור  יזרו 

בקבוצות המטיילים יוכל לבחון את התופעה של הצטרפות הורים לטיול “הילדים“. בנוסף 

כדאי לזכור כי מתודולוגיית המחקר על קבוצות מהווה אתגר, משום שכמו בכל “אולם של 

מראות“ יש משמעות לשאלה היכן עומד החוקר, על מה הוא צופה, ומה נעלם מעיניו. 

סיכום

ההתבגרות,  במסע  הגדול  הטיול  של  הרבה  החשיבות  לגבי  רבות  תובנות  מעלה  המחקר 

והחשיבות הרבה של השייכות לקבוצות של מטיילים בעלי זהות דומה. 

ממלכת  של  מחצבתו  צור  איתקה,  על  כותב  קוואפיס  קונסטנטינוס  היווני  המשורר 

ְמאֹד/  ּדְַרּכְָך  ּתֱֶאַרְך  ּכִי  ׁשְַאל  ִאיתָָקה/  ֶאל  ַּבּדֶֶרְך  ּתֵֵצא  “ּכִי  הבאות:  השורות  את  אודיסאוס, 

ְמֵלָאה ְּבַהְרַּפתְָקאֹות, ְמֵלָאה ְּבדַַעת“ )ברונובסקי, 1993(. החזרה הביתה היא סופו של מסע, גם 

כאשר החוזר כבר אינו זהה לאיש שיצא לדרך. בסיפור של הגיבור, המיתוס של המסע הוא 

נקודת מבט חדשה, תובנה חדשה  לבניית  הזדמנות  אנושית שבה כל מכשול מעניק  חוויה 

וצמיחה רוחנית. בעבור רבים מהתרמילאים, הטיול הגדול הוא חוויה של פעם בחיים. כל 

אחד מהמטיילים שרואיין למחקר היה גיבור אישי של מסעו, מסע של יחיד שבו בזמן הוא 

גם מסע של קבוצה. 
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