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ליבה של האנליזה הקבוצתית שלי 
מעבר לדחייה, לתהילה ולמטריצת החיילים 

רובי פרידמן

זו  כולנו נתונים להשפעת קרובינו והחברה הסובבת אותנו, ולעתים קרובות השפעה 

גדולה מכפי שאנחנו משערים. השפעות כאלה עלולות ליצור הפרעות יחסים ולעורר 

היא  אנשים,  בין  המתקיימת  העמוקה  הרגשית  התקשורת  החיילים.  מטריצת  את 

המחוללת שינוי, יוצרת איום על קהילה, מניעה למימוש השאיפות לתהילה, ומגבירה 

בקרב חבריה את צורכי ההשתייכות ואת חרדות הדחייה. מוטיבציות אנושיות בסיסיות 

אלה משפיעות על קשרים ומשנות את החברה בכלל. שילוב מושג התהילה בחשיבתנו 

מושג  ללא  רבים.  חברתיים  מצבים  של  להבנה  לתרום  יכול  והתיאורטית  הקלינית 

יחידים,  מוטיבציות שונות של  או  פוליטיקאים  להבין הצלחה של  נוכל  לא  התהילה 

קהילות ועמים. מאידך, הפנטזיה על הבטחה של “אי דחייה״ במשפחה מאפשרת הגנה 

מפני חרדות הדחייה. 

חייב  המשפחה,  של  מודע  בלתי  כהמשך  המשמשת  הקטנה,  בקבוצה  המטפל 

הדרושה  ההגנה  את  מספק  אי–הדחייה״  “ביטחון  שבו  מוגן  מרחב  בקבוצתו  לייצר 

תהליכים  להדגים  יכולה  חלומות  עם  בקבוצה  העבודה  שינוי.  תהליכי  של  להנעה 

אינטרסובייקטיביים כאלה, העמוסים חדשנות טיפולית. 

מתוך עבודתם הטיפולית, במשך השנים לומדים אנליטיקאים קבוצתיים לסמוך 

על הקבוצה הטיפולית, ולהובילה למצב שבו היא יכולה לסמוך על עצמה. כך משנה 

הטיפול הקבוצתי האנליטי את הפרדיגמה הטיפולית הקלאסית, מתוך הנחה שחלק 

מהטיפול יתחולל דרך פעולה הדדית של המשתתפים. כדי שתהליך זה יצליח חייב 

המטפל ללמוד כיצד מקדמים תקשורת חופשית ככל האפשר, ולנוע לתפקיד פחות 

מרכזי בקבוצה. עם הזמן הוא לומד להשתמש בשלושה חלקי ה״לא–מודע״ : האישי, 

הדינמי והבסיסי - שכולם פרספקטיבות של כל מטריצה קבוצתית.

ואף להנעת  דינמיקות חברתיות,  הקבוצה הגדולה היא המקום המיטבי לפענוח 

שאנשים  כדי  מוכל.  רב–שיח  המאפשר  המוני  מפגש  מרחב  שזהו  כיוון  שינויים, 

בשתי  אותה  עטפתי  הגדולה  בקבוצה  מהשימוש  המיטב  את  להפיק  יוכלו  מהשורה 

היטב  אותנו  שימשה  היא  הסנדביץ'״.  “מודל  זו  לגישה  וקראתי  קטנות,  קבוצות 

בקונפליקטים רבים. 
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בלונדון   ,2019 ובספטמבר  במאי  שהעברתי  פוקס״  “הרצאות  על  מבוסס  זה  מאמר 

ובישראל.

קבוצה  סיפור–החלום,  דחייה,  חרדת  תהילה,  אנליטי,  קבוצתי  טיפול  מפתח:  מילות 

גדולה, מטריצת החיילים, מודל הסנדביץ' 

פרטית  פרקטיקה  בעל  קבוצתי,  ואנליטיקאי  קליני  פסיכולוג  פרידמן,  רובי  ד״ר 

בחיפה. לימד באוניברסיטת חיפה, ומלמד במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית, שהיה 

ונשיא  קבוצתי,  ולטיפול  להנחיה  הישראלית  העמותה  של  לשעבר  יו״ר  ממייסדיו. 

בכיר  קבוצתי  אנליטיקאי   .)GASi( הבינלאומית  הגרופאנליטית  החברה  של  לשעבר 

במסגרת  קונפליקטים  בפתרון  פעיל   .)SGAZ( ציריך  של  קבוצתית  לאנליזה  במכון 

ה-IDI) International Dialogue Initiative( להידברות בין מערב לאסלאם. חיבר ספר, 

מעל 50 מאמרים, וערך )במשותף( שלושה ספרי מאמרים.

בני אדם הם יצורים “חברתיים״. לעתים קרובות עלולה חרדת הדחייה להפוך לדחף הבסיסי 

ככל  מצליח  אדם,  אף  בהשתייכות.  שלו  ובצורך  אדם  של  היחסים  מערכות  בבסיס  השוכן 

שיהיה מבחינה חברתית, אינו משוחרר לחלוטין מחרדת הדחייה, ולכולנו יש יכולות לגרש, 

 Urlich,( קליניים  ומחקר  ניסיון  הזולת.  את  מאתנו  להרחיק  או  מעלינו  לקרוע  להשליך, 

2004( מעידים כי דחייה מאיימת על קיומן של קבוצות אנליזה, בעוד שהשתייכות וביטחון 

מעודדים תקשורת רגשית. אני מוצא קשר בין השתייכות ותהילה אישית. הידיעה שמישהו 

כהצלחה,  נחווית  ולקהילות  לקבוצות  ההשתייכות  תהילה.  של  תחושה  בו  מעוררת  “in״ 

ומעוררות שביעות רצון ובריאות, ויש להתייחס אליה באנליזה הקבוצתית.

הדוגמא הקלינית הבאה מגיעה מקבוצת האנליזה שלי, וממחישה את הדיאלוג המתקיים 

נפגשה  המתוארת  הקבוצה  ותהילה.  טראומה  ובין  בהשתייכות,  וביטחון  דחייה  חרדת  בין 

שבעה  בה  נכחו  הקיץ  חופשת  שלאחר  השני  במפגש  שנים:  עשרות  במשך  בשבוע  פעם 

חברים - ארבע נשים ושלושה גברים - בין הגילים 32 ו-77. משתתף אחד היה חסר. בדוגמא 

שהיא  משום  כערבים/יהודים  המשתתפים  של  הלאומית  השתייכותם  את  אציין  המתוארת 

המתואר,  במפגש  מתוחה  נראתה  אמל  שונות.  בסיס  למטריצות  השתייכותם  את  מגדירה 

והתקשתה להמתין לתורה:
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אמל )אישה ערבייה, בת 42(: אני מבקשת להתחיל היום, אני סובלת... בעלי מרוחק 

ויותר לגבר צעיר שעובד  יותר  יותר מתמיד, ואני מוצאת את עצמי נמשכת  ממני 

בבניין הסמוך.

בטי )אישה יהודייה, בת 32(: יש לי צורך עז במערכת יחסים אמתית. מאז שנולדה 

בתי, ועוד מלפני כן, לבעלי ולי יש מערכת יחסים שטחית. אנחנו מתקשים לנהל 

שיחה אינטימית. הוא תמיד רואה טלוויזיה או עסוק בטלפון שלו. זה כל כך פוגע... 

אני רותחת מכעס.

גבי )גבר יהודי, בן 68(: נראה שלאשתי אין בכלל צורך להיות ביחד. אין לה איתי 

שום אינטימיות מינית, מילולית או גופנית.

77(: לי יש יותר מדי אינטימיות עם ידיד שלי. הוא כל  דריה )אישה יהודייה, בת 

הזמן רוצה מין ותמיד מדבר על אותם שלושה או ארבעה נושאים. המין בכל זאת 

מצוין.

אמל )לדריה(: אבל את זוכרת שאמרת שאת לא רוצה מין, או את הגבר הזה?

רגשות  בלי  מין  לי  יש  בחיי  הראשונה  בפעם  לקבוצה.  הקשבתי  אבל  כן...  דריה: 

אשמה, בלי חרדות. אני מתמסרת בלי עכבות, אני פשוט נהנית מהגוף שלו ושלי 

וממערכת היחסים.

50(: הלוואי שיכולתי לומר את אותו הדבר על החברה שלי.  בן  יהודי,  )גבר  הוד 

אני כל הזמן מרגיש כאילו יש משהו שאני שוכח לעשות, משהו שאני מרגיש אשמה 

בנוגע אליו. אני ממש מעריך אותך, דריה, שאת נהנית ממין בגילך.

תוהה  אני  אמל,  מהקבוצה,  שקיבלת  התגובות  את  שומע  כשאני  )לאמל(:  המנחה 

אם את מקשרת את הניתוק של בעלך להיקשרות שלך למישהו אחר. אולי היחס 

הפוגעני שלו הוא סוג של דיאלוג איתך ועם רגשותייך כלפי הבחור הצעיר יותר.

אמל )רועדת(: לפני יומיים חלמתי שבעלי חזר הביתה וראה אותי יושבת ליד הספה. 

יכולתי  מפוחדת שלא  כך  כל  התעוררתי  הצעיר.  הבחור  אחיו של  הספה שכב  על 

להירדם במשך שעות.

כל  חושבת  אני  המין,  את  להרגיש  לעצמי  נותנת  אני  עכשיו,  מרגישה  אני  דריה: 

הזמן על החינוך וההשכלה שלי. ההורים שלי לא הכניסו הביתה שום הנאה, כיף 

או התרגשות גופנית. כל אחד מהם היה השריד היחיד של משפחה גדולה וקהילה 

שלמה. הם מעולם לא התגברו על זה, ואני.. ובעלי זיכרונו לברכה... גם הוא גדל 

בגיל  שלי  הבת  את  כשתפסתי  אני...  אבל  כאלה.  לא  שבנותיי  מזל  לי  יש  כמוני. 

הזו  האינטימיות  על  והכעס  החרדה  את  להפוך  חודשים  לי  לקח  גבר,  מנשקת   22
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לשמחה, ולמעט קנאה בריאה. 

37(: את שקטה. את יכולה לחלוק איתנו מה  המנחה )לאחלאם, אישה ערבייה בת 

עובר עלייך?

בחרתי  אמנם  כאלה.  נושאים  על  לדבר  יכולים  שאנחנו  מזה  המומה  אני  אחלאם: 

להגיע לקבוצה יהודית כדי שגם אני אוכל לדבר כך, אבל לא העזתי. אני אוהבת את 

את  מרגישים שהם מאכזבים  הם  נהנים ממשהו,  פעם שהם  בכל  אבל  ההורים שלי, 

ההורים שלהם ובוגדים באומללות המשפחתית. הסבים שלי נאלצו לעזוב את בתיהם 

בכפר שבו גרו, ומעולם לא קיבלו אותם בחזרה כפי שהובטח להם, ועד עצם היום הזה 

יש בתוכי מין עצב כזה. )לדריה(: אני רוצה לדעת איך נפטרים מהכובד הזה.

המנחה )לאחלאם(: נראה שאת סוחבת את כל הכובד של הקבוצה הזו, ואפילו את 

של משפחתך... ונראה שאת צריכה מישהו כדי לשחרר אותך... אני רוצה להבין את 

זה )חשבתי שסיפורה של דריה וההזמנה לחלוק יאפשרו “שחרור״(.

גבי )לאמל(: אני רוצה להיות על הספה שלך.

אמל )צוחקת(: אתה זקן מדי.

המנחה )חושב לעצמו: גם אני זקן מדי?(: נהיה חשוב ומפחיד לקבל את הבחירה 

בנוגע למי יהיה על הספה שלך, או לצידה.

תהילה  תשוקה,  פחדים,  תקוות,  סביב  שסבב  טוב,  דיאלוג  היה  שזה  חשבתי  לאחור  במבט 

וטראומה, ונשאר ללא “פתרון״ ברמה המעשית.

המטריצה הפרטית )שלי(
המטריצה מכילה את כלל מערכות היחסים והתרבות של קבוצה או ֶחברה, ואת רשת התקשורת 

בשם  לכנות  מורגלים  קלינאים  אחת,  מטריצה  רק  בעצם  לנו  שיש  פי  על  אף  קהילה.  של 

“מטריצת הפרט״ גם את המטריצה הדינמית וגם את מטריצת היסוד: כלומר משתמשים במילה 

“מטריצות״ כתחליף לפרספקטיבות. מה שמשך את תשומת לבי היה מטריצת ההדרה והדחייה, 

תחושות הקירבה והריחוק. מדוע נחרדה אמל בחלומה? האם המשיכה שלה לגבר אחר היא 

שהבהילה אותה? לפי דעתי היא דווקא חששה מעונשו של בעלה, ומהאפשרות שתידחה על 

ידי משפחתה. דריה בת ה-77 סוף סוף הרגישה חופשיה במישור המיני, וחוותה רגעי תהילה 

מיוחדים לאחר שחשה שהיא מוכלת בקבוצה כפי שלא היתה מוכלת מעולם. היא חשה עצמה 

אהובה )אולי התהילה האולטימטיבית( וקרובה למטריצה חדשה וחופשית. מעניין עוד יותר 

הפתולוגי  הנפשי  המבנה  תיקון של  היה  לא  הרגשית  התפתחותה  את  לראות שמה שאיפשר 
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מקום  נתנו  שלה  החדשה  המטריצה  של  החברתיות  ההשפעות  המטריצה.  שינוי  אלא  שלה, 

לביטויים של הכלה, והדירו חרדות מפני דחייה.

יש צורך להבחין בין דחייה והדרה. דחייה היא הוצאה חברתית מתוך קבוצה או קהילה, 

אברהם  את  שכנעה  אימנו  כששרה   .)Hopper, 1991( השמדה  כמו  מוות,  כמו  נחווית  והיא 

אבינו לגרש את הגר ובנה ישמעאל מן המאהל, הם נדחו ונידונו למות במדבר, פעמיים. הדרה, 

לעומת זאת, היא דחיקה קבוצתית לשוליים. היא מתקשרת למצבים אדיפליים “נורמליים״, 

שבהם לומדים ילדים להתמודד עם הרחקתם לשוליים ואי הכלתם הזמנית בחוג ההורים. הדרה 

היא טבעית. היא נפוצה בחיינו הפרטיים והמקצועיים ואיננה הרסנית כמו דחייה. רק הדרה 

והדרה  דחייה  ועוד.  סומטיות  מחלות  לדיכאון,  גורמות  לשוליים,  תמידית  ודחיקה  כרונית, 

תמידיות גורמות חולי, ואילו הכלה מרפאת. דחייה היא טראומה, והכלה היא תהילה - אלה 

הם שני קטבים בדיאלוג אפשרי.

האנטי– ההיסטוריה  בשל  הקבוצתית,  האנליזה  בעבור  אדום  סדין  בעבר  היוותה  תהילה 

ותהילה שהיו כמעט  בין סמכות  כוונו בעיקר כלפי הקשרים  פאשיסטית שלנו. חצי השנאה 

אנציקלופדיית  אך  טראמפ.  של  המרהיבות  בהבטחות  ביטוי  לידי  שבאו  אלה  כמו  לטאבו, 

אוקספורד קושרת תהילה אישית דווקא לסוגיות של בריאות, אושר, שביעות רצון והערכה 

לי  נראה  לה.  השותפים  החברתיים  הצדדים  שמעצימים את  רגשות  בה  רואה  היא  חברתית. 

שיש מקום לחשיבה מחודשת על התרומה האפשרית של שיח פתוח יותר בין תהילה וטראומה 

לתהליך הטיפולי. יכול להיות שההימנעות משימוש בתהילה אישית בטיפול יוצרת בסופו של 

וגורמת לאובדן הקשר עם מוטיבציות אישיות חשובות הזקוקות  דבר מיקוד יתר בטראומה, 

לשם שיכיל אותן. תהילה יכולה להתקיים על רצף אחד עם תקווה ואמונה, מושגים המסייעים 

כידוע בתהליך הטיפולי. אם התהילה של אחד היא הטראומה של האחר, עדיף להתייחס לכך 

תהילה  האם  התעלמות!  או  שיפוט  פירוש,  בהצעת  יסתפק  שלא  קול  לכך  למצוא  בטיפול, 

לובשת צורה שונה בין מגדרים שונים? נראה שמשתתפים מעטים בלבד יצטרפו לקבוצות שלנו 

אם לא ניתן בהן מקום לפנטזיות על תהילה אישית וחברתית, והכלה בטוחה, כמו ההבטחה 

וההתפתחות  המשפחתית שתתואר בהמשך. בריאות הנפש של המטופלים בקבוצתי, למשל, 

של יכולותיהם לטפל זה בזה, הם חלק מהתהילה האישית שלי, כמו גם שבעת נכדַי. בדומה 

לרבים ממטופלינו, אנחנו מומחים גדולים יותר בדחייה ובטראומה מאשר בהכלה ובתהילה.

כדי  בו  משתף  אני  )קטנות(.  ותהילות  פוסט–הגירה  טראומת  על  שלי  אישי  סיפור  להלן 

בקשיים  כיום  שחוזרת  היסטוריה  שנה,  שמונים  לפני  הפליטים  של  ההיסטוריה  את  להזכיר 

הבין–דוריים והטרנספרסונליים של מיליוני פליטים. בסיפורו אני גם חולק כבוד לבני משפחתי 

שעשו כמיטב יכולתם לשרוד את הדחייה והטראומה. 
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1942 ברחה אמי מברלין לאורוגוואי שבדרום  נולדתי בתקופה של פוסט–מלחמה. בשנת 

המלחמה,  אחרי  בביתם,  אירחו  הם  יותר,  מוקדם  מאירופה  שנמלט  אבי,  עם  ביחד  אמריקה. 

בני משפחה ששרדו את המחנות. בילדותי היתה משפחתי עסוקה בפרידות, באבל, באשמת 

השורדים, וב... תהילת השורדים. יחסם אלי ואל בן דודי היה מרהיב, והם אהבו אותנו יותר 

הם  שבעבר  הלחם  פרוסת  נכון  יותר  או  הפוסט–שואתי,  שבכתר  היהלום  היינו  אנחנו  מכול. 

רגשי,  בטיפוח  ומחסור  חומרי  חסך  לתוך  הכול  קרס  שוב  אבי,  כשנפטר  אליה.  השתוקקו 

להעביר  אמי  של  החלטתה  היתה  אחת  דוגמא  מחודשת.  לתחייה  קמו  והטראומה  והדחייה 

במהלך  ששימש  בבניין  במונטבידאו,  ונפתח  שב  מכבר  לא  שזה  הגרמני  הספר  לבית  אותי 

 5 הגילים  שבין  היתה  המעבר  של  המשמעות  באורוגוואי.  הנאצי  המטה  כמשרד  המלחמה 

ו-13 למדתי אני, ילד יהודי, בכיתה אחת עם 35 ילדים בני משפחות נאצים שנמלטו, על כל 

האלימות המשתמעת מכך. מה גרם לאם יהודייה, שבעצמה סבלה מהדרה קשה, ומאוחר יותר 

גם מדחייה תחת חוקי נירנברג הגזעניים, להכניס את בנה למצב כמעט זהה? אמי סולקה מבית 

ספרה בגיל 13, והורי חברותיה, סוציאל–דמוקרטים שנשברו במחנות ריכוז נאציים, אסרו על 

אמי לבקר את בנותיהם אחרי שעות הלימודים. עתה, כילד יהודי בבית ספר של ילדי נאצים, 

שבה והשתחזרה ההדרה של אמי בכיתתי. רק לקראת סוף השנה השלישית שלי בבית הספר 

הוזמנתי סוף סוף לביתו של חבר אחרי שעות הלימודים. אבל אז, כשנפתחה הדלת, מצאתי 

של  אביו  יד.  במועל  המצדיע  היטלר  של  גדולה  תמונה  הזה״:  “הדבר  מול  עומד  עצמי  את 

חברי לכיתה, שלא ידע שאני יהודי, אך קלט את הזעזוע שלי, הסביר לי שהיטלר היה מנהיג 

אורוגוואי, המשיכה המטריצה  ריו–דה–לה–פלטה של  באזור של  לגרמניה,  לעמו. מחוץ  טוב 

הנאצית לשגשג עוד עשרות שנים נוספות. עם זאת היום אני יכול להתוודות שלמרות היטלר 

לא הצלחתי לעצור בעדי, ונכנסתי לביתם כדי לשחק עם חבר לכיתה, ולחוש שייכות. אני לא 

בטוח שהבחירה החברתית שעשיתי באותו רגע היתה טובה, אבל אני יכול לספר שאחרי פרק 

זמן הבחנתי שהתמונה של היטלר נעלמה משם.

אני לא מאמין שאמי רצתה במודע שאסבול. נדמה לי שאפילו להפך: אולי היא קיוותה 

לו  וה״ריפוי״ שאזכה  ישתנה,  גורלנו כמשפחה  הזו,  החוויה הקשה  את  אצליח לשרוד  שאם 

בדמות הכלתי בחברה שבעבר דחתה אותה יוכל לרפא את הטראומה שלה. באמצעות העברה 

מושג  הראשון.  הדור  של  החברתיות  הטראומות  את  לרפא  שני  דור  בני  יכולים  “קסומה״ 

אנשים.  דרך  מועברים  שרגשות  כך  על  רומז   )Foulkes, 1964( פוקס  הטרנספרסונלי שטבע 

זוהי אבן יסוד בחשיבתי. התקווה שהדור הצעיר יעביר את גורלה של המשפחה למצב “הצלחה 

של הכלה״ היא פנטזיה נפוצה בהעברת תהילה בין–דורית. מאוחר יותר גם הבנתי את חרדת 

הדחייה של אמי כ״בקשה להכלה״. כיום אני מאמין שיש פצעי דחייה שאדם יכול באמת לרפא 
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רק דרך הכלה מחודשת על ידי הקבוצה שפעם דחתה אותו. זה נכון לגבי היהודים הגרמנים 

המגורשים, וגם לגבי הפליטים הפלסטינים.

אני מקווה שהדוגמא הזו ממחישה משהו בנוגע להשלכותיה של דחייה חברתית, לחיים 

בתקווה לא מודעת להכלה ותהילה, ולשימוש ביחסים בין–דוריים לצורך ריפוי של טראומות. 

אני סבור שהחברים בקבוצת האנליזה שלי האמינו שיחסם לדריה ולמערכת היחסים הגופנית–

מינית החדשה שלה מרפא בדרך ההכלה הטרנספרסונלית ההשלכתית גם אותם.

המטריצה הדינמית: העברה טרנספרסונלית ביחסים ההדדיים בקבוצה
אם נשוב עתה לדוגמא הקלינית של הקבוצה נוכל להיזכר שלאמל היה חלום בלהות שבו שב 

בעלה הביתה וראה אותה יושבת ליד ספה שעליה שכב מישהו. מסעו של החלום מתחיל בניסיון 

להתמודד עם “עודף רגש״ בעזרת מאמץ עצמאי לעיבוד אישי ראשון. בשלב השני, ניתן לשתף 

את החלום עם “שותפים״, כדרך לבקש הכלה. חלימתה של אמל יכולה להיות מובנת כניסיון 

הקבוצתית,  לתוך הרשת  חלומה  בהטילה את  בעלה.  וגם של  הדחייה שלה  חרדות  לעבד את 

מבצעת אמל את הצעד השני, ומייצרת מרחב הדדי של תיאור בין–אישי משותף. אני מגדיר את 

התהליך הדו–שלבי הזה כסיפור–חלום )dreamtelling(, מאמץ המשלב בין האישי והבין–אישי 

במטרה לתאר רגשות עזים החורגים מיכולת ההכלה המוגבלת של החולמת עצמה.

ידה  על  נחלם  שהוא  )והמוזרה(  המרתקת  האפשרות  את  כולל  אמל  של  סיפור–החלום 

 ,)Grotstein, 1979( החלום״  את  “החולמים שחולמים  המאזינים,  קהל  אחרים.  “בעבור״  גם 

שלהם  ברעב  הקבוצה  את  משתפים  הם  כאשר  אמל.  של  לתיאוריה  שותפים  להיות  הופכים 

למערכת זוגית חמה יותר ומבטאים את חששם מדחייה, הם מגבירים את אמונם ביכולתה של 

הופכת  וחזרה  לתשוקה,  הופכת  חרדה  סיפור–החלום,  של  במטריצה  אותם.  להכיל  הקבוצה 

אמל  של  שותפּה  מקום  את  לתפוס  רצונו  את  מבטא  אף  בקבוצה  המשתתפים  אחד  לחרדה. 

לספה בחלום. לרגע אחד חולף, ממחיז התהליך הקבוצתי את עלילת החלום: פנטזיה מדהימה 

על תשוקה ואהבה “על הספה״ כמעט מסתיימת בסיוט. הדיאלוג הקבוצתי בין תהילה אפשרית 

לטראומה נתמך על ידי החלום, ומשפיע על כולם, כולל אותי.

איך קורה שהתקשורת בתוך האנליזה הקבוצתית בקבוצה הקטנה הופכת פתוחה ובוטחת כל 

כך? מתוך התבוננות דרך הפריזמה של הכלה/דחייה אני מסיק שאמון כזה מתבסס על מה שאני 

מכנה “הבטחה לאי–דחייה״ במשפחה. “הבטחה״ זו היא פנטזיה לא מודעת המונחת ביסודה 

של כל משפחה, אפילו משפחות כושלות, ומועברת לקבוצה הקטנה. הכמיהה להבטחת “אי–

דחייה״ נדמית כמוטיבציה חברתית שהיא בסיסית ממש כמו החרדה מפני הדחייה. כל משתתף 

בקבוצה טיפולית יחפש קודם כול את הביטחון בהכלתו, וביטחון זה יושג דרך ההבטחה שאף 
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תשוקה אסורה, ושום שיפוט של סופר–אגו, לא יביאו לדחייתו. ייתכן כי בבנייה של תיאוריה 

המבוססת במידה כה רבה על ביטחון בהכלה, יש גם משהו מהפנטזיה הפרטית של ס״ה פוקס, 

מייסד האנליזה הקבוצתית, שנאלץ להגר מגרמניה הנאצית לאנגליה בתחילת שנות השלושים 

של המאה שעברה. אולי הביטחון בהכלה הוא ה״בית–ללא–דחייה״ שהוא בתור מהגר חיפש. 

כשהחברים בקבוצה לוקחים חלק בתהליך העיבוד דרך סיפור–החלום, על סמך הבטחתם 

לנפשו של  המלך  מ״דרך  אותם  והופכים  החלומות  תפקידם של  את  הם משנים  לאי–דחייה, 

החולם״ ל״דרך המלך לנפש דרך האחר״ )Friedman, 2002(. התקשורת הסמויה של החלום, 

ובייחוד הבקשה להכלתו והדרישה להעניק לו השפעה, זקוקים למשען של הביטחון בהכלה 

בקבוצה. זהו “הלב–החולם״ של האנליזה הקבוצתית )שלי(.

מטריצת היסוד והקבוצה הגדולה באנליזה הקבוצתית
בשיחה שציטטתי למעלה אמרה אחלאם: “באתי לקבוצה יהודית כדי לדבר בחופשיות על...״. 

החברה ה״יהודית״ והחברה ה״ערבית״ הן מטריצות יסוד. לכל אחת מהן תרבות משל עצמה, 

ותקשורת, ויחסים ייחודיים, אך לעתים, לצורך גדילה אישית, צריך אדם להתנתק ממטריצת 

לקבוצה  להצטרף  החליטה  אחלאם  והתנהגותו.  חשיבתו  את  להגביל  העלולה  שלו,  היסוד 

הקטנה שלנו כיוון שזו נראתה כמסגרת האופטימלית לעבודה על המטריצה הפרטית שלה, אך 

בפועל היא גם קיבלה בכך החלטה להרחיק את עצמה ממטריצת היסוד שלה. 

בפועל המסגרת האופטימלית להתמודדות עם היבטים חברתיים של מטריצת היסוד היא 

דווקא הקבוצה הגדולה. לדוגמא, בקבוצה הקטנה שלנו הדיאלוג בין השואה לנכבה לא הפך 

בין– דפוסים  אחרים  עם  לחלוק  נועד  בו  שנעשה  ה״יחיד״  השימוש  כי  באמת,  ל״חברתי״ 

דוריים של דיכאון ודיכוי מיני. בקבוצה גדולה, השואה והנכבה נחוו כמאיימות על מה שוולקן 

)Volkan, 2004( מכנה “זהויות של קבוצות גדולות״. התנגשויות וחילופי דברים משמעותיים 

בהמשך  קבילים.  כבלתי  בה  נתפסו  ותהילה  טראומה  ואשמה,  כוח  טריטוריה,  של  בשאלות 

נבחן ביתר התעמקות את התהליכים והתופעות חברתיות המאפיינים קבוצות גדולות.

גישה אנליטית קבוצתית לקבוצות גדולות
במהלך העשורים האחרונים, הלך הסגנון של הנחיית הקבוצה הגדולה והשתנה בהדרגתיות, 

מסגנון “טביסטוק״ לגישה הייחודית של האנליזה הקבוצתית. הסיבה לשינוי זה היתה שככל 

שהלכנו והעברנו יותר התנסויות שצברנו בהנחיית קבוצות האנליזה הקטנות לתוך הקבוצות 

הגדולות, כך הלכו התוצאות שהתקבלו והפכו טובות יותר. סימנתי באנליזה הקבוצתית חמש 

“עמדות״ ספציפיות שהועברו מהקבוצות הקטנות לגדולות:
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1. המשמעות המרכזית של היחיד בקבוצה

)Foulkes, 1990(, “הפרט הוא המרכז״. כיום יש  על פי הגישה הקבוצתית של פוקס 

אולי מקום להסכים עם אליאס )Elias, 2001( ועם מייס )Mies, 2017( ש״קבוצה–של–

 Lavie, 2007;(  )homo clausus( פרט–סגור  איננו  “פרט״  שום  המרכז.  היא  פרטים״ 

או  לאחרים.  נפשו  נימי  בכל  וקשור  טרנספרסונלי,  הוא  פרט  כל  כי   ,)Penna, 2016

במילים אחרות, כל אדם פתוח להכיל ולהיות מוכל בתוך ההקשר של הקבוצה. זוהי 

העמדה ההתייחסותית הבסיסית שהתבססה כבר בראשית ימיה של האנליזה הקבוצתית. 

הדיאלוג שהתפתח בשיח הקבוצה הגדולה בנוגע להאנשה של הפרט בתוך ה״קבוצה 

כשלם״ הוא רק דוגמא אחת לתהליך מן הסוג הזה.

2. גישה לקבוצות עם אמון )גובר(

“אמון בקבוצה״ הוא העמדה הרגשית המתפתחת אצל מנחים ומשתתפים אחרי שבמשך 

שנים חוו בעצמם וגם היו עדים להכלה של חרדות וקונפליקטים בתהליכים מתמשכים 

על  בה  כשסיפרה  בקבוצה  מבטחה  את  שמה  לדוגמא,  אמל,  קבוצתית.  אנליזה  של 

לאמל;  כמיהתו  את  בקבוצה כשחשף  אמון  נתן  גבי  בושה;  יסודות של  חלום שהכיל 

ודריה בטחה בעצתה של הקבוצה שתפסיק לדחות את בן זוגה. מנחה ששם את מבטחו 

בקבוצה עשוי להשפיע על המטריצה של הקבוצה הגדולה באופן שונה ממנחה המנסה 

לשלוט בה באלימות ובעזרת פסיכוזה מאיימת )Foulkes, 1990(. אין לטעות, רכישת 

לעלות  ולתוקפנות  לקונפליקטים  מאפשרת  היא  מניסיוננו  אך  אוטופיה,  איננה  אמון 

באווירה שהיא פחות חרדתית ונסערת.

3. הריפוי ההדדי של המשתתפים

בין  ההדדיים  הקשרים  על  מבוססת  לרפא  האנליטית  הטיפול  קבוצת  של  יכולתה 

משתתפיה, והיחס ההדדי הא–סימטרי עם המנחה. כשדריה אמרה לקבוצה: “הקשבתי 

כמנגנון  ורגשות  אנשים  בין  הדיאלוג  היסודי של  תפקידו  את  המחישה  היא  לכם...״ 

טרנספורמטיבי )Schlapobersky, 2015(. מטפלים קבוצתיים לומדים לטפח תקשורת 

של  התפתחותם  לקידום  מאשר  יותר  נרחב  מקום  לה  ולתת  הזה,  הסוג  מן  הדדית 

המשתתפים על בסיס דרכי הריפוי הייחודיות שלהם.

4. ביזור הריכוז בידי הסמכות )הטיפולית(

על המנחה בטיפול הקבוצתי מוטלת משימה מורכבת. מחד גיסא עליו להופיע כדמות 

סמכותית המספקת גבולות בטוחים, ומאידך גיסא הוא האחראי לפיתוח המיומנויות 
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הטיפוליות של המשתתפים במרחב שלהם. המנחה שואף “לגמול״ את חברי הקבוצה 

העברה  על  מבוססת  זאת  לעשות  ודרכו   ,)Foulkes, 1964( תלות  לפתח  מנטייתם 

 Agazarian,( ממוקדת–קבוצה  לגישה  ממוקדת–מנחה  מגישה  התהליך  של  תמידית 

1994(, תהליך הכולל את תנועתו שלו אל השוליים.

5. עבודה עם “לא–מודע חברתי״ ייחודי

האנליזה הקבוצתית מתבססת על תפיסה של ה״לא מודע״ שהיא מעט מורכבת יותר 

 Nitzgen &( מזו שבה נעשה שימוש בטיפול הפרטני, ובעיקר בטיפול הפסיכואנליטי

Hopper, 2017; Hopper & Weinberg, 2015; Mies, 2017; Scholz, 2014(. האנליזה 

שאני  כפי  או  מטריצות,  שלוש  בין  כחיבור  מודעים  לא  תהליכים  תופסת  הקבוצתית 

בוחר לתאר זאת, כפרספקטיבה משולשת: על הבסיס, על האישי, ועל התהליך הדינמי 

קבוצת–הפרטים  הפרט–בקבוצה,  הקלינית,  השקפתי  פי  על  ביחד.  יוצרים  שחבריה 

וההקשר החברתי כוללים פרספקטיבה לא מודעת השוזרת מנגינה מיוחדת, כך שהם 

בין  ושייכות.  כמיהה  ודחייה,  שייכות  של  כוחות  המתזמרת  סימפוניה  ביחד  מנגנים 

תוויה ניתן לשמוע לעתים קרובות גם את צלילי הטראומה והתהילה.

גישה אנליטית קבוצתית לתהילה ודחייה?
חמשת המרכיבים האלה אינם מתארים רק את מה שהמנחים באנליזה הקבוצתית מביאים מתוך 

הקבוצות הקטנות שלהם לתוך העבודה עם קבוצות גדולות. הם גם תורמים לדו–שיח הייחודי 

המתפתח בקבוצה בין טראומה ותהילה, כיוון שהם מספקים את אותה הבטחה ל״אי–דחייה״ 

את המשתתפים  ומעצימים  קבוצתית,  באנליזה  קטנות  קבוצות  שאליה משתוקקים משתתפי 

בקבוצות הגדולות. כאשר מנחים “קבוצה–של–פרטים״ בדרך לא סמכותית, ומסייעים לקיים 

רגשות  גם  חופשיה–כמו–חלום, אפשר, בעת המפגש עם הטראומה, להעלות  תקשורת שהיא 

כלליים של תהילה אישית וחברתית.

מטריצת החיילים: חברות חושבות מחדש בעקבות קבוצות גדולות
הפרטים  ועל  חברות  על  לחשיבה  מזמין   )Friedman, 2015( החיילים״  “מטריצת  המושג 

בחברה  לתהילה.  ותקוות  קיומיות  חרדות  מלחמה,  איומי  של  ההשפעות  תחת  בהן  הנתונים 

החיילים  ואילו  וזקנים,  ילדים  נשים,  כולל  מגויסים,  כולם  החיילים  מטריצת  בידי  הנשלטת 

ותפקוד  להזדהות  מגויסים  שהם  חשים  אלה  בחברות  הפרטים  כל  החברה.  כשליחי  נתפסים 

יעיל בתפקידים “חסרי עצמי״ סמויים ונוקשים למדי. בתהילה, הגברים נקראים להקריב את 
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חייהם בשירות ה״מטרה״, ואילו הנשים שבות להיות בעיקר אימהות של חיילים, ולשרת את 

והערבים,  היהודים  המשתתפים,  הורי  שהנחיתי,  הקטנה  בקבוצה  ובנפשן.  בגופן  הלוחמים 

זאת  לעשות  דרכם  עצמי.  חסרת  בחברה  חיילים  מטריצת  ילדיהם  על  כפו  טראומה,  שעברו 

היתה לסלק רגשות ארוטיים אל מחוץ למשפחתם.

בושה, אשמה  הדרגתי של  אובדן  הוא  החיילים  המרכזיים של מטריצת  המאפיינים  אחד 

ופרטים. כשרגשות אלה, שבמהותם מעכבים–תוקפנות,  ואמפתיה בקרב אומות, תת קבוצות 

אנשים  של  היחס  על  ומשתלטים  דה–הומניזציה  של  תהליכים  הולכים  מהזירה,  מסולקים 

להקרבה  וגם  כללית,  להקרבה  בחברה  הפרטים  את  מביאים  הם   - לכך  ומעבר  לאויביהם, 

הספציפית של ילדיהם.

כמעט כולם מהופנטים על ידי דחייה, טראומה ותהילה, ועל ידי מנהיגי מטריצת החיילים, 

את  חולמים  כולם  בהן.  פרטים  של  ה״עצמי״  אל  ופולשים  חברות,  ומאכלסים  החודרים 

מטרותיה של החברה. ישראל היא אומה הנתונה במטריצת חיילים, החולשת על כל תושביה 

- היהודים והערבים כאחד.

בעיני, שיאה הטראגי של מטריצת החיילים היא שהורים רבים אינם מתקשים לשלוח את 

ילדיהם לצבא, וחמור מכך, אף מוצאים בזה תהילה. אקט זה הוא המשך ישיר של עקדת יצחק 

)Friedman, 2017(, כפי שתיארתי אותו בספר “טיפול קבוצתי אנליטי בארץ זבת חלב ודבש״ 

אלוהים,  של  דחייה  מפני  אברהם  של  החשש  שבו  דורון(,  יעל  עם  בשיתוף  ערכתי  )שאותו 

נכון  והצורך שלו בתהילת השייכות, מביאים אותו לשלם את המחיר האולטימטיבי: להיות 

להקריב את בנו האהוב. אני קורא זאת כסיפור על אדם בעל הזדהות–יתר עם המטריצה שלו, 

היה  שלו  לקוות  רוצה  אני  החברתיים.  לצרכיו  האישיים  צרכיו  בין  בדיאלוג  מחסך  הסובל 

משתתף בקבוצה גדולה היה המצב שונה.

התרחקותו של אדם מהמטריצה שלו עצמו
אני מודה שלקח לי שנים רבות להתרחק מן ההזדהות המוחלטת שחשתי בשנותי המוקדמות עם 

המטריצה הישראלית. זה היה מסע ארוך, שבתחילתו הייתי קצין לוחם, ובסופו יכולתי לבחור 

בנקודת מבט משלי. לקח לי זמן רב עוד יותר לפתח את היכולת לפגוש את “האויב״ בשיחות 

על פיוס, השלמה או שלום. ההתפתחות האישית עוברת דרך תהליך של התרחקות מכאיבה 

מהמטריצה האישית, ובמטריצת החיילים תהליך זה אף מוגדר לעתים קרובות כ״בגידה״, אך 

הוא מתרחש בקבוצות המאפשרות לנהל דיון על טראומה ותהילה. הדוגמא האישית שנתנו 

כמו  זרים,  אנשים  זה.  בתהליך  לי  סייעה  עוז,  עמוס  או  רבין  יצחק  כמו  דופן,  יוצאי  אנשים 
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הגרמנים שפגשתי בכנסים המכונים “במרחק משערי אושוויץ״, אשר עברו תהליכים מעוררי 

השראה של התרחקות מהמטריצה שלהם, לימדו אותי שיעור על התמודדות עם דחייה וחרדות 

הכחדה.

אליאס )Elias, 2001( תיאר את האופן שבו מטריצת החיילים הגרמנית, שללא ספק היתה 

הגרועה מכולן, קמה לתחייה לאחר מאות שנים. האירופאים המשכילים ביותר, חלקם בוגרי 

עליונות  אהבה,  הבטיחו  אשר  מפצלים  בתהליכים  טבעו  הפסיכואנליזה,  בתחומי  לימודים 

ותהילה לאלו ש״באמת״ משתייכים, ובמקביל ערכו למטריצות אחרות דה–הומניזציה, שכללה 

שלנו,  הגרמנים  הקולגות  הם  שהיום  הגרמנים,  הנאצים  לילדי  ולהכחדה.  לטראומה  הבטחה 

החיילים  מטריצת  את  לפרק  כדי  השנייה,  העולם  מלחמת  תום  אחרי  שנה  חמישים  נדרשו 

עם  גרמנים  של  כואבים  עימותים  וכלל  עצום,  רגשי  מאמץ  מהם  גבה  הזה  המהלך  שלהם. 

הוריהם, עם סביהם ועם מוסדות המדינה. אך בסופו של דבר הם השלימו את המעבר למטריצה 

אנטי–חיילית, וזה הישג חברתי ייחודי ומזהיר, שהושג בסיוען של מטריצות אחרות.

כשמתרגמים את התהליך הזה למטריצת החיילים הישראלית, נראה שפתיחותה של החברה 

בהזדהות– הטמונות  לסכנות  שלנו  הגוברת  ולמודעות  עצמית,  לביקורת  לפלורליזם,  שלנו 

יתר, מייצגת שינוי שחל במהלך העשורים האחרונים. השינוי הזה משמעותי אך גם שברירי. 

הטראומות והתהילות של מטריצות חיילים שכנות לנו, כמו סוריה ולבנון, מקשות עוד יותר 

והתפצלויות  להמונים,  הנגשה  הזדהות–יתר,  ומגבירות  הבין–דוריים,  הפחדים  את  לעבד 

כה  חשיבות  מייחס  אני  מדוע  שמובן  מקווה  אני  זאת  לאור  ויהודיות.  ערביות  קהילות  בין 

רבה ליצירה וליישום של “מודל הסנדביץ'״, התורם בעיני, ולו אך מעט, לצמצום האלימות 

החברתית העיוורת ולדה–הומניזציה הטבועה בעימותים.

גישת “מודל הסנדביץ'״: יישום של אנליזה קבוצתית בפתרון קונפליקטים
רבים מאתנו למדו בדרך הקשה כי לעתים קרובות, בעת שאנו מתנסים בשיח קונפליקטואלי 

מנת  על  בלבד.  מדומה  התפייסות  לנו  מספקת  הזאת  המסגרת  ובינוניות,  קטנות  בקבוצות 

גדולות.  רגשות של שנאה עלינו לפעול בקבוצות  קיימא, כשמעבדים  בנות  להשיג תוצאות 

מדוע? כיוון שהקבוצה הקטנה, המבוססת על ההבטחה המשפחתית הלא–מודעת ל״אי–דחייה״ 

או  זה  משתתף  אצל  נתקלת  זו  כאשר  גם  עצומה,  שונות  לספוג  מסוגלת  קודם,  שתיארתי 

אחר בסתירה פנימית בין המטריצה הפרטית למטריצה הדינמית שלו. לעומת זאת, הקבוצה 

הגדולה, אשר בדומה לחברה מאיימת בדחייה, היא המרחב האופטימלי לעבודת היחיד ותת 

הקבוצות על סוגיות של הכלה. הקבוצה הגדולה מאפשרת לקיים תהליך ייחודי שבו עמדתם 

יותר. משום כך,  ופחד חברתיים, עמידה  של משתתפים, השואפת להתרחק מתהילה, שנאה 
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)Mojovic, 2015( ואחרים, אני טוען שכאשר עוסקים בהתפתחות  בדומה למרינה מוג'וביץ' 

והתחושות  גדולות, למרות האווירה הבלתי מוכרת  צורך לקיים קבוצות  יש  ובפיוס חברתי, 

המוזרות שקבוצות כאלה מעוררות.

שילוב הקבוצה הגדולה ב״סנדביץ'״, בין שתי התכנסויות קצרות בקבוצות קטנות, הופכת 

יותר לעיכול. כך למשל, תכנית ערב בת שלוש שעות וחצי תכלול  את התהליך לנגיש וקל 

 2016 בדצמבר  קצר.  וסיכום  קטנה,  קבוצה  עוד  גדולה,  קבוצה  קטנה,  קבוצה  קצר,  מבוא 

הוזמנו על ידי ארגון ערבי–יהודי הפועל בנצרת )הארגון “צועדים יחד״, הכולל ערבים ויהודים 

המנסים להגיע לפיוס(, כשחבריה חשו שאין בכוחם להכיל את הקשיים שהתעוררו בקרבם. 

יום הנכבה, יום השואה ויום העצמאות, הסמוכים זה לזה, עוררו בחברי הארגון רגשות נפיצים 

שאיימו להכריע את הקהילה. במשך שלושה ערבי מפגש ניסו 60 יהודים ו-60 ערבים ישראלים 

“למצוא את קולם בעודם מקשיבים לקולם של אחרים״ - של אויבים לשעבר. שתים–עשרה 

הקבוצה  ואת  קבוצתית,  לאנליזה  הישראלי  מהמכון  מתנדבים  ידי  על  הונחו  קטנות  קבוצות 

הגדולה הנחיתי אני ביחד עם שני עמיתים.

המפגש הקבוצתי הגדול הראשון שנערך בנצרת היה מפחיד למדי. מונולוגים זועמים של 

גברים ערבים השתלטו על זמן הקבוצה והשתיקו משתתפים אחרים בה, למעט מספר נשים 

יהודיות. מצאתי את עצמי משמש כשוטר תנועה, ובקושי רב הצלחנו להכיל את סערת הרגשות 

נואש לסיועם של המארגנים, שיעזרו לנו  נזקקנו באופן  שהתעוררה. לאחר המפגש הראשון 

לשרוד את התהליך.

אך אז לפתע השתנתה הקבוצה הגדולה: האמון שכמעט איבדנו שב ונרכש בערב השני, 

לאחר  חודשים  שישה  הצדדים.  בין  ביחסים  שינוי  חוללה  בהדרגה  שהשתפרה  והתקשורת 

דיאלוג–הקונפליקט חיברה הקהילה הזאת אמנה חברתית משל עצמה.

למנחי טיפול אנליטי קבוצתי המתעניינים בקבוצות גדולות אני ממליץ בכל פה: נסו אותן, 

התרומה שלהן מובטחת. “מודל הסנדביץ'״ התגלה כיעיל בקידום דו–שיח קשה, והראה כי יש 

ביכולתו להביא להבנה בין צדדים שונים, אף על פי שהמסע אינו תמיד קל או מזהיר. הניסיון 

שלנו הוכיח פעם אחר פעם את ערכו של המודל הזה. הוא התגלה כיעיל בדוגמא שתוארה 

וגם בבית ספר. בכל אחד מהמקרים הוא הצליח לקדם  כאן, ובמקרה אחר, של קיבוץ חצוי, 

דיאלוג בין “פרטים–בקבוצה–גדולה״ שהגיעו למפגש ברגשות סותרים.

שעוברות  החברתי  המסע  את  מסוים  במובן  משחזר  וגדולות  קטנות  קבוצות  של  שילוב 

קהילות במהלך התפתחותן. בדוגמא שהצגתי סייע המפגש התומך למשתתפים להשיג מרחק 

של  מחודש  שיתוף  במהלך של  היהודית שלהם.  והמטריצה  הערבית  מהמטריצה  יותר  בריא 

הפלסטינים, ושל ריפוי מטריצת החיילים, עשינו ביחד צעד נוסף בניסיון להשתחרר מדחייה 
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ומתהילה הרסנית. אנשי הקבוצות צריכים להתערב בקשר שלנו למטריצת החיילים ולתרבות 

המלחמה, כי הן אלה שיקבעו את עתידנו. 

זהו ליבה החברתי של האנליזה הקבוצתית )שלי(.
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