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מה בין אשמה ואחריות? 
הטיפול הקבוצתי כמרחב להתפתחותו של עצמי המאפשר מנעד רגשי ויחסים יוצרים

מיכל שיוביץ

נפשי  מרחב  פיתוח  ובין  אשמה  רגשות  של  התפתחות  בין  בהבדלים  עוסק  זה  מאמר 

המאפשר לקיים יחסי אחריות. הוא מציג את המשותף לשתי התפתחויות אלה, את 

אזורי הבלבול ביניהם, ואת הפערים ואפילו הניגודים בין המשמעויות וההשתמעויות 

השונות של אשמה ואחריות. המאמר מפרט ומרחיב את ההבחנה בין שני רגשות אלה, 

ומתוך כך גם את ההיבטים האישיים, הבינאישיים והקבוצתיים הכלולים בכל אחד 

ההתייחסות  סקירת  סמך  על  מהם.  הנגזרות  היחסים  מערכות  על  ומשפיעים  מהם, 

של  לסוגיות  הקבוצתי  והטיפול  הפסיכואנליזה  מתחום  שונים  תיאורטיקנים  של 

הפוטנציאל  מתקיים  שבו  הנפשי  האזור  מהו  בשאלה  המאמר  דן  ואחריות,  אשמה 

ההתפתחותי למעבר מיחסים של אשמה ונקמה לעבר יחסי אחריות, וכיצד הטיפול 

הקבוצתי מאפשר זאת. 

הטיפול הקבוצתי, על היחסים וההתמודדויות המתרחשים בו, מהווה מרחב של 

חיפוש דרך לקראת יחס קונסטרוקטיבי של האדם כלפי עצמו, ומתוך כך גם כלפי 

הזולת, הסביבה והחברה. זהו מרחב מפותח שבו מעזים המשתתפים להתקרב ולחוש 

התרומה  על  דגש  שם  המאמר  ותשוקה.  קשר  פגיעות,  אהבה,  כמו  רגשות  בעוצמה 

של העבודה הטיפולית הקבוצתית להבנת מושגים אלה, ומדגים כיצד הוא מאפשר 

למטופלים להתפתח לעבר היכולת לשאת אחריות על כל המשתמע מכך. דרך דיון 

על  מבוסס  האחריות  מושג  כי  המאמר  מדגים  אנליטי  קבוצתי  מטיפול  בווינייטה 

דן  לבסוף  רגשות.  של  רחב  מנעד  להכיל  כשלם  הקבוצה  ושל  הפרט  של  היכולת 

המאמר בקשר בין יחסי אחריות ובין המצב החברתי־מדיני שבתוכו אנו חיים.

מילות מפתח: אשמה, אחריות אישית, אחריות חברתית, אנליזה קבוצתית, מנעד רגשי, יחסים

.M.A, היא מטפלת בתנועה, מדריכה ואנליטיקאית קבוצתית. מרצה בתוכנית  מיכל שיוביץ, 
סמינר  במכללת  קבוצות  להנחיית  ובמסלול  רמב“ם,  לרפואה  הספר  בבית  לפסיכותרפיה, 
ילדים עם אבחנות פסיכיאטריות  הקיבוצים. במסגרת משרד החינוך היא מדריכת שילוב של 

הלומדים במסגרת חינוך רגילה.
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מבוא

באחד משיריו בספר “פתוח, סגור, פתוח“ כתב יהודה עמיחי את השורות הבאות:

אני לא הייתי במקומות שלא הייתי בהם

ולא אהיה, אין לי חלק באין־סוף שנות אור ושנות חושך

אבל החושך הוא שלי והאור הוא שלי וזמני הוא שלי.

החול אשר על שפת הים, אין־סוף גרגיריו

הם החול שעליו אהבתי באכזיב ובקיסריה.

פרטתי את שנות חיי לשעות ואת השעות לדקות

ולשניות וחלקי שניות. הן הן הכוכבים שמעלי

אשר לא ייספרו.

)עמיחי, 1998)

עמיחי מתאר את שהוא לוקח לידיו ואת אשר אינו נתון לו, ומכניס את הקורא לטווח של 

לקיחת האחריות, בין “אין־סוף גרגיריו“, החול שעליו אהב והכוכבים שלא ניתן לסופרם. 

פורש  זה  בשיר  נוכח.  הוא  שבהם  החלקים  לחלקי  אותו  ופורט  הזמן,  את  מסמן  המשורר 

שעליו  מה  ובין  להשפעתו  ונתון  אליו  שקרוב  מה  בין  המחברת  ההוויה  רקמת  את  עמיחי 

לקבל כי אינו נתון להשפעתו.

מאמר זה יבחן את הטווח שבין אשמה ואחריות, ואת האופן שבו תופסת הפסיכואנליזה 

שלב  או  מפותח,  הדדי  קשר  מפני  הגנה  היא  אשמה  כי  יראה  הוא  הללו.  המושגים  את 

לעבר  ממנה  להתפתחות  הדרך  בסימון  חשיבות  יש  ולכן  כזה,  קשר  אל  בדרך  התפתחותי 

אחריות. הוא יראה כיצד האשמה מגבילה ומצמצמת יחסים, רגשות ומחשבות, ובעיקר את 

מרחב התקשורת והקיום. הוא יתאר את המאפיינים הייחודיים של הטיפול הקבוצתי, ויראה 

את הפוטנציאל הטמון בו להרחבת טווח הקיום.

אשמה היא רגש שיכול לפנות פנימה, כלפי חלקים בעצמי, או כלפי חוץ - כלפי אדם או 

קבוצה. כך או כך, היא גורם מדכא המבטל מחשבות ורגשות נוספים כמו אהבה, אכפתיות 

ויכולת לקיים קירבה ואינטימיות. אשמה יכולה לשמש גם כפתח לביטוי רגשות ומחשבות 

והיחסים  העצמי  פיתוח  להמשך  שיימצא מרחב  חיוני  אך משם  ופורקן,  מוצא  המחפשות 

עם אחרים. 
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יתר על כן, היתקעות בעמדת האשמה אינה מאפשרת הגעה אל האחריות, כפי שיפורט 

להיחלץ  ומאפשר  מזמין  שהוא  כיוון  זה  בתהליך  לסייע  יכול  הקבוצתי  הטיפול  בהמשך. 

מיחסי האשמה ולהתפתח מהם לעבר אחריות. בהמשך יבחן המאמר וינייטה מטיפול אנליטי 

קבוצתי המדגים מעבר מיחסי האשמה לעמדה של מסוגלות לאחריות, וידון במשמעויות של 

התפתחות זו בעבור הפרט והקבוצה.

את האשמה אפשר לדמות לבולען, המאיים על הפרט בסכנת נפילה והיבלעות פנימה 

שתתואר  כפי  האחריות,  לעומתה  ובטוחה.  יציבה  מאדמה  בשונה  וסביבתו,  הפרט  של 

בהמשך, מהווה אדמה יציבה שעליה ניתן לנוע בחופשיות, לבנות גשרים, יחסים מפותחים 

בדיקה,  פעולה,  אפשרויות  ומניח  קשרים,  בניית  מאפשר  האחריות  מרחב  בונה.  ועשייה 

לשאלות  נקשרת  והיא  חברתי,  היבט  גם  יש  לאשמה  מחודשת.  ובדיקה  ניסוי,  חקירה, 

למצב  עדים  אנחנו  המדינה,  הקמת  מימי  עוד  הישראלית,  בחברה  ופוליטיות.  חברתיות 

מתמשך של הטלת אשמה או התבוססות בה. מצב זה מונע תהליכים של התפתחות ושינוי 

אתיים  בתהליכים  שינוי  המאפשרת  חברתית  אחריות  לקיחת  הדורשים  מהותי  חברתי 

וערכיים, חברתיים ואישיים. החברה הישראלית מצויה במצב מתמשך של חיים בגבולות 

לא ברורים, הטחת אשמה בחיפוש אחר “מי אשם במצב“, חוסר בהירות ונתקים בתקשורת, 

ואף  הישראלית,  החברה  בתוך  מגזרים  בין  גם  כמו  שכנינו,  לבין  בינינו  ההדדית  בהבנה 

בין זרמים בתוך החברה היהודית. כל אלו משפיעים ברמה החברתית אך גם מחלחלים אל 

תחום המשפחה והפרט. 

האשמה בפסיכואנליזה

התהליך של יצירת קשר מתחילת החיים

ילד נולד עם דחפים,  The ego and the id, הסביר כי כל  )Freud, 1923(, במאמרו  פרויד 

ונדרש בתהליך התפתחותו להתמודד עם המתח שבין עקרון העונג ועקרון המציאות, 

המוביל להדחקה של דחפים שלא ניתן לספקם. האשמה על פי תיאור זה מתפתחת במקביל 

להתפתחות האני העליון. על פי מיטשל )2002(, פרויד ראה באשמה עמוד תווך בהתפתחותנו 

בשיאו  את הופעת האשמה מיקם פרויד בגיל חמש־שש,  מיצור חייתי אל יצור תרבותי. 

וטען כי עודף באשמה אדיפלית מביא למצב של ״תגובה תרפויטית  של השלב האדיפלי, 

שלילית“, כלומר לתקיעות וחוסר התפתחות נפשית. 

לעומת פרויד, מלאני קליין )אצל מיטשל, 2002(, תיארה את האשמה כתופעה מוקדמת 

בעודו  ״השד הטוב“ ו“השד הרע“,  המופיעה כבר אצל התינוק המנסה לחבר בין  בהרבה, 
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אשמה  ״עבור פרויד,  מתאמץ שלא ליפול אל הזעם ההרסני של מחיקת הטוב עם הרע. 

אדיפלית היא השער מהילדות המאוחרת אל התרבות האנושית; עבור קליין, אשמה טרום־

אדיפלית של הינקות היא הישג התפתחותי מרכזי שמאפשר אהבה אנושית“ )שם, עמ' 150(. 

במאמרה ״צרות־עין והכרת־תודה“ )2002( התייחסה אל הצורך של הילד לעשות  קליין, 

אידיאליזציה של אובייקט, וציינה כי ההבדל בין אידיאליזציה של אובייקט ובין ההפנמה 

של אובייקט טוב בא לידי ביטוי בין השאר בשוני בין תינוקות שיש להם יכולת עצומה 

ובין אלה שנשלטים על ידי דחפים  ולכן הם חשים פחות צורך באידיאליזציה,  לאהוב, 

ההזדהות עם אובייקט טוב ושלם מעניקה לאני כוח ומאפשרת  הרסניים וחרדת רדיפה. 

ולחוש שיש בו טוב שמקורו בעצמו. לעומת זאת, כשמשהו משתבש  לו לשמר את זהותו, 

ובמסגרתה מושלכים חלקים מפוצלים  מתרחשת הזדהות השלכתית מופרזת,  והאני חלש, 

במקרים כאלה מתרחשות יותר הזדהויות חסרות הבחנה עם  של העצמי על האובייקט. 

אובייקטים שונים, ונוצר בלבול בין העצמי והאובייקט, העלול להחליף בסופו של דבר את 

העצמי. במצבים אלה מתגברת פעולתו של מנגנון ההאשמה.

אנגלי,  ופסיכואנליטיקאי  ילדים  רופא   ,)1995( ויניקוט  וקליין,  מפרויד  בשונה 

ליצור  היכולת של התינוק  ניתח לעומק את התפתחות  ובכתביו הרבים  בטיפולים שערך 

 - “ההרסנות  הסיום:  במשפט  כתב  באובייקט“  השימוש  “על  במאמרו  סביבתו,  עם  קשר 

לתחום  מחוץ  האובייקט  את  מציבה   - והישרדותו  בהרס  האובייקט  של  עמידתו  עם  יחד 

של  עולם  נברא  כך  הסובייקט.  של  ההשלכתיים  הנפש  מנגנוני  שהקימו  האובייקטים 

מציאות משותפת שהסובייקט יכול להשתמש בו, עולם שיכול להזין בחזרה את הסובייקט 

של  )משמעותי+מהותי(  המשמהותי  ההישג  זהו   .)113 עמ'  )שם,  שאינו־אני“  בחומר 

אחד  וכל  בתוכי,  לאחר  מקום  באדם  יש  שבו  הדדי  קשר  זהו  בקשר.  מלאה  התפתחות 

מהשותפים יכול לתרום ולהיתרם. לעומת זאת, כאשר מנגנוני הנפש ההשלכתיים נכנסים 

או  נוספים  ורגשות  שמחשבות  האפשרות  מצטמצמת  מודעת,  ולא  אינטנסיבית  לפעולה 

אחרים ייכנסו למרחב משותף. 

הרגשות  מכלול  על  אחריות  ליטול  “היכולת  כך:  ויניקוט  כתב  הבריא  האדם  על 

והרעיונות העולים בו מבוטאים במילה ‘בריאות', הקשורה קשר הדוק למידת האינטגרציה 

היא  או  הוא, שהוא  בריא  אדם  על  לומר  הדברים שאפשר  אחד  להתרחש.  לה  המאפשרת 

המחשבות  עם  להתמודד  כדי  השלכה  של  בדרך  נרחב  שימוש  להשתמש  חייבים  אינם 

אדם  אפוא  תיאר  הוא   .)223 עמ'   ,1995 )ויניקוט,  שלהם.“  ההרסניים  האימפולסים  ועם 

המסוגל להיות במצב של לקיחת אחריות, כיוון שהוא מקיים אינטגרציה בריאה בין חלקיו 

השונים, וביחסיו עם האחר. 
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במאמר “התפתחות היכולת לאכפתיות“ טבע ויניקוט )2009( את המונח “שלב האכפתיות“ 

)Stage of concern(, שנועד לתאר את השלב שקליין הגדירה כ“שלב הדיכאוני“. כך הוא 

כתב: “כשעובדים על פי הקווים של קליין, מגיעים להבנה של השלב ההתפתחותי המורכב 

שמבחינה  נכון  אבל  מוצלח,  לא  שם  שזהו  סבור  אני  הדיכאונית'.  ‘העמדה  כינתה  שקליין 

קלינית, בטיפולים פסיכואנליטיים, ההגעה לעמדה זו מערבת את המטופל בדיכאון. במקרה 

ועל קבלת  זה, להיות מדוכא מהווה הישג, ומעיד על רמה גבוהה של אינטגרציה אישית, 

אחריות לכל ההרסנות הכרוכה בלחיות, בחיים היצריים, ובכעס לנוכח תסכול“ )שם, עמ' 

229(. זוהי עמדה קיומית ואתית המזמנת חיים ויחסים מלאים, על היצרים והיצירה שבהם, 

על הניגודים וההשלמה.

ויניקוט, מה שמתרחש ונבנה בנפש בשלב מהותי זה מאפשר לקיים  על פי תיאורו של 

הזולת.  כלפי  אחריות  ופיתוח  ומחשבות  רגשות  של  מורכבות  הכולל  קרוב,  בינאישי  קשר 

שלב זה מאפשר לייצר עמדה בסיסית חדשה כלפי הזולת, עמדה שהיא מורכבת אך בו זמנית 

גם שלמה יותר, ומקיימת הדדיות בין פנים וחוץ ביחסי הגומלין. זוהי עמדה נפשית שלא 

קל להשיגה, והיא אף אינה נשמרת בהתמדה. היא עשויה להשתנות ממערכת יחסים אחת 

לאחרת, וכן בתקופות של דחק ומתח נפשי גובר. עוד מוסיף ויניקוט ומסביר כי באחריות 

יש החזקה משמעותית, הכוללת שלושה היבטים: החזקה תפקודית, החזקה רגשית ומשמעות 

להחזקה )holding, handling & sense(. האחריות כוללת אפוא בתוכה החזקה של תפקוד 

ארגוני, התייחסות רגשית מתמשכת, וייחוס משמעות פנימית לעשייה ולהיות הללו. ברמן 

חיובי,  בהקשר  תמיד  ויניקוט  אצל  מופיעה   )concern( הדאגה  כי  לאבחן  היטיב   )2015(

כניגודה של האשמה.

התנאים להתפתחותה של היכולת לאחריות
בדיון על היכולת להשתמש באובייקט תיאר ויניקוט )2009( מספר שלבים. בתחילה צריך 

הוא  שבו  השלב  אל  אמון  המבסס  ראשוני  קשר  מקיים  הוא  שבו  השלב  מן  לעבור  התינוק 

בודק את יכולתו לבטא תוקפנות ואף הרסנות כלפי האובייקט. שלב זה קריטי לדעתו של 

או האחר לעמוד  יכולתו של האובייקט  הסובייקט את  בודק  כי במהלכו  ויניקוט המאוחר, 

יכולים  מתקיימים  הללו  התנאים  כאשר  רק  כנקמה.  בתוקפנות  להשיב  בלי  זו  בתוקפנות 

היחסים להיכנס לשלב השלישי, שבו אין יחסים של ניצול אלא מתקיימים יחסים הדדיים, 

דו־כיווניים, המבוססים על הכרה באחר, הכרה בעוצמיותי והכרה בעוצמיותו של האחר. אם 

כן, תהליך זה כרוך בהתפתחות היכולת לחוש אכפתיות. התפתחות זו היא המובילה ממצב 

ביחסים  ושותפות  אמון  של  מצב  אל  המשמעותי,  האחר  ידי  על  המוכל  ותסכול,  זעם  של 
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)אשל, 2002(. בשלב זה טמון הפוטנציאל ההתפתחותי למעבר מיחסים של האשמה ונקמה 

על  “לחשוב  המטופל  של  היכולת  התפתחות  את  הדגיש   )2009( ויניקוט  אחריות.  ליחסי 

עצמו כתורם“ )שם, עמ' 260(, המתרחשת כאשר הקשר האינטימי הנפשי המופנם אינו פונה 

לכיוון ההרס וההשמדה אלא לכיוון של תיקון, בנייה ויצירה. חלק מתהליך יצירה זה כולל 

יחס קונסטרוקטיבי  בנייה של  ויתור, אך הכיוון הכללי הוא חיפוש דרך לקראת  או  פירוק 

כלפי העצמי, ומתוך כך גם יחס קונסטרוקטיבי כלפי הזולת, הסביבה והחברה. “אכפתיות 

אחריות  מרגיש  שהוא  לכך  וכן  ללב,  לוקח  שהוא  או  משנה,  שליחיד  לעובדה  מתייחסת 

ומקבל על עצמו אחריות“ )שם, עמ' 253(.

אכפתיות:  להרגיש  מצליח  אינו  הפרט  שבהם  האזורים  את  גם  חקר   )2009( ויניקוט 

את  לאפשר  כדי  הכרחיים  הם  מסוימים  חיצוניים  שתנאים  ברור  הרגשית  “בהתפתחות 

ההשפעה הגורלית של פוטנציאל ההבשלה“ )שם, עמ' 253(.

אם כן, נתבונן מהם התנאים הדרושים לצורך הבשלה זאת, ואלו מרכיבים עלולים לחסום 

את התפתחותה. הגורמים המרכזיים המכריעים בשאלה אם תחול ההבשלה אל המסוגלות 

לאחריות הם: יחסי אם־תינוק, הסביבה המשפחתית, אירועים טראומתיים, וכן מצבי משבר 

וכדומה(.  מגיפה  לחימה מתמשך,  במצב  הנמצאת  חברה  אזרחים,  )כגון: מלחמת  חברתיים 

מעט  זה  שתיאור  פי  על  ואף  דיה“,  “טובה  כסביבה  הדרושה  הסביבה  את  הגדיר  ויניקוט 

מעורפל הוא מחזיק את המורכבות של יחסי ההתאמה בין התינוק למעגלי הסביבה שבתוכם 

הוא מתפתח. 

זמנית  ויניקוט, מתפתחת, “מתוך חוויה בו  היכולת להיות בעמדה של אחריות, הסביר 

של אהבה־שנאה המרמזת על השגת אמביוולנטיות, שהעשרתה ועידונה מובילים לצמיחת 

254(. הרכב פנימי זה מספק מכל לקיומם של רגשות ניגודיים כגון:  האכפתיות“ )שם, עמ' 

מנוגדים.  ואף  שונים  ורגשות  חלקים  הכוללת  עצמי  חוויית  ומלאות,  ריקות  ואומץ,  פחד 

היכולת להכילם יחד מביאה ליציבות פנימית. יציבות פנימית זו מאפשרת את התפתחותו 

של עצמי בעל מנעד רגשי ומחשבתי, שיש בו חוזק וגם גמישות. איכויות אלו של העצמי הן 

המאפשרות גם את התפתחותה של מסוגלות לאחריות.

כמו  כי  וקבע  הקבוצתי,  הטיפול  אל  הזה  המודל  את  הרחיב   )Nitsun, 1996( ניצון 

שהתינוק צריך לעבור דרך שלב שבו הוא מפנה עוצמות אגרסיביות כלפי אמו או הדמות 

העיקרית המטפלת בו, ודמות משמעותית זו לא תיהרס, לא תקרוס ולא תיעלם, במובן הפיזי 

ובמובן הנפשי, כך גם בטיפול הקבוצתי צריכים המשתתפים לעבור שלב של ביטוי תוקפנות 

ונזקקות. כאשר המטפל הקבוצתי והמשתתפים האחרים מצליחים לעבור את השלב הזה בלי 

לקרוס, נסללת הדרך לאחריות אישית ומשותפת.
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מתוך חשיבה זו נובע כי היכולת להגיע לעמדה של אחריות תלויה בעת ובעונה אחת 

גם בכוחות ובמבנים הפנימיים של הילד או המטופל, וגם בסביבה המאפשרת לו לפתח 

הטיפול  של  ההתפתחותי  הערך  טמון  כאן  חווה.  שהוא  ההתנסויות  דרך  יכולותיו  את 

הקבוצתי המאפשר מרחב לחקירה של יחסים ורגשות מורכבים ואף סותרים כמו אהבה 

ושנאה, קבלה ודחייה ועוד. 

כי  חש  המטופל  או  הילד  או  התינוק  כאשר  מופיעה  אחריות  התפתחות  לאי  הסכנה 

כחסרות  או  להכלה  ניתנות  כבלתי  המשמעותי  האחר  אצל  נחוות  שבו  ההרס  עוצמות 

ניתנת  ובלתי  כהרסנית  עוצמתו  את  לחוות  אז  עלול  הוא  המטפל.  בהורה  התחשבות 

להכלה. חרדה זו עלולה לעורר בו אשמה שלא ניתן להינקות מימנה או להתגבר עליה. 

אלא אם כן ההורה המטפל ממשיך להיות שם בעבור התינוק, לטפל בו, ולאהוב אותו.

מהימנה  הזדמנות  לספק  אם־סביבה  של  או  לשרוד,  אם־אובייקט  של  “כישלונה 

ובהגנות  גולמיות  בחרדות  ולהמרתה  לאיכפתיות,  היכולת  לאובדן  מובילים  לתיקון, 

257(. במצב כזה עלולות  2009, עמ'  גולמיות, כמו פיצול או דיסאינטגרציה“ )ויניקוט, 

להתפתח חרדות כמו חרדת פרידה, חרדת מוות, חרדת פגיעה בגוף, חרדת אובדן האחר 

או העצמי. ביחסים מסוג זה עם האחר המשמעותי, במקום שתתפתח היכולת לאכפתיות 

ולאחריות נותרות תחושות פרימיטיביות של חרדה ואשמה. החרדה מזינה את האשמה, 

והאשמה מזינה את החרדה.

צרכיו,  עוצמת  ואת  התינוק  את  להכיל  מסוגלת  המטפלת  הדמות  כאשר  כן,  אם 

עוצמתו  את  לפגוש  להתחיל  התינוק  מעז  הזמן  עם  תוקפנות,  לצד  נזקקות  הכוללים 

בנוכחות האחר, וכן את עצמיותו הנבנית. לעומת זאת, כאשר התינוק חווה את הדמות 

המטפלת בו כנקמנית, וחש שהיא נוקמת בו בדרך של היעלמות או פגיעה בחזרה, הוא 

מתחיל לחוות את העוצמות שלו כהרסניות כלפי האחר, ובעצמו נהרס בניסיון לחבר את 

עצמו עם האחר לכדי שלם בריא, יצרני ויצירתי. 

התהליך הטיפולי נותן אפשרות לחקירה, בדיקה, ניסוי ובירור של ההשפעה ההדדית 

מרחב  נוצר  כך  טרנספורמטיבי.  ערך  בהם  שיש  יחסים  במסגרת  זה,  משמעותי  באזור 

נזקקות־זעם־אשמה־חרדת  יחסי  של  מהמעגל  הקיבעון,  מן  להיחלצות  סיכוי  המכיל 

הרס־קורבנות.

פסיכואנליטיקאי  פסיכיאטר,   ,)1898-1976(  ,)Foulkes & Anthony, 1984 ( פוקס 

ובכתביו  ידי הקבוצה,  ומייסד האנליזה הקבוצתית, שם במרכז עיסוקו את הטיפול על 

יכולת בחירה הנושא באחריות ליחסיו  והדגיש את היות המטופל סוכן פעיל, בעל  שב 

עם עצמו ועם אחרים. 
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היחסים  לתוך  להתבונן  בו  המשתתפים  את  ולכוון  לזהות  שואף  הקבוצתי  הטיפול 

הנרקמים ביניהם, בתוך הפרט, עם האחר, בין הפרט ובין המטפל, בין המשתתפים, ובקבוצה 

החקירה,  לאחריות.  מסוגלות  לעבר  המובילה  העמדה  להירכש  אמורה  זו  בדרך  כמכלול. 

לנוע  המחפשת  הנוכחות  בקבוצה,  המתפתחים  השונים  היחסים  של  והלמידה  השהייה 

לשינוי  להביא  במטרה  משמעות,  בעלת  ומחשבתית  רגשית  הרחבה  לעבר  הקשר  מצמצום 

נפשי בפרט ובקבוצה, ולהשיג עמדה של אחריות.

גרוסמרק )Grossmark, 2007( תיאר מצב שבו התהליך הטיפולי הקבוצתי עשוי לשחזר 

החזקה  להציע  והמטפל  הקבוצה  יכולים  כאלה  במצבים  מוקדמים של המשתתפים.  יחסים 

לחוות  למשתתפים  ולאפשר  הראשונית,  בחוויה  שנחוו  המבעיתים  הרגשות  של  מותאמת 

קבוצתי  מטיפול  וינייטה  הציג  גרוסמרק  בעבר.  לחוות  יכלו  לא  שהם  ויחסים  רגשות  יחד 

ואת צרכיה.  שבו מטופלת מרגישה לא מוחזקת משום שלהרגשתה המטפל לא ראה אותה 

אשם  להרגיש  למטפל  גרמה  אשר  וצרה  קשה  האשמה  לעמדת  נכנסה  היא  מכך  כתוצאה 

וחסום. המטופלת אמרה למטפל בקבוצה: “הכול באשמתך, אני לא עשיתי דבר, אתה עשית 

רגשות  אותם לבטא  והזמין  בקבוצה  פנה המטפל לשאר המשתתפים  הכול“. בשלב מסוים 

זאת  לעשות  מסוגלים  שהיו  המשתתפים  ואסוציאציות.  קישורים  מחשבות,  בחדר,  נוספים 

אחד  כל  של  למסוגלות  רגשית,  לנשימה  לחיבור,  בהדרגה  תרמו  ודבריהם  לבקשתו,  נענו 

השלכה  האשמה,  של  מצב  מתוך  כך,  באחרים.  עצמו  ואת  בתוכו  האחר  את  לפגוש  מהם 

היכולת למנטליזציה,  פיתחו המטופלים את התפקודים הרפלקטיביים שלהם, את  ופיצול, 

את היכולת להכלה, ואת היכולת להיות ביחסים אינטרסובייקטיביים וקבוצתיים. דוגמא זו 

גילתה את כוחה הייחודי והעוצמתי של הקבוצה כמרחב המוביל למעבר מהילכדות ביחסים 

והצפה  שחזור  כאוס,  של  מצב  הציגה  גרוסמרק  של  הדוגמא  מחדש.  ובנייה  הרחבה  לעבר 

בחומרי ביתא לא מעוכלים )ביון, 2004( - אותם חומרים רגשיים לא מעובדים שטרם ניתנו 

לחשיבה ונמצאו במצב של K- על פי המשגתו של ביון. בעזרת המטפל והמטופלים נעשים 

בקבוצה תהליכים של מנטליזציה, חיבור וחיפוש משמעות, ותהליכים אלו הם המאפשרים 

לאחריות להתפתח.

הגורמים הבולמים את התפתחותה של האחריות
ורחמים  אשמה  על  כתב   )2002( להתמיד?“  יכולה  האהבה  “האם  בספרו  מיטשל  סטיבן 

צירים  סביב  שלהם  החיים  סיפורי  את  המארגנים  אנשים  יש  כי  הראה  מיטשל  עצמיים. 

ייחס ערך לבירור היחס בין אשמה ולקיחת  ולכן  של אשמה ורחמים עצמיים או קורבנות, 

אחריות. עוד הוא הסביר כי נדרשת מידה של התפתחות נפשית כדי להגיע למצב שבו כל 
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אחד מהשותפים ביחסים מסוגל לחוות את כאבו שלו וגם את כאבו של האחר, בלי שאחד 

מפני  מגן  ככוח  לשמש  האשמה  של  כוחה  את  תיאר  מיטשל  האחר.  את  יבטל  מהכאבים 

רגשות רבי עוצמה כמו עצב עמוק, צער, תשוקה, אהבה, תוקפנות, פגיעות או תלות. הוא 

הפרט,  עבור  כמסוכנים  להיחוות  עלולים  אינטימיים  ביחסים  אלו  קירבה  אזורי  כי  הראה 

ולכן אנשים שלא פיתחו מכלים רגשיים שיכולים להכילם עלולים להחליף אותם בפגיעות 

כואבת. האשמה במקרים אלה משמשת ככלי המסייע להישמר מאזורים אלו. מיטשל הציג 

שלו  הקיום  בחוויית  מרכזי  היבט  היתה  שהאשמה  שואה,  לניצולי  בן  מטופל,  של  מקרה 

המטופל  אצל  התעוררו  האנליטיות,  הפגישות  לאחת  המטפל  פעם  איחר  כאשר  בילדותו. 

רגשות קשים של אכזבה, האשמה וקורבנות. דרך האירוע ניתן היה לחקור ולהתבונן בשחזור 

שהתרחש ולבחון את יכולתו של המטופל לפתח אזורי רגש וקשר נוספים, שעד אותה עת 

היו חסומים. בירור זה הביא למודעותו של המטופל את ההשפעה המזיקה של יחסי האשמה 

שהפנים בעבר, ושחזר בהווה. 

קירבה  יצירת  של  אפשרות  חוסם  ההאשמה  במנגנון  ועקבי  שיטתי  שימוש  כן,  אם 

להתפתחות  האפשרות  נחסמת  כך  מתוך  התבוננות.  של  מרחב  יצירת  מונע  וכן  והדדיות, 

קשר בעל מנעד רגשי הכולל גם את האחר. אחד המרכיבים המרכזיים הכלולים במסוגלות 

להיות במרחב האחריות הוא היכולת לאפשר קירבה, גם בתוך הפרט וגם ביחסים האפשריים 

בינו ובין אחר ובינו בין הקבוצה. כאשר משתתף חווה יחסים של קירבה ומעורבות רגשית 

כמאיימים ואפילו בלתי נסבלים לא ניתן לפגוש את אזורי חוסר האונים שלו, אותם אזורים 

שעליהם אי אפשר להשפיע או אין דרך להתמודד איתם. במצבים כאלה הפרט )או הקבוצה( 

יעשה כל אשר ביכולתו על מנת להימנע מלהגיע לאזורי קיום מאיימים אלו. אחת מהדרכים 

להימנע מכך תהיה להאשים אחרים במה שקרה לו. מיטשל )2002( השתמש במונח “פאתוס“ 

השליטה  חוסר  בקבלת  כרוך  זה  אזור  וכאב.  סבל  חמלה,  של  ועוצמתי  רגשי  אזור  לתיאור 

המוחלט של אדם על אירועים מסוימים בחייו. אצל אדם שאינו מסוגל להכיל רגשות כאלו 

מופעל מנגנון הגנה המבצע הכחשה של הסופיות והמגבלות שלנו. 

זהו הבדל מרכזי בין אשמה ואחריות. בעוד שבאחריות אדם יכול לקבל את מגבלות 

בו  שתלוי  מה  בין  המחברת  ההוויה  רקמת  את  כלומר  חייו,  על  שלו  השליטה  טווח 

מן  הימנעות  יש  האשמה  בפעולת  זאת,  לעומת  בו.  תלוי  שאינו  מה  של  הקבלה  ובין 

חוסר  אונים,  בחוסר  שמקורה  הכחשה  מגיחה  ובמקומה  אלו,  גבולות  עם  ההתמודדות 

שליטה או חוסר נפרדות.

בנוסף, מיטשל )2002( תיאר את הבושה המונעת את היציאה ממבוך האשמה. למעשה, 

האשמה מייצרת תקיעות החוסמת אפשרות לפתח יחסים ורגש. מיטשל הדגיש כי דפוסים 
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ולקודים  לתרבות  אחרים.  בדפוסים  להחליפם  ללמוד  ניתן  וכי  במשפחות,  נלמדים  אלו 

החברתיים שבתוכם אנו צומחים יש השפעה מרכזית על ממדי קיום אלו. 

שגרמנו  הסבל  על  וחשבון  דין  המחייבת  אמיתית,  כ“אשמה  תיאר  שמיטשל  מה  את 

אני  ואילו  יכולת לאכפתיות.  כינה  ויניקוט   ,)160 עמ'   ,2002 )מיטשל,  ולעצמנו“  לאחרים 

תחומי  מפותח, המאפשר  אזור  היא  האחריות  אחריות.  זה בשם  לרגש  לקרוא  כאן  מבקשת 

חיים שבהם אנו מעזים להתקרב, להרגיש בעוצמה אהבה, פגיעות, קשר, תשוקה וחיים.

אשמה ואחריות בטיפול הקבוצתי האנליטי
והחברתיים  האישיים  החיים  על  אחריות  לקחת  המשתתפים  את  מזמין  הקבוצתי  הטיפול 

במהלך  המטופלים  של  אקטיבית  שותפות  המערב  טיפולי  כלי  עם  עבודה  מתוך  שלהם 

הטיפול עצמו. שותפות זאת באה לידי ביטוי בהדהוד של המשתתפים זה את זה, בשאלות 

לשתף  שלהם  ובאומץ  לקבוצה  לחבריהם  מציגים  שהם  בשיקופים  לזה,  זה  מציבים  שהם 

את הקבוצה באזורים מורכבים ומכאיבים של הנפש, שלרוב מתכסים בבושה והסתרה, וכן 

המתבססים  הבירור  תהליכי  ההדדי,  השיתוף  מתוך  קונפליקט.  באזורי  והימצאות  שיתוף 

והדהודים מאפשרים לחברים בקבוצה לצאת לתהליך מתפתח של לקיחת  על השתקפויות 

האנליטי  הקבוצתי  הטיפול  הקבוצתי.  ובמרחב  הבינאישי  במרחב  האישי,  במרחב  אחריות 

יכול לעזור למשתתפיו להתפתח ממקום של אשמה והאשמה לעבר לקיחת אחריות, ולחלוק 

אחריות עם אחרים מתוך התבוננות משותפת על התהליכים הנפשיים העמוקים שמתרחשים 

Foulkes( כ“אימון העצמי תוך  בתוך הפרט בקבוצה. את התהליך הזה הגדיר פוקס )1984, 

)ego training in action(, ובמהלכו ניתן לפתח את השינוי ביחסים. הטיפול  כדי פעולה“ 

הקבוצתי פועל באמצעות שחזור של יחסים, שחלקם הם יחסי האשמה, ומתוכם ניתן להעלות 

והרגשות  ואת התכנים  והחסומים,  למודעות את שיחזור המלכודות, את היחסים החוסמים 

שהודחקו או נותקו. הטיפול הקבוצתי מציע אפשרות ללמוד מתוך התנסות מחודשת, תוך 

זה  תהליך  והמטפל.  הקבוצה  חברי  שמביאים  השונות  הראייה  מזוויות  ביחסים  התבוננות 

נוצרת  כך  או אחרות.  או חדשות  שונות  וחיפוש אפשרויות  ניסוי  טיפולי של  פותח מרחב 

אפשרות של מגע רגשי עם אזורים טעונים ומודחקים )ברמן, 2015(. ברומברג מנסח זאת כך: 

שתהיה,  ככל  פתולוגית  המשתתפים,  של  שפגיעותם  האפשרות  דווקא  פרדוקסלי,  “באופן 

רגשי  חוסן  של  לבנייה  הזדמנות  לספק  יכולה  בקבוצה,  היחסים  במת  על  עצמה  את  תציג 

ולתיקון. בראייה כזאת, היחסים הרב-כיווניים בקבוצה יוצרים, לטוב ולרע, כר עשיר מאין 

כמוהו לשחזורים מסוגים שונים, ואלה בתורם הופכים לגורם מרפא מרכזי בטיפול הקבוצתי 

האנליטי“ )Bromberg, 2003, עמ' 520(.
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אם כן, משימתו של המטפל הקבוצתי, ובעקבותיו גם המטופלים, היא לאפשר לקבוצה 

לתרגם תוקפנות ישירה או עקיפה, למשל זלזול או התעלמות, אל שיח מפותח יותר המכיל 

לסייע  שיכול  משמעותי  רגשי  שיח  לזמן  הוא  תפקידם  החשדנות.  או  ההרס  השנאה,  את 

לקבוצה לנוע ממצב של מימוש ההרסנות אל התבוננות על המשאלה או החרדה המקופלת 

הקבוצתי  הטיפולי  בתהליך  רגרסיה  למנוע  דרך  אין  כי  קבע   )Nitsun, 1996( ניצון  בה. 

למצבים של חרדה הישרדותית, כשל בתקשורת, הזדהות השלכתית וצרות עין.

של  בתקופה  או  במפגשים,  הפסקה  לאחר  דרכה,  בתחילת  בעיקר  בקבוצה,  העמימות 

מפני  חרדה  מעוררים  אחרים(  מבניים  שינויים  או  משתתף  של  כניסה  או  )יציאה  שינויים 

היעלמות. חרדה זו עשויה לעורר השלכות, ולהביא משתתפים להאשים את עצמם או אחרים. 

בחולשה  להיחשף  וחשש  בושה  פיצול,  השלכתית,  הזדהות  שיופיעו  סביר  כאלה  במקרים 

והכוח הפועל בהם הוא הפיצול והחשש  ולאיחוי,  ובפגיעּות. אזורי נפש אלה קשים למגע 

ממגע רגשי. הם מתאפיינים בחרדה פעילה מאוד מפני התפרקות וחוסר החזקה, לכן במצבים 

כאלה יש לתת מקום לקול הקבוצתי המבטא את החששות הללו. המנחה צריך להקדיש זמן 

ואי החזקה. הוא צריך לאפשר לחברי  ולתת למשתתפים לדבר את החשש מפני התפרקות 

הקבוצה להשמיע את הפחד שלא יראו אותם או ישכחו אותם, וגם את חוסר האמונה שלהם 

שניתן להחזיק אותם ביחד, כיחידה קבוצתית אחת שלמה על כל החלקים שבה. עליו לתת 

ביטוי תקשורתי לתחושת הסכנה ולדחף לברוח ממנה, דרך הבריחה מהעצמי ומהקבוצה.

ועל האימה של המטופל שמא לא  Nitsun, 1996( דיבר על העור הראשוני,  )אצל  ביק 

חוויית  של  כזה,  מצב  הפנימיים.  איבריו  את  ויכיל  יחזיק  אותו,  שיאסוף  דבר  שום  יהיה 

“חוסר עור“ חיצוני, יכולה להיווצר בקבוצה כתוצאה מתהליכים עוצמתיים ואינטנסיביים 

העוברים על יחידים בקבוצה ועל הקבוצה כשלם. ניצון )Nitsun, 1996( תיאר מצבים שבהם 

שלא  מרגיש  מטופל  לעיתים  ומאיימת.  מוגבלת  שהיא  זורמת,  אינה  בקבוצה  התקשורת 

כאלה  ברגעים  מותקף.  ושהוא  כלפיו,  ביקורתיים  המנחה  או  שהמשתתפים  אותו,  מבינים 

התחושה היא ש“יחסי החליפין“ לא מצליחים להתקיים ונחסמים, כיוון שאחד הצדדים לא 

מסוגל לקחת וגם לא לתת. המטופל חווה את האחר, המנחה או הקבוצה כמראה לא טובה, 

כהשתקפות פוגענית שאינה מסוגלת לראות אותו. 

דוגמא מטיפול קבוצתי אנליטי
הקבוצה המתוארת כללה שישה משתתפים בגילים 50-30 - חמישה גברים ואשה אחת. את 

הקבוצה הנחיתי במסגרת שירות מבחן. המפגש שיתואר התקיים בחודש השביעי למפגשי 

הקבוצה. שמות ופרטים של המשתתפים שונו לצורך מניעת זיהוי. 
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כשאני נוהג - לשים גז או ברקס?

שמעון מספר שבדרך לפגישה הוא נהג בכביש ורצה להצטרף לנתיב נסיעה, אך נהג 

מונית לא נתן לו להשתלב. שמעון מתרגז וזעמו מתלקח תוך שניות. הוא פונה לבני, 

שעובד כנהג מונית:

ייתן  לא  להיכנס,  ייתן  לא  אחד  אף  חארות,  המוניות  נהגי  כל  כן,  )בכעס(:  שמעון 

להשתלב )מרים עוד ועוד את קולו, שנמצא כבר על סף הצעקה(. כן, אני צריך לשים 

ברקס כי אף נהג מונית לא ייתן לי להשתלב בתנועה.

בני: אבל תקשיב רגע, אולי אתה יכול גם לתת לנהג השני להמשיך לנסוע. תחכה קצת, 

תן לו לעוף קדימה, ואז תשתלב בלי להתרגז...

גדול(:  בכעס  ואומר  לצידו  שיושב  לבני  הגב  את  מסובב  יותר,  עוד  )מתרגז  שמעון 

זהו, אין עם מי לדבר, אתה רוצה שאני יעצור וייתן לו לעבור, חס וחלילה, אתם כל 

נהגי המוניות לא תעצרו ותתנו לי ליסוע בכביש, אתם חושבים שהכביש שלכם, רק 

בשבילכם, תמיד תשימו גז ואני צריך לשים ברקס.

להמשיך  יותר  מוכן  לא  הוא  לבני,  גבו  את  שהפנה  לאחר  מאוד,  מרוגז  שמעון  זה  בשלב 

הוא  לבסוף  אונים.  חסר  אפילו  מאוד,  מתוסכל  ונראה  נוחות  באי  בכיסאו  זז  בני  בשיחה. 

מנסה להמשיך לדבר.

בני: אבל תקשיב, אני רק מנסה להראות לך עוד זווית.

שמעון מסמן בגופו שהוא לא מקשיב, ולא עונה. אני פונה אל שאר חברי הקבוצה.

מנָחה: מה מתעורר בכם? מה תרצו לומר?

נתן: אני רואה ששמעון מאוד מתרגז, אבל בני רק מנסה להציע עוד אפשרות. יש נהגי 

מוניות כאלו ויש אחרים, יש כאלו שמשתלטים וחושבים שהכביש רק שלהם. 

המשתתפים הנוספים בקבוצה מסתכלים במבוכה סביב ושותקים.

אפשר  אי  ואז  אשמים,  כולם  אחת,  קבוצה  הם  המוניות  נהגי  כל  הכעס  בתוך  מנחה: 

לראות את בני ולהקשיב למה שהוא אומר, אי אפשר להקשיב למשהו אחר, זה כך וזהו 

זה, חסום ומתבצר. בתוכי אני מרגישה את גלי הזעם הגדול שנמצאים עכשיו בחדר, את 

חוסר האפשרות לתקשר, ליצור קשר, את הקרע בכבל התקשורת. הזעם וחוסר האונים 
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את שמעון,   - בבדידותו  אחד  כל  והשאירו  והתקשורת,  הקשר  זרימת  כבל  את  חתכו 

בני, אותי ואת האחרים. האשמה תופסת את כלל המרחב, ולא מותירה אפשרות לדבר 

נוסף להשתלב בשיח.

בווינייטה זו ניתן לראות איך הזעם, הפגיעות והעלבון חוסמים את התקשורת, ומשחזרים 

מצב של האשמה וחסימה. בתוך ההכללה ששמעון עשה כלפי כלל נהגי המוניות, פוגשים 

את אי היכולת שלו להקשיב לאחר ולראות אותו, או לשמוע זווית ראייה שונה. גם בקבוצה, 

כמו בנתיב שאליו רצה שמעון לעבור, לא ניתן היה להשתלב. הקבוצה משחזרת את העלבון, 

האכזבה והזעם שהביאו למצב של חסימה וניתוק בזרימת התקשורת. כל מי שנוכח בקבוצה 

מרגיש ביחד עם שמעון שחזור של מצב רגשי המוכר לשמעון מראשית חייו: הפניית הגב, 

אי הדיבור, אי ההסכמה להקשיב לאחר וניתוק הקשר. כך בדיוק נהג אביו של שמעון לאחר 

ששמעון נולד עם לקות גופנית. האב עזב את הבית וניתק קשר עם המשפחה. הוא “נתן גז“ 

והפנה להם עורף. 

שמעון המשיך להגיע לשלושת המפגשים הבאים שהתקיימו לאחר אותו מפגש אך לא 

דיבר, הוא רק הקשיב ושתק. במפגשים הללו נמנעה הקבוצה מלתקוף את שמעון או לדרוש 

ממנו דיבור. היא אפשרה לו להגיע, לשבת, ולהקשיב באופן חלקי. במהלך אותם מפגשים 

המשיכה הקבוצה לעבוד, והניחה לשמעון להיות נוכח ככל שהיה מסוגל. הדיבור בקבוצה 

הפך זהיר, והורגש החשש מפני פנייה ישירה לשמעון או אזכור של מה שקרה. יחד עם זאת, 

גם משתתפים אחרים נגעו ביחסים שבהם חוו תסכול ואכזבה, בתוך הקבוצה או מחוץ לה. 

ובאשמה הכרוכים ביחסיו המכאיבים עם אשתו.  בני שיתף את הקבוצה בתסכול, באכזבה 

יכול לדבר  ואני  נרגעתי קצת,  ואמר: “עכשיו  פיו  במפגש הרביעי פתח פתאום שמעון את 

אתכם שוב“. 

ועלבונות שונים שרחשו  לנו לברר כעסים  ביטא אפשר  והאשמה ששמעון  הזעם  זרנוק 

בקבוצה, וכעת בהדרגה ניתן היה להעלות גם רגשות נוספים, לא מעוכלים, שחברי הקבוצה 

ניתן להקשיב להם, להתבונן בהם, לעכל אותם, ולפנות מהם  זה היה  הביאו עימם. בשלב 

לקשר מסוג אחר, קשר שיש בו הדדיות, יכולת להשתלב בשיח, ואפשרות לבטא גם רגשות 

.)Schlapobersky, 2016( נוספים ושונים. כעת ניתן היה להיות בדו־שיח ואף ברב־שיח

המעבר מאשמה לאחריות בטיפול הקבוצתי
והפעלת  בלתי מטופלים  נפשי  קושי  אזורים של  ולהפעיל  לעורר  בקבוצה עשוי  הטיפול 

מנגנוני הגנה. בתהליך הטיפולי הקבוצתי, הלא מודע האישי והלא מודע החברתי )הופר 
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וויינברג, 2014( ניתנים למגע, עיבוד והתפתחות. בתהליכים אלו ניתן להשתמש בקבוצה 

ומותאמות  חדשות  נוספות,  דרכים  וחיפוש  חילופין  יחסי  הדהוד,  שיקוף,  באמצעות 

ביחסים  אמון  מתוך  הקבוצתי  והמארג  העצמי  מערכת  ופיתוח  לחיזוק  להביא  שיכולות 

המתהווים בקבוצה. 

על  התבוננות  של  אקטיבי  כמעשה  האחריות  לקיחת  את  תיארה   )2017( ברגר  מרים 

המתרחש במלואו, ולא במבט חלקי. היא מצאה כי “יש תועלת קלינית באיתור מעגלים 

אחריות  לקבל  צד  כל  של  יכולתו  את  מקדם  כזה  זיהוי  הדדית;  ונקמנות  ‘ענישה'  של 

עיבוד  יודעין.  בלא  מחוללת  זו  ש'ענישה'  והעוינות  הריחוק  ביצירת  חלקו  על  אישית 

מעגלים התייחסותיים אלה ותשומת לב לאפשרות שיש בהם גם חלק של נקמנות סמויה 

יכול להיות פורה. למרות הכאב שכרוך בתהליך זה, הוא תורם לצמצום הניכור שמכרסם 

ולקדם את השינוי הרצוי“  ביחסים, מחזק התפתחות אישית, מחזק את היכולת להשפיע 

.)191 )שם, עמ' 

הנפש  התפתחות  לשם  בקבוצה  ביטא  ששמעון  ובאשמה  בזעם  חשיבות  אפוא  יש 

יוכל  המטופל  או  הילד  שהתינוק,  חשוב  כמה  הדגיש   )2009( שוויניקוט  כפי  והיחסים. 

 )Nitsun, 1996( שניצון  כפי  שלו;  ההסכמה  ואי  הזעם  התסכול,  האגרסיות,  את  לבטא 

סבר כי חשוב להעלות את הנושאים הקשים הללו ביחסים בקבוצה; כפי שברגר מתארת 

כאן  שהובאה  בווינייטה  גם  זה;  במצב  טיפולי  מהלך  לאפשר  הקבוצה  של  היכולת  את 

שמעון  את  אילצה  לא  היא  זאת  עם  יחד  והתסכול.  החסימה  חוויית  את  הקבוצה  הדהדה 

הנוספים  ולתכנים  לרגשות  היא המשיכה לתת מקום לשיח,  לעמוד במרכז תשומת הלב. 

נע  השיח  וקשר.  משמעות  חיפוש  תוך  ביטוי  להם  העניקה  אך  זה,  במצב  כלואים  שהיו 

המשתתפים  בין  הקבוצתי,  ובעכשיו  בכאן  שעלו  ורגשות  תכנים  ובין  המשתתפים,  בין 

של  בזוגיות  לקבוצה,  מחוץ  יחסים  על  גם  להתבוננות  מקום  ניתן  למטפלת.  ביחס  ואף 

במקום  שניהלו  וחסומים  טעונים  ביחסים  אחיהם,  או  הוריהם  עם  ביחסיהם  המשתתפים, 

של  ואמיתי  ישיר  ביטוי  לתת  למשתתפים  אפשר  זה  קבוצתי  מרחב  בעבר.  וגם  העבודה, 

של  שיח  לקיים  המשיכה  הקבוצה  בתוכם.  שהיו  וההתבצרות  האשמה  התסכול,  הזעם, 

שיתוף ברגשות של תסכול, זעם, אכזבה והאשמה, שכולם אזורים בעלי עוצמה מצמצמת 

כאשר אינם באים לידי ביטוי. להיבטים אלה יש ערך רב במהלך לעבר מנעד רגשי מגוון 

ורחב יותר, ובהמשך לעבר לקיחת אחריות. יש ערך טיפולי לזמן המהלך הזה שבו הקבוצה 

נמנעה מללחוץ על שמעון, והוא מצדו לקח את הזמן הדרוש לו. הוא לא נטש את עצמו 

לחזור  ביכולתו  היה  מה  זמן  לאחר  רק  והקשיב.  להגיע,  המשיך  אלא  הקבוצה,  את  ולא 

להירגע,  לנוע,  בתוכו  הרגשי  לתת למהלך  הקבוצתי,  להצטרף למהלך  עצמו,  את  ולחבר 
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והרחבה,  חיבור  ביטוי,  של  למעשה  נתק  של  משחזור  התגובה  את  הפך  הוא  כך  לחבור. 

בתוך עצמו ועם הקבוצה. המהלך האישי השתקף ושיקף את המהלך של הקבוצה כשלם 

)Pines, 1994(, והתחולל גם אצל משתתפים נוספים.

מתחום חשיבה אחר אפשר להיזכר בהקשר זה בעמדתו של מרטין בובר )1957(, הפילוסוף 

היהודי האקזיסטנציאליסט, שכתב: “רופא נפש שהוא באמת כך, כלומר שאינו רואה עצמו 

בעבודת הריפוי כבעל מלאכה, אלא נכנס לתוכה, כל אימת שנכנס, כשותף, הוא אדם מעז“ 

)שם, עמ' 190(. בובר הדגיש כי כאשר המטפל נשאר חיצוני לעבודתו, בעמדה של מתבונן 

צפוי שיתרחש. למעשה,  לא  פעיל בקשר, בלמידה, תהליך מהותי של שינוי  שאינו שותף 

את אותה עמדה מציגה גם הגישה ההתייחסותית, וזוהי גם נקודת המוצא של פוקס, מייסד 

של  הגומלין,  יחסי  של  המפגש,  של  החשיבות  את  הדגישו  אלה  כל  הקבוצתית.  האנליזה 

המעשה המשותף ההכרחי לצורך הבאת השינוי. 

בנוסף הדגיש בובר את ההבדל בין יחסי “אני־אתה“ ומצבים שבהם יחסים כאלה אינם 

המבקש  מאדם  הנדרש  האומץ  את  תיאר  הוא  כלל.  בחשבון  מובאים  אינם  או  מתפתחים 

להתפתח ולעבור מיחסי שימוש ליחסי הכרה הדדיים: “כדי להבין זאת כראוי חייבים אנו 

שרוי  אדם  כל  יסוד.  עובדת  אלא  לוואי  עובדת  שאינה  אחת,  עובדה  עוד  לנגדנו  לשוות 

ביחס אובייקטיבי אל אחרים, כללם של היחסים האלה מעמיד את חייו כמשתתפים בפועל 

לו בכלל להרחיב את עולם הסביבה שלו כדי עולם; הוא  והוא שמאפשר  בהוויית העולם, 

חלקו בסדר ההוויה האנושי, אותו חלק שהוא חייב באחריותו. יחס אובייקטיבי שבין שני 

בני אדם אפשר לו שיתעלה, מכוח השתתפות אקזיסטנציאלית של שניהם, עד לזיקה אישית; 

אפשר שלא יהא אלא נסבל בלבד, אפשר שיוזנח! אפשר שיופר. הפרתו של יחס משמעה, 

יכול  אינו  זו,  פגיעה  שפגע  מזה  חוץ  אדם,  שום  האנושי.  ההוויה  סדר  נפרע  זה  שבמקום 

לרפאה. להביאו לידי כך שינסה לעשות כן, יכול לעזור לו מי שמכיר מציאות האשמה ויש 

בו מסגולת העוזר“. )בובר, 1957, עמ' 200(. למעשה, בדברים אלה תיאר בובר את המעבר 

מאשמה לאחריות. ויצא נגד האפשרות שבטיפול ימרק אדם את רגשות האשמה שלו, ובכך 

יתנקה מן האחריות האנושית הקיומית של כל אדם. 

עמוק,  טיפולי  הקשר  מתוך  לאדם  לסייע  הוא  הטיפול  של  תפקידו  תפיסתי,  פי  על 

המספק מרחב לתהליך חקירה מעמיק של הנפש, הרגשות, המחשבות והיחסים שעד כה לא 

לפרט לקחת  להניע תהליך תרפויטי משמעותי המאפשר  צריך  הטיפול  היה לשאתם.  ניתן 

אחריות על אזורי קיום שבדרך אחרת לא היה מוזמן להגיע אליהם. הוא צריך לתת למטופל 

מקום להתבוננות אמיצה, רגשית ומחשבתית, על מי שהוא, ומי שאנחנו. בעזרת המטפלת 

והמשתתפים בקבוצה יכול המשתתף לתור אחר גישה אל הלא מודע האישי שלו, אל הלא 
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בלא  שקעו  בעבר,  בו  שהוטמעו  ואמונות  מסרים  ולנרטיבים,  סביבתו,  של  החברתי  מודע 

ולנווט את היחסים שהוא מקיים. המסע הזה  מודע שלו, וממשיכים להפעיל אותו בהווה, 

גם לאחר שהתהליך  בנפשנו.  תודעה  יש  עוד  כל  חיים שלמים,  להימשך  יכול  והוא  ארוך, 

התרפויטי מסתיים, מסע החיפוש והגילוי אינו פוסק, אלא נמשך בתוכנו.

סיכום ומחשבות להמשך

לתפיסתי, הטלת אשמה על אחר, וכן האשמה עצמית, מבטלות אפשרות של לקיחת אחריות 

השליטה  טווח  קבלת  את  בחובה  טומנת  אחריות  במאמר,  שתואר  כפי  ומעשית.  רגשית 

שלנו, והבחנה בין מה שנתון בידינו לבין דברים שאינם תלויים בנו. לעומת זאת, הטלת 

לפיכך  בירור.  של  מרחב  מותירה  ואינה  וקורבנו,  המאשים  בין  פיצול  מסמנת  האשמה 

הבנת ההבדל בין אשמה ואחריות היא שלב מהותי במפגש של הפרט עם עצמו וביחסים 

שהוא יוצר עם סביבתו. כאשר אנו שואפים להתקדם למצב של בריאות נפשית, קבוצתית 

השונים,  הנפש  חלקי  בין  והשלמה  לקבלה  אינטגרציה,  יחסי  ליצירת  נשאף  חברתית,  או 

כמו גם בין האני והזולת, והאני וסביבתו. ההבחנה בין הטלת אשמה ולקיחת אחריות היא 

משמהותית, כיוון שבכוחה לשנות את אופן הקיום של הפרט, של הקבוצה ושל החברה. 

המרחב  והוא  באשמה,  מתאפשר  ואינו  באחריות  הקיים  מרכזי  רכיב  תיאר  המאמר 

החופשי לקיים מנעד של רגשות, תחושות, מחשבות, תפיסה ופרשנות. המושג “אחריות“, 

כפי שהוצג במאמר זה, מתייחס לתהליך מתפתח הכולל שילוב מגוון של רגשות, שמתוכם 

רגשות  בין  ָמבנה הכולל מרחב של שינוי. עמדה של אחריות מאפשרת לשלב  נוצר סדר 

שונים ואף מנוגדים תוך מעבר מהתבוננות פנימה לשליחת המבט החוצה, מן העצמי אל 

הזולת והסביבה. בדרך זו נוצר אותו מארג נפשי המאפשר בחירת כיוון יצירתי.

הדוגמא שהוצגה במאמר מבהירה גם מדוע הנטייה להכללה טומנת בחובה את אי 

כיוון  יחסים  מסכנת  זו  תופעה  כי  ומראה  בקבוצה,  האחר  הפרט  את  לראות  היכולת 

הפרדה  שמשמעותה  מסוכנת,  תופעה  זוהי  החברתית  ברמה  האחר.  את  מוחקת  שהיא 

בין חלקי החברה ללא יכולת לקיים ביניהם שיח אמיתי, שתפקידו לגשר בין תפיסות 

שונות ומגוונות.

שורפת  מאכלת,  כאש  אכן  היא  והאשמה  אש,  המילה  נמצאת  אשמה  המילה  בתוך 

מבפנים גשרים וקשרים. כוחה ההרסני פעיל גם כאשר היא מופנית מן הפרט או הקבוצה 

עצמם.  כלפי  אותה  מפנים  הקבוצה  או  הפרט  כאשר  וגם  אחרים,  או  אחר  כלפי  החוצה, 

עיבוד  לעיכול,  ניתנים  שאינם  ורגשות  תכנים  השלכת  של  פעולה  היא  האשמה  כאמור, 

והכלה במסגרת המכל הקיים. כאשר האשמה פורצת, תפקידו של הטיפול הקבוצתי הוא 
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מאפשרת  האחריות  האחריות.  ביחסי  המצויים  והקשר  ההרחבה  לעבר  התפתחות  לזמן 

כיווניים. המילה אחריות, הכוללת את המילה אחר,  ואף רב  גומלין הדדיים  יחסי  לקיים 

עם  הדדית  יחסים  במערכת  להימצא  המסוגל  מובחן  עצמי  להיות  היכולת  את  מתארת 

הזולת, הכולל את הדומה, השונה, והמרווח הקיים ביניהם. 

מאמר זה תיאר כיצד שתי התייחסויות שונות אלו מושפעות מסך כלל הדחפים המולדים 

של התינוק, מן ההתאמה בין התינוק לדמויות המטפלות בו, ומן ההקשר החברתי־סביבתי 

שבו מתקיימים התינוק ומשפחתו. מתוך כל אלו יחדיו נבנה המארג האישי של כל אדם. 

בווינייטה הקצרה שהובאה מתוך טיפול אנליטי קבוצתי ראינו שחזור רגשי־התנהגותי 

של מצב שבו מתקיימים שלושה תנאים: אין מקום לאחר; אין מקום למגוון רגשות בתוך 

היחיד; לא קיים מרחב קיומי־תקשורתי יוצר.

 תיאור המקרה הדגים כיצד העבודה הטיפולית הקבוצתית אפשרה התפתחות מאזורים 

של אשמה לעבר מרחבים של תקשורת ואחריות.

המסוגלות  את  ולפתח  להמשיך  ניתן  שבהם  חברתי־קבוצתי  שיח  מרחבי  עוד  קיימים 

לקיום קשר בינאישי בעל מנעד רגשי רחב המשמר קירבה ואינטימיות לצד נפרדות. 

שונים,  מסוגים  דיאלוג  מפגשי  באמצעות  גם  וחברתי  ערכי  אנושי,  כיוון  לפתח  ניתן 

המאפשרים מרחב שיח קבוצתי בין קבוצות הנמצאות בקונפליקט. דוגמא למפגשים כאלה 

אפשר למצוא בכנס “קולות אחרי אושוויץ“, דיאלוג יהודי־גרמני, אותו מארגנים במשותף 

והמכון הגרמני לאנליזה קבוצתית. בנוסף קיימות גם קבוצות לדיאלוג  המכון הישראלי 

שלנו  בחברה  מתקיימות  עוד  שונים.  וארגונים  אזרחיות  תנועות  בהנחיית  יהודי־ערבי 

הנושאים  את  לברר  השואף  פתוח  דיאלוגי  מרחב  ומאפשרות  המזמנות  דיאלוג  קבוצות 

אנו  שבו  והחברתי  הבינאישי  האישי,  המרחב  על  ומשפיעים  קיומנו,  בבסיס  הנמצאים 

חיים. במרחבי שיח קבוצתיים אלה, המפגישים בין קבוצות הנמצאות בקונפליקט הכולל 

את  הטיפולי  השיח  בעזרת  להרחיב  האפשרות  ניתנת  והאשמה,  אשמה  של  מרכזית  תמה 

לקיחת  לעבר  ויישומית,  מחשבתית  רגשית,  חסימה  של  ממצב  ולעבור  החברתי,  השיח 

ומתאפשרת  וחיפוש,  לשאלות  מרחב  נפתח  שמתרחשת  בתנועה  משותפת.  אחריות 

והחוסמת. החסומה  ההתרחשות  על  שונים,  מכיוונים  משותפת,  התבוננות  מתוך   למידה 

את האפשרות  ופותחים  יותר,  ועמוק  רחב  רגשי  למנעד  מקום  נותנים  כאלה  מרחבי שיח 

לקיים קירבה משמהותית. במרחבים קבוצתיים כאלה יכול כל אחד לברר ביחד עם אחרים 

מה נתון בידיו ומה לא.
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