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“מופעי מדיאה״ בקבוצות
התנועה בין רכות ותוקפנות בקרב נשים בקבוצות

שלמה פלסנר

מאמר זה מציע התבוננות חדשה על האופן שבו מביעות את עצמן נשים בקבוצה עם 

רוב נשי, וטובע מונח חדש - “מופעי מדיאה״. בכדי לחקור ולהבין תופעה זו משלב 

אלה  תיאוריות  יסוד  על  פמיניסטיות.  ותיאוריות  קבוצתיות  תיאוריות  בין  המאמר 

מוצעת האפשרות שבקבוצות מסוג זה נמצאות בלא מודע הקבוצתי חוויות שונות של 

דיכוי נשים אשר יוצרות זעם שלא מובע בדיבור בצורה מפורשת, ולכן בא לידי ביטוי 

דיבור  אלה:  מופעים  של  שונים  אופנים  ארבעה  מציג  המאמר  מדיאה״.  “מופעי  דרך 

מודגמים  אלו  ביטוי שונים  אופני  ישירה.  ותוקפנות  בפעולה  ביטוי  פיצול,  כפוי,  רך 

הסבר  מוצע  מכן  ולאחר  מקרה,  תיאורי  בארבעה  שימוש  דרך  הקבוצתית  בדינמיקה 

לסיבות שבגינן זעם זה אינו מצליח לבוא לידי ביטוי מילולי. סיבה חשובה אחת היא 

העובדה שחוויית הדיכוי מצויה במטריצה, בלא מודע הקבוצתי, ואינה יכולה להתבטא 

במילים בטרם תעלה למישור המודע.

התבוננות בקבוצה באמצעות המושג של “מופעי מדיאה״ מכוונת לדרך הקשבה 

הבנה  כי  היא  המאמר  טענת  נשים.  בדיכוי  שקשורים  לתכנים  המותאמת  אחרת, 

לזהות  למנחים  לסייע  תוכל  בקבוצות  נשים המשתתפות  הייחודית של  החוויה  של 

תאפשר  חשיפתם  אותם.  ולחשוף  קבוצתיים,  תהליכים  בעזרתם  לנתח  אלה,  תכנים 

של  אישית  להתקדמות  להוביל  ובאמצעותו  בקבוצה,  התוקפנות  על  דיבור  לפתח 

המשתתפות בקבוצה או של הקבוצה כשלם.

אני מבקש להודות מעומק הלב לאפרת ציגנלבאום, יעל דורון, עדי בונר, יוכי ברדוגו, שרון 

יעיש ובמיוחד ד״ר רקפת אפרת לבקוביץ, שקראו את המאמר והעשירו אותו בתובנותיהן, 

סטולפר  לאלה  גם  מודה  אני  במילים.  כישרונו  את  שנידב  בורנשטיין,  עידו  זוגי  ולבן 

שהנחתה אתי את אחת הקבוצות המתוארות במאמר, ובשיחות איתה נטמנו זרעיו, ולחגית 

שחר פרירא, שצללה אתי לעומק המאמר, ליוותה את כתיבתו ותמכה בה. בלעדיה הוא לא 

היה נכתב. 

היופי,  מיתוס  מטריצה,  הנשי,  התפקיד  כשלם,  הקבוצה  בקבוצה,  תוקפנות  מפתח:  מילות 
ביסקסואליות
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מבוא

שהן  מחוויות  שנובעת  בתוקפנות  יתמקד  זה  מאמר  בקבוצה.  התוקפנות  על  נכתב  רבות 

ייחודיות לנשים בקבוצות. המאמר נולד לאחר תקופה שבה הנחיתי מספר קבוצות בעלות 

רוב משתתפים נשי, ובמקביל ביימתי את ההצגה “מדיאה״. עבודת הבימוי ומלאכת ההנחיה 

להבין  והצורך  בימוי,  עבודת  בכל  הנדרשת  המחזה,  על  המחקר  עבודת  זו.  לתוך  זו  זלגו 

בתיאוריות  ולהתעמק  לחזור  אותי  במחזה, שלחו  הראשית  הדמות  מדיאה,  מניעיה של  את 

פמיניסטיות. בעקבות הקריאה בהן החל להתבהר לי הכעס הלא מדובר שחשתי בקבוצות 

לעודד  מתעקש  עצמי  את  מצאתי  התייחסות.  כדורש  לי  להיראות  ואף  המאמר,  דן  שבהן 

דיבור בנושא בקבוצה. בהמשך הבחנתי שככל שהדיבור נעשה אפשרי יותר, כך הצטמצמו 

תופעות אלה של תוקפנות. 

המאמר מתייחס אפוא למצבים שבהם חוות המשתתפות צורות שונות של כפייה ודיכוי 

מזהות  אינן  אף  ולרוב  במילים,  לבטא  מתקשות  שהן  זעם  בהן  מעוררות  ואלה  בקבוצה, 

ייבחנו במאמר  להן,  והסיבות  בקבוצה,  נשית  ותוקפנות  זעם  מודע. התופעות של  באופן 

באמצעות תיאורי מקרה ומושגים הלקוחים מתיאוריות קבוצתיות ופמיניסטיות. על בסיס 

ניתוחים אלה אצביע על ארבעה אופני ביטוי שונים שעולים בתגובה לזעם הלא מדובר: 

ולא מווסתת. את ארבע צורות  ישירה  ותוקפנות  ביטוי בפעולה,  דיבור רך כפוי, פיצול, 

הביטוי הללו אציע לאגד תחת המונח הכולל “מופעי מדיאה״. בהמשך אראה כיצד הקשבה 

במפורש,  עליהם  ולדבר  הקבוצתי  למודע  להעלותם  לאפשר  עשויה  ביטוי  אופני  לאותם 

וכך להתמודד איתם. 

מי היא מדיאה?
התנהגות  וכל  בה,  מושל  שהכוח  ארץ  קולכיס,  מלך  של  בתו  היא  מדיאה  המיתוס,  פי  על 

שמטרתה להשיג מטרות פרטיות - כולל רצח - מותרת בה. זוהי ארץ שבה אין לנשים שום 

סיכוי להתפתח. האפשרות היחידה שצופן העתיד למדיאה הוא נישואים למלך מארץ אחרת 

ולידת ילדיו. אולם אז מגיע יאסון היווני. יאסון שואף להשיג את גיזת הזהב שברשותו של 

התוכנית של  ההוראה  בסגל  חבר  אישיים,  בין  יחסים  קבוצות  מנחה  הוא  פלסנר   שלמה 
הספר  בית   - ובדימול  נתניה,  האקדמית  במכללה  אביב,  תל  באוניברסיטת   MEN-TORING
המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה. במאי תיאטרון ומייסד קבוצת התיאטרון “אנסמבל 

כאן״.
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בו הזדמנות להיחלץ מהעולם התרבותי  רואה  וגם  מלך קולכיס. מדיאה מתאהבת ביאסון, 

שכובל אותה, שכן יוון היא ארץ נאורה ומתקדמת יותר מארצה. היא מציעה ליאסון שתעזור 

לו להשיג את גיזת הזהב, ובתמורה הוא יישא אותה לאישה וייקח אותה איתו ליוון. יאסון 

גם  להם  אורבות  שחלקן  סכנות,  רצופה  הדרך  ליוון.  הזהב  גיזת  עם  בורחים  והם  מסכים, 

לאחר הגיעם ליוון. מדיאה מתייצבת לימינו של יאסון ומסייעת לו בכל דרך אפשרית, וגם 

רוצחת למענו. לבסוף הם משתקעים בעיר היוונית קורינתוס. בעשר השנים הבאות משתלבת 

מדיאה בחברה היוונית, מקבלת על עצמה את חוקיה, דואגת לביתה ונמנעת לצאת ממנו, 

כנהוג באותה תקופה. כשנולדים ליאסון ולה שני בנים, היא האחראית הבלעדית לגידולם, 

ביותר  הרב  העצמי  למימוש  להגיע  מצליחה  היא  כן,  פי  על  אף  ביוון.  הנוהג  פי  על  שוב 

ואנשים עולים  זו. היא בונה לעצמה שם כדמות ציבורית חשובה,  האפשרי לנשים בחברה 

לרגל אל ביתה כדי להתייעץ איתה ולהסתייע בחוכמתה. 

לפני הספירה. המחזה  אוריפידס ב-431  נפתח המחזה שכתב  הנקודה בעלילה שבה  זו 

נפתח בהודעה שיאסון מתכוון לשאת לאישה את גלאוקה, בתו של המלך קריאון. בגידתו 

של יאסון מאיימת לנשל את מדיאה מהישגיה, מביתה וממעמדה. יתר על כן, היא מעמידה 

בסכנה את עצם הקיום שלה ושל ילדיה, שהרי כלתו החדשה של יאסון לא תאפשר לבנים 

מדיאה  בכוחה של  המכיר  המלך,  בניה שלה.  עתיד  את  ולסכן  בחיים  להישאר  מדיאה  של 

וחושש מנקמתה, מגרש אותה ואת בניה לגלות, שם קטנים סיכוייהם לשרוד. בתגובה שבה 

לגיטימי,  מעשה  הוא  רצח  שבהם  גדלה,  שעליהם  ולחוקים  התרבותיים  לשורשיה  מדיאה 

ומרעילה את בת המלך. כשקריאון מגיע להציל את בתו, ממית הרעל גם אותו. כששומעת 

מדיאה שמזימתה עלתה יפה, היא הורגת את בניה - במחשבה כי כך תציל אותם מהרג ביד 

האויב: “עכשיו מוטל עלי מהר לרצוח את בני ולהימלט מכאן, לבל יפלו קרבן עקב איטיותי 

ביד אחרת ושנואה יותר. הן בהכרח הם ימותו ולכן אקטול אני, זו שילדה אותם״ )אוריפידס, 

1983, עמ׳ 74(.

הסיפור של מדיאה הוא סיפורה של אישה בעלת יכולות ועוצמה הפוגשת דיכוי חברתי. 

על  חייה  את  ומנהלת  חיה,  היא  שבה  החברה  חוקי  את  שהפנימה  אישה  של  סיפורה  זהו 

פיהם, עד שהדיכוי שהיא חווה הופך לבלתי נסבל. זהו סיפור על זעם שמתעורר כתוצאה 

מדיכוי, ומקבל ביטוי הרסני וחסר שליטה. למרבה המזל, אנחנו חיים בתקופה שבה הנורמות 

איני מבקש להתמקד בתוצאה  אני  אך  לגיטימית.  איננו התנהגות  ורצח  המוסריות שונות, 

אלא בגורם לה - בזעם שמתעורר בנשים כתגובה לדיכוי חברתי. מניסיוני, גם הזעם עצמו 

הפך בימינו לחוויה שאינה לגיטימית, ולכן הוא מוצא לעצמו דרכי ביטוי סמויות, שאותן 

אכנה בהקשר זה בשם “מופעי מדיאה״.
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רקע תאורטי
מגדרית  בהבניה  העוסקות  פמיניסטיות  ותאוריות  קבוצתיות  תאוריות  של  משולבת  קריאה 

מתוך  בקבוצות.  משתתפות  על  משפיעים  למגדר  הקשורים  תכנים  כיצד  לזהות  מאפשרת 

התאוריות הקבוצתיות, בעיקר מעולם האנליזה הקבוצתית, אתמקד כאן בתפיסת ה״מטריצה״ 

ובתפיסת  וולס,  של  הראשונית״  כאם  “הקבוצה  בתפיסת  פוקס,  של  כשלם״  ו״הקבוצה 

הביסקסואליות של אליוט. 

ממוקמת  שבו  המקום  זהו  בקבוצה.  התקשורת  רשת  היא  המטריצה  כי  טוען  פוקס 

סוגים  שלושה  פוקס  מתאר  השאר  בין  מילולית.  והלא  המילולית  התקשורת  זרימת 

של מטריצות: המטריצה האישית, המכילה את התהליכים הנפשיים של המשתתפים; 

והמטריצה  הקבוצה;  משתתפי  בין  הגומלין  יחסי  את  המכילה  הדינמית,  המטריצה 

מצביע  בנוסף  תרבותיות.  והשפעות  ביולוגיות  תכונות  על  המבוססת  הבסיסית, 

בדינמיקה  ביטוי  לידי  באים  אלו  תכנים  מכילה.  שהרשת  התכנים  עושר  על  פוקס 

המתרחשת בחדר, ובאסוציאציות החופשיות שעולות אצל המשתתפים בקבוצה. גורם 

מושגי  עניין  רק  אינו  שלטענתו  כשלם״,  “הקבוצה  הוא  פוקס  עוסק  שבו  נוסף  חשוב 

שבעבור  כך  ואופי,  תגובות  רוח,  מצבי  יש  כשלם  לקבוצה  ממש.  חי  אורגניזם  אלא 

 Foulkes, ( המשתתפים, הקבוצה אינה רק אוסף של פרטים אלא גם ישות בפני עצמה 

החשובים  המאפיינים  אחד  את  פוקס  זיהה  לאלה  בנוסף   .)1964; 1968; 1973; 1975

ההתנגדויות  על  להתגבר  ניתן  הפעולה שבעזרתה  דרך  את  בקבוצה, מאפיין שמתווה 

תמשיך  מדובר  שאינו  מה  את  לדבר  הקבוצה  תצליח  לא  עוד  כל  לטענתו,  בקבוצה. 

ההתנגדות להתקיים. במילים אחרות, מה שלא מדובר - מתנהג. אם כן, הדרך להתגבר 

על סימפטום שמופיע בחדר היא להקשיב למסר שהוא נושא. כשדבריו יישמעו, יירגע 

 .)Foulkes and Anthony, 1957 גם הסימפטום )

וולס )1980( אימץ את מושג “הקבוצה כשלם״ של פוקס, והשווה את הקשר בין המשתתף 

והקבוצה-כשלם אל הקשר בין התינוק ואמו. הוא טען שהקבוצה מייצגת בעבור הפרט את 

האם הראשונית, והוסיף שהמאבק בין הרצון להיות מזוהה עם הקבוצה ובין הפחד להיבלע 

על ידה מחזיר באופן לא מודע את המשתתפים לשורשיהם הינקותיים, כך ששב ומשתחזר 

הצמד תינוק־אם. 

אלכסנדרה קפלן )Kaplan, 1979( הגדירה סטריאוטיפים חברתיים עכשוויים של תכונות 

אישיּות גבריות ונשיות. לטענתה, הסטריאוטיפ הרווח רואה גברים כעצמאיים, אסרטיביים 

ותוקפניים, אנשים שמדחיקים רגשות ודחפים, ועושים להם סובלימציה לפעולה ולמיניות 

מיניות  ובעלות  ככלל  פאסיביות  הן  נשים  סטריאוטיפית,  תפיסה  אותה  פי  על  אסרטיבית. 
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אינטואיטיביות, מסוגלות  הן  ולדאוג להם,  נטייה לטפל באחרים  להן  יש  בפרט,  פאסיבית 

להתמזג עם אחר, פתוחות, פוחדות פחות מרגש, ובעלות צורך מופחת להדחיק.

אליוט )Eliot, 1986( טענה שהקבוצה האנליטית נחווית על ידי נשים וגברים כפעילות 

הסטראוטיפיות  התכונות  כל  מודעת,  לא  בצורה  מעניין.  משהו  בה  קורה  וככזאת  נשית, 

כוח,  כסממנים של  הקבוצה  בתוך  מוגדרות  רגשי(,  דיבור  )לדוגמא  זיהתה  הנשיות שקפלן 

שליטה ועוצמה. הדיבור הרגשי־אישי, למשל, נחווה בקבוצה כמלא עוצמה, ואף כתוקפני. 

תמיד  תיחווה  באהבה,  נאמרת  היא  אם  גם  בחדר,  שניתנת  שפרשנות  קפלן  טענה  עוד 

כחדירה אל הנפש, בדומה לאופן שבו הפין חודר אל הגוף. אליוט סברה כי כאשר תופעה 

ביסקסואלית כזו מופיעה בתוך קבוצה של נשים, היא מאיימת עליהן ומפחידה אותן. המפגש 

עם החלקים המשויכים לסטריאוטיפ של המין השני מעורר בנשים חרדה, והצורך להתגונן 

מודע,  ללא  שייכים  המפוצלים  החלקים  הפיצול  לאחר  פיצול.  של  תגובה  מעורר  מפניהם 

ועולים כביטוי בפעולה במפגשי הקבוצה. הצורות השונות של ביטוי בפעולה מבטאות את 

הפנטזיות ההרסניות שיש לנשים על גבריות. 

דה  סימון  של  לעבודותיהן  כאן  אתייחס  מגדרית  בהבניה  העוסק  המחקר  תחום  מתוך 

המשפחתית  ברמה  מגדרית  חברתית  הבניה  על  לכתיבתן  ובעיקר  וולף,  ונעמי  בובואר 

והחברתית. דה בובואר פתחה את ספרה “המין השני״ במשפט: “אישה אינה נולדת אישה, 

ההשפעה  אל  זרקור  הפנתה  היא  בכך   .)13 עמ׳   ,2007 בובואר,  )דה  אישה״  נעשית  אלא 

הקריטית של החברה על הבניית הזהות הנשית, ומכאן גם על קביעת מעמדה החברתי של 

האישה. בין השאר עסקה דה בובואר בקשר בין האם ובתה, ובדרך שבה כופה האם על בתה 

את הגורל שנכפה עליה. לטענתה, גם ֵאם טובה שרוצה בטובת בתה תניח בדרך כלל שכדאי 

תעודד  היא  לפיכך  בחברה.  קלות  ביתר  מפני שכך תתקבל  אמיתית״,  ל״אישה  להפוך  לה 

אותה לפתח סגולות נשיות. דה בובואר דנה גם בצורך של האישה להיות מושא למבט גברי. 

שהסיפור  בכך  השאר  בין  ביטוי  לידי  הבאים  שלנו,  בתרבות  עמוקים  שורשים  זה  לצורך 

לפני השינה יתאר בדרך כלל נערה המחכה לנסיך על הסוס הלבן. עוד הראתה דה בובואר 

המשמעותיים  והאמנים  המנהיגים  הגדולים,  הממציאים  גברי:  הוא  ההיסטורי  שהסובייקט 

היו ברובם גברים. כתוצאה מכל אלה, מגלה הילדה את העולם, וקוראת בו את גורלה, מבעד 

לעיניהם של גברים. 

 נעמי וולף )2004( תיארה בספרה “מיתוס היופי״ תגובת־נגד אלימה לפמיניזם, העושה 

במרחב  בעיקר  נשים,  של  התקדמות  נגד  פוליטי  כנשק  נשי  יופי  של  בדימויים  שימוש 

ולממש  להצליח  שרוצות  נשים  שמשלמות  הגבוהים  המחירים  על  הצביעה  היא  הציבורי. 

את עצמן תחת משטרו של מיתוס היופי. היא הראתה איך תעשיות הדיאטה וטיפוח העור, 
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והצורך להחזיק מלתחה יקרה, הפכו למפקחים החדשים על מרחב המחשבה הנשי, באמצעות 

השפעתם לא רק על הכיס אלא גם על הגוף והנפש. היא טענה כי באופן פרדוקסלי, מיתוס 

שלהן.  הקריירה  במהלך  בה  נתקלות  רבות  שנשים  הזכוכית  תקרת  את  לבנות  עוזר  היופי 

חשוב לוולף להדגיש כי מיתוס היופי איננו תיאוריית קונספירציה, ושלרוב הוא אינו מודע 

ובלתי רצוני. הוא תוצר של אווירה רווחת המפיצה את החרדות של גברים ותחושות האשם 

של נשים, ומגדיל אותן באמצעות הייצוגים התרבותיים של נשים. דימויים אלה יוצרים קשר 

ישיר בין הערך העצמי והחברתי של נשים ובין גופן. בהמשך דברי אציע הסתכלות חדשה על 

ההתרחשות הקבוצתית שתשלב בין הפסיכולוגיה הקבוצתית לדיון המגדרי.

תיאורי מקרה
התנסותית  למידה  במסגרת  קבוצות שהתקיימו  משתי  לקוחים  להלן  שיוצגו  המקרה  תיאורי 

היתה  בה  שההנחיה  אחת,  מקבוצה  לקוחות  ו-2   1 וינייטות  קבוצות.  להנחיית  בתוכניות 

3 ו-4 לקוחות מקבוצה שנייה, שהונחתה על ידי גבר.  משולבת וכללה אישה וגבר. וינייטות 

בשני המקרים היה בקבוצות רוב מובהק של נשים. הקבוצות כללו משתתפות ערביות ויהודיות, 

דתיות וחילוניות. כל הקבוצות היו קצרות מועד. כל השמות בדויים. 

וינייטה 1 

מפגש ראשון. הקבוצה נפתחת עם הצגה עצמית: 

ניצן: אני אוהבת להקשיב.

אביגיל: אני יודעת על עצמי שאני אדם מכיל.

נדיה: אני מאופקת ושקטה.

נורין: אני נוכחת.

דנה: אני אמפתית. 

במפגשים הבאים המשיך לשלוט הטון הרך, אבל האווירה הפכה טעונה וכבדה יותר. באחד 

המפגשים קיבל הזעם התייחסות ישירה:

ניצן: למה אני אוכלת כל כך הרבה אחרי כל פגישה? 

נורין: צריך להאכיל את החיה הזועמת בפנים כדי שתירגע.
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וינייטה 2 

המנֶחה מעלה את הקושי להביע כעס בקבוצה.

דנה )מתקוממת(: למה צריך לכעוס? 

אביגיל: כשאין תקשורת אני זזה הצידה עד שהכעס נרגע ]...[ יש לנו שתי עיניים. אחת 

רואה את הטוב והשנייה את הרע. כל מה שצריך זה לעצום את השנייה.

ניצן )מתפרצת על אביגיל(: עכשיו אני מבינה למה אני כל הזמן שותקת. אני כל הזמן 

מרגישה ממך שיש רק דרך אחת לדבר כאן. כמה נעים לי וטוב לי בקבוצה. אבל אם 

אני מרגישה כעס או תסכול, עדיף שאשתוק.

אביגיל: לא ידעתי שאני כל כך תוקפנית.

אחרי המפגש הזה התאפשר דיבור אחר בקבוצה. רוב המשתתפות הצליחו להביע את הרגשתן 

בצורה ישירה ולא מטושטשת. את המפגשים הבאים הן ניצלו לצורך התעמקות בשאלת הקשר 

ביניהן.

וינייטה 3

המפגש נפתח בשתיקה ארוכה ומעיקה. 

מנחה: יש מילים לשתיקה הזאת? אסוציאציות? 

יכולה לקנות  הייתי  הייתי צריכה לרצות את אימא שלי. פעם לא  אני כל הזמן  גלי: 

נעלים בלי לשאול אותה. )למנֶחה, בכעס(: גם כאן אני מרגישה שאני צריכה לרצות, 

ואני פחות אני. 

שתיקה משתררת. אחריה ענת מספרת כמה היא מתוסכלת מכך שהיא מרוויחה כל כך מעט 

במשרתה. החברות בקבוצה מנסות לשאול אותה למה היא נשארת בתפקידה.

ענת: אין לי אומץ להתחרות על תפקיד טוב יותר ]...[ אפשר להאשים את אמא שלי. 

הבן המוצלח נדחף קדימה, ובנות - שיהיו אימהות. ]...[ מול בעלי אני משנית כזאת... 

בקטע של השכר. יש לי תלות בו.

מנאל: נמאס לי לתת לתת לתת, ולעצמי פחות. גם בעבודה וגם בבית.
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וינייטה 4

המפגש נפתח כשענת יושבת קצת מחוץ למעגל, והיבה מסתכלת בטלפון הנייד שלה. המנחה 

מסב את תשומת ליבה של ענת לעובדה שבחרה לשבת קצת מחוץ לקבוצה. 

ענת )מזיזה מיד את הכיסא לקו המעגל ומתחילה לדבר(: “לא יודעת למה, אבל עולה 

לי “סיפורה של שיפחה״. מכירות? זאת סדרה על עולם פטריארכלי קיצוני שהנשים 

נחות, כדי שייכנסו להריון  נשים ממעמד  זה חוטפים  בו לא מצליחות להרות. בגלל 

לגברים, ועל הדרך ישרתו גם את בעלת הבית. זוהי סדרה בלתי נסבלת לצפייה. ]...[ 

נשים לא שוות כלום.

חוזרות  הנשים  להם.  ומשתרעים  מהעבודה  חוזרים  הגברים  הרמדאן(:  )על  היבה 

מה  לאימא.  תעזרו   - לילדים  אומרים  הגברים  אוכל.  בלהכין  ועובדות  מהעבודה 

תעזרו?! זה אוכל של כולם. קומו אתם לעזור. 

ענת )מתוך הזדהות מלאה(: בחברה החרדית זה גם ככה. 

אני  שישי  מיום  אבל  מושלם,  זוג  שהם  חשבתי  תמיד  שלה(:  טובה  חברה  )על  ענבל 

ופתאום  אחת.  רק  להם  יש  אבל  רצו  הם  זמן  הרבה  אחת.  ילדה  להם  יש  שקטה.  לא 

כשביקרתי אותה בשישי היא אומרת שהיא לא רוצה עוד ילדים. ואז מתברר שבעלה 

ממש לא עוזר לה. אפילו בשישי כשהוא לא עובד והיא כן, הוא לא מוכן לקחת את 

הילדה מהגן כי הוא צריך ללכת לים.

 ]...[ כך.  כל  אותי  מעסיק  הזה  שהנושא  לי  מוזר  וממש  שוויון,  יש  בבית  אצלי  ענת: 

סליחה אם דיברתי היום יותר מדי.

ענבל: גם כשיש שוויון זה לא עד הסוף. אצלי למרות שבעלי שותף, עדיין אני עושה הכול.

ענת: המסקנה ממה שקורה פה, שאנחנו עדיין חברה שוביניסטית וזה מצער. 

אחרי שני המפגשים הללו התאפשר דיבור חופשי יותר, ולא רק רך ומכיל. התחושה בקבוצה 

כמעט  נעלמו  מדיאה  ומופעי  יותר,  מלאה  בצורה  עצמן  את  מביאות  שהמשתתפות  היתה 

לחלוטין.

דיון

לצורך הדיון נניח את דמותה של מדיאה בצד. התקופה שבה אנחנו חיים שונה מזו המוצגת 

במחזה, והקודים המוסריים השולטים בה שונים מאוד. ניקח ממנה רק את הזעם הלא מדובר 

שמתעורר כתוצאה מחוויות של דיכוי וכפייה שעולות בקבוצה. בעזרת הווינייטות המוצגות 
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כאן, אתאר את ארבעת המופעים השונים של “מופעי מדיאה״ שמתרחשים בעקבות הזעם הזה, 

ואיעזר בתאוריה כדי להציע הסבר לחוויות הדיכוי והכפייה המתרחשות בקבוצה. 

מופע 1 - דיבור רך כפוי

מופע זה הוא סוג של דיבור הבא לידי ביטוי בעיקר בתחילת חיי הקבוצה, כמו בשלב ההצגה 

במפגשים  גם  הטון  את  להכתיב  ממשיך  הוא  רבות  בקבוצות   .1 בווינייטה  המוצג  העצמית 

הבאים, עד שלאט לאט מתעוררת התחושה שהוא נכפה על המשתתפות. בווינייטה 2 ביטאה 

ניצן את התחושה הזאת )“עכשיו אני מבינה למה אני כל הזמן שותקת. אני כל הזמן מרגישה 

ממך שיש רק דרך אחת לדבר כאן״(. התיאוריות של וולס )1980( ודה בובואר )2007( יכולות 

לעזור בהבנת תופעה זו דרך החשיבה על הקבוצה כמשחזרת יחסים מוקדמים עם האם, וכפיית 

מהתפקיד  גדול  חלק  מהווה  והמכיל  הרך  שהדיבור  כיוון  בתה.  על  הנשי  התפקיד  את  האם 

הסטראוטיפי הנשי, ניתן לשער שנשים המשתתפות בקבוצות חוות ציווי פנימי וחברתי לדבר 

באופן רך ומכיל. בתחילת חיי הקבוצה יש לדיבור זה תפקיד התפתחותי, אולם ככל שהקבוצה 

של  הזעם  הולך  וקנאה,  תסכול  כעס,  כמו  שליליים,  ורגשות  תחושות  בה  ועולים  מתקדמת 

החיה  את  להאכיל  )“צריך  נורין  של  בדבריה  למצוא  ניתן  לכך  עדות  ומתעורר.  המשתתפות 

הזועמת בפנים כדי שתירגע״(.

מופע 2 - פיצול

לה,  נעימים  שאינם  בתוכה  החלקים  את  לפצל  מנסה  הקבוצה  כאשר  מתקיים  הזה  המופע 

מגדרית  מהבניה  הנובע  לפיצול  היא  כאן  הכוונה  לקבוצה.  מחוץ  אל  אותם  ולהשליך 

הייחודית לנשים. אליוט )Eliot, 1986( טוענת שפיצול כזה קורה כאשר משתתפת שמביאה 

הקבוצה  ובעיני  עצמה  בעיני  נחווית   )Kaplan, 1979( שלה  הנשיות  התכונות  את  בקבוצה 

כבעלת תכונות גבריות )אסרטיביות, יכולת לבטא כעס(. בווינייטה 2 תיארה אביגיל פיצול 

כזה בתוכה )“יש לנו שתי עיניים. אחת רואה את הטוב והשנייה את הרע. כל מה שצריך זה 

לעצום את השנייה״(. באותו מפגש זיהה המנחה את הכעס הרוחש בקבוצה וניסה לאפשר 

לקבוצה לדבר אותו, אבל הקבוצה הדפה את ניסיונו )“למה צריך לכעוס?״(. אביגיל אמרה 

שכאשר יש כעס היא זזה הצידה וחושבת שבכך היא שומרת את עצמה באזורים של החלקים 

חלקים  כבעלת  דווקא  נחווית  היא  שבכך  גילתה  לדבריה  ניצן  של  תגובתה  אבל  הנשיים, 

גבריים )“אני כל הזמן מרגישה ממך שיש רק דרך אחת לדבר כאן״(. אביגיל רצתה אווירה 

נעימה ומאפשרת, אבל התוצאה שהשיגה היתה הפוכה. תגובתה לניצן ביטאה את עיוורונה 

בהקשר זה )“לא ידעתי שאני כל כך תוקפנית״(. 
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מופע 3 - ביטוי בפעולה

יכולה  כזאת  התנהגות  התנגדות.  שמבטאת  התנהגות  מתאר  בפעולה״  “ביטוי  המונח 

דוגמאות  שתי  כללה  הרביעית  הווינייטה  כתוקפנית.  נחווית  אבל  סתמית,  להיראות 

להתנהגות כזאת: הישיבה של ענת מחוץ למעגל, והבחירה של היבה להתעסק בטלפון 

 ,)Foulkes, 1975 ( הבסיסית״  “המטריצה   - פוקס  של  המושגים  מן  שניים  שילוב  הנייד. 

כיצד  להבין  יעזור   ,)Foulkes and Anthony, 1957 ( עצמו״  את  שממלמל  ו״הסימפטום 

עולים במטריצה של הקבוצה תכנים שקשה לדבר עליהם, ומדוע הם מתגלים דרך ביטוי 

בפעולה. האסוציאציות החופשיות שהשתחררו ברגע שענת יישרה קו עם המעגל תיארו 

שיפחה׳״;  של  ‘סיפורה  לי  עולה  אבל  למה,  יודעת  )“לא  נשים  כלפי  דכאנית  מציאות 

“הגברים חוזרים מהעבודה ומשתרעים להם. הנשים חוזרות מהעבודה ועובדות בלהכין 

אוכל״(. בתחילת המפגש לא עלה בידיהן של המשתתפות לדבר את חוויית הדיכוי, ולכן 

ולהימנע מישיבה בקו המעגל,  ביטאו אותה בהתנהגות. ענת בחרה לתקוף את הסטינג 

כי לא רצתה לקחת חלק במעגל הדיכוי. היבה תקפה את הקבוצה מאותה סיבה, ועשתה 

זאת דרך התעלמות מקיומה, והשתקעות בטלפון. 

נמצאת  שהחוויה  היא  אחת  סיבה  בקבוצה?  הדיכוי  חוויית  את  לדבר  קשה  למה 

במטריצה, ולכן גם בלא מודע הקבוצתי, ולכן צריך שמישהו )בדרך כלל המנחה, אבל 

למישור  אותו  ויעלה  הזה  התוכן  את  יזהה  משתתפת(  או  משתתף  גם  יהיה  שזה  אפשר 

סיבה  שפחה״.  של  “סיפורה  על  כשדיברה  ענת  שעשתה  מה  זה  הקבוצה.  של  המודע 

בסדרה  שהדיכוי  בעוד  בחברה.  הנשים  דיכוי  היום  נתפס  שבו  לאופן  קשורה  שנייה 

“סיפורה של שיפחה״ גלוי וברור, במציאות של ימינו הוא מטושטש. הופתעתי לגלות 

זו, התכחשות שבאה לידי ביטוי בדברים  את הנטייה של המשתתפות להתכחש לחוויה 

כך״(.  כל  אותי  מעסיק  הזה  שהנושא  לי  מוזר  וממש  שוויון  יש  בבית  )“אצלי  ענת  של 

שותף,  שבעלי  למרות  אצלי  הסוף.  עד  לא  זה  שוויון  כשיש  )“גם  ענבל  של  ובתשובה 

עדיין אני עושה הכול״(. אמירתה של ענת אפשרה לענבל, שהאמינה גם היא כי בימינו 

נזקקו  הקבוצה  חברות  המצב.  לא  זה  שבעצם  להבין  וגברים,  נשים  בין  שוויון  שורר 

לאסוציאציה חזקה כמו “סיפורה של שפחה״ כדי שהיבא תוכל לדבר על כך שהגברים 

לא עוזרים ברמדאן, וענבל תוכל להביע כעס על בעלה של חברתה; כעס שאחד מנמעניו 

תכנים  העלאת  הכול״.  עושה  אני  ]ו[עדיין  ״שותף  שהוא  שלה,  בעלה  הנראה  ככל  היה 

גם  שהביא  מה  חופשיות,  ביתר  הבאים  במפגשים  לדבר  לקבוצה  שאפשרה  היא  אלה 

להיעלמות הביטוי בפעולה. 
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4 - תוקפנות ישירה  מופע 

במקרים של תוקפנות ישירה, זו נוכחת ומופנית כלפי יחידת ההנחיה או אחד המשתתפים. 

בתוקפנות  פנתה  כשגלי  השלישית,  בווינייטה  הופיעה  תוקפנות  של  כזו  לצורה  דוגמא 

למנחה. שילוב של מושג “המטריצה הבסיסית״ של פוקס )Foulkes, 1975( עם תיאור “מיתוס 

היופי״ של וולף )2004( יכול לעזור בהבנת התופעה. האסוציאציות שהשתחררו בחדר אחרי 

ההתפרצות של גלי חשפו את התסכול הנובע מחוסר השוויון בהזדמנויות של נשים להגיע 

למעמד של גברים בעבודה. התסכול שנכח בקבוצה נבע מהתחושה שקיימת תקרת זכוכית, 

וקיבל ביטוי גם בדבריה של ענת )“מול בעלי אני משנית כזאת... בקטע של השכר״(. וולף 

איתו.  גם להידבר  ומכאן  אותו  לזהות  היופי, המקשה  אופיו הנסתר של מיתוס  תיארה את 

הכילה את התכנים הללו ששכנו  להניח אפוא שהשתיקה הטעונה בתחילת המפגש  אפשר 

בלא מודע הקבוצתי. כשהמנחה שאל לפשר השתיקה, הוא העלה למודע את נוכחותה של 

חוויה קשה ולא מדוברת. העלאה זו הזמינה את גלי להעלות אסוציאציה על אמה שלה, וכך 

אפשרה לזעם שלה לצוף על פני השטח, ולצאת מול המנחה. שחרור הזעם אפשר לתכנים 

הלא מדוברים לצאת כאסוציאציות חופשיות בהמשך המפגש.

בנוסף לכל הגורמים שהוזכרו לעיל, אשר השפיעו על החוויה של המשתתפות בקבוצה, 

חשוב להוסיף שבכל הקבוצות שבהן היה רוב נשי מוחלט, אחד המנחים היה גבר. בווינייטה 

מרגישה שאני  אני  כאן  )“גם  ישיר  באופן  לכך  והתייחסה  המנֶחה  אל  גלי  פנתה  השלישית 

צריכה לרצות, ואני פחות אני״(. כאמור, דה בובואר )2007( מתארת את הצורך של האישה 

במבט גברי כבעל שורשים עמוקים בתרבות שלנו. האישה רואה את עצמה דרך מבטו של 

הגבר, וזקוקה לאישורו. על בסיס תיאור זה אפשר להניח שמבט של גבר, במיוחד אם הוא 

המנחה, משפיע על חוויית המשתתפת בקבוצה ומחזק את חוויית הדיכוי שלה. כמנחה גבר 

שגדל בתרבות סקסיסטית אני מבין שלמרות המודעות הפמיניסטית שלי, העמדה הדכאנית 

לא רק מושלכת עלי, אלא גם מופנמת בתוכי. השאלה שאיתה אני מתמודד בעקבות הבנה 

זאת היא כיצד לעבוד עם הנתונים הקיימים. הדרך שנמצאה לי כיעילה ביותר עד כה היא 

להיות ערני לכעס שמופנה כלפי בהקשרים שהמאמר מדבר עליהם. כשאני מזהה כעס כזה, 

של  הדיכוי  לחוויית  שלו  הקשר  לגבי  השערתי  את  מציג  בחוויה,  הקבוצה  את  משתף  אני 

נשים על ידי גברים, ומזמין את המשתתפות לבדוק את הנושא מולי. האפשרות להביע כעס 

מולי, כגבר, מאפשרת למשתתפות לדבר באופן חופשי יותר על נושאים של דיכוי וכפייה 

ניסיתי מספר פעמים  בווינייטה השלישית,  חוות. במפגשים שקדמו למפגש המתואר  שהן 

חלחלו,  דברי  כי  דומה  אך  הכחישה,  היא  בהתחלה  עלי.  כועסת  היא  אם  גלי  עם  לבדוק 

ובמפגש שתואר בווינייטה השלישית הם כבר אפשרו לה להפנות כלפי כעס ישיר.
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לזהות  דרכים  ולהציע  מדיאה״,  “מופעי  נראים  כיצד  לתאר  מנת  על  הובאו  הווינייטות 

האסוציאציות  בעזרת  הללו  המופעים  את  שמעוררים  בקבוצה  מדוברים  הלא  התכנים  את 

כאלה  תכנים  על  שהדיבור  לראות  אפשר  הווינייטות  מתיאור  במפגש.  שעולות  החופשיות 

ואנתוני  פוקס  לעבודה משמעותית.  ולהיכנס  מדיאה״  מ״מופעי  להשתחרר  לקבוצה  מאפשר 

)Foulkes and Anthony, 1957( מדברים על הסימפטום שממלמל את עצמו בתקווה להישמע. 

 - סימפטום  אותו  מלמל,  שהסימפטום  מה  את  לדבר  הקבוצה  הצליחה  שבהם  במקרים  אכן, 

מופע מדיאה - נעלם. 

שאלות שונות נותרו עדיין פתוחות להמשך חקירה, כמו למשל: מה קורה בקבוצות שבהן 

כל המשתתפות, כולל המנָחה, הן נשים, או בקבוצות שבהן יש איזון מספרי בין גברים ונשים. 

האם חוויית הדיכוי בהן מועצמת או מושתקת? ואיך פער זה בא לידי ביטוי?

סיכום ומסקנות
במאמר זה הצעתי את המושג “מופעי מדיאה״, וטענתי שמופעים אלה מתגלים בקבוצות 

פיצול,  כפוי,  רך  דיבור  בווינייטות:  שמודגמות  שונות  צורות  בארבע  נשי  רוב  בעלות 

 .1 ביטוי בפעולה ותוקפנות ישירה. חקירת הסיבות לתופעות אלה העלתה כמה מסקנות: 

המשתתפות בקבוצות כאלה חוות כפייה להישאר בתפקיד הנשי הסטראוטיפי. 2. התפקיד 

הנשי בקבוצות כאלה מקבל איכות של תכונות גבריות, וחוויית הביסקסואליות שנוצרת 

מעוררת חרדה אצל המשתתפות. הצורך שלהן להגן על עצמן מפני חרדה מוביל ליצירה 

של פיצול, והחלקים המפוצלים, השייכים עכשיו ללא מודע, מתגלגלים לביטוי בפעולה. 

3. חוויית הדיכוי החברתית של נשים נמצאת בתוך המטריצה של הקבוצה, כלומר בלא־

מודע שלה, ולכן, כל עוד היא לא עלתה למודע, אין דרך לתת לה ביטוי מילולי מפורש 

בקבוצה. 4. כאשר גבר מנחה קבוצה שרוב משתתפיה נשים, חוויית הדיכוי הנשי מועצמת 

עבור  נסבלות  בלתי  נעשות  והדיכוי  הכפייה  חוויות  כאשר  המקרים,  בכל  מבטו.  דרך 

ביטוי  לידי  בא  מדובר  הלא  והזעם  שבהן,  ה״מדיאה״  מתעוררת  בקבוצה,  המשתתפות 

ב״מופעי מדיאה״. 

את הקושי לדבר את התכנים של מופעי מדיאה ניתן לתלות בשתי סיבות עיקריות. הסיבה 

הראשונה היא שהתכנים הללו נמצאים בלא מודע הקבוצתי, ולכן אינם ניתנים לדיבור. הסיבה 

השנייה היא שגם במציאות היומיומית קשה לזהות תכנים כאלה. מיתוס היופי, תקרת הזכוכית 

והדיכוי החברתי של נשים מטושטשים, ובמקביל יש לנשים צורך חזק להאמין כי כיום מתקיים 

שוויון מלא בין גברים ונשים - צורך שבא לידי ביטוי בדבריה של ענת שאמרה שאצלה בבית 

יש שוויון, ובאותה נשימה הוסיפה כי היא משנית מול בעלה, ובתשובתה של ענבל שאמרה 
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שבעלה אמנם שותף, אבל עדיין היא עושה הכול. הווינייטות מראות כיצד אפשר לזהות את 

התכנים הללו בעזרת האסוציאציות החופשיות שעולות בחדר. 

ולפחות מנחה גבר אחד, החוויות  זה הראה כי בקבוצות שבהן רוב נשי מובהק,  מאמר 

המופנמות של כפייה ודיכוי חברתיים־מגדריים של המשתתפות מועצמות, ומקבלות ביטוי 

יוכלו  בשלל הגילויים של “מופעי מדיאה״. מנחים שיפנו את תשומת לבם לגילויים אלה 

כאשר  בקבוצה.  עליהם  הדיבור  את  ולעודד  תכנים,  אותם  של  זיהוי  לצורך  בהם  להיעזר 

עבודה  ומתאפשרת  נעלמים  מדיאה״  “מופעי  מדוברים,  להיות  מצליחים  הללו  התכנים 

בקבוצה. 
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