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מטריצת הניצולים
חווייתם של מנחי קבוצות טיפוליות וגדולות לניצולי שואה

יוסי לובלסקי

גדולות,  וקבוצות  קטנות  טיפוליות  קבוצות  מנחי  של  חווייתם  את  מציג  המאמר 

הידע  את  להעשיר  היא  המאמר  מטרת  “עמך״.  בעמותת  שואה  ניצולי  עם  העובדים 

הפסיכואנליטית  הקבוצתית  הפסיכותרפיה  את  המייחדת  המטריצה  אודות  הקיים 

לניצולי שואה באמצעות תיאור חווייתם של מנחי קבוצות אלו, והשותפות הנרקמת 

הקבוצות  מנחי  בין  ההבדלים  על  גם  עומד  המאמר  קבוצותיהם.  חברי  ובין  ביניהם 

המטריצה  מרכיבי  של  נוכחותם  בשאלת  הגדולות  הקבוצות  מנחי  ובין  הטיפוליות 

בקבוצות השונות. 

איסוף  איכותנית–קונסטרוקטיביסטית.  בגישה  מקרים  חקר  על  מבוסס  זה  מאמר 

הנתונים נעשה באמצעות ראיונות עומק עם חמישה-עשר מנחים ומנחות של קבוצות 

טיפוליות וקבוצות גדולות בעמותת “עמך״, וכן על הקלטה של מפגש חי של קבוצה 

הוקלטו,  הקבוצתי  והמפגש  הראיונות  למחקר.  תוקף  להוסיף  שמטרתה  גדולה, 

שוקלטו ונותחו באמצעות תוכנת נרלייזר לניתוח איכותני. הממצאים חולקו ליחידות 

משמעות, ובעקבות תהליך מתמשך של מיקוד ואינטגרציה בין הממצאים לבין הרקע 

התאורטי התקבלה תמונה תאורטית. תמונה זו צמחה מתוך השיח של האינפורמנטים, 

ואחד ממושגיה הוא “מטריצת הניצולים״.

הישראלי,  החברתי  מודע  הלא  חלקים:  משלושה  מורכבת  הניצולים  מטריצת 

הזהות הישראלית–יהודית, והתקשורת הטרנספרסונלית. המאמר מראה כיצד, מנקודת 

על– מסגרת  נוצרת  ההתייחסותית,  הקבוצתית  האנליטית  הפסיכותרפיה  של  המבט 

התייחסותית הנקראת מטריצת הניצולים, ושלמסגרת זו יש עבר, הווה ועתיד. 

מאמר זה מבוסס על עבודת דוקטורט שנכתבה בבית הספר המקצועי לפסיכולוגיה, 

קליפורניה, בהנחיית ד״ר רובי פרידמן וד״ר אשר שקדי.

קבוצתית  פסיכואנליטית  פסיכותרפיה  הבסיסית,  המטריצה  מפתח:  מילות 

התייחסותית, קבוצה טיפולית, קבוצה גדולה, מטריצת הניצולים, הלא מודע החברתי, 

תקשורת טרנספרסונלית
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PsyD, הוא עובד סוציאלי קליני, פסיכותרפיסט אינדיווידואלי,  יוסי לובלסקי,  ד״ר 

זוגי ומשפחתי מוסמך, ומנחה קבוצות. עבד במשך עשרים שנה בצבא הישראלי כקצין 

בריאות נפש וכמדריך של קציני בריאות נפש. בעשר השנים האחרונות עובד בעמותת 

“עמך״.

חוויית הניצולות

המשתתפים  שואה  ניצולי  של  הניצולות  חוויית  בין  החיבור  להבנת  תשתית  יציע  זה  פרק 

בקבוצות טיפוליות וגדולות בעמותת “עמך״, לבין החוויה של מנחי קבוצותיהם. ההתבוננות 

מאפשרת  המנחים,  של  התוכן  לעולם  וחיבורה  הניצולות,  חוויית  של  השונים  מרכיביה  על 

להבין את הרציונל להתהוותה של ההמשגה החווייתית הנקראת “מטריצת הניצולים״. סקירה 

של המרחב הקבוצתי המתקיים ב״עמך״, שתובא בהמשך, תשמש כגשר שיחבר בין משתתפי 

הקבוצות לבין מנחיהן, ותוביל לסקירת מושג המטריצה.

חוויית הניצולות בקרב ניצולי השואה: פגיעות וחוסן 
את  כשתיאר  השואה,  ניצולי  על  שנכתבה  בספרות  המופיעות  התובנות  את  הרחיב  נידרלנד 

 .(Niederland, 1968( הניצולים  שחוו  המתמשכת  מהטראומה  הנובע  הניצול״  “סינדרום 

סינדרום זה כולל מערך רחב של סימפטומים דיכאוניים ופוסט–טראומתיים, תחושת אשמה 

קשה, תחושת נרדפות תמידית ואבל מורכב. 

זרטל )2002( הוסיפה תובנות למושג “ניצול״, כשהסבירה שמקור המילה העברית בספרות 

התלמודית, בדיאלוג שמתקיים בין ר' חנינא בן תרדיון, מעשרת הרוגי מלכות, ובין ר' אלעזר 

בן פרטא, שניצל מאותו הרג. משמעות המילה אינה דומה למקבילותיה הלועזיות, כמו המילה 

האנגלית survivor. ה-survivor הוא מי ש״חי מעבר״, הוא שריד שלא מהעולם הזה, מי שהיה 

“שם״ וחזר, וככזה הוא קשור למתים ולחיים גם יחד. הניצול, לעומתו, נושא אשמה על כך 

שנשאר בחיים, ורק הצטרפותו אל המתים תשחרר אותו ממנה. 

והסבה  השואה  את  שאפיינה  המאורגנת״  “האלימות  של  ההשלכות  להבנת  תרם  דסברג 

מקרים  נכללים  מאורגנת  אלימות  במונח   .)2007 ועמית,  ברטורא  )דסברג,  המונית  טראומה 

של מלחמה וקרבות, רצח עם, אירועי טרור, חשיפה לאכזריות ורצח, עקירה המונית וגירוש. 

האירוע הטראומתי מתאפיין באובדן פתאומי ואלים של אנשים רבים, באובדן ההמשכיות של 

קהילת הנפגע, ובפגיעה באמון הבסיסי בחברה. 

שואה  ניצולי  של  התמודדותם  סגנון  אודות  המחשבתית  המסגרת  את  הרחיבה  דניאלי 

1( קורבן  עם הטראומה שפקדה אותם, והציעה להתבונן בשלושה סוגים של ניצולי שואה: 
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- אדם חזק וגאה הסומך  2( “לוחם״  המסתתר מפני החברה וחושש מהופעת שואה חדשה. 

פנימי שהשואה השפיעה  חוזק  ובעלי  אופטימיים  - אנשים  “אלו שהצליחו״   )3 על עצמו. 

עליהם פחות מאשר על אחרים )Danieli, 1981). הטיפולוגיה שהציעה הצביעה על ניצולים 

ששרדו את השואה והצליחו לצמוח, על אף הטראומה, וללא הדגמה של סימפטומים קליניים 

בולטים. 

לבקוביץ )2012( תיארה במאמריה את פגיעותם המתמשכת של ניצולי השואה, ולצד זאת 

הרחיבה את התובנות בנושא החוסן האישי שמאפיין ניצולים המצליחים לתפקד היטב, בלי 

להציג סימנים קליניים. 

חוויית ניצולות אישית

ברצוני לשתף את הקוראים בחוויה של ניצולות שחוויתי לפני כ-30 שנה, עת עבדתי בחברת 

“אל על״ כבודק נוסעים )“סלקטור״( באחד משדות התעופה באירופה. במהלך אחת מחופשותי 

התעופה  בשדה  אל–על  של  הנוסעים  בידוק  עמדות  על  מחבלים  מתקפת  אירעה  בישראל 

נוסעי  ולירות אל עבר  והחלו להשליך רימונים  נכנסו לשדה  האירופי שבו עבדתי. מחבלים 

אל–על והעובדים במקום. עמיתי לעבודה ששהו באותו יום במקום ניצלו מהפיגוע, אך ספגו 

פגיעות גופניות שונות. 

אירוע זה טבע בי את חותמו למשך זמן ממושך. מחד גיסא חשתי הקלה מעצם העובדה 

לחופשה  שנסעתי  העובדה  מעצם  נוחות  אי  חשתי  גיסא  מאידך  אולם  מהפיגוע,  שניצלתי 

בישראל בעיתוי זה. חוויתי שותפות לגורל חברי לעבודה שנפגעו, אשר נחוו בעיני כגיבורים 

והזדהות  אשר סיכנו את חייהם. אף על פי שלא נכחתי פיזית במקום האירוע, חשתי חיבור 

עם הנפגעים. 

“עמך״,  בעמותת  ומשפחתי,  זוגי  פרטני,  כמטפל  עובד  אני  האחרונות  השנים  בעשר 

המספקת שירותי בריאות נפש לניצולי שואה בני הדור הראשון, וכן לבני הדור השני. 

העבודה עם ניצולי השואה משחזרת אצלי את חוויית הניצולות שחוויתי, ויכולתי להביא 

גם את החלקים הפגועים שלי לקשר הטיפולי מסייעת לי ליצור קשר קרוב עם מטופלי. עבודה 

זו מחברת אותי גם לקשר המשפחתי שיש לי לשואה. אבי ואמי, ייבדלו לחיים ארוכים, איבדו 

בשואה קרובי משפחה: עקבותיו של סבי מצד אבי נעלמו במלחמה, וכמה מקרובי משפחתה 

של אמי נשלחו למחנות ההשמדה בפולין. כתוצאה מכך רוחות רפאים מהלכות במשפחתנו, 

וטראומת השואה עוברת בהעברה בין–דורית, על אף שאינה מדוברת. המפגש היומיומי בחדר 

תחושת  את  עקיפה,  טראומטיזציה  של  בתהליך  אלי,  מעביר  השואה  ניצולי  עם  הטיפולים 

הניצולות והפליטות, והופך אותי ואת מטופלי לשותפים בתוך מטריצת הניצולים. 
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סקירת המרחב הקבוצתי 
בעבור  וכן  השואה,  ניצולי  המטופלים  בעבור  ביותר  משמעותי  ב״עמך״  הקבוצתי  המרחב 

המטפלים של העמותה. הטיפול הקבוצתי בעמך החל את דרכו לפני כשלושים שנה, ונשען 

על יסודות האנליזה הקבוצתית שטבעו פוקס )Foulkes, 1964( וממשיכיו. בעמך מתקיימים 

סוגים שונים של קבוצות, כאשר המרכזיות שבהן הן קבוצות טיפוליות וקבוצות גדולות. 

הקבוצה הטיפולית כוללת בדרך כלל כ-10-8 מטופלים. היא מתקיימת בתוך הסניפים 

מנחי  וחצי.  כשעה  אורך  מפגש  כל  לשבוע.  אחת  של  בתדירות  נפגשים  וחבריה  עמך,  של 

לשבוע  אחת  ובממוצע  פרטנית,  בעבודה  בעיקר  העוסקים  פסיכותרפיסטים  הם  הקבוצות 

מנחים גם קבוצה לניצולי שואה. הנושאים העולים במפגשי הקבוצות הטיפוליות כוללים 

בין השאר עיבוד של טראומת השואה, הזדקנות והיחלשות הגוף, התאלמנות ואובדן של בני 

משפחה נוספים, אובדן משמעות לחיים והתמודדות עם סוף החיים הקרב. 

הקבוצה הגדולה, הכוללת כ-50 חברים, משמשת אף היא כמרחב משמעותי מאוד בעבור 

התנסות  לצורכי  מתכנסת  הגדולה  הקבוצה  שבהם  אחרים,  מארגונים  בשונה  הניצולים. 

באופן  מתקיימת  הגדולה  הקבוצה  בעמך  מקצועיים(,  בכנסים  )למשל  מועד  קצרי  ולמידה 

ניתנת למשתתפים  קבוע, בתדירות של פעם בשבוע, לאורך שנים רבות. בקבוצה הגדולה 

השונות  את  לחוות  להם  המאפשרות  מורכבות,  חברתיות  בסיטואציות  להתנסות  הזדמנות 

והדמיון בינם ובין משתתפים אחרים. 

וינברג וווייסהוט )2013( מסבירים כי חברי הקבוצה הגדולה עלולים לחוות תחושה של 

התפרקות ורגרסיה מוגברת, בשל היחלשותו של המכל הקבוצתי. היחיד בקבוצה חווה עצמו 

כחלק ממטריצה חברתית ומרשת בלתי נראית שמחברת בין בני אדם. לקבוצה מסוג זה יש 

כמו  טראומה,  של  זיכרון  הנושאות  בחברות  לאבחון  יותר  הקל  החברתי,  מודע  ללא  קשר 

לא  באופן  הנבחרת  הטראומה  של  עוצמתה  בשל  הפלסטינית.  והחברה  הישראלית  החברה 

מודע על ידי המשתתפים, בקבוצות כאלה יותר קשה ליחיד לוותר על נקודת המבט האישית 

שלו, ולהכיר בחוויה הסובייקטיבית של האחר.

הגישה ההתייחסותית והתקשורת הטרנספרסונלית
חברתי  יצור  הוא  שהאדם  העובדה  את  מדגישה  ההתייחסותית  הפסיכואנליטית  הגישה 

הזקוק לקשר. מיטשל )2009( הרחיב את התובנה אודות חדירות רגשית ורגשות על–אישיים 

היוצרים חוויה משותפת של אפקט עז וגבולות חדירים.

המילה  מובן  במלוא  אנושי  להיות  היכולת  את  מיטשל  מגדיר  “התייחסותיות״,  בספרו 

כיכולת להכיר באדם אחר כסובייקט. האינטרסובייקטיביות היא הכרה הדדית של בני אדם 



27מטריצת הניצולים

מקבץ כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי כרך 24 / גיליון # 1 / ספטמבר 2019

בעלי כושר התבוננות עצמית ותחושת רשות פעילה. מיטשל מתאר כיצד רגשות עזים של 

רגשות על–אישיים  דומים.  רגשות  ולעורר אצלו  יכולים לחלחל באחר  וצער  תשוקה, כאב 

)טרנספרסונליים( מתעוררים בנו בלי לדעת אצל מי התעורר הרגש לראשונה. 

פוקס, שהיה חלוץ בקידום הבנת הממד הבין–אישי, לקח צעד אחד קדימה את תפיסתו 

במהלך  שלו,  האישי  מודע  בלא  המטפל  שעושה  השימוש  לגבי  פרויד  של  המוקדמת 

המפגש עם הלא מודע של המטופל במטרה להבנות מחדש את הלא מודע של המטופל 

בין  מודע  לא  קשר  זיהה  הוא  קבוצתי,  כפסיכואנליטיקאי  בעבודתו   .)Foulkes, 1983 (

לכך  התכוון  הוא   .)Friedman, 2014 ( כטרנספרסונלי  אותו  והגדיר  הקבוצה  משתתפי 

שבתוך המטריצה, בני אדם כאילו מחוברים באמצעות קרני רנטגן שעוברות ביניהם. על 

בסיס הבנה זאת תיאר פוקס את המרחב המבוסס על קשרים ורשת חברתית המתפתחת 

ההתייחסותית  הגישה  ליישום  התשתית  את  הניחה  פוקס  של  המשגתו  אדם.  בני  בין 

בפסיכואנליזה הקבוצתית.

פרידמן הרחיב את התובנות והממצאים של גישה זאת לתחום הפסיכואנליזה הקבוצתית 

מכניזם  איננה  חלימה  כי  והסביר  החלומות,  מטריצת  את  תיאר  הוא   .)Friedman, 2012(

להבין  ניתן  מכך  כנגזרת  הקבוצה.  חברי  כל  את  כוללת  אלא  בלבד,  אישי  בשימוש  המצוי 

שהתפיסה הטרנספרסונלית טוענת כי הגבולות בין נפשם של חברי הקבוצה חדירים יותר 

מכפי שנדמה לנו, כך שחלומות יכולים לייצג אפילו את החברה כולה. 

מטריצה

המונח מטריצה )matrix( מציג מעין תבנית המכילה את חלקי החומרים השונים בתוכה. מקור 

השם מלטינית: Mater )אם(, והאסוציאציה שהוא מעורר מתקשרת לרחם האימהי. 

 the foundation( הבסיס  מטריצת  המושג  את  טבע  פוקס  הקבוצתית,  בפסיכואנליזה 

)Foulkes, 1964(, המתאר את הרשת ההיפותטית של כל היחסים המתרחשים בכל   )matrix

והפרימורדיאלית.  ההשלכתית  ההעברתית,  העכשווית,   - הקומוניקציה  של  הרמות  ארבע 

המטריצה היא הקרקע המשותפת, הקובעת בסופו של דבר את משמעות האירועים כולם. כפי 

שיחידים ותת קבוצות בתוך מטריצה מסוימת מושפעים זה מזה הדדית, גם מטריצות “שכנות״ 

או “אויבות״ משפיעות זו על זו. מידת החדירות הגבוהה בין חברי המטריצה מותירה אותם 

חשופים ביותר לזרם הסביבתי של תקשורת ורגשות, ולהשפעתו המאסיבית, הסמויה והגלויה, 

המתרחשת בפועל במשפחות ובקבוצות, קטנות כגדולות.

כי  והראה  פוקס,  של  בעבודתו  החברתי  מודע  הלא  מושג  על  היריעה  את  הרחיב  ניצגן 

טבען הבסיסי של השפעות חברתיות בפסיכואנליזה ובאנליזה הקבוצתית היה אחד הנושאים 
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פוקס  את  גם  ציטט  ניצגן   .)2014 )ניצגן,  ובספריו  בכתביו  פוקס  את  שהעסיקו  המרכזיים 

הטוטאלי  בתחום  מעורער  איזון  של  כביטוי  ספציפי  מטופל  אצל  הפרעה  שפירשו  ואנתוני, 

 ,)Anthony & Foulkes, 1984( של האינטראקציה הבין–אישית הכוללת מספר אנשים שונים

כלומר בתחום של המטריצה הקבוצתית )הופר ווינברג, 2014(.

מטראומה  בשונה  כי  והסביר  אליו,  הנלווית  ובטראומה  עם  ברצח  עסק  המבורגר 

אינדיווידואלית, טראומה חברתית מקורה במטריצה חברתית המשפיעה לא רק היחיד לבדו, 

וגם  הרודפים  גם  הזאת,  החברתית  במטריצה   .)Hamburger, 2017( כולה  הקבוצה  על  אלא 

כך  למעשיהם.  הנלווית  הבושה  את  ביחד  ומכחישים  חברתיות,  לקבוצות  שייכים  הקורבנות 

נוצר קשר הדדי של שתיקה. 

פרידמן תיאר את המתרחש בחברות הנתונות במצב של מלחמה ועימות מנקודת מבטה של 

האנליזה הקבוצתית, וכינה את המטריצה המתקיימת בחברה כזאת בשם “מטריצת החיילים״ 

סביב  המתאחדת  מגויסת  חברה  כאל  הישראלית  לחברה  התייחס  הוא   .)Friedman, 2015(

איומים קיומיים וצורך בלתי מודע בתהילה. בחברה כזאת אפשר למצוא הזדהות עם התוקפן, 

ועם מעשה ההריסה וההדרה של האויב. החברה כולה מתגייסת למען שמירה על המטריצה, 

ומי שמפגין תוקפנות נחשב לגיבור. 

הלא מודע החברתי
האנליטית  שהסיטואציה  כשקבע  החברתי,  מודע  הלא  למושג  שהתייחס  הראשון  היה  פוקס 

הקבוצתית מפעילה ומתייחסת לאזור חדש שגם היחיד אינו מודע אליו, לא מודע שהוא חברתי 

 .)Foulkes, 1964( או בין–אישי

המתייחס  נבחרת״,  “טראומה  המונח  את  והוסיף  המושג,  להבנת  חלקו  את  תרם  וולקן 

המשמרת  לפרדיגמה  הופכת  זאת  טראומה  חברה.  או  אומה  של  בחייה  הקולקטיבי  לזיכרון 

אירועים  וחרדה, במיוחד מול  דריכות  נטייה מתמדת של  ויוצרת  חוויית האיום הקיומי,  את 

גם  התייחס  וולקן   .(Volkan, 2001( מקורי  טראומתי  אירוע  לאותו  אסוציאציות  המעוררים 

לאפשרות של “תהילה נבחרת״, המשמשת כייצוג מנטאלי של אירוע היסטורי המעורר רגשות 

של הצלחה וניצחון. 

וינברג הגדיר את הלא מודע החברתי כלא מודע המשותף והמובנה יחדיו של חברים 

במערכת חברתית מסוימת, כמו קהילה, חברה, אומה או תרבות )וינברג, 2008(. הוא כולל 

החברתית,  במערכת  לחברים  המשותפים  וזיכרונות  מיתוסים  פנטזיות,  הגנות,  חרדות, 

ואבני הבניין שלו הנגישות יותר להתבוננות ולעיבוד הן “טראומות נבחרות״ ו״תהילות 

נבחרות״.
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למעשה, הלא מודע החברתי כולל מרכיבים משותפים הקיימים בלא מודע האישי של בני 

חברה מסוימת, ומתגבש לתוצר משותף החורג מתחום הלא מודע של הפרטים המרכיבים את 

הקבוצה או החברה. 

מטריצת הניצולים 

הפוסט–טראומתיים  השואה  ניצולי  את  הן  בתוכו  הכולל  מרחב  היא  הניצולים  מטריצת 

בני הגיל השלישי, והן את המטפלים ומנחי הקבוצות.

ושתיהן מאפשרות  נבחרת,  תהילה  לצד  נבחרת  למצוא טראומה  זו אפשר  במטריצה 

לניצולים וגם למטפלים להתאחד סביבן. הטראומה הנבחרת היא טראומת השואה, שהיא 

טראומה לאומית המאפשרת לכל חלקי העם להתאחד סביבה. התהילה שנבחרה באופן 

תהילה  ישראל.  בארץ  חדשות  משפחות  והקמת  הגרמנים,  על  הניצחון  היא  מודע  לא 

זאת הולכת ומתפוגגת בשל היחלשותם של הניצולים עם התקדמות גילם, כך שמנגנוני 

נקמה  של  אפשרות  ולספק  אפקטיביים  להיות  חדלים  בעבר  השתמשו  שבהם  ההגנה 

 .)Volkan, 2001 (

רבים  הקבוצות.  מנחי  עם  המשתתפים  של  מאוד  משמעותי  חיבור  חל  זאת  בנקודה 

והשלישי  השני  הדור  בני  הם  יחסית,  צעיר  וגילם  הארץ,  ילידי  שרובם  מהמנחים, 

הנבחרת  התהילה  את  הטיפולי  לקשר  מביאים  הם  מודע  לא  או  מודע  ובאופן  לשואה, 

מהעבר שחסרה לניצולים. הדרת הכבוד וההערצה שהם רוחשים כלפי הניצולים ויכולת 

הישרדותם, ותחושת השליחות, הרצון והמחויבות שלהם לשמר ולהנציח את זכר השואה, 

כך  הנבחרת.  התהילה  את  ולשמר  הגנותיהם  את  לחזק  המטופלים  לניצולים  מסייעים 

משוחזרים  שבה  לה,  הייחודיים  מאפיינים  בעלת  ניצולים  מטריצת  לה  ונבנית  הולכת 

ממדי ההרס וההרג, ומשומרים. 

ישראל,  מדינת  על  קיומי  איום  כולל  זה  הווה  הווה:  של  ממד  גם  יש  זו  למטריצה 

ואויב משותף שהניצולים ומטפליהם מתאגדים סביבו. למטריצה זו יש גם עתיד. ייתכן 

שהעתיד יהיה שימור הטראומה הנבחרת והתהילה הנבחרת, אולם העתיד יכול להתגלגל 

ועם  המטריצה,  בתוך  שלום  והשכנת  הפלסטיני,  או  הנאצי  לאויב  מחילה  בצמיחה,  גם 

שכניה. להלן וורבט קצר מדברים שאמרה עופרה )שם בדוי(, מטפלת ב״עמך״, במסגרת 

הריאיון שערכתי איתה לצורך מחקר זה, ובו סיפרה לי על חלום רב עוצמה שחלמה:

דאגה  איזושהי  בתוכו  מקפל  החלום  באושוויץ.  שאני  חלמתי  שבועות  כמה  לפני 

זאת  לבש,  שזה  הזה  הלבוש  משנה,  לא  אבל  היום,  איתה  מתמודדת  שאני  וחרדה 
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מעריכה  שאני  משהו  לא  זה  מאליה,  מובנת  לא  היא  אושוויץ,  של  הכסות  אומרת 

שהייתי חולמת אם הייתי עובדת סתם, אני אומרת, במסגרת של הביטוח הלאומי 

או בלשכת הרווחה, או איפה שזה לא יהיה. העבודה ב״עמך״ היא זו שהקימה את 

התפאורה המסוימת הזאת וזה הרגיש שאני אבודה ואני במצוקה, ואני כאילו ממש 

ממש ממש באושוויץ. התחושה היא שאני מבינה ולא מבינה, כאילו, אני לפעמים 

שואלת את עצמי: את היית שורדת? אני ממש לא בטוחה.

חלומה של עופרה פותח בפנינו צוהר נוסף להבהרת המושג “מטריצת הניצולים״. אף על פי 

שלעופרה אין קשר ישיר לשואה מצד משפחתה, בכל זאת היא חולמת חלום עם מוטיב שואה 

לחלחול  מודע  לא  באופן  נחשפת  היא  ב״עמך״  בעבודתה  קבוצתי.  כחלום  לפרשו  שניתן 

הרדיואקטיבי שעליו מדברת גמפל )2010(. כך למעשה אין באפשרותה להימנע מלהשתייך 

יחד.  גם  ולמטופלים  למטפלים  משותפת  הניצולים  מטריצת  כי  “עמך״,  של  למטריצה 

החלחול של טראומת השואה מחברי הקבוצה אליה הוא שהציב אותה בחלומה באושוויץ, 

כפליטה אבודה וחסרת אונים, וגרם לה לחוש בעוצמה רבה את התחושות של מטופליה.

שיטת המחקר

סוג המחקר והרציונל לבחירתו
המחקר מבוסס על חקר מקרים בגישה איכותנית–קונסטרוקטיביסטית המתבססת על השיח של 

האינפורמנטים. המתודולוגיה הממוקדת בנחקרים מתבססת על כישורי חקר אינטואיטיביים 

)Bruner, 1990(. בתהליך מחקר כזה  ומתמקדת בהיבטים הפנימיים של התופעה הנחקרת 

נע החוקר הלוך ושוב בשדה המחקר. הוא מתבונן שוב ושוב ביחסים הקיימים בין קטגוריות 

המחקר השונות ובמשמעותם, ובדרך זו מבנה תמונה תאורטית חדשה.

האינפורמנטים,  של  לחוויה  להתקרב  שהתעורר,  הצורך  מתוך  נבחרה  זו  מחקר  צורת 

לצורך  הייחודיות,  בחוויותיהם  החוקר  את  ולשתף  להיפתח  להם  לסייע  אותם,  להעצים 

.)Cortazzi, 1993 ;2014 ,פיתוח של תיאוריה חדשה )שקדי

משתתפים
עוסקים  שרובם  “עמך״,  בעמותת  העובדים  פסיכותרפיסטים  הם  זה  במחקר  המשתתפים 

בפסיכותרפיה פרטנית עם ניצולי שואה ובריכוז מועדוני המטופלים, ובנוסף מנחים קבוצות 

סוציאלית,  עבודה  של  התחומים  מן  מגיעים  המשתתפים  גדולות.  וקבוצות  טיפוליות 

פסיכולוגיה קלינית וטיפול במוזיקה. מספר המשתתפים במחקר הוא חמישה–עשר: עשר נשים 
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וחמישה גברים. שנים–עשר הם עובדים ועובדות סוציאליות, שניים הם פסיכולוג ופסיכולוגית 

לשואה,  השני  הדור  כבני  מזוהים  מהמשתתפים  שבעה  במוזיקה.  מטפל  הוא  ואחד  קליניים, 

קשר  אין  הנותרים  המשתתפים  לארבעת  ואילו  לשואה,  השלישי  הדור  כבני  מזוהים  ארבעה 

משפחתי ישיר לשואה. 

בהמשך  ביצועו.  את  אישרה  “עמך״  שהנהלת  לאחר  למחקר  ידי  על  גויסו  המשתתפים 

פניתי במכתב ובשיחות טלפון לכלל מנחי הקבוצות בארגון, יידעתי אותם שהתקבל אישור 

לקיום המחקר, וסיפרתי להם על מטרותיו וחשיבותו. 

איסוף הנתונים 
הנתונים למחקר זה נאספו בשתי הדרכים הבאות:

 

1( ריאיון עומק 

שהם  בפני  חתמו  המשתתפים  דקות.   70-60 שנמשך  עומק  ריאיון  קיימתי  משתתף  כל  עם 

הריאיון  בתחילת  שלי.  האישי  המחשב  גבי  על  בהמשך  שישוקלט  ריאיון  לקיום  מסכימים 

נשאל כל משתתף שאלה כללית של היכרות אישית, והתבקש לספר כיצד הגיע לתחום הנחיית 

במהלך  תחושותיו  על  משתתף  כל  שאלתי  הריאיון  בהמשך  ב״עמך״.  ולעבודה  הקבוצות 

ההנחיה, וכיצד משפיעה עליו העבודה עם מטופלים נפגעי טראומה. ביקשתי מהמשתתפים 

לדבר באופן חופשי ולשתף אותי בחוויות שעולות בהם בעת הנחיית קבוצותיהם. 

2( הקלטת מפגש של קבוצה גדולה וראיון נוסף עם מנחות המפגש 

הסכמת  ואת  “עמך״  הנהלת  אישור  את  קיבלתי  הנוכחי  המחקר  של  תקפותו  הגדלת  לשם 

תכננתי  בהנחייתן.  להקליט מפגש  מקיימת  הגדולות שהעמותה  הקבוצות  המנחות של אחת 

להקליט גם מפגש של קבוצה קטנה, אולם הנהלת “עמך״ דחתה את הבקשה, מחשש שמכשיר 

גבי  ולאחר מכן שוקלטה על  דקות,  יחבל בסטינג הטיפולי. ההקלטה ארכה כ-60  ההקלטה 

המחשב שלי. 

וגם  דקות,  לראיון מאזכר שארך כ-60  נפגשתי שוב עם מנחות הקבוצה  לאחר השקלוט 

ידי, בהסכמת המנחות. במהלך המפגש שוחחתי עם המנחות אודות חווייתן  הוא הוקלט על 

במהלך ההנחיה, וגם עברנו יחד על מספר קטעים משמעותיים שסימנתי לעצמי על גבי תדפיס 

ושוחחנו על רשמיהן  וחברים בקבוצה,  ידי חברות  יחד דברים שנאמרו על  השקלוט. קראנו 

ותובנותיהן של המנחות לגבי קטעים אלה. 
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ניתוח הנתונים 
הנתונים שהתקבלו שוקלטו על ידי במחשב האישי שלי, וקוטלגו על פי שמות המשתתפים 

הוא  ריאיון  כל  2014(. לאחר השקלוט של  )שקדי,  איכותני  לניתוח מחקר  באמצעות תוכנה 

ניתוח  תהליך  נמשך  מכן  לאחר  שונות.  קטגוריות  נגזרו  שמהן  משמעות  ליחידות  חולק 

הנתונים, כאשר בכל שלב חולקו הנתונים לתת–קטגוריות נוספות עד אשר נוצר מערך חדש 

של קטגוריות. 

ממקד  ניתוח  ממפה,  ניתוח  ראשוני,  ניתוח  ניתוח:  שלבי  ארבעה  כלל  הממצאים  ניתוח 

וניתוח תיאורטי )שקדי 2014(. 

ניתוח ראשוני 

ראיונות העומק שוקלטו וחולקו ליחידות משמעות שקיבלו שמות משפתם של המשתתפים, 

במטרה לשמור על נאמנות רבה ככל האפשר למידע שעלה מהשטח. יחידות המשמעות קובצו 

בתוכנת המחקר האיכותני תחת קטגוריה מרכזית אחת שנקראה: “טראומטיזציה עקיפה״.

ניתוח ממפה 

הזקנה  אודות  היגדים  לדוגמא,  דומה.  בעלות משמעות  למשפחות  קובצו  יחידות המשמעות 

קובצו למשפחה אחת שנקראה: “מאפייני המפגש עם הזקנה״, ומשפחות אלו הפכו לעת עתה 

ויותר  יותר  לקטגוריות–על של המחקר. קטגוריות אלו פוצלו לתת–קטגוריות במגמה למקד 

את נתוני המחקר. 

ניתוח ממקד

שלב זה כלל התמקדות במספר מצומצם של קטגוריות שאליהן ניתן יהיה להתייחס בהמשך 

ביתר העמקה, תוך מתן ייצוג נאמן לדברי כלל הנחקרים, מתוך מחשבה ורצון לעורר עניין 

אצל הקוראים. 

 
ניתוח תיאורטי 

בשלב זה נוצר עץ קטגוריות המורכב מארבע קטגוריות על: 

1( מאפיינים ייחודיים של טראומטיזציה עקיפה ב״עמך״. 

2( מכל פוסט–טראומתי משותף.

3( מאפייני ההנחיה של משתתפי המחקר.

4( מטריצת הניצולים ב״עמך״. 
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ממצאי המחקר

שלב הניתוח התאורטי הסתיים בבניית עץ קטגוריות שאחד מענפיו נקרא: “מטריצת הניצולים״. 

ענף זה נולד כתוצאה מצורך בהמשגת השותפות הנרקמת בין מנחי הקבוצות ובין מטופליהם. 

תקשורת  האינפורמנטים:  עם  השיח  על  המבוססים  חלקים  משלושה  מורכבת  זו  מטריצה 

טרנספרסונלית, הלא מודע החברתי הישראלי, והזהות הישראלית–יהודית )ראו איור 1(. 

איור 1: מבנה קטגוריית–העל. מטריצת הניצולים ב״עמך״

א( התייחסות לממצאים אודות תקשורת טרנספרסונלית 
בקבוצה הטיפולית, תקשורת זו באה לידי ביטוי בתקשורת טרנספרסונלית שעוברת ממשתתפי 

הקבוצה אל המנחה, יוצרת חיבורים אישיים ומשרה תחושת אחווה. 

דוגמא לכך ניתן למצוא בדבריה של אילנה, מנחת קבוצה טיפולית שהשתתפה במחקר, 

המספרת על החיבור האישי שלה לדברי המשתתפים בקבוצה:

אז אני דרכם יכולה כן לראות, לראות... זה. הם עוזרים לי מאוד, באמת, זה מדהים 

הצלחתי  שלא  דברים  שלי.  ההורים  של  לסיפורים  להתקרב  לי  עוזרים  שהם  איך 

יכול  מה,  לעצמי,  אומרת  ואני  מהם  לשמוע  מצליחה  אני  שלי,  מההורים  לשמוע 

להיות שככה בעצם זה מה שההורים שלי הרגישו?

של  והעתיד  ההווה  העבר,  בין  עוצמה  רבי  בחיבורים  מתבטאת  זו  תקשורת  הגדולה,  בקבוצה 

בני  זכרם של  להוקיר את  ביטוי במאמץ שעושים המנחים  היא מקבלת  המטריצה הקבוצתית. 

המשפחות של חברי הקבוצה שנספו בשואה, ושל חברי קבוצה שהלכו לעולמם במהלך הטיפול. 

תקשורת 
טרנספרסונלית

הלא מודע 
החברתי
הישראלי

הזהות 
הישראלית 
והיהודית

מטריצת
הניצולים
ב״עמך״
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עמוס, מנחה קבוצה גדולה, מדגיש בדבריו את היסוד של תקשורת על–זמנית:

זה  את  אומר  אני  בשבילי?  המשמעות  מה  יודע  אתה  הבאים.  הדורות  את  לפגוש 

שאתם  מרגישים  אתם  טוב!  להם  עושים  אתם  אומר,  אני  לפה.  שבאים  לאנשים 

עושים להם טוב? תנסו לדמיין את ההורים שלהם כשהם היו ילדים, נפרדים מהם 

להורים  לבוא  יכולים  שהייתם  לכם  תארו  עכשיו  בגורלם.  יעלה  מה  יודעים  ולא 

האלה ולהגיד להם, אני אפגוש את הילד שלך כשהוא יהיה זקן ואני אתייחס אליו 

על– היא  לפה,  שבאים  לאנשים  אומר  אני  שלכם,  הנתינה  אז  זה!  דבר  איזה  יפה. 

זמנית, גם לדורות הקודמים וגם לדורות הבאים, בעצם המעשה הזה.

מהולה  חשים  שהם  החוויה  המנחים.  בעבור  רבה  משמעות  הטרנספרסונלית  לתקשורת 

הקבוצות  למנחי  מאפשרת  הקבוצה  חברי  עם  שלהם  התקשורת  ואחווה.  חיבור  בהתרגשות, 

הטיפוליות תנועה אחורה וקדימה בזמן, והתנסות בחוויה שהוריהם ניצולי השואה חוו ומסיבות 

הן  הזדמנות,  להם  שניתנה  חשים  הגדולה  הקבוצה  מנחי  ילדיהם.  את  בה  שיתפו  לא  שונות 

בעבור מטופליהם והן בעבור הורי המטופלים, לתקן את קטיעת רציפות החיים שהתרחשה על 

רקע הפרידה שנכפתה על שני הצדדים.

ב( התייחסות לממצאים אודות הלא מודע החברתי הישראלי 
הישראלי  החברתי  מודע  מהלא  בעבודתם  מושפעים  ב״עמך״  הגדולות  הקבוצות  מנחי 

יותר מאשר מנחי הקבוצות הטיפוליות. השפעה זו באה לידי ביטוי בתחושת השייכות 

שלהם לעם ישראל ולמורשת היהודית הרוויה בטראומות נבחרות כמו טראומת השואה. 

תוקפנית  התנהגות  המעוררות  השלכתיות  בהגנות  שימוש  תיארו  המחקר  משתתפי 

והזדהות שאינה תמיד מודעת עם התוקף, תגובות שמתפתחות על רקע הקושי להתמודד 

עם הסבל. 

הופך  המנחה,  ואת  הקבוצה  חברי  את  הכוללים  בקבוצה,  היחידים  של  הלא–מודע 

להיות לא–מודע משותף, החורג, כפי שטוען פוקס, מעבר לרמה העכשווית, ההעברתית 

או ההשלכתית )Foulkes, 1964). במצב כזה, למיתוסים וללא מודע החברתי יש השפעה 

ייחודית על התנהלות הקבוצה והמנחה. 

להלן מספר ציטוטים של מנחי הקבוצה הגדולה הממחישים היבטים אלו. 
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עמוס סיפר: 

יש המון אההה... היתה תקופה שהרבה עסקתי באופן שבו הקבוצה היא שופר, היא 

שואה,  ניצולי  שהם  בגלל  במיוחד  הישראלית.  לחברה  שקרובים  לדברים  מגבר, 

ואתה יודע, אתה בשבילך ככה, בשבילם זה ככה. אז המון פעמים ראינו תהליכים 

תהליכים  אותם  את  בצוות  אצלנו  לראות  התחלנו  שלב  באיזשהו  ואז  מקבילים 

מקבילים, ואז זה מפחיד! 

אביגיל הוסיפה בנושא של הזדהות עם התוקף: 

מאוד  הייתי  אני  עלינו,  יורים  מסכנים,  באמת  אנחנו  מסכנים,  הם  וואללה,  להגיד 

חרדה ב״צוק איתן״, היה לי מאוד מאוד קשה, קשה לבוא לעבודה, זאת אומרת היה 

לי מאוד קשה, ומאוד התחברתי אליהם בשלב הזה, זאת אומרת אמרתי: בואו נשמיד 

להתחבר  לי  קל  מאוד  איך  שנייה,  תוך  אני  איך  הרגשתי  אומרת  זאת  כולם!  את 

למקום הזה.

לצד  בקבוצה  שהייתם  המנחים.  בעבור  עמוקה  משמעות  יש  הישראלי  החברתי  מודע  ללא 

משתתפי קבוצותיהם מאפשרת להם להתבונן במעברים בין הזדהות עם התוקף והזדהות עם 

הקורבן, ולחקור אותם. החוויה שלהם בהקשר זה אינה נעימה, אולם היא מאפשרת להם להבין 

של  יותר  טובה  אינטגרציה  ולעשות  שלהם,  המטופלים  של  החוויות  את  יותר  טובה  בצורה 

חלקים אלו בעצמם. 

ג( התייחסות לממצאים אודות הזהות הישראלית–יהודית 
הן  היהודי,  ולעם  ישראל  למדינת  המנחים  של  השייכות  תחושת  את  מדגישים  הממצאים 

בקבוצות הטיפוליות והן בקבוצות הגדולות. ההתפתחות ההיסטורית והזהות הלאומית חודרים 

לחדר הטיפול הקבוצתי ומאפשרים למנחים למצוא חיבור נוסף בינם ובין חברי קבוצותיהם, 

תוך בניית מכל הממלא פונקציה של הגנה ומאפשר לכולם להתלכד סביב זהות משותפת. 

אבנר סיפר: 

אני די מזוהה עם הגורל של העם היהודי במאה ה-20, ואני ציוני קצת חולני אפילו, 
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ולא, אני אומר את זה, אני גאה בזה, אני אומר את זה כי רוב החברים והמכרים שלי 

הם אנשים נאורים ולא כל כך מבינים את זה, כי הם לא... אין להם את הרקע שלי, 

למזלם. גדלתי דתי, שזה מאוד תורם לזהות היהודית החזקה, ולהזדהות.

שרית דיברה על החיבור שלה למקורות העם היהודי דרך סיפורי התנ״ך שבהם היא משתמשת 

בעבודתה עם משתתפי הקבוצה:

שלהם.  היהדות  על  נרדפו  הם  שני  ומצד  זה.  זה  ומי  זה שלמה,  ומי  דוד,  זה  מי 

זאת אומרת, יש משהו שאתה מבין שזה חלק עמוק מאוד בזהות שלך, אבל אתה 

לפעמים כמעט ולא יודע עליו כלום. אז למדת קצת מהילדים כשהם למדו, אבל 

להרבה מאוד אין רקע כמעט בכלל בעניין הזה. אז זה גם איזשהו חיבור לזהות 

בהבנה שלי, וגם באמת זאת אומרת חיבור לזהות אבל לא רק ממקום שבגלל זה 

רדפו אותי, אלא גם אני יודע, זה קצת לבנות איזו שהיא קרקע מוצקה יותר של 

מה זה אומר, שאני יהודי, ולמה אני שייך, משהו של שייכות. זאת קבוצה, ככה 

הקבוצה התחילה.

ושאיבת  הישראלית–יהודית  זהותם  על  הישענות  של  משמעותית  חוויה  על  דיווחו  המנחים 

אליהם  מעבירים  והארעיות שהמשתתפים  הפליטות  חוויית  את  המאזן  כגורם  ממנה  ביטחון 

במהלך המפגשים. חוויה זאת כרוכה בתחושות של מסוגלות וצמיחה, בגאווה בחוסנו של העם 

היהודי וביכולתו לבנות קרקע מוצקה ועתיד טוב יותר, גם לאחר אסון השואה. המשמעות של 

חוויה זאת היא עצומה, כיוון שהיא נותנת למנחים כלי טיפולי אפקטיבי ומצמיח, היכול לסייע 

להם לשפר את המסוגלות של מטופליהם בערוב ימיהם. 

סיכום ממצאי המחקר

ממצאי המחקר, המבוססים על דברי האינפורמנטים, מראים שהקטגוריה “מטריצת הניצולים״ 

וזהות  ישראלי,  חברתי  מודע  לא  טרנספרסונלית,  תקשורת  משנה:  יחידות  שלוש  כוללת 

ישראלית–יהודית. 

א( תקשורת טרנספרסונלית

רגשיים  בחיבורים  ביטוי  לידי  באה  הטיפולית  בקבוצה  הטרנספרסונלית  התקשורת 
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התקשורת  הגדולה,  בקבוצה  השואה.  חוויית  סביב  המנחים  ובין  הקבוצה  משתתפי  בין 

הטרנספרסונלית מתבטאת אצל המנחים במאמץ לשמר את הרצף של המטריצה בין עבר–

תפיסת  עם  בהלימה  עומדים  אלו  ממצאים  השואה.  קורבנות  זכר  ובשימור  הווה–ועתיד, 

כיצד  ושאל  ביותר,  ומסועפת  כמסובכת  הקבוצה  מטריצת  את  שתיאר  פוקס,  של  עולמו 

המתרחש  לגבי  לתובנה משותפת  ולהגיע  זה  את  זה  להבין  אנשים  שני  יכולים  זאת  בכל 

מטריצה  של  קיומה  תוצאת  היא  זו  שתובנה  היתה  פוקס  של  תשובתו   .)Foulkes, 1973(

טרנספרסונלית - תופעה המתרחשת כאשר אנשים נפגשים בקבוצה. המטריצה היא אפוא 

התרחשות מנטאלית שהפרט הוא חלק ממנה, תהליך טרנספרסונלי שעובר דרך הפרטים 

במונח  “טרנס״  המילה  על מהלכן.  ולהשפיע  לעבדן  יכולים  רנטגן, שהפרטים  קרני  כמו 

בין  במפגש  המתרחשות  באינטראקציות  שמדובר  העובדה  את  פוקס  פי  על  מבטאת  זה 

.)Stacey, 2015( החברים, ולא מוחזקות בלעדית אצל שום פרט יחיד

ב( הלא מודע החברתי הישראלי 

מהממצאים שעלו אודות הלא מודע החברתי הישראלי עולה כי בקבוצה הגדולה יש בולטות 

רבה יותר לממצאים בתחום זה מאשר בקבוצה הטיפולית. בעוד שבקבוצה הטיפולית רק שני 

מנחים ביטאו את השפעת הלא מודע החברתי הישראלי על התכנים העולים בקבוצותיהם, 

בקבוצה הגדולה דיברו על כך חמישה מנחים, שאף הבליטו את המעברים בין הזדהות עם 

של  כשופר  הקבוצה  ואת  השואה  טראומת  של  שימורה  את  התוקף,  עם  והזדהות  הקורבן 

החברה הישראלית. הקבוצה הגדולה, עקב גודלה והמבנה הייחודי שלה, מאפשרת לחקור 

בולטת  בצורה  לה  מחוצה  המתרחשות  חברתיות  תופעות  אנפין  בזעיר  ומייצגת  זה  תחום 

בלא  שעוסקת  ספרות  עם  בהלימה  עומדים  אלו  ממצאים  הטיפולית.  הקבוצה  מאשר  יותר 

וינברג   ;2008 וינברג,   ;Foulkes, 1964 ;Volkan, 2001( הגדולה  ובקבוצה  החברתי  מודע 

וווייסהוט, 2013(.

ג( הזהות הישראלית–יהודית

ממצאי המחקר מראים כי כל מנחי הקבוצות מרגישים ברקע עבודתם חיבור חזק מאוד לזהות 

היהודית והישראלית, המלווה בצמיחה, מסוגלות ואחיזה מוצקה בקרקע. 

דיון
התמונה המערכתית הכוללת של מטריצת הניצולים מייצגת פן נוסף בהתבוננות על מרכיביו. 

המעגל  זה.  את  זה  המקיפים  מעגלים  משלושה  המורכבת  אינטגרציה  מציגה  זאת  תמונה 

הפנימי מתייחס לחוויית ההנחיה בקבוצה הטיפולית. המעגל השני מתייחס לחוויית ההנחיה 
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בקבוצה הגדולה, והמעגל השלישי מתייחס למטריצת הניצולים ב״עמך״, הכוללת בתוכה את 

)תקשורת  המטריצה  מאפייני  ושלושת  פרוצים,  המעגלים  בין  הגבולות  הקודמים.  המעגלים 

בכל  לשני  אחד  ממעגל  חודרים  ישראלית–יהודית(  וזהות  חברתי  מודע  לא  טרנספרסונלית, 

הרבדים, וכוללים ייצוג בכל מעגל )ראו איור 2(. 

איור 2: תמונה מערכתית כוללת של מטריצת הניצולים

לאחר מחשבה והתבוננות במושג של מטריצת הניצולים הגעתי למסקנה שגם מנחי הקבוצות 

הטיפוליות והגדולות, וגם חברי קבוצותיהם, כולם שותפים לחוויית הניצולות, חוויה שיש לה 

היבטים של עבר, הווה ועתיד.

השואה  ניצולי  שחווים  הניצול  לסינדרום  המתייחסים  פריטים  הוצגו  הספרות  בסקירת 

 .(Danieli, 1981( )Niederland, 1968), ולסגנונות ההתמודדות השונים עם טראומת השואה 

מאפיינים אלו מתקשרים לעברה של מטריצת הניצולים ולהיסטוריה של הניצולות. עבר זה 

כולל היסטוריה בעלת שורשים עמוקים ביותר, הניזונים ממיתוסים מוקדמים הנקשרים בעם 

היהודים  את  מלווה  המצרים,  מידי  ישראל  בני  של  והצלתם  מצרים,  יציאת  סיפור  היהודי. 

העם  של  המוטיב  ממצרים.  יוצאי  של  הדור  עם  עמוקה  הזדהות  ומזמין  שנים,  אלפי  במשך 

היהודי כעם הנצח חוזר שוב ושוב בסיפורים על הישרדות והצלה, ומעצב גם את תודעת הדור 

הנוכחי של יהודים וישראלים אשר חיים בישראל ובחו״ל.

  כוללת של מטריצת הניצולים . תמונה מערכתית2איור 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התמונה המערכתית הכוללת של מטריצת הניצולים מייצגת פן נוסף בהתבוננות על מרכיביו. תמונה זאת 

מציגה אינטגרציה המורכבת משלושה מעגלים המקיפים זה את זה. המעגל הפנימי מתייחס לחוויית 

השני מתייחס לחוויית ההנחיה בקבוצה הגדולה, והמעגל השלישי  ההנחיה בקבוצה הטיפולית. המעגל

מתייחס למטריצת הניצולים ב"עמך", הכוללת בתוכה את המעגלים הקודמים. הגבולות בין המעגלים 

יהודית) -פרוצים, ושלושת מאפייני המטריצה (תקשורת טרנספרסונלית, לא מודע חברתי וזהות ישראלית

 ). 2הרבדים, וכוללים ייצוג בכל מעגל. (ראו איור  חודרים ממעגל אחד לשני בכל

 צתמטרי
הניצולים 
	ב"עמך"

ת ההנחיה יחווי
בקבוצה 
	הגדולה
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בקבוצה 
	הטיפולית

תקשורת 
	טרנספרסונלית

תקשורת 
	טרנספרסונלית

לא מודע חברתי
	

שורת טרנספרסונלית 
תק

	

לא מודע חברתי
	

הזהות היהודית
-

שראלית 
י

	

 -היהודיתהזהות 
	ישראלית

לא מודע 
	חברתי
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עשוי  הקבוצתיים  המפגשים  לו  שמזמנים  השונות  בסיטואציות  המתבונן  הקבוצה  מנחה 

דק  כמה  ולחוש  אליו,  המועבר  המסר  את  לעבד  יכול  הוא  ניצולות.  תחושת  הוא  אף  לחוש 

הגבול בין הניצול, הקורבן, ובין התוקף, שכן כדי לשרוד מפתחים ניצולים רבים מנגנון חזק 

של הזדהות עם התוקף.

למטריצה הזאת יש גם הווה. בסקירת הספרות התייחסתי לדבריו של דסברג המתאר את 

היהודים,  של  החיים  רצף  קטיעת  ואת  השואה  את  שאפיינה  המאורגנת  החברתית  האלימות 

כיום,  גם   .)1987 ועמית,  ברטורא  )דסברג,  זאת  אלימות  התרחשה  שבהן  המדינות  תושבי 

ניצולים רבים ממשיכים לחפש קרובי משפחה שניצלו. רבים מהם ממשיכים לחיות בפחד מפני 

מתוכה  אותם  שהקיאה  החברה  על  הצורב  העלבון  את  ולשאת  שוב,  לתקוף  שעלול  התוקף, 

בתקופה השואה, והדירה אותם לשוליה. 

החברים במטריצה נושאים כמיהה להשתייך. פרידלנדר )1997( מתאר את רדיפות היהודים 

מרכושם,  היהודים  הדרת  של  ומתוכנן  הדרגתי  תהליך   -  1939-1933 השנים  בין  בגרמניה 

ונבואות  נאצה  בנאומי  ולווה  מגרמניה,  להגלייתם  תכניות  שכלל  וממולדתם,  ידם  ממשלח 

השמדה מצד היטלר וראשי השלטון הנאצי. השלטון הנאצי הביא לקצן יותר ממאתיים שנים 

“גרמנים  רבים שהרגישו שהם  אנשים  וגרמניה.  פרוסיה  בבירת  יהודית  כלכלית  פעילות  של 

אמתיים, בעלי לב גרמני אמתי״, נחשבו כעת ל״מישילינגה״ )יהודים “לא טהורים״(, ונאלצו 

להילחם כדי להוכיח את מוצאם הארי. 

הופרדו.  שמהם  העולם  לאומות  ולהשתייך  לשוב  רוצים  “עמך״  בעמותת  המטופלים 

היהודים שגדלו בגרמניה רוצים שהגרמנים יקבלו אותם בחזרה. היהודי הפליט עייף מלהיות 

נרדף. 

מניצולי  העובר  השואה,  טראומת  של  הרדיואקטיבי  החלחול  על  מדברת   )2010( גמפל 

השואה לצאצאיהם ולקרובים אליהם. חוויה קשה זאת של הדרה ופליטות, שהניצולים נושאים 

עם  ביחד  דומות.  בתחושות  המנחים  את  ומדביקה  הבין–אישיים  הגבולות  את  חודרת  עמם, 

המטופלים, גם המנחים מדחיקים את חרדות הדחייה ואת הרצון לשוב ולהתקבל. כולם רוצים 

לשמר את כוח ההישרדות שלהם.

חוסן  גם  למצוא  ניתן  הניצולים  מטריצת  של  בהווה  לנקום,  והרצון  האסון  חוויית  לצד 

וצמיחה. זוהי צמיחה פוסט–טראומתית המיוחסת למטופלים, ובאופן עקיף גם למטפלים. בין 

המטופלים ניתן לפגוש גם כאלה ששיקמו את חייהם, ואינם מדגימים ביטויים קליניים בולטים 

 .(Danieli, 1981 2012; ,לבקוביץ(

עם  העובדים  מטפלים  אצל  והגדילה  הצמיחה  לחוויית  להתייחס  מאוד  מקובל  כיום 

לתחושותיו  המתקשרת  הפתולוגיה  את  מעמעמת  זו  חוויה  כי  פוסט–טראומתיים,  מטופלים 
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נתפסת  הצמיחה  והתפתחות.  חוזק  של  מסר  למטופליו  להעביר  לו  ומאפשרת  המטפל  של 

כחוויה סובייקטיבית של שינוים פסיכולוגיים חיוביים, המתרחשים לאחר טראומה או אירועי 

ככלי  ובכאב  בהתמודדות  פנימי  שימוש  אנשים  עושים  שבהן  לדרכים  מתייחס  המונח  דחק. 

.(Tedeschi & Calhoun, 1995( להתפתחות ולהסתגלות למציאות החדשה

החלקים  את  גם  לראות  עצמם,  עם  חיובי  שינוי  לעשות  היכולת  בלטה  המנחים  אצל 

עומדות  אלה  יכולות  לחייהם.  ומשמעות  ערך  ולחפש  מטופליהם,  של  והכוחות  החיוביים 

מטפלים  של  והאפשרות  טראומה,  בנפגעי  הטיפול  בנושא  הקיימת  הספרות  עם  בהלימה 

 Manning-Jones, de Terte and Stephens,( לצמוח מתוך המפגש הטראומתי עם מטופליהם

.)2016

הם  שבו  משותף,  פוסט–טראומתי  מכל  בקבוצותיהם  יוצרים  ב״עמך״  הקבוצות  מנחי 

מעבדים ביחד עם חברי הקבוצה חוויות רגשיות, מחשבות וחלומות. האפשרות לצמוח מתוך 

הטראומה מתאפשרת במשותף, למטופלים וגם למנחים, ממצא העומד גם הוא בהלימה עם 

ממצאיה של נוטמן–שוורץ )Nuttman-Shwartz, 2014(, המתארת מציאות פוסט–טראומתית 

משותפת המזמנת למטופלים פוסט–טראומתיים ולמטפליהם את האפשרות לגדילה משותפת. 

מגבלות המחקר 
עומק  בראיון  המחקר  ומשתתפות  משתתפי  חמישה–עשר  רואיינו  זה  איכותני  במחקר   )1

שארך כשעה. בראיון עלו נושאים רבים שהביאו לידי ביטוי את חווייתם הייחודית של מנחי 

קבוצות לניצולי שואה ב״עמך״. עם זאת, ייתכן שהיו גם נושאים נוספים שיכלו לעלות אך 

מפאת קוצר הזמן לא עלו. נושאים אלה היו עשויים לעלות לו היה מתקיים ראיון נוסף.

“עמך״,  מועדוני  וריכוז  פרטני  טיפול  הוא  המחקר  משתתפי  של  העיקרי  עיסוקם   )2

ולקבוצות הטיפוליות והגדולות הם מקדישים רק חלק קטן מזמנם. למגבלה זאת ניתן מענה 

באמצעות מיקוד הריאיון בעבודה הקבוצתית, והגבלת השאלות לתחום זה כמעט בלבד. 

3( במחקר זה קיבלתי אישור להקליט מפגש אחד של הקבוצה הגדולה בלבד. לו ניתן היה 

להקליט מפגשים נוספים, החומר שהיה מתקבל היה עשוי להגביר את תוקף המחקר. כמו כן, 

לא ניתן אישור לצלם או להקליט מפגש של קבוצה טיפולית, כך שנאלצתי להסתפק בראיון 

עם אחד ממנחי הקבוצות הטיפוליות שהוקדש למפגש של קבוצתו. מגבלה זו צמצמה את 

האפשרות לבחון את המפגש של הקבוצה הטיפולית, כפי שנעשה בקבוצה הגדולה.

המחקר  משתתפי  על  רפלקציה  לבצע  לי  אפשרה  איכותני  מחקר  לבצע  ההעדפה   )4

יותר להשיגם  יעדים שלהערכתי קשה   - ומחשבותיהם  רגשותיהם  על  והתבוננות מעמיקה 

הקבוצות  מנחי  של  חווייתם  את  לחקור  מניעה  תהיה  לא  המשך  במחקר  כמותני.  במחקר 

במתודות כמותניות, אולם גם בסוג כזה של מחקר צפויות להתגלות מגבלות שהחוקר אמור 
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לחלוטין  לנטרל  יכול  תמיד  לא  כמותני  מחקר  גם  כי  הבנה  מתוך  הדעת,  את  עליהם  לתת 

את השפעתם של משתנים מתערבים. להערכתי, בכלי מחקר כמותניים יהיה קשה לשקף את 

ממדי חווייתם העמוקה של משתתפי מחקר מסוג זה. 

השלכות תאורטיות ויישומיות

ההכשרה וההדרכה של המטפלים
נוסף  נדבך  ולספק  ב״עמך״,  הקבוצות  מנחי  של  הידע  את  להעשיר  עשויים  המחקר  ממצאי 

בהבנה ועיבוד של החוויה שלהם ושל עולם התוכן שבתוכו הם עובדים.

הכללה לגבי אוכלוסיות נוספות

עם  העובדים  מטפלים  על  גם  ממנו  להכליל  באפשרות  טמונה  זה  מחקר  של  נוספת  תרומה 

ואירועי  מלחמות  נפגעי  כמו  אחרים,  מתחומים  פוסט–טראומתיים  מטופלים  של  אוכלוסיות 

טרור המוניים, ניצולים מאסונות טבע, פדויי שבי ועוד. 

חוויית הצמיחה של המטפלים

המחקר מאפשר לבחון גם את חוויית הצמיחה והגדילה הפוסט–טראומתית המתלווה לחווייתם 

ניצולי  כמו  פוסט–טראומתיים,  מטופלים  עם  העובדים  מטפלים  גם  כי  ומראה  המנחים,  של 

שואה, יכולים להרוויח מהמפגש ולהפיק ממנו חוויות מרגשות של צמיחה. 

אחרית דבר 

מאמר זה פותח צוהר אל עולם התוכן החווייתי של מנחי קבוצות ב״עמך״, ומעשיר את הידע 

הקיים בנושא המטריצה הקבוצתית באמצעות המשגה שנקראת “מטריצת הניצולים״. 

דחייה.  מפני  חרדה  בתוכה  המכילה  המטריצה,  עתיד  על  השאלה  עולה  סיום,  לקראת 

אדחק  האם  זקן?  כשאני  כעת,  אותי  יקבלו  כיצד  עצמו:  את  שואל  השואה  ניצול  המטופל 

לשוליים? האם יקבלו אותי כמו שאני? האם לא הפכתי למעמסה על ילדי? האם אוכל לחוות 

גם תחושות של השלמה עם חיי, של המשכיות ותקווה?

לאור  ב״עמך״,  הניצולים  מטריצת  של  פניה  מועדות  לאן  עצמם:  את  שואלים  המטפלים 

העובדה שבעוד שנים מעטות כבר לא יישארו ניצולי שואה חיים? סביר להניח שהמאפיינים 

הייחודיים של מטריצה זו ישתנו. מה תהיה הטראומה הנבחרת והתהילה הנבחרת של המטריצה 

בעתיד? האם ניתן להעלות על הדעת שיבוא יום והחברה הישראלית תונע פחות על–ידי טראומה 

נבחרת, והתהילה תפנה את מקומה לטובת תקווה חדשה? אולי לטובתה של השכנת שלום עם 
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אני  ב״עמך״,  קולגה של המטפלים  כיוון שאני  לסלוח?  לטובת האפשרות  מטריצות שכנות? 

וצמיחה.  סליחה  פיוס,  שלום,  של  לכיוון  יוביל  וכחברה  כארגון  שלנו  שהעתיד  לקוות  רוצה 

והתוקפנות  האלימות  את  לנתב  ונשכיל  עצמנו,  בתוך  לעבודה  להתכנס  שנצליח  מייחל  אני 

המופגנות כלפי חוץ לכיוון של סליחה לאויבים שבתוכנו, כך שנלמד לסלוח לעצמנו. 
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