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שפורסם לאחרונה בישראל הוא תוספת חדשה ומיוחדת לאוסף הספרים בתחום של  סיפור קבוצתיהספר 

צתיים הנמסרים מנקודת המבט טיפול קבוצתי והנחיית קבוצות. הוא כולל תיאורים חיים של תהליכים קבו

של מנחים, ומאפשר להציץ על כמה מהדילמות שאיתן הם מתמודדים, ועל הדיאלוג הפנימי שהן 

מעוררות. הקריאה בספר מומלצת בעיקר למטפלים קבוצתיים ומנחי קבוצות, אך הוא עשוי לעניין גם 

הספר מתקשרים זה לזה  אנשים שעברו טיפול קבוצתי, או סתם קוראים בעלי עניין בתחום. פרקי

בשלושה נתיבים: פרקים מקבילים, פרקים חופפים, ובעיקר פרקים מצטלבים. הנתיב הראשון עוסק 

בקבוצה, במשתתפים ובתהליך הקבוצתי; הנתיב השני עוקב אחר גישות ההנחיה והתיאוריות שלאורן 

על רגשות, רגישויות פועלים מנחים; והשלישי מציג את המטפל הקבוצתי ואת מנחה הקבוצה כאדם ב

 וקונפליקטים. החיבור בין שלושת הנתיבים יוצר את חוויית הקריאה השלמה בספר, ובזה ייחודו.

עשר מנחים, המתארים את הקבוצות שהנחו. בשל רמת החשיפה -בספר מופיעים סיפוריהם של תשעה

שתתף בו, מומלץ האישית העמוקה של המנחים, ותיאור הקבוצה והתהליך הקבוצתי כמרחב שמזמין לה

לקרוא את הספר לשיעורים. קריאה כזו תאפשר לפתח הזדהות עמוקה יותר עם כל אחד מהסיפורים, 

 ותעמיק את חוויית המפגש איתו.

להמן של האופן שבו אלוהים ומשה רבנו "מנחים -הספר נפתח בניתוח מרתק ומפתיע של תמר עיני

דבר, שבמהלכו הם מתגבשים והופכים לעם. בשיתוף" את בני ישראל במשך ארבעים שנה במסעם במ

להמן גם את סיפורה האישי והמרגש. סיפור זה, המובא ממרחק עצום של זמן, -במקביל מביאה עיני

עשרה קבוצות שונות בנות זמננו. -מעמיד מסגרת לספר כולו. בשאר הפרקים מובאים סיפוריהן של שש

תיאוריה, מנחה(, עומד בפני עצמו, ובכל זאת  כל סיפור כזה, שמכיל את שלוש נקודות המבט )קבוצה,

 אפשר לזהות כמה מאפיינים שהם משותפים לסיפורים.

, משמש תיאור החוויה בקבוצה להסברה וברכה הדר חיים וינברג, חני בירן, אבי ברמןבסיפורים של 

; אבי ברמן והדגמה של אמירה תיאורטית. חני בירן מציגה את ההבדלים בין טיפול פרטני לטיפול קבוצתי

מציג את מושג ההדהוד וביטויו בקבוצה; חיים וינברג מביא את השילוב שנעשה בין טיפול פרטני לטיפול 

 אנרגטית.-קבוצתי; וברכה הדר מדברת על השילוב בין האנליזה הקבוצתית לאנליזה הביו



 

ים ומנחי מספר סיפורים משקפים את המגוון הרחב של כלי טיפול והנחיה שמשמשים מטפלים קבוצתי

מציגה את הכלי של  . יהודית ריבקוקבוצות במקביל להתמודדותם עם דילמות אישיות ומקצועיות

הפסיכודרמה, ומראה כיצד הוא יכול לסייע בפתרון הקושי שנוצר, למשל, עם היציאה של המנחה 

, מציגה , שפיתחה מודל לעבודה פסיכואנליטית ברוח לאקאניאנית עם קבוצות ילדיםרונית שילחופשה. 

מגייס כלים דרמתיים  מרסיה הניגאת ההתנגשות בין המחויבות שלה לבנה לבין מחויבותה לקבוצה. 

ומשחק בקבוצת ילדים לצורך התמודדות עם "העברה נגדית" )עם הרגשות שמתעוררים בה לנוכח 

 המתרחש בקבוצה(.

הפרטי של משתתף בקבוצה בר ורובי פרידמן ניתן ללמוד כיצד יכול התוצר -מסיפוריהם של אבי גורן

מביא את סיפורן  בר-גורןלקדם את התהליך של המשתתף, ובמקביל להפוך גם לכלי בשירות הקבוצה. 

של שלוש קבוצות שבהן הוא התבסס על הגישות של הגשטאלט והפסיכולוגיה היונגיאנית דרך שימוש 

ואת הדרך שבה הוא הופך  מציג את השימוש בחלום הפרטי רובי פרידמןאילו ובייצוגים אמנותיים, 

 לחלום קבוצתי.

מציגים בסיפוריהם בכנות רבה גם את רגשותיהם בר, חיים וינברג ורובי פרידמן -אבי גורן, רבקה הראל

למשל בחוויה של אובדן השליטה והבושה שמציגה רבקה הראל, וגם  –הקשים כמטפלים, ביחס לעצמם 

 יים וינברג ורובי פרידמן.בר, ח-כמו אצל אבי גורן –כלפי משתתפי הקבוצה 

מגל -מספרות את סיפורן האישי המקביל לסיפור המשתתפים בקבוצה. מדן ומרסיה הניג מגל-שירי מדן

מספרת על הנחיית קבוצה של מתנדבי שנת שירות, ומרסיה הניג מספרת על הנחיה של קבוצת ילדים עם 

ן להבין את מצבם הרגשי של קשיים חברתיים. הן מתארות כיצד היכולת לקבל היא שאיפשרה לה

 המשתתפים בקבוצה, ובמקביל לסגור מעגל ביחס לעברן.

בשלושה מהסיפורים מתוארת הדרך שבה המציאות הישראלית חודרת למרחב הקבוצה ומשפיעה על 

-פלסטיני, מתאר הנחיה של קבוצת ישראלים-, מנחה ישראליסאיד תליהמנחה והמשתתפים: סיפורו של 

מתאר הנחיה של קבוצת  נורית גורן וחגית צאן; סיפורן של יצוקה"עופרת "ע יהודים בתקופת מבצ

מתאר עבודה עמוקה עם ניצולי שואה דרך  רועית דהן וענב קרניאלתמיכה להורים שכולים; וסיפורן של 

 קריאה בכתבים פילוסופיים.

בפני עצמו. עם זאת, , העוסק ב"פיתוח צוות" בארגון, נראה כעומד חורין-רחל ברקן ויעל בןסיפורן של 

של ילדים, מתנדבי שנת שירות  –לא מפתיע הדמיון שמתגלה בין קבוצת המנהלים לבין הקבוצות השונות 

 המתוארות בספר. –ומבוגרים 

כקוראת, הספר העניק לי תחושה חזקה של העצמה, אשר נבעה מן הכתיבה האותנטית והכנה של כל 

ים את הקוראים ברגעים אישיים, שלפעמים הם מורכבים המטפלים הקבוצתיים ומנחי הקבוצות, המשתפ

ולא פשוטים. היכולת שלי לראות את המטפלים הקבוצתיים ומנחי הקבוצות כחלק מהתהליך, ברמה 

המקצועית וברמה האנושית גם יחד, אפשרה לי להזדהות איתם באופן מלא יותר, ולהתבונן בהם בגובה 

יודעים. יכולתם של -, המציב אותם כמורמים מעם וכוללתהליך של "העברה" העיניים, בלי להיכנס

ך כתיבה אישית, חושפנית, ענווה ונטולת יומרות, מטפלים קבוצתיים ומנחי קבוצות לבטא את עצמם דר

  מחזקת את התהליך הקורא לכיוון של אינדיבידואציה.



 

ה מאתגרת: לייצר לקחו על עצמם משימ –להמן, רונית שי והרנן פאבלוקאס -תמר עיני –עורכי הספר 

טקסט שיהיה נגיש למגוון גדול של קוראים, בעלי רקע שונה, גם ברמה התיאורטית וגם מבחינת הניסיון 

עוזר  –להביא שלוש נקודות התייחסות: הקבוצה, התיאוריה והמנחה  –בקבוצות. הפתרון שהם מצאו 

י מהספר כולו, וגם כיחידה להתגבר על משוכה זו. בנוסף הם דרשו מכל פרק לתפקד גם כחלק אינטגרל

שלמה בפני עצמה, המביאה דוגמאות מהקבוצה המתוארת. האפשרות לקרוא כל פרק בנפרד, וגם כחלק 

מהמכלול של הספר כולו, מתאפשרת הודות לעבודת העריכה הלשונית המצוינת של רחל יעקובוביץ. 

עזרת הערות שוליים החלטה חכמה נוספת של העורכים היתה להעשיר את הפרקים במידע נוסף ב

תמציתיות ומדויקות, המעמיקות את הבנת ההקשר הרחב יותר של המקרה המתואר. החולשה היחידה 

שמצאתי בתחום זה היתה כמה חזרות מיותרות על אותו חומר תיאורטי בהערות השוליים של פרקים 

 שונים, שהעמיסו וקטעו את רצף הקריאה.

דרך התנסות של מטפלים קבוצתיים ומנחי קבוצות, מאפשר ספר זה, המשלב בין פרקטיקה לתיאוריה 

לקורא להיחשף למציאות סטרילית פחות מזו המוצגת בספרי התיאוריה. הקריאה בו עוררה את סקרנותי 

והגבירה את יכולת הרפלקסיה האישית שלי כמנחה. הסקרנות שלי לגבי שיטות ההנחיה המוזכרות בספר 

במקורות הנוספים המוזכרים בכל פרק. מצאתי את עצמי תוהה איך  קיבלה מענה מקיף והכוונה לקריאה

אני הייתי מגיבה במקרים המתוארים. תהייה זו תרמה לתחושת המעורבות שלי בעת קריאת הספר, 

 והעשירה את תרומתו למחשבתי בתחום.

וסוגי אפשרות לסקור את כל שיטות ההנחיה סיפור קבוצתי כספר ראשון מסוגו, לפחות בישראל, אין ל

 -הקבוצות הקיימים. עם זאת, בפרקיו השונים הצלחתי למצוא השתקפויות רבות של הסיפור האישי שלי 

כמנחת קבוצות וגם כמשתתפת בקבוצה. אני מאמינה כי גם קוראים אחרים ימצאו בין דפיו מראות 

 לסיפורים שלהם.

 


