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“שחור ישראלי״
ראפ־ שירי  דרך  נוער  בבני  הפסיכואנליטית  הביבליותרפיה  ברוח  קבוצתי  טיפול 

היפ־הופ עם השפעות אתיופיות
תמר קיכלי בורוכובסקי

למעלה  כבר  המתקיים  פסיכואנליטי  ביבליותרפי  קבוצתי  טיפול  מתאר  זה  מאמר 

מעשור ומתבצע דרך שירים. המטופלים הם בני נוער המאזינים לשירי ראפ־היפ־הופ 

ידי צעירים ממוצא אתיופי  ומבוצעים על  מוזיקה אמהרית הנכתבים  נגיעות של  עם 

באמצעות  אתיופי,  ממוצא  נוער  של  התרבות  ושיום  בידוד  דרך  פריפריה.  באזורי 

התבוננות  המשלבת   - הביבליותרפית  הגישה  של  כוחה  את  המאמר  מדגים  שיריהם, 

פסיכולוגית עם קריאה ספרותית - בהבנת הדרך שבה נוצרת תרבות. 

ביניהם.  ובקשרים  מהנערים,  אחד  כל  הפנימי של  בעולמם  נגעה  הקבוצתית  העבודה 

ידוע  מהם, שהיה  אחד  בסוד של  לעסוק  הנערים  יכלו  האמנות  הגשר שיצרה  באמצעות 

לכולם: סוד האלימות של אביו כלפיו, שכל שאר הנערים נחשפו אליה בפועל בשכונה. 

וגם עם  השיתוף בסוד אפשר להם להתמודד עם הרגשות שעורר בהם מצבו של חברם, 

כלפיהם  מפנה  אותם,  ומפלה  מבודדת  שלתחושתם  ה״לבנה״,  החברה  כלפי  רגשותיהם 

אלימות, ודוחקת אותם אל השוליים. העבודה הקבוצתית יצרה מרחב מעצים ובטוח שאליו 

המתאפיינת  ומעניינת,  חדשה  ליצירה  ולהתמירם  קשים,  רגשות  לנקז  המשתתפים  יכלו 

בפלורליזם ובריבוי של קולות, צבעים וגוונים. השמירה על ריבוי זה, בלי בחירה או העדפה 

של אחד מהם על חשבון האחר, איפשרה למשתתפים להיטיב להתמודד עם האתגרים של 

גיל ההתבגרות והמשימות של עיצוב הזהות העצמית.

מילות מפתח: בני נוער, גיל ההתבגרות, אתיופיה, ראפ, טיפול קבוצתי, ביבליותרפיה, 

פסיכואנליזה, אלימות במשפחה

מבט  מודעים:  לא  משפחה  “דפוסי  בנושא  דוקטורט  כותבת  בורוכובסקי  קיכלי  תמר 

בר־אילן,  באוניברסיטת  ופרשנות  לפסיכואנליזה  במסלול  וספרותי״  פסיכואנליטי 

הטיפולי״  “המעשה  התוכנית  תלמידת  גם  היא  שוורץ.  ופרופ׳  למברגר  ד״ר  בהנחיית 

חיפה  באוניברסיטת  כביבליותרפיסטית  הוסמכה  היא  בירושלים.  האנליטית  בחברה 

).M.A(, וכמדריכה חברה בוועדת האתיקה של יה״ת )האגודה לטיפול באמצעות אמנויות 

בחטיבת  נוער  בני  עם  עובדת  מוסמכת,  ומשפחתית  זוגית  מטפלת  גם  היא  בישראל(. 

ביניים, מלמדת במרכז הבינתחומי בהרצליה, ובעלת קליניקה פרטית בגבעתיים.
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מבוא

בעשור האחרון הנחיתי, בחטיבת ביניים במרכז הארץ, קבוצת ביבליותרפיה פסיכואנליטית 

ביניהם,  הקשרים  ואת  רגשותיהם,  את  הנערים  עיבדו  במפגשים  אתיופי.  ממוצא  למתבגרים 

דרך שירי ראפ הנכתבים, מולחנים ומבוצעים בידי צעירים ממוצא אתיופי. מאמר זה מתאר 

את העבודה עם קבוצה זו. כותרתו, “שחור ישראלי״, לקוחה משמה של אחת מלהקות הראפ 

הראשונות של צעירים ממוצא אתיופי, שהוקמה בנתניה.

בטכניקות  שימוש  בקצרה  אדגים  בקבוצה  שנעשתה  העבודה  רוח  את  להמחיש  כדי 

פסיכואנליטיות לצורך יצירה של מרחב שמבקיע אל הלא מודע, ואסביר כיצד השפיעה עבודה 

לשמור  להפסיק  להם  שאפשרו  אמון  קשרי  ליצור  יכולתם  ועל  הנערים,  של  הווייתם  על  זו 

סודות ולהתחיל לתווך ולעבד אותם.

בקבוצה המתוארת סייע הגשר של האמנות למשתתפים לגעת בסוד של אחד מהם, שהיה 

כיוון שראו את  לו  היו חשופים  הנערים  ושאר  כלפיו,  אלים  היה שאביו  הסוד  לכולם.  ידוע 

האלימות בפועל, בשכונה. השיתוף בסוד הוא שאיפשר להם להתמודד עם הרגשות שעורר 

בהם מצבו, במסגרת יחסם כלפי החברה ה״לבנה״, שלתחושתם מבודדת ומפלה אותם, אלימה 

כלפיהם, ודוחקת אותם אל השוליים.

בשנה השלישית לעבודה הקבוצתית, לילה אחד, נעלם אברהם )שמות הנערים בדויים כדי 

לשמור על פרטיותם(. אני ידעתי שהוא הוברח עם אמו למקלט לנשים מוכות, אך לא יכולתי 

לשתף את חברי הקבוצה במידע זה, משום סודיותו. לאחר מספר חודשים הבנתי כי חבריו היו 

מודעים לאורך שנים לאלימות של אביו, כיוון שהיו עדים בשכונה להתנהגותו האלימה, וכי 

ניסיתי להבין מדוע לא שיתפו אותי  הם ממשיכים לקיים קשרים עם הנער במקום מסתורו. 

במידע הזה, או פנו אלי בבקשת עזרה. התקשיתי להבין כיצד הקשר הבטוח שלכאורה התקיים 

בינינו הכיל הסתרה כזו. שאלתי את עצמי אם נגענו בלא מודע, וכיצד, אם בכלל, אפשרות זו 

מתיישבת עם העובדה שגם את הידוע הם הסתירו. ביקשתי להבין את התחביר ההדוק שבו הם 

דיברו, שעד כה דימיתי שהוא אסוציאציות חופשיות. ניסיתי לפענח מה גרם להם לפתוח את 

הסוד לקראת סיום השנה. הייתי מופתעת, כי עד אותו שלב סברתי שהדיבור בקבוצה חופשי: 

המשתתפים הרשו לעצמם לקלל, לדבר על מורות, לספר מי בבית הספר מעשן ומי משתמש 

בסמים. הם נהגו לפנות אלי בבקשות עזרה בעניינים שונים, והביעו חום וקרבה כשפגשו אותי 

במסדרון. 

ממוצא  ישראלים  זמרים  של  מחאה  שירי  על  לדבר  המשתתפים  בחרו  הקבוצה  במרחב 

אתיופי, ולספר דרכם על הדברים המטרידים אותם. אחת הלהקות שלהן נהגו להאזין היתה 

שירים  ומבצעים  יוצרים  טסמה(  ומשה  ירדני  יעקב  אלמו,  )ישראל  חבריה  ששלושת   ,KGC
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הדיגיטלית.  המוזיקה  בערוצי  בעיקר  ומושמעים  בישראל,  אתיופיה  יוצאי  ידי  על  שנכתבים 

המשתתפים נהגו לסמן לי באצבעותיהם את הסימן K, המייצג את הלהקה, ואני הייתי מחזירה 

סימן זהה. אז היו מתרברבים בפני חבריהם ש״הפרנג׳ית )אני, הלבנה( אוהבת KGC, ויודעת 

בעל־פה את המילים של השירים״. 

ניצולי  עם  בעבודתי  נזכרתי  ורגשותי,  תחושותי  של  עומק  בחינת  זה  בהקשר  כשערכתי 

בין־ העברה  ודפוסי  תמות  עם  לשואה,  ושלישי  שני  לדור  כבת  האישית,  ובהיכרותי  שואה, 

עם  המקצועית  בעבודתי  שם  שקיבלו  מילדות,  שהכרתי  התנהגויות  עלו  במחשבתי  דוריים. 

ניצולי שואה פגועי נפש בעזרת מושגים כמו “קשר השתיקה״ ו״אשמת הניצולים״, שאליהם 

מתחברים מושגים כמו “העברה בין דורית״, “דור שני״, “קפסוליזציה״ ועוד. קפסוליזציה היא 

הגנה מפני חרדת התאיינות, שבאמצעותה מנסה נפש האדם לסגור, לכסות ולאטום תחושות, 

רגשות וייצוגים המחוברים אסוציאטיבית לחרדת ההתאיינות )Tustin, 1972(. בעקבות החיבור 

ליציאת אתיופיה,  בני הדור השני  גם בקרב חברי הקבוצה,  כי  בין עולמות המושגים הבנתי 

במקביל לקירבה מתקיים סוד השוכן במרחב לא מודע, שאינו נגיש לי, בקפסוליזציה שכנראה 

אינה נגישה גם להם. בשלב זה הגיח הסוד בנפץ. קשה מאוד להגיע בקבוצה לשיח במרחב 

של  קרב  בשדה  דיאלוג  הוא  ההתחלתי  כשהמצב  מודע,  הלא  נובט  שבו  הסימבולי  הביניים 

שחלקם  וכאובים,  פגועים  מתבגרים  היו  הקבוצה  חברי   .)2003 )ביון,  חיבורים  על  התקפות 

חווים את הישרדותם הקיומית של הוריהם. פעמים  ואחרים  הוצאו מביתם בצו בית משפט, 

רבות הם שימשו כמתרגמים וכמתווכים של משפחת המוצא לחברה הישראלית. היצירה של 

מערכת יחסים איתם מתוך תפקיד טיפולי בבית הספר דרשה לבסס קשר, ולכן מצאתי לנכון 

להביא במאמר גם מושגים מתוך תיאוריות של יחסים וקשר. לעניות דעתי, השילוב הנכון בין 

עליו,  וליצור קשר שהכיל את ההתקפות  הוא שאיפשר להתגבר על הקושי  טכניקות שונות 

בהמשך  ותפקיד.  גיל  עדה,  של  בהיבטים  הקבוצה  חברי  ובין  ביני  ששרר  השוני  על  וגישר 

התבוננות.  שילוב אספקטים של  באמצעות  דיו,  טוב  טיפולי  ליצור מפגש  ניתן  כיצד  אראה 

אשתמש במושג שטבע ויטגנשטיין “זריחת/הארת אספקט״ )ויטגנשטיין, 1987(, כדי להראות 

כיצד, עם העמקת המפגש, התפתחו הפרשנות שלי אותם והפרשנות שלהם אותי, והשתפרו 

יכולותינו לראות זה את זה מעבר לדעות הקדומות, כבני אדם בעלי צרכים, משאלות ומכנה 

משותף. כך זרח אספקט ההיכרות האישית שלי איתם, והעיניים השליכו מבע אוהד, וחייכו 

מדי שבוע בשמחת המפגש. אל תוך מרחב ביניים זה שבו ניתן היה להכיר, הם יכלו להביא את 

רגשותיהם במלוא עוצמתם. כך ניתן היה לראות דרך ההתבוננות המרובה, האספקט הרחב, את 

תמונת עולמם באופן שלם יותר.



תמר קיכלי בורוכובסקי 44

מקבץ כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי כרך 23 / גיליון # 2 / דצמבר 2018

קטע מתוך מפגש שבו סיפרו הנערים על הסוד.

משה: “אברהם במקלט. )שתיקה( אני מספר לפרנג׳ית )בחיוך אלי(.״ )מבקש אישור 

מחבר בקבוצה(

יהודה: “אל תגיד מילה. תבקש סליחה. נדרת.״

יודעים איפה אימא שלו. במקלט לנשים מוכות. האחים אצל משפחה  משה: “לא 

באילת. הוא בפנימייה בחדרה.״

יהודה: “סתום ת׳פה ש׳ך.״

שלום: “נו ספר, ספר.״

משה: “שיחקנו כדורגל, אבא שלו קרא לו לרגע, חבר סיפר לי שראה אותו מפרק 

אותו מכות בחדר מדרגות. בשכונה שלנו הכול קורה. אנסו אחד, מכות, אבא של 

אלמו התאבד. הכול. הכול אצל השחורים.״

יהודה: “חכה י׳מניאק )קם בתנועה מאיימת( נדרת נדר שלא תספר. נדרת.״ 

זה משהו שמסכן את  )ליהודה(: מה שמשה מספר נשאר בחדר, אלא אם  המנחה 

בו, לא צריך לשמור  החיים שלך או חיי אחרים. אם ראית משהו אתה לא אשם 

אותו בסוד. וחוץ מזה יש גם פרנג׳ים )לבנים( שלא שולטים בעצבים שלהם, זה 

לא עניין של צבע עור, זה שאלה של הבן אדם עצמו.״ 

שלום: “כן, מה אתה סתם מעליל? מה, ברחובות לא היה ת׳ילדה הזו שרצחו? זה 

היה אשכנזי. שלא נדבר על הגרוזיני שחתך ת׳משפחה ההיא בראשון בכלל. נו, מה 

עוד ראית? זה הכול?״

השירים  באמצעות  הנערים  קבוצת  עם  הטיפולית  העבודה  השתלשלות  את  יתאר  המאמר 

שהם בחרו. 

יוצאי אתיופיה והמשגת הצרכים שעל פיהם מותאם הטיפול לאוכלוסייה זו
בשלושה  הושלם  התהליך  אתיופיה.  יהודי  את  לישראל  להעלות  הוחלט  השמונים  בשנות 

גוון  האתיופית,  התרבות  בין  הפערים  שלמה.  ומבצע  שבא  מבצע  משה,  מבצע  מבצעים: 

של היבשת האפריקאית, לתרבות הישראלית ולצדם הגזענות, יצרו קשיי קליטה אצל דור 

העולים, ותסכול וזעם אצל הדורות הבאים, שרבים מהם מתקשים לשבור את תקרת הזכוכית 

הכלכלית והתעסוקתית.

בהמשך אראה כיצד המפגש הטיפולי מאפשר הכלה של תכנים לא מודעים, ומעצים את 

המשתתפים דרך ההשתייכות לקבוצה. אטען כי חברת השווים בקבוצה מגשרת בין תרבויות, 
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עמדה  כמייצג  עליו  שחשבתי  ביטוי  אוהד״,  כ״זר  לשמש  כמנחה  לי  שאפשר  הוא  זה  וגשר 

כזרה  תרבותם,  עם  היכרות  מבחינת  לנחיתותי  המודעת  למטופלים,  נענית  רחבה,  טיפולית 

באחת  שהוגדרה  עולמם,  תפיסת  פי  על  ובחירה.  רגש  עניין,  מתוך  תרבותם  את  הלומדת 

גדול  באהדה  שהצורך  העובדה  לאור  לבן״.  בעולם  “שחורים  הם  יהודה,  ידי  על  הפגישות 

במיוחד בגיל ההתבגרות, שבו מתקיים באופן טבעי חיפוש אחר שייכות, וגדול עוד יותר אצל 

נערים שהם בנים למשפחות עולים, המוגדרים מבחוץ על פי צבע עורם, נתונים אלה עלולים 

לעורר תחושות של בידוד ובדידות, דימוי עצמי נמוך, ואי מימוש היכולות בגלל הפנמות של 

סטריאוטיפים )אשטו, 2011(.

כדי להמשיג את התהליכים הרגשיים שהתקיימו בקבוצה המתוארת אסקור חלק מן הספרות 

ובין המטענים שנושאים  בינה  ואצביע על הקשר  הענפה שנכתבה בתחום של חקר השואה, 

הנערים האתיופיים. כדי להדגים את הקשר אשתמש במושגים מתחום חקר הדור השני לשואה 

 Bar-On, 1995; Wiseman &( כמו “דור שני ושלישי״, “קשר השתיקה״ ו״אשמת הניצולים״

Jacques, 2008; Bar-On et. al., 1998(. “קשר השתיקה״ הוא מושג המאפיין תופעה תרבותית, 

המתרחשת כאשר קבוצה בעלת מאפייני זהות חברתית דומים נמנעת מלדבר על נושא מסוים. 

שימוש נרחב במושג זה נערך בחקר ההתמודדות של ניצולי שואה עם עברם, לאור העובדה 

שרבים מהם לא דיברו כלל על מה שעברו, אפילו לא עם בני משפחתם. בין עולי אתיופיה יש 

כאלה שעברו טראומות קשות במסע עלייתם לארץ ישראל, שבמהלכן איבדו קרובי משפחה, 

סביב  מדינות.  בין  במעבר  הכרוכים  שונים  קשיים  וחוו  שודדים,  ידי  על  הותקפו  רעב,  חוו 

נושאים אלה התפתח קשר שתיקה הן בחברה הישראלית והן בין העולים ובין עצמם. בחברה 

הישראלית ציפו מן העולים לחוש שמחה על כך שניצלו מאתיופיה, מדינת עולם שלישי, וזכו 

לעזוב אותה לטובת ישראל. עמדה פטרונית זו קיבלה מקום מרכזי כל כך, שזמן רב חלף עד 

שהחלו להתגלות המחירים שגבתה העלייה מאתיופיה לישראל. אחת מתוצאותיה היתה שגם 

העולים עצמם החלו להתבייש במדינת המוצא שלהם, ונמנעו מלספר לילדיהם על אתיופיה. 

הילדים מצדם נכנסו לכור ההיתוך הישראלי, ודחו את הזהות האתיופית־יהודית. כך הלך וגדל 

הפער בין הדורות השונים )גריסרו וויצטום, 2012(. השירים שמחברים צעירים אתיופים שבים 

ומחברים את בני הנוער הללו אל שורשיהם, אך עושים זאת בדרך ‘קּוִלית׳, חזקה, המתאפיינת 

בזהות ברורה וגאווה. 

המושג “אשמת הניצולים״, המשמש בחקר השואה, מבטא את תחושת האשם שמלווה את 

הניצולים. היא מכוונת כלפי אלה שנספו, ונקשרת לבחירות ולמעשים שהיו הניצולים צריכים 

יוצאי העדה האתיופית שעלו לישראל אפשר למצוא אשמה כלפי  לעשות כדי לשרוד. אצל 

בני עדה אחרים שלא עלו, וכן כלפי אלה שנספו בדרך. גם על בני הדור השני מוטל לחוות 
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דפוס הורי זה, ובבואם להתמודד עם העולם הם חווים אשמה - על כך שבשונה מהוריהם הם 

מתערים בחברה הישראלית, על התרחקותם מהדת ועל בחירותיהם )מולה, 2012(. 

לא פשוט ליצור קשר עם בני נוער לשם חיבורם לטיפול קבוצתי, כי בגיל זה מתמודדים 

המשתתפים עם שאלות של זהות, נפרדות, קושי להביע רגש ומרידה בסמכות. משתנים אלה 

מופיעים בעוצמה רבה במיוחד בבני הדור השני לעליית יהודי אתיופיה, לאור חוויית הניכור 

שלהם בחברה הקולטת, ותחושתם שהם מופלים ומודרים מן התרבות המרכזית בישראל. 

הגישה הטיפולית

הלא  אל  שונות  בדרכים  להגיע  ניסיון  על  מבוסס  השונים  זרמיו  על  הפסיכואנליטי  הטיפול 

מודע של המטופל. הנחת היסוד היא כי המטפל והמטופל גם יחד אינם יודעים מה יש שם, 

העברה  העברה,  של  טיפוליים  תהליכים  באמצעות  במשותף  אותו  חוקרים  והם  מודע,  בלא 

נגדית, הזדהות השלכתית ועוד. הדרכים השונות להבקיע דרך אל הלא מודע תוארו על ידי 

פרויד )פרויד, 1966(, ומאז ימיו נמצאות בשימוש ומחקר נרחבים )ביון, 2003; ויניקוט, 2009; 

קוהוט, 2005; קליין, 2003, 2013, ואחרים(. הדרכים לגלות את הלא מודע של אדם כוללות 

התייחסות לפליטות פה, אסוציאציות חופשיות, חלומות, אמנות, קטרזיס ועוד. 

דורון, הדר ופרידמן )2013( הראו כיצד הלא מודע האישי והלא מודע הקבוצתי מצטלבים 

ברמות שונות, עד כי קשה לערוך הפרדה ברורה ביניהם. מכאן שגם שיטת העבודה בקבוצה 

דומה לזו שהציע פרויד, או כמו שהגדיר פוקס, הוא מבוסס על שיח של אסוציאציות חופשיות 

לשתף  הוזמן  משתתף  כל  בקבוצה.  השיח  התנהל  זו  ברוח   .(Foulkes & Anthony, 1965(

דברים  הדהדו  התגובות  להגיב.  הוזמנו  המשתתפים  ושאר  בדעתו,  שעלו  בדברים  אחרים 

 .)Foulkes, 1977( שנאמרו והציעו להם אינטרפרטציה

הדרך אל הלא מודע של חברים בקבוצה המתנהלת בבית ספר אינה ברורה מאליה, כיוון 

במיוחד.  מוסתר  מודע  והלא  במיוחד,  איתנות  המשתתפים  של  הגנותיהם  כזאת  שבסביבה 

הנערים  של  החופשית  המחשבה  אל  נתיב  לפלס  יצירתיות  דרכים  למצוא  עלי  היה  לפיכך 

להתבונן  אפשר  שבהן  הדרכים  ריבוי  משולבות.  דרכים  במספר  עשיתי  זאת  ואת  בקבוצה, 

אל עולמם הפנימי של הנערים דרך קלידוסקופ מילולי, ובאמצעות השילוב בין האספקטים 

טקסטים  או  מילולי  דיבור  דרך  רק  נחשפים  היו  שלא  למקומות  להגיע  לי  אפשר  השונים, 

שפה  עם  במגע  לבוא  שאיפשר  בשירים,  השימוש  היתה  הדרכים  אחת   .)1986 )ויטגנשטיין, 

אחרת, עמוקה ורב־ממדית, שבמסגרתה ביטאו אחרים את המחשבות של הנערים אשר נשארו 

במקום מוגן. הבחירה של הנערים את השירים היתה אסוציאטיבית, כך שגם היא נגעה בתכנים 

לא מודעים. ניתוחי השירים בקבוצה נעשו על דרך האסוציאציות החופשיות, כך שניתן היה 
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להתייחס אליהם כאל טקסט מודע ולא מודע כאחד, אשר איפשר לראות אילו חלקים בחרו 

להשתמש  שלי  הבחירה  מעליהם.  להדוף  העדיפו  חלקים  ואילו  לעצמם,  לנכס  המשתתפים 

המגע  את  פרידמן  מציג  שבה  לדרך  דומה  מודע  הלא  אל  המוביל  כשביל  בקבוצה  בשירים 

עם הלא מודע הקבוצתי המתבצע דרך התייחסות אל החלום כאל ביטוי של הקול הקבוצתי 

)Fridman, 2001(. דרך דומה לבחון את הלא מודע הצגתי אני במאמר אחר, שבו התייחסתי 

למקומם של חלומות בטיפול הזוגי הפסיכואנליטי )Kichli Borochovsky, 2014). ההתייחסות 

שלי ושל המשתתפים בקבוצה אל החומרים שהביא כל אחד מהם מעידה כי גם הם וגם אני 

גם כקול קבוצתי  קול פרטי המעיד על הבוחר, אך בה בעת  כביטוי של  תפסנו את השירים 

המעיד על כלל המשתתפים, ובסופו של דבר גם כקול חברתי המספר את קורות הזהות היהודית 

הישראלית האתיופית המתגבשת בחברה הישראלית כולה, ובתוכה גם בקבוצת הטיפול של 

הנערים )גריסרו וויצטום, 2012(. 

בחירת המטופלים בקבוצה בשירי היפ־הופ ישראלים שמבצעים צעירים אתיופיים הובילה 

אל רגשותיהם הלא מדוברים של נערים אלה, כפי שהם באים לידי ביטוי בשירים. הטקסטים 

 )2016( שרמן  מדוברים.  שאינם  לדברים  כמכל  ושימשו  הטראומתיות,  לחוויות  מילים  נתנו 

יצרה את המונח “מכל טקסטואלי״ בהקשר של עבודה קבוצתית עם ניצולי שואה דרך טקסטים 

ספרותיים. המכל הטקסטואלי של הנערים היה השירים, והלגיטימציה שנתתי להם בהתייחסותי 

ומכאן  החברה,  את  המייצגת  כפונקציה  המנחה  נתפס  מתבסס,  הטיפולי  כשהקשר  האוהדת. 

שהקשר הטיפולי מאפשר להפנות כלפיו רגשות כמו תסכול וזעם. מכאן, שפונקציית ההכלה 

על ידי המנחה יכולה להיתפס גם כהכלה על ידי החברה. 

תמרי מתייחסת למושגים “הדדיות מנוכרת״, ו״השותף השלישי״, ומתארת באמצעותם את 

התהליך הפסיכולוגי המתפתח בקשר שבין המורה, התלמיד ויצירת האמנות.

)1985( הצביע על החשיבות של השותף השלישי בחינוך ועל האופן  חיים גורדון 

לדוגמה,  כך  תלמידיהם.  בעבור  דומיננטי  שלישי  שותף  מהווים  מורים  שבו 

המורה הופך לסביבה האובייקטיבית בעבור תלמידיו כשהוא קורא להם להתייחס 

להתנהגות המרושעת שלהם זה אל זה. הרשעות שלהם הופכת למציאות חברתית 

האופי  בחינוך  שלו  הפרקסיס  את  מבצע  שהוא  זה  דרך  המורה,  של  הנזיפות  דרך 

שלהם. המורה כשותף שלישי דומיננטי יכול להיות האדם שמאפשר את הדיאלוג 

החברי בין התלמידים, ויכול להיות גם זה שמאפשר רק הדדיות מנוכרת וסדרתית, 

חינוך  בשיטות  שמנוהלות  מדי  גדולות  בכיתות  קרובות  לעתים  שמתרחש  כפי 

מיושנות )Tamari, 2017, עמ׳ 142).
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הישראלית  החברה  כנציגת  הקבוצה  לחברי  נראיתי  הקבוצה,  כמנחת  אני,  התהליך  בתחילת 

המסרסת והמאיינת שבחוץ. בתהליך שעברנו שימשו שירי הראפ כשותף שלישי ליחסים שלי 

והוא פנוי  עם חברי הקבוצה. בשונה ממורים, למטפל בבית הספר מוקצות שעות פרטניות, 

להקשבה לפרט או למספר קטן של ילדים. עם זאת גם הוא, כמו המורה הטוב, צריך לחפש 

אותנטי  מפגש  תאפשר  שלא  מנוכרת  מהדדיות  ולהימנע  דומיננטי,  שותף  להיות  הדרך  את 

והצטלבויות של כאב ואמפתיה. 

 

התהליך הקבוצתי ותכניו 

)השמות  ורועי  שלום  משה,  יהודה,  אברהם,  משתתפים:   5 בתחילה  מנתה  הטיפול  קבוצת 

8 משתתפים. הנערים החלו את הטיפול בגיל  בדויים(. לאורך השנים גדלה הקבוצה גם עד 

13, כשנכנסו לכיתה ז׳ בחטיבה, וסיימו אותו בגיל 18, עם תום הלימודים בתיכון. המפגשים 

התקיימו אחת לשבוע, וכל מפגש ארך שעה וחצי. את הקבוצה המתוארת במאמר זה ליוויתי 

ואחרים  בפנימייה,  חיו  בקבוצה  מהנערים  חלק  י״ב.  סוף  ועד  ז׳  מכיתה  שנים,  שש  במשך 

התגוררו בעיר, במרכז הארץ. כולם היו מאובחנים כבעלי לקויות למידה מורכבות כגון הפרעת 

קשב, היפראקטיביות, לקויות שפתיות, דיסגרפיה, רמת משכל נמוכה, בעיות התנהגות ועוד. 

למידה  לקויות  עם  תלמידים  של  לפתחם  העומדים  הרגשיים  באתגרים  הכיר  החינוך  משרד 

“חוק  בעקבות  כיום,  אך  מיוחד,  לחינוך  ספר  בבתי  כאלו  תלמידים  למדו  בעבר  מורכבות. 

השילוב״, הם משולבים בבתי ספר עם תמיכה המותאמת אישית להם. תלמידי הקבוצה היו 

זכאים לטיפול רגשי, ועברו בבית הספר ועדת שילוב שהקנתה להם את האפשרות למימוש 

מורת  עם  רגילות  בכיתות  שולבו  ואחרים  מיוחד,  לחינוך  בכיתות  למדו  כמחציתם  הזכאות. 

שילוב. במקביל לקבוצה זו טיפלתי בקבוצות נוספות בחטיבה. הייחודיות של קבוצה זו היתה 

שנתנו  התשובה  והיא  אחת,  לקבוצה  חבריה  את  לשבץ  לי  שגרמה  בסיבה  היתר  בין  נעוצה 

 ,KGC לי כולם לשאלה “איזה שירים אתה שומע?״. בזה אחר זה הזכירו הנערים את להקת 

שעליה לא שמעתי. התעניינותי בשירים ובטקסטים שלהם הפתיעה אותם. השיחה על השירים 

התעוררה  לפחות  או  קשר,  שם  נוצר  ולרגע  אחרות,  תשובות  מהנערים  אחד  כל  עם  העלתה 

סקרנות לקשר.

של  עולמם  אל  לגשת  הזדמנות  כאן  שיש  חשבתי  השירים,  את  בעצמי  ששמעתי  לאחר 

בני הנוער בגובה העיניים, דרך טקסטים שמעניינים אותם. הבנתי שהשירים מבטאים משהו 

מעולמם, ורציתי להכיר את הרגש המחבר בינם ובין השירים. בשירים עצמם מצאתי משאלות, 

המקצועית  בספרות  שתוארו  הגירה  משפחות  של  ותיאורים  טראומתיים  אירועים  רגשות, 

כמאורעות ומרחבי הוויה שהגישה הרגשית אליהם קשה. מצאתי בהם נתיב למשבר האמון בין 
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העדה והחברה, בין המטפל והמטופלים, בין המבוגרים ובני הנוער. מצאתי בהם נתיב לתחושות 

באחד  אברהם  שאמר  במשפט  ביטוי  לידי  שבא  זה  כמו  נמוך,  עצמי  ולביטחון  אפליה,  של 

המפגשים: “גם אם אני אתיופי חכם וטוב אני יכול להתקדם בעדה, אבל אני לא יכול להצליח, 

אין לי מקום במדינת הלבנים״. אחת הסיבות לתחושות אלה היתה ללא ספק מנגנוני ההכחשה 

וההדחקה החברתיים העוסקים ב״אשמת הניצולים״ של החברה כולה בהתייצבה מול אוכלוסיה 

 שהועלתה לארץ בחדווה ועם חלומות רבים, אך נחלה אכזבה לנוכח קשיי ההשתלבות שלה

)הלל, היימן ודיין, 1999(. 

בידי  לחדר  החומרים  הבאת  מבחינת  הפסיכואנליטית  הגישה  בהשראת  התנהלה  הקבוצה 

בהקשר  חופשיות  אסוציאציות  והעלו  במפגש,  השירים שהושמעו  את  בחרו  הם  המטופלים. 

אחד  כל  של  הפנימי  בעולם  נגעה  הקבוצתית  העבודה  בכלל.  עולמם  ושל  בפרט,  שלהם 

מהנערים, ובחיבורים ביניהם. במפגשים דיברנו באופן שהותאם לגילם על הזהות שלהם, על 

אתגרי גיל ההתבגרות, על הנפרדות ממשפחת המוצא ועל הקשר עם קבוצת השווים. הדיבור 

נעשה דרך השירים, בשפה שלהם, ובהתערבויות שלי, שנבעו מהתכנים שהם הביאו. התאמתי 

פעמים,  מספר  הושמע  שיר  כל  המשתתפים.  שפת  של  הטבעית  לזרימה  הטיפול  שפת  את 

האפשרות  את  לנו  סיפקו  השירים  פה.  בעל  אותן  למדנו  ואף  מילותיו,  את  כתבנו  ולעתים 

לשהות במרחב ביניים שבו אין הבדלים של גזע, מגדר וגיל, ובזכותם יכולנו ליצור קשר בלתי 

אמצעי, טרנסצנדנטי, שבו שימשו האמנות והמוזיקה כגשר בין העולמות. 

הראשון  ה״פרנג׳י״  אליה  הצטרף  הקבוצה,  חברי  לבקשת  השלישית,  השנה  סיום  לקראת 

KGC צירפה צעיר לבן אשר הקליט איתה מספר  זו התרחשה לאחר שלהקת  מלבדי. הזמנה 

שירים. מעניין לציין שבשלב זה כבר לא הרגשתי שאני הלבנה בקבוצה, ולא חשתי שותפות 

עם הצעיר בגלל צבע עורו. גם הנערים לא ביטאו מחשבה כזאת, אפילו לא בהומור. מכך ניתן 

להסיק שעם השנים, איבדנו בקבוצה את הצבע, ואיתו ויתרנו על ההגנות הגזעניות, המפצלות 

והנרקיסיסטיות. מה שנשאר במקומן היה הכאב הדפרסיבי שנקשר לאפשרויות שלא מומשו.

דיבור, מעין תורה שבעל פה:
העמקת ההתייחסות לשפת הקבוצה בזכות שפת ההיפ־הופ

ואפשרו  שלישי,  לשותף  הטיפולים  לחדר  שהובאו  השירים  הפכו  כיצד  אדגים  זה  בפרק 

יצירה של מרחב קבוצתי חדש, שבו הפך הדיבור לרב משמעי, תכונה המאפיינת את השירים 

שבמקום  אתיופית,  השפעה  עם  ראפ־היפ־הופ  שירי  יוצרת   KGC להקת  שנבחר.  מהז׳אנר 

מאיכויותיהם  גורעת  אינה  המדוברת  לשונם  כיצד  והראיתי  הלשוני  טבעם  את  ניתחתי  אחר 

השיריות והמטאפוריות )קיכלי בורוכובסקי, 2018(. איכות רב ממדית זו אפשרה להעמיק את 
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השיח הקבוצתי ולכלול בו משמעויות סמליות במרחב ביניים אומנותי־מילולי שבו מקשיבים 

למילים גם במרחבים המדוברים וגם באלה הסוערים והשוקטים מתחת לפני השטח. זהו מרחב 

שבו צבע עור, גיל או רקע לא משחקים תפקיד, מרחב המייצר קרבה טרנסצנדנטית המאפשרת 

לגעת במרחבים ובעומקים בלי להיפגע.

האווירה ששררה בקבוצה היתה משפחתית וחמימה, בדומה לזו השוררת פעמים רבות בין 

אך  בהפסקות,  חדווה  מלאי  הנערים  את  ראיתי  רבות  פעמים  אתיופי.  ונערות ממוצא  נערים 

כאשר אדם “זר״ היה מתקרב אליהם הם היו משתתקים ומרכינים מבט, וצחוקם המלא היה 

הופך לחיוך מבויש ודל. כך היתה האינטימיות הקבוצתית מתפוגגת לנוכח “פרנג׳ים״ לבנים, 

זרים כמוני.

שאלות  פרשנויות,  כלפי  גדולה  סגירות  הנערים  גילו  הקבוצה  של  הראשונים  בימיה 

נבלעים  היו  הם  בחדר  נוכחת  כשהייתי  עין.  קשר  אתי  ליצור  ומיעטו  שלי,  והתייחסויות 

ובין עצמם דרך  בינם  וכש״נאלמתי דום״ היו מתמלאים שמחת חיים, ומתקשרים  ושותקים, 

עלי  והיה  ומסוכנת,  כמסרסת  חוו  הם  אישה,  לבן,  בוגר,  אדם  של  המעורבות  את  השירים. 

לשקול את מילותי בקפידה כדי שלא יפסלו אותי. 

את  בו  לשמוע  אמצעי  המשתתפים  חיפשו  לחדר  כניסתם  עם  מיד  הראשונים,  במפגשים 

המיושן  בטלפון  להשתמש  והתחלנו  מחשב,  של  היעדרו  על  התלוננו  הם  בתחילה  השירים. 

עליהם  ובעלותם  אלקטרוניים משלהם,  הקבוצה מכשירים  חברי  רוב  רכשו  השנים  עם  שלי. 

פירקה את המבנה שבו אני האמונה על מציאת השירים. לעתים אף הושמעו בחדר שני שירים 

בעת ובעונה אחת.

השיר הראשון שהאזנו לו בקבוצה היה “לצאת מהרחוב״ של להקת “שחור ישראלי״, שאותו 

הלחינה גלית דהן. היום, בדיעבד, לאחר שנחשפתי לשירים קשים יותר, אני מבינה שזה היה 

שיר היכרות בעל תכנים חינוכיים יחסית, של להקה שקיבלה מימון עירוני. אחריו הגיעו מספר 

שירים נוספים בסגנון זה, שנוצרו במסגרת פרויקטים שונים של נוער ברחבי הארץ. כך נפתח 

“לצאת מהרחוב״:

אל תתפתו להקשיב לאחרים,

הקשיבו ללב לא למה שאומרים,

תלכו ישר שם הכי בטוח,

תישארו על האדמה, אל תעופו ברוח.

2009, לאחר שזכה במקום  שיר נוסף היה השיר “בדרכי שלי״, שהועלה לאינטרנט בדצמבר 
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הראשון בתחרות הקליפ הצעיר של סינמטק תל אביב:

הסתובבתי בשכונה,

כמו חתול על פח אשפה,

ברחובות אין שום תקווה,

השעמום בסכנה.

התגלתה לי הסיסמא, 

בדרכי שלי נמצא בחממה.

 השיר ספג ביקורות שליליות רבות ביוטיוב, כיוון שהשווה את הנער האתיופי לחתול רחוב -

את  קראנו  בקבוצה  שהתנהלה  בשיחה  רבים.  מאזינים  בעיני  כמעליבה  שנחוותה  השוואה 

זה  בשלב  השיר.  כלפי  אמביוולנטיות  עמדה  הביעו  והנערים  ביוטיוב,  שהופיעו  הטוקבקים 

בהורים  או  בו,  נעוצה  ברחוב  מסתובב  שהנער  כך  על  האשמה  האם  בשאלה  דיון  התפתח 

נערים ל״פינות חשוכות״. אחד  ובחברה. בסופו של הדיון הסכמנו שהגזענות היא שדוחפת 

הנערים העיר שהשירים האלה נשמעים כמו משהו שאמרו ליוצרים לכתוב, כי אף אתיופי לא 

היה אומר על עצמו שהוא “חתול רחוב״. לאחר הדברים הללו החלו הנערים להביא לקבוצה 

שירים מחתרתיים, שעוברים בקהילה מפה לאוזן. 

החלטנו  בשירים.  נעסוק  שבה  הדרך  את  ואני,  הנערים  גיבשנו,  ראשונות  פגישות  באותן 

היה  והעט שלי  פה,  בעל  המילים  את  ידעו  הם  אותן.  אכתוב  ואני  המילים,  את  יאמרו  שהם 

הדדי. משה אמר,  פרגון  זה החל להתפתח  בניסיון לעמוד בקצב שלהם. בשלב  הדף  על  רץ 

“הפרנג׳ית הזו כותבת מהר״, אברהם ענה לו, “סתום ת׳פה, יה סודני מסריח״, ושלום הוסיף, 

“אתה מפריע לה לכתוב.״ בשלב הראשוני של יצירת הקשר נמנעתי מלנקוט עמדה, ולכן רק 

אמרתי בתמיהה: “סודני זה קללה?״ וריככתי: “אתם יודעים את כל המילים, אחרת לא הייתי 

יכולה לכתוב כלום״. אברהם אמר: “KGC שולט, זה הדבר האמתי.״ ואני עניתי: “איזה מזל 

שיצא לי להכיר את השולט.״ כך למדתי שירים והם למדו שיש לבנה אחת שיש לה מה ללמוד 

מהם, אפילו אם היא כותבת מהר יותר מהם. תוך כדי הכתיבה, הטכנית כביכול, דיברנו על 

השירים, על הרגשות שהם מעלים, ועל הקשר בינם ובין החיים של הנערים. 

לאורך כל הדרך שעברתי עם הקבוצה שבה ועלתה אצלי מדי פעם ההרגשה שאני במבחן. 

זוכרת מי  באחת הפגישות הראשונות, למשל, מיד עם הכניסה לחדר, בדקו הנערים אם אני 

הוא מי, ואם אני מבדילה ביניהם, כי כמו שאמר אברהם, לאחר שזיהיתי כל אחד בשמו: “יש 

פרנג׳ים שבשבילם כל השחורים אותו דבר.״ בשלב זה שתקתי. שלום דיבר על הדם שלהם 
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שהשמידו בבנק הדם. משה אמר שכל הלבנים עוברים דירה כדי לברוח מהשכונה שלהם. כך 

המשיכה הקבוצה לדבר על אפליית האתיופים, והדיון עבר להתמקד במורה מסוימת שאמרה 

ולכן  תגובה  לנסח  הצלחתי  לא  אמרו.  הם  כלום,  לה  עשה  לא  אחד  ואף  כושי,  לרועי שהוא 

שתקתי. חשבתי על התהליכים המקבילים בין השתיקה שלי והתחושה שלהם שאף אחד לא 

עושה כלום. אך הם מצידם דווקא פירשו את השתיקה שלי כנותנת מקום, ובמשך כמה פגישות 

את  שימסרו  מילים  מוצאת  לא  שאני  להם  אמרתי  דבר  של  בסופו  ושוב.  שוב  הנושא  עלה 

תחושת האשמה שלי על הגזענות שהם חווים. אני חושבת שברגע שלקחתי אחריות כמבוגרת 

בעולם המבוגרים, כלבנה בעדת הלבנים, הצלחתי להפריד את עצמי מההמון הלבן הגזען שעד 

כה נתפסתי בעיניהם כחלק ממנו, ובכך עזרתי לנערים לבטוח בי. ואכן הם החלו להביא שירים 

חי״,  אני  עוד  “כל  השירים  וביניהם  שונים,  כותבים  בידי  ליוטיוב  מצונזרים, שהועלו  פחות 

“באנו מהרחוב״ ו״אנטי אלימות״: 

כל עוד אני חי לא תפסיקו שיט לשמוע,

כי זאת האמת אתם בורחים מכל הרוע,

מי יהיה איתנו תגיד לי פליז לורד,

למה בחיים אנחנו חיים בתוך סוד...

או במקום אחר:

מגיל 13 שם זין כי רק ככה אפשר לשרוד,

כי הבנתי שהעולם הוא לא פתוח חי בסוד.

עישון  בשכונות,  נערים  של  אלימות  כמו  נושאים  לדיון  המשתתפים  העלו  השירים  בעזרת 

בקרב נערים, סיפורים על נער אחד שנראה “מחוק מאלכוהול זרוק על הרצפה״. הם דיברו על 

אחרים, לא על עצמם, והסבירו שהם לא כאלה, כי הם באים מ״בתים טובים״. בשלב זה עוד 

לא ידעתי להכריע אם בחירות השירים מבטאות את “אשמת הניצולים״ שחשים המשתתפים 

כלפי נערים שהגיעו מבתים קשים יותר, או שהם מסתירים ממני חלקים מההתנהגות שלהם. 

עוד לא הייתי מודעת לסוד שהם כאבו בלעדי. 

בשלב מסוים הביא אברהם לקבוצה את השיר “אינג׳רה עם צ׳או״, ושלום ומשה התלהבו. 

השיר מתאר אב אתיופי אלכוהוליסט שאינו מצליח להתמודד עם הפער שבין החיים באתיופיה 

והחיים בארץ. הוא עני, אין לו כסף להיענות לדרישות של הדור הצעיר, והוא מגיב באופן לא 
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מותאם ואלים כלפי ילדיו ואשתו. הנימה של השיר הומוריסטית, והשמעתו עוררה בקבוצה 

תחושה של קתרזיס. המשתתפים צחקו צחוק גדול על האב הזה, וההומור שחרר את הכאב של 

זרים. השיר עיבד את  יוצאי אתיופיה בעלי מבטא ומנהגים  המשתתפים, שלכולם היו אבות 

הכאב של אברהם לנוכח האלימות של אביו כלפי משפחתו. באמצעותו הוא הצליח לחשוף 

בפני הקבוצה חלקים של חייו שלא חשף בדרך אחרת. עד אותו רגע נראה אברהם כנער חזק, 

השואב הנאה סדיסטית מהקנטת חברי הקבוצה. השיר הזה, ולאחריו התפילה “אנא אדוני״, 

הובילו אותו להתוודות על כך שגם הוא קורבן. 

של  העיבוד  תהליך  את  ושיקפו  חייהם  אירועי  את  שליוו  בטקסטים  המטופלים  בחירת 

פי  על  קבוצות  של  לחלוקה  מסוימים  במקרים  שיש  הכוח  את  הדגימה  העלייה  טראומת 

הסימפטומים  את  המחוללים  מודעים  לא  בתכנים  לעתים  נוגעת  האמנות  אמנותי״.  “טעם 

בעצמם  לבחור  לנערים  כשנתתי  לטיפול.  ילדים  מופנים  שבעטיים  והנפשיים  ההתנהגותיים 

רצון  מתוך  הפנימי.  עולמם  ובין  בינם  הקשר  את  שהציפו  בשירים  בחרו  הם  הטקסטים,  את 

יצירתי במרחב שיאפשר להם להביע את עצמם, הציעו הנערים שיכתבו שירים בעצמם, ואכן 

בפגישות האחרונות התחלנו לעשות זאת. מאוחר יותר הם סיפרו לי שהקימו קבוצת היפ־הופ 

בפנימייה שבה התגוררו כמה מהם. הם גייסו תקציב לחדר הקלטות וטכנאי, ואף העלו שירים 

ליוטיוב. הם השמיעו את השירים בחדר הטיפולים, ושרו את מילותיהם.

לאחר שהביאו את השירים ושיתפו בחוויותיהם, הרגשתי שהקרקע בשלה להצעת שירים 

מצדי. בחרתי לפתוח בשיר של בוב מרלי, ״No woman no cry״, אשר ביטא את הפן האימהי 

ביחסי כלפיהם - את החרדה שלי לגורלם לאור האלימות, הסמים והפשע הרווחים בשכונות 

שלהם.  החיים  לחוויית  אוניברסליות  של  הקשר  לתת  גם  יוכל  שהשיר  חשבתי  מגוריהם. 

סיפרתי להם על בוב מרלי, שמייצג את מחאת השחורים - על ניסיון ההתנקשות בחייו, ועל 

מסירותו למוזיקה גם בימיו האחרונים. השיר ביטא את הכאב שמצאתי אצלם עקב ההתייחסות 

נוסף לבחירה שלי  פן  גורלם. לאחר המפגש חשבתי שיש  על  עורם כמעיד  החברתית לצבע 

בשיר, שסייע אולי לרכך את הפן המגדרי של היותי אישה יחידה בקבוצה של נערים מתבגרים. 

ייתכן שהבחירה שלי ביקשה לעשות סובלימציה למתח המיני שנוצר בקבוצה, ולגלגלו בפן 

אימהי ורך יותר.

אחרים  המלך״.  מרלי  “בוב  ואמר,  בעיניים  יהודה  לי  הסתכל  השיר  את  ששמענו  לאחר 

ונפתחה הדרך לאינטגרציה בין השירים של  הנהנו. הרגשתי שקיבלתי אישור לבחירה שלי, 

KGC לשירי המחאה של קהילות אחרות. 

למקלט  משפחתו  עם  הוברח  אברהם,  הקבוצה,  מחברי  שאחד  לי  נודע  הפגישות  באחת 

לנשים מוכות. במבט לאחור אני תוהה האם השיר שהבאתי, שהדגיש את הפן הנשי, האמהי 
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או המיני, הוא שאפשר לנערים להכניס לקבוצה, לראשונה, תוכן מאיים כמו מקלט לנשים 

מוכות. הפסיכולוגית של בית הספר דיברה עם הנערים והסבירה להם שאברהם לא יגיע לבית 

על  חזרו  בפגישה  שאלות.  שאלו  לא  שתיקה,  למודי  שהיו  הם,  משפחתיות.  מסיבות  הספר 

השיר שהשמיעו  נוספים.  תכנים  העלו  השירים שהביאו  אך  סיפרה,  הדברים שהפסיכולוגית 

התיישבו  הנערים  ונרצח.  למועדון,  מחוץ  בקטטה  שהסתבך  אתיופי  ממוצא  זמר  על  דיבר 

במסירות לרשום לזכרו את מילות השיר, וגם את מילות שיר הנקמה על מותו שחיברו חבריו. 

שיר לזכרו

כשרק יצאתי לרחוב ראיתי ת׳אמת,

היתה לי אהבה ולא ידעתי למי לתת, 

עוד בבית הייתי בן אדם נורמאלי,

יצאתי לרחוב ותראו מה קרה לי.

נחזיר מלחמה, מאת בוקה 

לקחת לנו שחקן, ניקח לך קבוצה.

לקחת לנו אח, ניקח לך משפחה.

לקחת לנו חבר, להורים לקחת בן.

לידידה שלי לקחת אח, איך לא נתחשבן? 

ייחסו את ההיעלמות של אברהם לנסיבות משפחתיות, אך אחרים האשימו  חלק מן הנערים 

אותו בהתנהגות אלימה. הם לא ניסו לחקור מה קרה לו, ונותרו כלואים בתוך זרם אסוציאטיבי 

של השערות. לאחר כחודש יצר אברהם קשר עם שלום, שמיהר לספר לנו בהתרגשות שהוא 

חי, נמצא בפנימייה, והאחים שלו שוהים עם משפחה בעיר אחרת. בשלב זה הוא הפך בדמיונם 

מפושע לזכאי. הם אמרו שהוא לא אשם שחטפו אותו לפנימייה, והביאו את השיר “אח שלי 

אתה בסדר העולם דפוק״:

לא היה לך טוב אז פתחת ת׳בקבוק. 

אח שלי אתה בסדר, העולם דפוק.

נערים  נער ממוצא אתיופי שטבע. היתה כאן קבוצה של  בפגישה הבאה הם הביאו שיר על 

צעירים בני 13 שלא הפסיקו לעסוק במוות. עיסוקם גרם לי לחשוב על ההעברה הבין־דורית 
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סופרו: על הדרך  והטרגדיות המשפחתיות שלא  ועל המקרים הפרטיים  יהדות אתיופיה,  של 

שעברו ברגל בסודן, על חברים ומשפחה שאבדו בדרך, אם משום שלא יכלו לעמוד בעומס 

המסע, או משום שנרצחו על ידי שודדי דרכים. חשבתי על הקבוצה שממשיכה בלי אברהם, 

ילד  או  זיכרונות של אח, חבר, אהוב  וסחבה איתה  ועל הקבוצה שהמשיכה בדרכה במדבר, 

מת. חשבתי על הקרובים שנקברו בחולות המדבר הנודדים, כמו אותו נער שטבע בים באחד 

משיריהם. 

הנערים דיברו על תחושת האשמה, אשר הזכירה את אשמת הניצולים המתוארת בהקשר 

של השואה )Neiderland, 1968(. הם עסקו בחרדתם מהיעלמות, ומשה אמר: “כשההורים שלך 

מתים, מעיפים אותך לפנימייה.״ אחרי שהוא אמר את זה השתרר בחדר שקט מקפיא, אשר 

לי שוב את ההעברה הבין־דורית של הילדים שעלו מאתיופיה בלי הוריהם. שיתפתי  הזכיר 

אותם במחשבותי, והם סיפרו לי על קרובי משפחה ומכרים שעלו לישראל, על מסעם העצוב 

והאובדנים שחוו בדרך.

שבוע לפני החופש הגדול החליט משה לספר בקבוצה את הסוד ששמרו מפני, וכנראה העיק 

עליהם. אז נודע לי שהם כולם יודעים היכן נמצא אברהם, ושניים מהם עומדים איתו בקשר 

קבוע. את השיר “אנא אדוני״ הציע משה לקבוצה לאחר שהחליט לספר היכן אברהם נמצא. 

לאגף  בדיווח  חלק  לי  היה  שכן  מוכות,  לנשים  למקלט  משפחתו  עם  עבר  שהוא  ידעתי  אני 

הרווחה. מפאת הצורך לשמור על פרטיותו לא יכולתי לחשוף זאת בפני הקבוצה. לאחר כחצי 

שנה התברר לי שחברי הקבוצה ידעו את כל הפרטים בדיוק כמוני, וגם הם שמרו סוד ממני 

בתהליך מקביל לזה שבו אני שמרתי סוד מהם. במסגרת מושגים שהעליתי בתחילת עבודה זו, 

דפוסי דור שני פועלים בחוזקה בקבוצת הנערים. קשר השתיקה התגלה כשמצאתי שהם היו 

מורגלים להסתיר את קורותיהם כפי שחלק מאבותיהם הסתירו את תלאות העלייה מאתיופיה. 

סיכום ודיון

במאמר זה תיארתי תהליך קבוצתי שהתגלה כבעל ערך רב להתפתחות הזהות של מתבגרים 

מהנערים  אחד  כל  שעבר  הטיפולי  התהליך  את  פירטתי  לא  היריעה  קוצר  מפאת  בקבוצה. 

באופן אישי, ולא תיארתי את הקשר האישי שנרקם ביני ובין כל אחד מהנערים. כל אחד מהם 

נשא סיפור משפחתי שונה, ולחוזקות ולטראומות של כל אחד מהמשתתפים התייחסנו בקבוצה 

דרך השירים שקראנו. 

גישה  עם  ביבליותרפי  טיפול  ששילבה  תחומית,  בין  אינטגרציה  מתאר  המאמר 

להראות  ביקשתי  אמהרית.  ומוזיקה  ראפ־היפ־הופ  שמשלבים  שירים  דרך  פסיכואנליטית 

והזווית הביבליותרפית - זוויות מבט שונות: הזווית הפסיכולוגית, הזווית הספרותית   כיצד 
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חתרנית,  נוער  תרבות  של  היווצרותה  בהבנת  לסייע  יכולות   - הקודמות  משתי  המורכבת 

המורכבת ממבצעים ומקהל מעריצים. תהליכים אלה אפשרו לבני הנוער להתמודד עם האתגר 

של גיל ההתבגרות, שבו עיצבו את זהותם, וכן להנכיח זהות זו במסגרת המוגנת של קבוצת 

הטיפול, ולקבל לגיטימציה ממני, המנחה, שייצגתי בין היתר את הממסד שבו הם מרדו. 

בעולם  מצוי  שהוא  כיוון  מורכב.  תמיד  הבחינה  מושא  תרבותית,  תופעה  בוחנים  כאשר 

האמיתי, ולא במעבדה, קשה להפריד בין ההתרחשויות השונות, ופעולת הבידוד של תופעות 

תופעות  לאור  והבנתה  התופעה  צמיחת  של  תרבותי  ניתוח  שונים.  מתחומים  ידע  דורשת 

של  לשוני  ניתוח  הפאנק(,  )תרבות  ובעולם  למשל(  תיכוני  הים  הזמר  )עליית  בארץ  דומות 

שפת הטקסטים, וניתוח ספרותי של אחד השירים )“אנא אדוני״( יוכלו להשלים את הניתוח 

להגיע  שקשה  תכנים  עם  מגע  שאיפשר  טיפולי  כטקסט  השירים  שילוב  של  הביבליותרפי 

אליהם בדרכים אחרות.

עם זאת ניתן בוודאות לקבוע כי השירים של הצעירים ממוצא אתיופי סייעו לרקום קשר 

מיטיב עם הנערים בקבוצה, לפרום את קשר השתיקה, ואפילו לחשוף את הסוד. השירים היוו 

מתווה לקבוצת השייכות, וקידמו את ההשתייכות לזהות הכפולה - הישראלית והאתיופית. 

שפה  ויצירת  אמון  יחסי  שכללה  הטיפולית  בברית  הראשון  המהלך  היתה  בהם  בחירתי 

משותפת, מכבדת ודיאלקטית. השירים ביטאו את הרגשות שהנערים התקשו להביע במילים, 

כמו תוקפנות וזעם על החברה הישראלית. מבחינה תימטית הם שימשו לעתים כפה לתכנים 

שהיו בגדר טאבו וסוד, כמו אלימות במשפחה. המידע שעלה דרכם איפשר לי להבין את מצב 

עזרו למטופלים  כי שירי הראפ  דומה  וכך להגן עליו ממשית.  נתון,  היה הנער  הסיכון שבו 

להתפתח, לגבש זהות, ולהיתמך זה בזה. העבודה הקבוצתית יצרה להם מרחב מעצים ובטוח 

שאליו התנקזו רגשות קשים, אשר הותמרו ליצירה חדשה ומעניינת שהתאפיינה בפלורליזם 

וריבוי קולות וגוונים. דרך העבודה עם הנערים למדתי שפה חדשה, וטעמתי ממעיין הנעורים 

של שפתם הרעננה ותקוותיהם לעתיד שוויוני, שבו תינתן להם ההזדמנות לבטא את עצמם.
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שירי הלהקות שהוזכרו בסדר השמעתם ועם הפרטים הידועים לגבי השירים והלחנים

אנא אדוני

כתבו ומבצעים להקת KGC. לחן וביצוע: ישראל אלמו, יעקב ירדני, משה טסמה. הועלה על 

ידי Aviv Batz ב-4 ביולי 2010.

https://www.youtube.com/watch?v=5S5xN8sqIVQ
אח שלי אתה בסדר העולם דפוק

http://www.f2h.co.il/dl07b7t8a6l
נחזיר מלחמה מאת בוקה )חברים - לגבי רצח יעקב גטה ז״ל(

https://www.youtube.com/watch?v=gcnwZhoHWoU
יעקב גטה ז״ל

http://www.youtube.com/watch?v=G2VxxmQok08&feature=related
נחזיר מלחמה/בוקה

 http://www.youtube.com/watch?v=gcnwZhoHWoU&feature=related
יואב מולה ז״ל

 http://www.youtube.com/watch?v=OJD־XJbxmPQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=cVbRTijkae0

No, woman, no cry/Bob marley
 http://www.youtube.com/watch?v=jGqrvn3q1oo

לצאת מהרחוב

להקת שחור ישראלי. מילים: שחור ישראלי לחן: גלית דהן

http://www.youtube.com/watch?v=1tmwtOUlbM0
בדרכי שלי

בימוי ועריכה: שירן יזדי. 

https://www.youtube.com/watch?v=71־q1x7uV9U
אינג׳רה עם צ׳או

https://www.youtube.com/watch?v=8TI8T3y6x_Q&t=10s




