
MiKBaTZ The Israel Journal of Group Psychotherapy, November 2022, 27 (1-2)  

מקבץ כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי כרך 27 / גיליון # 2-1 / נובמבר 2022

When the past meets the present
Processes of projective identification in a group of ultra-orthodox 
youth at risk
Shlomo Creydi & Daniel J.N. Weishut

The article describes a short-term treatment group for at-risk ultra-Orthodox 
male adolescents (17-19) in one of the ultra-Orthodox cities in Israel. The 
group's goal was to create a shared environment, providing security and support 
for their chaotic lives at this stage of their lives. During the first sessions, the 
group dynamics were perceived by the facilitator (the first author) as positive and 
helpful. However, after agreeing on an extension of the group beyond the original 
contract, the team members became ambivalent and expressed regression in the 
group process until its inevitable breakup. The article attempts to understand 
the group's disintegration against the background of the first author's past as an 
ultra-Orthodox youth on the brink of dropping out from this religious sector and 
in light of participants' feedback. It explains the crisis in the group as having 
been influenced by projective identification processes. Feedback provided by the 
participants matched the facilitator’s experience. The article provides a glimpse 
into the phenomenon of at-risk youth in the ultra-Orthodox community. It gives 
a clinical example recounting the processes of projective identification in a 
therapeutic group and their effects in a group where the facilitator and participants 
come from the same marginal background.
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כשהעבר פוגש בהווה
תהליכים של הזדהות השלכתית בקבוצה של נוער חרדי נושר

שלמה קריידי ודניאל ג׳. נ. ווייסהוט

שהתקיימה  נושר  חרדי  נוער  בני  של  מועד  קצרת  טיפולית  בקבוצה  עוסק  המאמר 

באחת הערים החרדיות בישראל. מטרת הקבוצה הייתה לספק לנערים סביבה משותפת 

במפגשים  כאוטי.  למצב  זה  בשלב  שנקלעו  בחייהם  ותמיכה  ביטחון  להם  שתעניק 

אולם לאחר  חיובית,  הדינמיקה הקבוצתית המתפתחת  כי  הראשונים התרשם המנחה 

שסוכם על הארכת מפגשי הקבוצה מעבר לחוזה המקורי החלו חבריה לבטא הימנעות 

הנחיית  נמנעת.  הבלתי  להתפרקותה  עד  הקבוצה  לכידות  על  שהשפיעו  והתרחקות 

הקבוצה הביאה את המחבר הראשון, המנחה, למגע עם עברו כנער חרדי על ספקטרום 

הנשירה. המאמר מנסה להבין את התפרקות הקבוצה על רקע מגע זה, ומנסה להסביר 

את המשבר שהתרחש בהווה הקבוצתי כנגזרת של תהליכי הזדהות השלכתית שהתקיימו 

בקבוצה. משוב טלפוני שנתנו המשתתפים ארבעה חודשים לאחר סגירת הקבוצה תאם 

החרדי.  בציבור  נוער  נשירת  לתופעה של  הצצה  מציע  זה  המנחה. מאמר  חוויית  את 

בנוסף, הוא מספק הדגמה קלינית לתהליכים של הזדהות השלכתית בקבוצה טיפולית 

ולהשפעותיהם בקבוצה שבה המנחה והמשתתפים מגיעים מאותה קבוצת שוליים.

ראשון  תואר  לימודי  במסגרת  קבוצה  בהנחיית  הראשון  הכותב  התנסות  על  מבוסס  המאמר 
בעבודה סוציאלית, ועל עבודה בנושא בקורס שהעביר המחבר השני. 
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שלמה קריידי, BSW מהמכללה האקדמית הדסה, הוא עובד סוציאלי בחוג במעון "לב גילה" 
בירושלים וסטודנט לתואר השני בעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית. 

במכללה  סוציאלית  לעבודה  בחוג  בכיר  מרצה   ,PsyD, MBA ווייסהוט,  ג׳.נ.  דניאל  ד"ר 
האקדמית הדסה, וכן מטפל, יועץ ופעיל חברתי. ווייסהוט הוא אחד משני העורכים הראשיים 

של כתב העת מקבץ.




