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Critical group therapy in diffused spaces 
The case of the ‘Lionesses’ Community’
Noa Petruschka Affek

In recent decades the group therapy practice has developed to include 
a plethora of therapeutic methods, aimed at serving a wider variety of 
audiences and needs. Expanding upon this progress, the paper suggests the 
introduction and use of group therapeutic tools in the settings characteristic 
of institutionalized care of youth. The case of the ‘Lionesses’ Community’ is 
presented to demonstrate that the use of these tools in spaces which are defined 
as diffused and containing day-to-day areas, while incorporating a critical 
feminist perspective, holds unique therapeutic potential. The paper reviews 
how group therapy setting and practice, specifically tailored for the purpose, 
assists in addressing the unique challenges facing young mothers suffering 
from exclusion, exploitation, racism, and poverty, as well as the exceptional 
potential for change in this period of life. In the case of ‘Lionesses’, the 
group constitutes a space where the inter-generational transmission of trauma 
from mother to child is prevented, using two main therapeutic principles: 
choice and communality. The critical perspective suggested here, which is 
full of intricacies, dilemmas, and unpleasant daily challenges, enables the 
establishment of a beneficent setting with holding opportunities for deep and 
powerful treatment. This perspective might also benefit total and at-risk-
youth care institutions.
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עבודה קבוצתית ביקורתית במרחבים דיפוזיים 
סיפור ההקמה של קהילת הלביאות

נועה פטרושקה אפק

בעשורים האחרונים הרחיב הטיפול הקבוצתי ה"קלאסי" את שיטות הטיפול ופתח את 

הדלת למגוון מתודות במטרה לתת מענה לאוכלוסיות ולצרכים שונים. המאמר מדגים 

בנוער.  המוסדי  הטיפול  את  המאפיינים  במרחבים  הקבוצות  מעולם  בכלים  שימוש 

חסרות  צעירות  באימהות  המטפלת  "קהילת־לביאות",  של  המקרה  הצגת  באמצעות 

עורף משפחתי ובילדיהן, מראה המאמר כי השימוש בכלים של טיפול קבוצתי במרחבי 

פרספקטיבה  מתוך  החיים",  "של  התערבות  מרחבי  כדיפוזיים,  שמוגדרים  עבודה 

הקשיים  את  מציג  המאמר  ייחודי.  תרפויטי  פוטנציאל  נושא  ביקורתית־פמיניסטית, 

פוטנציאל  את  שוליים,  מיקומי  בהצטלבות  הנמצאות  הצעירות  מתמודדות  שאיתם 

השינוי הגלום בתקופת חיים זו, ואת המענה שהקהילה מספקת לחברותיה. במקרה של 

"לביאות", הקבוצה משמשת כמרחב למניעת העברה בין־דורית של הטראומות שעברו 

זאת באמצעות שני  והיא עושה  נערות על רצף הסיכון,  היו בעברן  הצעירות, שרובן 

עקרונות טיפוליים: עקרון הבחירה ועקרון הקהילתיות. אף על פי שהמבט הביקורתי 

המוצע במאמר רווי במורכבויות, בדילמות ובמה שיוצג כ"לכלוך", הוא מאפשר מרחב 

גם  להתאים  עשויה  זו  גישה  מעמיקות.  טיפוליות  והזדמנויות  עוצמות  בעל  מיטיב 

למסגרות פנימייתיות לנוער בסיכון, וכן למסגרות בעלות אופי כוללני.

מיקומי  הצטלבות  החיים,  במרחב  טיפול  חוץ־ביתית,  השמה  קבוצתי,  טיפול  מפתח:  מילות 
עורף  חסרות  צעירות  צעירות,  אימהות  פמיניסטית־ביקורתית,  סוציאלית  עבודה  שוליים, 

משפחתי

קהילת  של  והמנהלת  המייסדת  קבוצות,  מנחת  היא   ,MEd, MSW אפק,  פטרושקה  נועה 
צוותים  הובילה  בעברה  "מקום".  עמותת  של  משפחתי  עורף  חסרות  לאימהות  בית  לביאות: 

חינוכיים לנוער במצבי מצוקה וסיכון ברשות חסות הנוער.




