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Application of the principles of group analysis for youth 
at risk in an out-of-home setting
Eilat Zahavi

The article is based on interviews with graduates of a residential program for 
youth at risk about a dynamic treatment program called “Raise the Anchor” 
in which they participated during the last year of their school education. The 
group meetings of the program allowed for open dialogue, touching on the 
inner world of the boys and the relationships among them. The meetings dealt 
with the problem of separation from their families of origin, the challenges 
of living in an out-of-home setting, and the significance of belonging to the 
peer group. The article offers an analysis of the group through three themes 
that were identified by analysis of the interviews: the here and now, pseudo-
sibling ties in the group, and the Hall of Mirrors technique, which invites 
thoughts about adapting the principles of group analysis to boarding school 
for youth at risk. The argument presented in this article is that the out-of-
home settings are an anchor for the youths, which supports their power to 
enable the change they aspire to achieve, and even expands it.
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"הרם עוגן"
יישום עקרונות האנליזה הקבוצתית בקבוצת נוער בסיכון והשפעתם על המפגש בין 

רגשות למילים

אילת זהבי

האחרונה  בשנתם  היו  שחבריה  עוגן",  "הרם  בשם  דינמית  קבוצה  מתאר  המאמר 

חבריה  של  האחרונה  שנתם  במהלך  התקיימה  הקבוצה  חוץ־ביתית.  במסגרת 

את  שסיימו  לאחר  חבריה  עם  שהתקיימו  ראיונות  על  מתבסס  והמאמר  בפנימייה, 

אפשרו  לשבוע,  אחת  שהתקיימו  הקבוצתיים,  המפגשים  הפנימייתית.  המסגרת 

ביניהם. המפגשים  ובחיבורים  הפנימי  בעולמם  לנהל שיחה פתוחה שנגעה  לנערים 

עסקו בנפרדות של משתתפי הקבוצה ממשפחות המוצא שלהם, באתגרים הכרוכים 

בפרט,  השווים  לקבוצת  שייכותם  של  ובמשמעות  חוץ־ביתית,  במסגרת  בשהותם 

ולעולם בכלל. הקבוצה העניקה מרחב משמעותי למפגש בין הרגשות של החניכים 

לבין המשגתם במילים. המאמר מציג ספרות עדכנית העוסקת בייחודיות של מסגרת 

בשאלות  ומתעמק  ויניקוט,  דונלד  של  הגותו  ברוח  פוטנציאלי  כמרחב  חוץ־ביתית 

גישת האנליזה הקבוצתית.  פי  הקשורות לעבודה קבוצתית במסגרת פנימייתית על 

הוא מציע ניתוח של הקבוצה דרך שלוש תמות נבחרות מתחום האנליזה הקבוצתית 

בוחן  הוא  בנוסף  והיכל המראות.  בקבוצה,  והעכשיו, אחאים  הכאן  בקבוצה:  שעלו 

את הסוגיה של התאמת עקרונות האנליזה הקבוצתית לפנימייה לנוער במצבי סיכון, 

ובכוחן  החניך,  של  הביולוגית  לקבוצה  עוגן  הן  החוץ־ביתיות  המסגרות  כי  וטוען 

לאפשר את השינוי שהן שואפות אליו, ואף להרחיבו. 

ועכשיו, היכל  דינמית, כאן  מילות מפתח: מסגרת חוץ־ביתית, שחזור מתקן, אדמיניסטרציה 
המראות, אחאים בקבוצה, מרחב פוטנציאלי, אנליזה קבוצתית 

אילת זהבי, MSW, היא עובדת סוציאלית קלינית, מנחת קבוצות ומטפלת קבוצתית בארגונים 
ובתוכנית  שבנתניה  ואומנויות  לחברה  האקדמית  במכללה  סגל  חברת  פרטית,  ובקליניקה 

להנחיית קבוצות של אוניברסיטת תל אביב, וחברה במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית.




