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ד“ר יהודית ריבקו עמדה בראש המסלול לתואר שני בפסיכודרמה בסמינר הקיבוצים בתל 

אורנים־טבעון.  במכללת  קבוצתי  וטיפול  פסיכודרמה  רבות  שנים  לימדה  ובמקביל  אביב, 

גם  שנים.  עשרות  פני  על  שנפרש  והאקדמי  הטיפולי  ניסיונה  את  ביטוי  לידי  מביא  ספרה 

בתוכנית  לימדתי  השאר  ובין  שנים,  רבת  היא  ריבקו  עם  עצמי  שלי  המקצועית  ההיכרות 

להכשרת מטפלים בפסיכודרמה של סמינר הקיבוצים בשנים שבהן היא עמדה בראשה. 

פסיכו־ הכשרה  כ“קבוצת  המוגדרת  קבוצה  של  התפתחותה  סיפור  את  הספר מגולל 

ופעילות מתחום התרפיה בהבעה  חינוכית“. בבסיסו מונח הרעיון שפעולה פסיכודרמטית 

וביצירה ממחישים יישום ולמידה של מושגים תיאורטיים מעולם הקבוצות. הקריאה בספר 

מספקת חוויה מעשירה, ומאפשרת להתרשם ממעשה ההנחיה ומכוחה של הקבוצה וכוחו של 

היחיד לצמוח בתוכה. חוויית הקריאה בו היא בראש ובראשונה חוויה רגשית, אך היא מלווה 

לכל אורכה גם בחשיבה תיאורטית מורכבת.

פריזמות  דרך שתי  בקבוצה  והתהליכים המתרחשים  הספר מנתח את תהליך ההנחיה 

עיקריות: התיאוריות הקבוצתיות, שמהוות קרקע אנליטית להבנת הדינמיקה הקבוצתית, 

הפסיכודרמה  כמו  והמשחק.  היצירתיות  הפעולה,  בשפת  העוסקת  הפסיכודרמה,  וגישת 

מעבר  החורגת  במציאות  ולהתנסות  ומקום,  זמן  של  מגבולות  לחרוג  מציע  הוא  עצמה 

למקובל בחיי היומיום. 

סיפור הקבוצה המובא בספר מתאר ארבעה־עשר מפגשים, שלכל אחד מהם מוקדש פרק 

נפרד, המטפל גם בנושא תיאורטי מוגדר. תיאור המפגש הקבוצתי מעורר עניין באופן שבו 

מוצגת הפסיכודרמה על הבמה, מעצים את חוויית הקריאה, ומאפשר לקורא להיות שותף 

בסיטואציה. בעת שהדרמה הקבוצתית נפרשת לומד הקורא להכיר את עולמם הפנימי של 

מנקודת  גם  מוצגת  המפגשים  של  האנליטית  ההתבוננות  המנחה.  ושל  הקבוצה  משתתפי 

נושאים, כי מפתח כזה  יונגיאנית. לדעתי חבל שהספר לא מכיל אינדקס מסודר של  מבט 

היה מקל על ההתמצאות בו. 

בין המושגים התיאורטיים שלהם מוקדשים הפרקים השונים אפשר למצוא בספר עיסוק 

של  ב“כוחה  דיון  וכן  השלכתית,  והזדהות  נגדית  העברה  העברה,  של  בסוגיות  אינטנסיבי 

הקבוצה“ ובאחד-עשר הגורמים המרפאים שיאלום מגדיר. ניתוח ציור של מכל מוביל לדיון 
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מקבל  פעילה“  “הקשבה  והמושג  ובקבוצה,  הטיפולי  במרחב  ומוכל  מכיל  של  בסוגיה  ער 

מוקדשים  בספר  אחרים  פרקים  “ענני“.  בנאי,  אהוד  של  בשירו  עיסוק  באמצעות  הבהרה 

 ;(mirroring( וכפיל  מראה  השתקפות,  שיקוף,  כמו  ופסיכודרמטיות  קבוצתיות  להמשגות 

והסוציומטריה  המטריקס  גם  וספקטוגרם.  סולילקיו  תפקידים;  חילופי  מורחבת;  מציאות 

טיפול  בספר  מקבל  ועכשיו“  “כאן  המושג  ריבקו.  שמציגה  הקבוצתי  בשיח  מקום  מוצאים 

האחרונים  הפרקים  שני  ב-2010.  הכרמל  ביערות  שהשתוללה  בשריפה  עיסוק  באמצעות 

קבוצתיים,  טקסים  של  והחשיבות  הפרידה  תהליך  של  המורכבות  להבנת  מוקדשים 

ולהתבוננות במסע המשותף שעברה הקבוצה בשלבי התפתחותה השונים. 

אבי  מורנו,  לוי  יעקב  גישתו של  על  נשענים  בספר  ארבעה־עשר המפגשים המתוארים 

הפסיכודרמה. מורנו האמין כי בכוחם של בני אדם לברוא עולמות חדשים, וכי האפשרות 

לשינוי טמונה בכוח המשחק והיצירתיות המצוי בכל אדם, ומכיל גם כוחות ריפוי. 

נדירה של “הצצה דרך חור המנעול“ בחדר הקבוצה  הקריאה בספר מספקת אפשרות 

המתוארת. היא מזמינה לבחון את התהליכים האישיים שעובר כל אחד מחברי הקבוצה, 

שפוקדות  המקצועיות  ההתלבטויות  ואת  כולה,  הקבוצה  שעוברת  הקבוצתי  התהליך  את 

את המנחה. 

והארי  לופט  ג'ו  החוקרים  שהציעו  מודל  ג'והרי“,  ב“חלון  עוסק  בספר  השישי  הפרק 

אינגהם. השימוש במודל זה נועד להעמיק את המודעות העצמית של חברי הקבוצה ולבחון 

וישיר  פתוח  שיח  לקדם  מאפשר  הוא  בנוסף  חבריה.  בין  המתקיימים  הגומלין  יחסי  את 

ולשפר את האקלים הקבוצתי. המפגש המתואר עוסק במודל באופן יישומי, ומלמד את חברי 

הקבוצה לתת ולקבל משוב, ולבחון בדרך זו את הקשרים ביניהם.

במפגש המתואר בפרק מקבלת סמדר, אחת מחברות הקבוצה, משוב מהקבוצה כי הדיבור 

סבלה  שבילדותה  ומספרת  הדברים,  את  לקבל  מתקשה  היא  להבנה.  וקשה  מגומגם  שלה 

סמדר  את  מזמינה  המנחה  אחרים.  ילדים  של  הלעג  לחיצי  למטרה  אותה  שהפך  מגימגום 

לפסל, תחילה בדמיון ולאחר מכן בשיח אנושי חי, דיאלוג עם הילדה שהיתה. חברת קבוצה 

אחרת מגלמת את הילדה. סמדר מבקשת לצרף לפסל את אביה ואימה, ומטיחה בהם: “אתם 

כל כך עסוקים בעצמכם, אתם כל כך עיוורים. גימגמתי ולא נדלקה אצלכם נורה אדומה... 

שתקתי והתעלמתם. אבא, אתה כל כך חלש. אמנם רופא אבל בדיוק כמוני, בקושי מצליח 

121-120(. בתמיכתם של הקבוצה והמנחה ממשיכה “סמדר  להוציא מילה מהפה...“ )עמ' 

הדיאלוג  ובסיום  ביטאה,  לא  שמעולם  הטענות  כל  את  “הוריה“  באוזני  לשטוח  הילדה“ 

היא מבקשת מהקבוצה לאפשר לה לדקלם בעל פה את “קינת דויד“. היא מספרת לקבוצה 

איך בכיתה ד' היתה אמורה לדקלם אותה בטקס בית ספרי, אך נתקפה בושה ונאלמה דום. 
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ועד סופה.  בעידוד הקבוצה עולה סמדר על כיסא ומדקלמת את הקינה בשטף, מראשיתה 

למרות השנים הרבות שחלפו היא זוכרת כל מילה. 

ליחיד  לסייע  וכך  מתקנת  חוויה  לספק  קבוצה  כוחה של  את  מדגים  סמדר  סיפורה של 

ובקבוצה  נפצענו  “בקבוצה  כי  הקובע  מורנו  של  העיקרון  פי  על  העבר,  פצעי  את  לרפא 

ולהנחות  ברגישות  סיפור על מנחה שיודעת להקשיב  גם  הוא  הזה  סיפור המפגש  נירפא“. 

ביצירתיות: 

איפשרו  ממנו  שנולדה  האותנטית  והשיחה  בכנות  הנכתב  משוב  עם  המפגש 

בקליידוסקופ  להתבונן  ההזדמנות  ניתנה  בקבוצה  משתתף  לכל  טרנספורמציה. 

הצבעוני ולבדוק אפשרות לשנות את התנהלותו ואת תפקידיו בחייו האישיים ובקבוצה 

לב לדפוסי התנהגות  חיובי מסייעת לחברי הקבוצה לשים  ]...[ קבוצה בעלת אקלים 

הנסתרים בפניהם )עמ' 125(.

הספר נעשה ונשמע הוא להערכתי קריאת חובה למנחי קבוצות באשר הם. זהו ספר יישומי 

שיכול ללוות כל מנחה קבוצות בתהליך עבודתו, והקריאה בו תעשיר מטפלים ותיקים, אך 

תעורר עניין רב גם בקרב סטודנטים ומתעניינים בתחום. 

בראש  עמדה  וביבליותרפיה.  בפסיכודרמה  ומדריכה  מטפלת  היא  אבנון־כלב  אסתר  ד“ר 

התוכנית לתואר שני בפסיכודרמה באוניברסיטת חיפה.




