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  RESONANCEהדהודים  

 חדשות, הגיגים ומאמרים ללא ציטטות   - מטריקס

 המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית

 

  :עורכים

 סוזי שושני           תמר עיני להמן              אלה סטולפר      חיים וינברג     ליאת אריאל     

                                              

 

 

 אתם מוזמנים לכתוב הגיג, לשתף במידע, לחלוק חוויה.  

 ל מעניין אותנו!  והכ

 vaad@iiga.org.ilכתוב למזכירות המכון:  
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  חברי הועד המנהל

 גב' מרית יפה מילשטיין : 

יו"ר מכון 

marimils@gmail.com  

 גב' נורית גורן :

  יו"ר ועדת הוראה

gorenurit@gmail.com  

 מר אורי לוין:

 יו"ר ועדת שיווק ופרסום

urilevin123@gmail.com  

 גב' אורית מס גולדמן:

 יו"ר ועדת פנים וקבלה

oritms1@gmail.com 
 

 רפפורט: דר' פנינה

 יו"ר ועדה מדעית

ps_rapp@netvision.net.il 
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 דר' שרה קלעי:

 יו"ר ועדה אקדמית

skalai1948@gmail.com 

 

 

 

 

 

 ,יקרים ולומדים מכון חברי

 אתנו מביאים אנו גם, החירות חג לקראת, והנה ויפהפה פורח לאביב מקומו את פינה החורף

, חלקן על הדהודים, ומגוונות שונות כתבות -טוב כל באמתחתנו. שנאספו הכתיבה פירות את

 אנחנו"? זה כל למה" -שואל שעדיין ולמי. יצירה וקטעי שיתופים, הרהורים, מקצועיות סוגיות

 כתיבה של הנינוחות מבעד, זוויות ודמע עצמנו את להביא הזדמנות שזו להזכיר כדי פה

 להכיר נוספת דרך זוהי. השראה של ובתנאים זמן של בפרספקטיבה הנוצרת, רפלקסיבית

 שאולי קולה לע, להישמע הספיק לא שאולי הקול על לוותר לא, להביע, להקשיב, זו את זה

 שלפעמים מוצאים אנו. פיו את לפצות בכלל העז שלא לזה או, הקולות שאר בין התפוגג

 ומהירות מיידיות הדורש הספונטני מהדיבור אחר משהו מאפשרת ,מרחבב שנוצרת כתיבה

 זאת לעשות יוכל ,עדיין כתב שלא ושמי יבוא שהמשך מזכירים. ברשותנונמצאות  תמיד שלא

 .הבא בניוזלטר

 ?אצלנו חדש מה

 ישרונותיהכ את לצוות ומוסיפה לשורותינו הצטרפה אריאל ליאת. חדשה בעצם הוא החדש

 ! ליאת -אתך לנו כיף. ורכה עדינה בנגיעה והכול ותובנותיה

, המזכירה של המכון, על תרומתה החשובה שניידר בהזדמנות זו רוצים להודות לענבל

 ליצירתו של ניוזלטר זה. תודה לך על השתתפותך האכפתית והנעימה!

 ועוררה שקראנו כתבה על ועכשיו כאן להגיב לנו שמאפשר הטכנולוגי ההיבט זה שחדש מה

 בעקבות ולהתכתב להידבר להמשיך המופלאה האפשרות. שאלות או הרהורים, מחשבות בנו

 וליאת לוין לאורי הודות אתז כל .ואינטראקטיבי חי למטריקס, בתקווה, אותו יהפוך הניוזלטר

. הקדמה של המיטיבים מהצדדים חלק להיות האפשרות את רב בעמל לנו שסללו ורהפטיג

 זה והרי -יותר ועשיר גדול מרחב של למקום, ומוגבל צר ממקום הניוזלטר את מוציא זה וישינ

mailto:skalai1948@gmail.com
mailto:skalai1948@gmail.com


4 

 

 !לחירות מעבדות יציאה  בבחינת

 ?חדש עוד מה

 אנקדוטות להביא אותנו שמזמין -'הראשונה בפעם משהו עשית האחרונה בפעם מתי' המדור

 מוס אריק'. וכו מבלבלים, מכאיבים, מפתיעים, מצחיקים -הטעמים בכל, ראשוניות חוויותו

 כל על להיות יכול זה. להצטרף כולם את מזמינים ואנו הזה המדור את פתחו אריאל וליאת

 שמפחד למי) ותמציתי קצר גם להיות יכול כמובן וזה! אותנו מעניין הכול, דבר ומכל דבר

 (.לכתוב

. סלייטר ןואילו פיגין רנה ר"ד, אשמן תמיר -בכתבותיהם אותנו כיבדו אורחים שלושה

. הרחב המטפלים מקהל חברים לשורותינו לצרף שמחים ואנחנו ומעניינות עשירות הכתבות

, בחוויות אותנו ולשתף לנו לכתוב 'מהמכון שאינם ,נוספים מטפלים ומעודדים מזמינים אנו

, מקום לתת מבטיחים. לקבוצות הנוגעים לדיון סוגיותu מהקליניקה דוגמאות ,מחשבות

 מטפלים עם פורה בדיאלוג ,לב בחפץ ,ומעוניינים איתכם שתביאו למה סולהתייח לקרוא

 . שונות בגישות המחזיקים

 כששנתיים, זה בתפקיד כהונה של שנים חמש לאחר 'מכון ר"כיו מתפקידו נפרד פרידמן רובי

 , רובי,לך מודים אנו ,זו בהזדמנות .מילשטיין יפה מרית עם משותף ר"יוכ כיהן הוא מהם

 לך מאחלים. לב וברוחב בהקשבה, רבה במקצועיות שנעשתה הענפה עילותךפ על ,שוב

 הרבה ,במכון השקעתך מפירות הנאה ,ל"ובחו בארץ ברוכה היעשי של המשך כולם בשם

 והנאה הצלחה המשך ,מרית ,לך מאחלים ולכייף. לטייל זמן סתם וגם מהמשפחה נחת

 . המכון את מנהלת את בו טחוהבו השקט לאופן הערכתנו את להביע ורוצים, מהתפקיד

 בליווי ,בהדרגה שנעשה מעבר, במכון יותר הצעיר לדור ההנהגה העברת של ציון זהו

 .וברכה יופי בו ויש המייסד הדור של ובתמיכה

 רוח משב ולהכניס בנו שהחמיץ מה את לפנות נשכיל בו, שמח חג ביתכם ולבני לכם מאחלים

 .בחיינו השונים לתחומים ומרענן חדש

 ,ברכהב

 :  המערכת וצוות להמן עיני תמר

 .ואיתן חנן אריאל ליאת ,סטולפר אלה, וינברג חיים, שושני סוזי
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 :5102דבר יושבת הראש לניוזלטר אביב 

 מרית יפה מילשטיין

 עמיתות ועמיתים יקרים! 

ים מרגש לכתוב לפתיחת הניוזלטר האביבי הזה שעליו עמלו וטרחו חבורה מוכשרת של עורכ

 וכותבים רבים שהיו מוכנים לפתוח בפנינו את ליבם בדרך בלתי אמצעית אישית ומחברת.

מרגש במיוחד כשעל ראשי מונח כובע יושבת הראש. עד עתה היה זה כובע משותף עם רובי, 

דרך נדיב, שותף ליצירה ולהתלהבות ממה שהיא האנליזה  -שהיה ועדיין עבורי, מורה

 וגם חבר יקר.בשבילי  -הקבוצתית והמכון

בכובע המשותף היו שזורים סוגי צמחים וחומרים ששנינו עשויים וניזונים מהם והם שיצרו 

דורי שהאמנתי והרגשתי, כבר בסיום תקופתנו כוועד מנהל קודם, שהוא  -מצע מנהיגות בין

 ראוי ונכון לקצב הצמיחה וההתפתחות של המכון.

מנו שפע של עידוד להעיז ולפרוץ את דרכי מעבר להדרכה והידע שקיבלתי מרובי, קיבלתי מ

סדנת האביב 'ביניהן ליצירת  ,י לחוויות משמעותיות רבותאותבניהול, מה שהביא 

ורי אבן דרך ביצירת השותפות אותה ניהלנו במשותף והייתה עב -השנייה בגונן 'הבינלאומית

 הזו.

כה ללכת.... גם אם והנה, פתאום קמה אישה בבוקר ומבינה שהיא יושבת ראש יחידה וממשי
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 צפוי, השינוי תמיד נחווה פתאומי ומפתיע את הסדר הקיים. 

לאור יום, קיבלתי את השינוי בתחושת ביטחון שקיבלתי מספיק ידע ותמיכה ואני נכונה 

, כמו להמשיך ללכת בדרך עבור המכון. מאמינה בשותפות עם הקבוצה המובילה יחד איתי

 שתתפיה. בעוצמה ובמסירות של כל אחד ממ גם

 הדיר שינה מעיניי. ואבל בלילות, כל כובד התפקיד שהוטל עלי, שקע לתוך חלומותיי 

מתייחס למודל של מרוץ שליחים )שבו טאייצ'י אונו בספרו "מיומנות העברת המקל" 

ֶחה או לסוג אחר של תחרות  מתבצעת העברת המקל באזור מוגדר מראש, בניגוד לִמשְׂ

יב להגיע לנקודה מסוימת לפני שהמשתתף הבא יכול לצאת בהם משתתף אחד חי ,שליחים

לדרך( ומצביע על הצורך של המשתתפים לפתח שיטה להעברת המקל ביעילות, בלי להפיל 

  .אותו, תוך ִמקסום המהירות הכוללת של שני הרצים ובעקבותיה השגת ניצחון לקבוצה כולה

צוות המבוססת על עזרה ותמיכה  אפשרו עבודתיחד,  'רצנו'אני מאמינה שהזמן והמרחב בו 

, ביחד עם חזרה הדדית וכניסת חברים חדשים ומוכשרים מהמחזורים החדשים במכון

לפעילות של ותיקים גם בוועד המנהל וגם כחברים משמעותיים בועדות השונות. הזמן הזה 

 כון.אפשר לשינוי הנוכחי להיות כזה הניתן לעיכול על ידי ואני תקווה שגם על ידי חברי המ

 

מה נכון לנו בהמשך הדרך? אילו דרכים עלינו לפרוץ ואילו דרכים חשוב שנרחיב ונשקיע 

בביסוסן? את זה נצטרך להבין לאט וביחד. אחד המרחבים שאני מקווה שייתן לנו השראה 

לדרך כאנליטיקאים קבוצתיים וכאנשי טיפול, הוא הכנס הקרוב במאי שאני מזמינה אתכם 

 להשתתף בו.

יה מרחב להתבוננות על חשיבה שונה, משנה, מעזה ויצירתית בטיפול הכנס יה

הקבוצתי והאישי. כמטפלים המלווים את מטופלינו וקבוצותינו בחיפוש אחר  ,הפסיכואנליטי

רלוונטי לכולנו.הכנס דרכים חדשות ליצירת שינויים קטנים כגדולים,   

 

אומר פאבלו נרודה:  ,ים בהפתעהבין השינויים שמצפים להם ואינם מגיעים, לשינויים המגיע  

"You can cut all the flowers but you can not keep spring from coming!" 

 חג חרות אביבי ושמח!  

 מ ר י ת
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 מדור מקצועי

 םראשוניי רשמים -אישיים מטופלים של קבוצה

 גלית אלחדד

 זה ומיד, ככה התחיל פוקס גםש לי אומרים כולם. שלי מטופלים שבעה עם קבוצה פתחתי

 גם, פוקס כמו שאולי, להודות חייבת אני הנאות הגילוי לשם. טובה בחברה להרגיש לי גורם

 שלא, הקודמים שחברי שיערתי. היחידה האפשרות מבחינתי הייתה זו, אחרות מסיבות אם

. כרגע זהה המחדל על ארחיב ולא, זה ככה כי, שלהם מטופלים אלי יפנו לא, קבוצות יודעים

 הצע, אביב-ובתל אותי מכירים לא הם כי, מטופלים אלי יפנו לא המכון שחברי, גם הנחתי

 הצעתי אז. עצמי על רק לסמוך לי נשאר, שלי בחוויה. וידועים מנוסים מטפלים של רחב

 מטופלי למספר והצעתי לעשות הגדלתי ואף קבוצתי לטיפול לעבור שלי מטופלים למספר

 .פותחת שאני לקבוצה לבוא עבר

 .קבוצה לי נהייתהו

, שלי האהובים' ילדים'ב, בהם הבטתי. קורה שזה התרגשתי בעיקר, הראשונה בפגישה

 ולרעיון אליהם שלי שהאהבה הרגשתי. באהבה מלאה והרגשתי יחד והתקבצו אמון בי שנתנו

 בו, דומיוח קסום רגע לי הזכיר זה. העולם כל ואת החדר את, אותי ממלאת הקבוצה קיום של

 שלי האהבה איך והרגשתי ערביים בין בשעות במיטה שכבנו, הבכורה ביתי לידת אחרי חודש

 את הכיללמ ליבי צר... כולו העולם ואת החדר את וממלאת בגלים בי גואה 'בעלי ואל אליה

 רק, בפגישה רגעים באותם .וברואיו היקום כל של האימא עם איחוד הרגשתי. הרגש עוצמת

 הביאו הם. לטיפול הגיעו למה סיפרו בו, הכרות סבב עשו שלי המטופלים. זה את נשמתי

 הקבוצה. בעננים הייתי. להיפתח ובנכונותם במבטיהם - בי שלהם האמון מטען את איתם

 ענן'ל התרגשותי את ושלחתי להכילמ ליבי צרגם כאן, ו... מעצמה, קסום באופן התנהלה

. האקדח גם הופיע הפתיחה בסצנת, טוב המחז בכל כמו, אבל. לכם כתבתי -'האינטרנטי

 כמתחרים, שלי כמטופלים שלהם ותקוה הצגת גם הייתה, עצמם את שלהם מההצגה חלק

 . ולרע לטוב, זמן יותר שייכת אני למי מההתחלה כבר

 ורחב עמוק באופן אותם להבין, אחר באור שלי המטופלים את לראות לי אפשרה הקבוצה

 צרכים רואה ולא אגוצנטרי שהוא אותו מבקרת -המטופלים חדא של אשתו למה להבין. יותר

 בה מהדרך וליהנות מהקבוצה עצמו מוציא -אחר מטופל קצר בזמן איך לראות, אחרים של
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 משתתפים כלפי ובגרות ברגישות מתבטאת -מקום בכל וביקורת מדחייה שסובלת מטופלת

 ההכרות יתרונות ואת בי כבר להם שיש האמון של היתרונות את הרגשתי! מקסים. אחרים

 .לנו שיש

 קבוצת של למורכבות רבדים ועוד עוד מגלה אני, חודשים ארבעה של ממרחק -היום

 עוד להם יש שפתאום, עבורם הגדול לשינוי בקשב מאוד הייתי. לשעבר -אישיים מטופלים

 לאכזבה ואפילו בקבוצה המקום על, שלי והאהבה הלב תשומת על תחרות שיש, 'אחים'

 בקרבה הצורך בין התנועה את לראות יכולתי. יותר טוב למשהו מההבטחה, הגיעה ובןשכמ

 .... טיפולית לעבודה הנושא... מעוררת שקרבה הגדולה החרדה לבין

 מאוד לי היה, הראשונות הפגישות אחרי. עבורי המשמעות את בחשבון מספיק לקחתי לא

 בקבוצה. האישי הקשר חסר היה להם רק לא. לו היה איך מהם אחד מכל לשמוע חסר

 שהרגשתי אובדן. שלי האובדן על וחשבתי מרגישים שהם ששיערתי האובדן את שיקפתי

 כך כל, דיבר מהם אחד כשכל. ברגע המטופל את לדעת ביכולת, האישי, הקרוב בקשר

 השקעתי מאמצי את, אבל... מהדהד זה שלו בהיסטוריה מה את, לו בא זה מאיפה הבנתי

 מסוימת במידה. הקבוצה עבור מבטא קול כל במה, הקבוצתי הנושא של בהבנה דווקא

 איתותים לי שלחו, פנים כל על, בה החברים. בקבוצה, מעיניי כל את והשקעתי אותם עזבתי

, פשוט היה לא, בקבוצה לטיפול המעבר. אישית והתייחסות ליבי תשומת לקבלת וקריאות

 העברה יש, קבוצה בהתפתחות שוניםהרא שבשלבים -הלימודי במסגרת קראתי .כמובן

 לא. והגאולה הריפוי את ולהביא להוביל שיכול כהורה, המנחה כלפי המשתתפים של חזקה

 העברה. נגדית העברה לא, העברה. הקבוצה רעיון כלפי המנחה של ההעברה על -קראתי

 ופיתחתי הקבוצה ברעיון שהתאהבתי לקלוט זמן לי לקח. בקבוצה שיש להבטחה, לרעיון

 תלותיות משאלות היו, למטופלי כמו, לי גם. נפלאות שתעשה יכולה כל כאם, כלפיה העברה

 הבלגן את צריכה הייתי למה: "לעצמי וחשבתי עליה כעסתי, התבדו כשהן. הקבוצה כלפי

 ישות הקבוצה קיבלה -אצלי. אצלי וגם פוקס אצל, ביון אצל', כשלם קבוצה'ה על למדתי". הזה

 הבלתי האפשרויות של האימא. כולו העולם ואת המטופלים את ,אותי שכוללת שלמה

 ועושה אוהבת, מיטיבה, והיא - ותרומה משמעות יש דבר ולכל בה כלול שהכול, מוגבלות

 .נפלאות

 על דברנו שם. ביהדות לפסיכולוגיה כספי יאיר של בתוכנית השתתפתי, שנים כמה לפני

 געגוע יש שלו שבגרעין, משהו לקיחת היא אלילים עבודת של עיקרה'. אלילים עבודת'

 והתחלתי חטאתי האם. קורבנות והקרבת מוגזמת האדרה הוא שלו הביטוי אך, לאלוהים

 וכסף זמן של להשקעה מעבר... הקרבתי בטוח -קורבנות? שקר כאליל לקבוצה לעבוד

 יבעצמ בטוחה פחות הרבה אני בו במצב עצמי את שמתי, הזו התובענית הלימודים בתוכנית
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 אני, רוצה שאני הווירטואוזיות את עדיין לי אין פה. בזה מיומנת פחות אני כי -פשוט, כמטפלת

 מהתרחבות להבדיל. המשפחה של הדימוי לי 'עבד' לא, הזה בתחום. אומנית לא עדיין

 התווספות עם קיבלו, שלי הבכורים שמטופלים הרגשתי לא, נוספים ילדים בלידת המשפחה

 דווקא ואולי'. שווה' פחות מטפלת קיבלו מטופלי -פה. יותר וטובה מנוסה אימא, נוספים אחים

 שהם מזל, מקרה בכל. הקבוצה של דאליזציהיהא אצלי התפתחה, שלי הזו החוויה משום

 . למעשה העניין כל וזה -השני את אחד קיבלו

 הציטוטים פוחתים, בהדרגה. עובדת, כקבוצה שלנו ההתגבשות של התהליך את רואה אני

 בחברים ועניין בסקרנות מתחלפת, שלי אחרים מטופלים לגבי הסקרנות. האישי מהטיפול

 רק אנחנו... בהדרגה... מעמיקה לשני אחד ההתייחסויות. אלי קשר בלי, לקבוצה

 …בהתחלה

 

 

 בשלג קבוצה

 

 לילי לב וייסברגר

 

 לציפיותיי יגודבנ.. מושלג.. קר, שבגליל' ורדים -כפר' בישוב בבוקר שלישי... בשלג קבוצה

 בכפיפה זו לצד זה, הדתות משלוש משתתפים, משמע תרתי -וכולם, הגיעו כולם שיעדרו

 . החורפית המטריצה את אט אט וממלא זורם החל והשיח אחת

 ...השלום ברכבת נפגשים ומוסלמי נוצרי יהודי על הבדיחות כל כמו, התחיל הסיפור

 כבוד את והצלת לנוצרייה נישאתש מזלך ״התמזל:לבעלה שאמרה הנוצרייה סיפרה

. הראשונה במערכה כבר נכנסה הדת, כך. למוסלמית״ שנישא כאחיך שלא משפחתך

 זוגיות לה שהשיגה מי של המעמד דרך  פנימה פרצה( מוסלמית) הנשית הנחיתות, בשנייה

 האחרון ברגע אשתו של כבודה את שהציל אמר, הנוצרי, הוא. זקנה רווקה נשארה ולא

 . איומה ובדידות ערירות יימח, כמעט

 שאני עלי אמרו איך -היסודי הספר בבית השישים בשנות נזכרת, מבפנים נזעקת, אני

 ....מעיראק מהלבנט שעלו למרות-חכמים שלי המשפחה וגם ״חכמה״

 

  ... שלנו המטריצה לתוך נכנסו -כל אלה ,פחות ושווים יותר שווים, השכלה, מין,  דת

, אכזריות אודות -משיח סובל גולד גלית של המלים לי דהדוה? בראש למנחה עבר מה



11 

 

 בכך ההכרה: כפולה הכרה בעבורנו מזמן החברתי מודע ״הלא: עבדות, מעמד, לאום, מיתוס

, שלך מודעת הכרעה ללא מתרחשות, בתוכך מתרחשות שהן אף על, מסוימות שהתרחשויות

 אתה בה הקבוצה ידי על רעותומוכ חברתיות הן מודעות הלא שההתרחשויות בכך הכרה וגם

 אכזריות, מנהיג ללא הנהגה, קונספירטור ללא לקונספירציה דומה החברתי מודע הלא. יושב

 . מתאכזרת״ דמות ללא

 

 מודע -לא'ה של מקומו את כשסימנו ,ויינברג וחיים הופר ארל ואחריו, פוקס צדק כמה

 ההתפתחות את גם כולל' ברתיהח מודע -לא'ה, פוקס לפי. הטיפולי התהליך בתוך' הקבוצתי

 החברתי מודע ׳הלא: בספרם ויינברג וחיים הופר ארל שמצטטים כפי, כשלעצמה התרבותית

 נמנע בלתי באופן מועברים קהילה של והערכים ״התרבויות: וחברות׳ קבוצות, אנשים בקרב

 עבריםמו הם. שלהם והאזור הדת, המעמד, הלאום ידי על שנקבעו כפי ואימו אביו ע״י לילד

, אובייקטים גם. ביממה שעות וארבע עשרים, ורגשי אינסטינקטיבי, מילולי ולא מילולי באופן

 ".הקבוצה תרבות של הייצוג ע״י זו בצורה נקבעים ומבטאים גוף מחוות, תנועות

 

 .אנו״ ויהודיות נוצרים, שמוסלמיות ״אשרינו: אמרתי

 ?שלום ויעשו שלי החדשה לקבוצה ויגיע אולי הבודהיסטיות? הבודהיסטים עם ומה: חשבתי
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 : שירים, סיפורים, תמונות והגיגיםמדור תרבות

הטווס זנב במופע אלטרואיזם  

  גורן נורית 

 

 

, מחצבה זנבנים בלהקת צפיתי", 00 כביש" בראון מודי של בסדרה, לערך כשנה לפני

 והשפיע אותי עניין יוראית ששמעתי במעט משהו. ביניהם המתרחשת מעניינת ובתקשורת

  .לקרוא להמשיך עלי

. במשותף היחיד בקן ומטפלים ביתם על בהגנה פעולה משתפים, בקבוצות החיים, הזנבנים

 את מאכילים הם. עצמם הם ישבעו בטרם לחבריהם אותו מגישים מזון המוצאים זנבנים

 מהם אחד, אוכלים כולם כאשר. מחסורם לכל ודואגים האחרים הקבוצה חברי של הצאצאים

 במטרה בקול מצייצים הזנבנים, טורף מתקרב כאשר. רעבונו אף על הקבוצה על שומר

 כדי להסתכן מוכנים גם הם. עצמם את חושפים הם שבכך אף, קבוצתם חברי את להזהיר

 מגלות הטבע בעולם חקירות, אכן. במיטבו םאלטרואיז. טורף בידי שנפל קבוצה חבר להציל

 זירה'כ נתפס הטבע שלכאורה למרות זאת, ביותר מעניין באופן האלטרואיזם תופעת את

  . שורד והחזק זה עם זה ונאבקים מתמודדים בה שהפרטים' אגואיסטית

 את המסביר מנגנון תואר במאמר, זהבי אמוץ' פרופ הזואולוג של מאמרו פורסם 1075 -ב

 המודרני בשמו או' הכבדה עקרון' זה למנגנון קרא זהבי. בטבע פרטים בין התקשורת אופני

Costly Signaling Theory ויתויכול את אחרים בפני להציג המעוניין חיים בעל: ומשמעותו ,

 הוא כמה עד, הזן של האחרים לפרטים להדגים מנת על, הכבדה, מסוים מחיר עצמו על נוטל

  . כשיר או בריא, חזק

 רק לא ובעצם גדול הטווס של הצבעוני זנבו. הטווס של זנבו תהיהי זהבי של המוצא נקודת

 הרבה צבעוניותו בשל וגם משקלו בשל גם, קיומו על מכביד אלא שרדותוילה תורם שאינו
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 לשאת ליכולתו הוכחה בעצם מהווה הזכר של והכבד הארוך הזנב. לטורפים אותו החושפת

, אכן) המסר אמינות את משפרת וההכבדה ויכולת כוח זו בדרך משדר הטווס. במעמסה

  ...(.נקבות יותר עם מזדווגים והסימטריים היפים, הגדולים הזנבות עם םהטווסי

, קל כטרף עלי להמר לך כדאי לא: "מודיע הוא לטורף: מהותיות מטרות שלוש זו לתקשורת

 יפות נוצות לו יש מי: "הפוטנציאליות הזוג לבנות". כמוני גבר ולא וחלש מסכן מישהו לך חפש

  !".עלי קטנים כולכם, מכאן תתחפפו: "הזכרים ולשאר "?כמוני וחזק אמיץ ומי? כשלי

 להסבר בניגוד(. זולתנית) אלטרואיסטית התנהגות רבה במידה מסביר' ההכבדה עקרון'

 עקרון' מציע, הכלל טובת למען עצמו מקריב רטהפ לפיו, הקבוצות ברירת של המקובל

 משום, הפרט של יוקרתו את מעלה בקבוצה שההשקעה כך על המבוסס הסבר' ההכבדה

  . מעלותיו את בבירור מסמנת שהיא

 הצליחו, זנבניםה של החברתית בהתנהגותם מפורטות תצפיות באמצעות. לזנבנים נחזור

 להירארכיה הדוק קשר קשורה האלטרואיסטית שההתנהגות הטענה את לבסס ושותפיו זהבי

. סכנה בפני המתריע והוא גבוה במקום הנמצא שומר יש זנבנים קבוצת לכל. החברתית

 בוחר עדיין הוא -זאת למרות, לנוח או מזון טללק יכול אינו לכן במשימתו עסוק השומר

  .  מקומו את לתפוס המנסה זנבן כל מול אל להילחם ומוכן זו בעמדתו להישאר

 מקטינות בזמן בו אך, חי הפרט שבה לחברה התורמות התנהגויות קבוצת היא אלטרואיזם

 טוען הביז' פרופ? זה באופן פועלים למה -כך אכן זה אם. לשרוד הפרט של סיכוייו את

 שזנבן וראינו, זנבנים קבוצות אחרי עקבנו': "ההכבדה מעקרון' ונגזר פשוט שההסבר

 הרעיון בא מכאן. הקבוצה בטובת מהם יותר משקיע חבריו משל גבוה החברתי שמעמדו

, כלומר. לקבוצה חבריו בעיני המשקיע של למעמדו תורמת, הקבוצה בטובת שההשקעה

 את ומגדילה מעמדו את מחזקת שהיא מכיוון הפרט את משרתת האלטרואיסטית ההתנהגות

 יותר מובן עצמית הקרבה מעשה כל, למעשה. בקבוצה האחרים הפרטים בעיני ערכו

  ."ההכבדה עקרון את בחשבון כשלוקחים

 מהתבוננות. האדם בני אצלנו גם קיים הוא, החי בעולם רק קיים אינו' ההכבדה עיקרון'

, זה במנגנון שימוש סביב שאלות ולהעלות התנהגותנו על דללמו נוכל ובטווסים בזנבנים

 סביב, וקבלה נתינה סביב, הכלל ורווחת אישית טובה סביב, לקבוצה/לחברה תרומה סביב

  .ואלטרואיזם אגואיזם

 מוטיבציה בכל חשד הוא, לפתולוגי בריא אלטרואיזם בין הבחין לא( 1015) פרויד

. לעוינות רצון -מתחת המושתת יותר חזק וןרצ מפני הגנה היא כאילו, לאלטרואיזם

 כאחד לאלטרואיזם התייחס( 2006) יאלוםבסיסי זה.  לרצון היפוך לכאורה הינו אלטרואיזם

 אלטרואיזם אין שבעצם מציין( 2004) דלאל ואילו, טיפולית בקבוצה התרפויטיים הגורמים

 בלתי וזה למקבל הנותן בין קשר יהיה שלא הוא כך לשם ההכרחי והתנאי מאחר, צרוף

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
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 ". הקבלה מעשה גם זמנית בו הוא הנתינה מעשה" כי מאמין דלאל. בעליל אפשרי

 אני אותן, טיפולית ובקבוצה האדם בגוף, בטבע תקשורת על למחשבות'  קדימונים' אלה

 . ולפתח ללמוד מנסה

 זנבנים 

 

 

 לחירות עבדות בין: שירים מחזור מתוך

 תמר עיני להמן

* 

ִתי רַ  ִתי ָרִגילָשַמעְׂ  ַעש ֶשל צְׂוָחֹות ִבלְׂ

 כְֶׂשיָָצאִתי ַהחוָצה ָרִאיִתי אֹוָתם.

 .ֶאת ָהֲעגוִרים 

 

 קֹוֵראת ִלי

ָדה אֹוִתי.  ַהֲחמוָלה ֶשיָלְׂ

 תֹוֶסֶסת.

 ֲחִגיַגת ִשכְׂרֹון ֶפֶלא ַהיַַחד

כוִחים. ַחִקים שְׂ ַהִגיַע ִמֶםרְׂ  לְׂ

ַכח ַבַםָןע  ַמה ֶשמִשְׂ
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ַרת ַבגוף ַהֹּלא זֹוֵכר.נֶ   חְׂ

נָק. שֹוֵתק וְׂגֹוֶאה  שֹוֵתק וְׂנֶחְׂ

 ֵמרֹב יָם

 ֵמרֹב ַאֲהָבה

 וַפַחד.

 ֶשֶקט ָעמֹק

ָמֶטיָך, ָאִבי.  ָחרות ִבקְׂ

 ֲעגוֵרי ָאִביב

ָך דותְׂ דֹות יַלְׂ ִציִעים ִמשְׂ  ַמפְׂ

ֵגעַ  ַגעְׂ  ֶשגוִפי ַהֹּלא זֹוֵכר ִמתְׂ

 אֹוָתם.

 יטוכְָׂכל ֶשַאבִ 

 יִָזֵכר ִבי יַַחד ֶשל ֲהֺמָלה

 )וְׂעֹוד ֹלא ָהיִיִתי(

ָחה  ִצוְׂחֹות ִשמְׂ

ָגה, לוחֹות ֶשל ֶערְׂ לוחֹות מְׂ  מְׂ

 וַמָבִטים וכְִׂמיהֹות

 אֹוָתם ֹלא יִָבינו ַהִםִלים.

 

* 

 "ואלו הן הפסולין, המשחק בקביא, והמלוה בריבית, ומפריחי יונים, וסוחרי שביעית..." 

 .סנהדרין פרק ג משנה ג'מסכת 
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יָא  ֺקבְׂ ִתי בְׂ  ֹלא ִשַחקְׂ

ִרִבית, וֵיִתי בְׂ  וְֹׂלא ִהלְׂ

ִתי. ַסלְׂ  ֲאָבל נִפְׂ

ִתי יֹונִים ַרחְׂ  ִהפְׂ

ָשבֹות  וְׂעֹוד ַכָםה ַמחְׂ

יָן ָעמֹק –)ַאַחת ֵמֶהן  ַמעְׂ  ִלצְֹׂלל יַַחד בְׂ

נִיָה  ֵהָעֵלם( –שְׂ  לְׂ

צֹונֹות ַעִזים  רְׂ

רו ִבי. שְׂ  נִקְׂ

ֹלְך ִבי.ֶעבֶ   ד. ֶעֶבד ִכי יִמְׂ

נו ָחק ֶשִשַחקְׂ  ַבִםשְׂ

 ָהיו ַרק ָשחֹר וְָׂלָבן

ָבִעים. ִעוְׂרֹון צְׂ  ָלִקינו בְׂ

ֲאָרה ֵעדות.  וְֹׂלא נִשְׂ

סוָלה.  פְׂ
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 חמנייה

 ליאת אריאל

 

 ַחָםנִיָה ָהיִיִתי ַפַעם

 ֶשֶמש ֶשל

 .ַאַחת

ַעֵקם נַָהגְִׂתי ִמי לְׂ ִסיבוָבה לכְׂצֵ  ַעצְׂ  .לְׂ

 ָעַלי ָהיָה, ָאז ֵאי

ָהנִיף ַקע ֶאת לְׂ ִמיָדה ַהיְֵׂבָשה ַהַקרְׂ ַהצְׂ גוִפי כְׂעֹור ולְׂ  לְׂ

 ,ַהַדק

רֹחַ  ַאַחת ֶרֶגל ַעל  ִלפְׂ

 וְֶׂלֱאגֹר

 וְׂחֹם יִַציבות ַדי

עֹר כְֵׂדי  ,ִלבְׂ

ִעין ִעין. -ַגרְׂ  ַגרְׂ
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 ימי עיון וכנסים

 שלום לכולם,

יים שוחחנו כאן על הכנס "מה עובר למנחה בראש" שהתקיים בעקבות יציאתו לפני כחודש

 של הספר "סיפור קבוצתי" אותו ערכו: רונית שי, הרנן פאבלוקס ואנוכי.

השיח על הכנס ממשיך להדהד בקהילת המטפלים ואני מזמינה אתכם לקרוא את הרשמים 

 ציגה של 'אתר טיפולנט'. של רחלי אסף ביתן, פסיכולוגית קלינית, שהשתתפה בכנס כנ

רחלי היא גם סטודנטית שנה א' במכון ואנו שמחים שאנו זוכים גם לנציגות של הצעירים 

 בחבורה, בניוזלטר זה.

רמתי מאד מההסתכלות שלך, תרחלי מביאה איתה זווית מעניינת וחכמה על מה שהיה. נ

  תודה לך, וברוכה הבאה למכון. 

 תמר

 

 ?"בראש למנחה עובר מה" – וחוויה סקירה

 

 ביתן -רחלי אסף

 

 כותבים מנחים: קבוצתי סיפור: "הספר של הולדתו את ציין?" בראש למנחה עובר מה" הכנס

 החוויה למורכבות, בכך המעוניינים את מכניס, לספר בדומה, הכנס". קבוצות עם דרכם על

 יחשת, הקבוצות עולם את לגלות מתחילה שרק כמי. טיפולית בקבוצה השתתפות של

 מצליח, מכך יותר אך, רהוטה תיאורית בצורה" קבוצה מהי"מ משהו להעביר מצליח שהכנס

 דרך שלי האישית החוויה את לתאר אנסה. לקבוצה כניסה של החווייתי מטעמה לתת

 ובין בפנים בין, לחוד והיות יחד היות בין העת כל שחשתי התנועה דרך וגם והתכנים האווירה

 .בחוץ
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 שונה פתיחה. מלבניים וחלקם עגולים חלקם, שולחנות נפרשו שבו באולם נערך הכנס

 מנחה. אנשים בין להפגיש הניסיון, יחד-ה לעבר לתנועה הניסיון את ומבשרת המעצבת

 ואת הספר עורכי את בירכה חני. ההקדמה לדברי בירן חני את הזמין, פאבלוקס הרנן, הכנס

 הציעה חני. הספר של ייחודיותו את ואהר היא שבו באופן ושיתפה, לאור ליציאתו השותפים

 הוא שבתוכם משמעותיים תהליכים הקורא בפני וחושף מספר פרק לכתוב שבחר מנחה שכל

 ממטופל שנדרש מה את מדגים המנחה, החשיפה בעצם. ולמענה בזכותה, הקבוצה לצד גדל

 גדילה של ךדר ועובר' שבתוכו הילד' את פוגש המנחה גם, מטופל כל כמו. הטיפולית בקבוצה

 או מרוחקת בעמדה מוצב לא המנחה שכן, קרבה יצרה זו המשגה, עבורי. והתפתחות

 כיון המטפל עבור מיוחדת משמעות מקבלת הקבוצה. ומזדהה קרובה בעמדה אלא, מנותקת

, המנחים גם אלא, וגדלים שמקבלים אלו הם המשתתפים רק לא. עליו השפעה בעלת שהיא

 מה' השאלה עם אמיץ קשר קשורה'? בראש למנחה עובר מה' השאלה. המרצים, הכותבים

 ? בנפש? בלב – לומר ניתן ואולי'? בראש למטופל עובר

. זה מסמך בסוף מופיעים אלו. פרק כל מילים במספר ותיארה הפרקים כותבי את סקרה חני

, קבוצתית ואנליטיקאית במוסיקה מטפלת, להמן עיני תמר המרצה הוצגה, מכן לאחר

 .הספר של ראשיתה העורכת

 

 ?"המובטחת הארץ אל" – קבוצה מנחי של מסעם – להמן עיני תמר מאת הרצאה

 והנחייתה קבוצה יצירת בתהליך העוסקת עבודה, תמר של עבודתה את פרשה ההרצאה

-בקו, תמר של פרשנותה לפי) העם את להנהיג הנבחר, ומשה ישראל עם של סיפורו דרך

 היה, ליבי תשומת את שלכד מה, התוכן לפני עוד. שראלי לארץ בדרך(, אלוהים עם הנחיה

 שהיה הרב העניין על סיפרה תמר. וקרובה מרגיעה מנגינה כמעין לי שנשמע תמר של קולה

 הובילה ההרצאה לאורך. כילדה הדמיוני חברה, משה של הנערצת בדמותו ומתמיד מאז לה

 התהליכים בין והשוואה פירוט של פשוטה ולא ארוכה דרך, מאזינים/המשתתפים, אותנו

 עוד נוצר וכמו אלוהים מול משה על ;העם מול משה על ;משה מול העם על ;העם על שעברו

 ההרצאה לאורך. מאלו אחד כל עם יחסים פיתחנו, מאזינים/המשתתפים, אנו גם שבו רובד

 ההרצאה מתוך אחת נקודה אציג. והתרחקות התקרבות, עצמה על שחזרה תנועה חשתי

 בכניסה התנועה את שמזכירה, זו בתנועה דרכה ואדון( בספר כמובן מופיע לאהמ הפרק)

 . לקבוצה

 בקשיים נתקל במהלכו. ומייגע ארוך תהליך היה העם כמנהיג משה של תפקידו ביסוס תהליך

 קיבלו) הם אף התנבאו, ומידד אלדד, אנשים שני, מסוימת בנקודה. קשות ובדילמות רבים

 בן יהושע". אישור" ללא התנבאו שהשניים למשה לספר רץ הנערים אחד(. הנבואה יכולת את

 השניים של בהתנבאותם ראה לא משה, לעומתו. אותם לכלוא הציע, משה של ימינו יד, נון

 בתוכו לגלות יוכל, מראש לכך יועד שלא מי שגם כך על לברך בחר משה. להיפך אלא, איום
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 .  למנהיג להפוך היכולת את

 את הרגשתי, מחד. בהרצאה שחשתי המורכבת החוויה אל אותי וחיבר לי קסם זה סיפור

 ביסוס, קבוצה וגיבוש יצירה של כתהליך מצרים יציאת תהליך את לראות תמר של ההזמנה

. ולקרבה לקשר, פתרונות על ומתן למשא, רבים לקולות פוטנציאל בו שיש תהליך. עם של

 של סיפור הינו ישראל עם של כינונו יפורס שהרי עזה ניגודיות של תחושה בי הדהדה, מאידך

 עם/חברה/קבוצה כל של כינונה סיפור זה האין אך. העמים שאר מכל עצמו המבדיל עם

 בקבוצה השונים הקולות את יחד להחזיק הניסיון בין זה ניגוד להחזיק ניתן איך? היא באשר

 את ולשמוע רלחזו חיפשתי? לקבוצה שייך שלא מי של ההדרה לומר שלא, ההבדלה לבין

 למעשה: "הבאות המילים את ושמעתי, מחדש להתחבר חיפשתי אולי, תמר של דבריה

 אלו דברים". הגבולות על שיחליטו הם, העם, הקבוצה אלא, שמימי צו לא הן הארץ גבולות

, ודיאלוג בדיון, מתמדת בתנועה הם גם נמצאים הגבולות. וסקרנות בטחון לתחושת לי גרמו

. וריחוק קרבה בין לנוע להמשיך בטחון של מידה לי השיבה זו גמישות. התפתחותי בתהליך

 ובין, קשה ואף זרה היא שעבורי שפה, האחר של שפתו שמעוררת הסגירות בין  לנוע

 גם, מקראית-עברית גם לדבר תמר של היכולת כי ייתכן. עוד להכיר רצון ואף לקרבה פתיחות

, כך. בתנועה להיות, לחזור, ללכת, להקשיב לי אפשרה, אנושית-עברית וגם טיפולית-עברית

 המפגש. במעגל פוגש שהוא השפות ובין שלו השפה בין נע אחד כל, קבוצה של בדינאמיקה

 אני, כך. אחת משפה יותר יש בך שגם לפגוש, עצמך את מחדש לפגוש הזדמנות מאפשר

 .אחר( גם) ממקום, שוב משה על חושבת עצמי את מצאתי

 http://bit.ly/1CJBdonלהמשך הסקירה 

 

 

 

 -(AGPA) קבוצתי לטיפול האמריקאית האגודה של השנתי הכנס על דיווח

5102 

 

 נברגחיים וי

 

 אחד היה זה. 2015 פברואר בסוף פרנציסקו -בסן התקיים  AGPA של השנתי הכנס

 היקשרות' היה הכנס נושא. כנס םבקד 670, משתתפים 1100: האגודה של הגדולים הכנסים

 '.קבוצתי וטיפול

 סטודנטיות 3 הגיעו שלי הדוקטורט מתכנית. ואני רובי רק מהמכון השתתפו השנה

 וגם השתתפו התכנית של ות/המורים מצוות. מאינדונזיה ואחת מסינגפור אחד, ישראליות

http://bit.ly/1CJBdon
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 ורוית שכטמן יפיצ(, סעיד נימר עם יחד הגדולה הקבוצה את שהנחה) פרידמן רובי הציגו

 . ראופמן

 ות/משתתפים בהן מקבילות סדנאות שתי יש בו כנס קדם קדם של אחד יום כ"בד כולל הכנס

 שלו הספר שאת, וואלין דיויד הסדנאות אחת את הנחה השנה. ה/איש 200-כ

"ATTACHMENT IN PSYCHOTHERAPY "(. מומלץ) הדוקטורט בתכנית לומדים אנחנו! 

 אחד כל כאשר, קטנה בקבוצה קבוצתית נמיקהיבד משתתפים בו, נסכ -קדם מתקיים כ"אח

 קבוצה מנחה אני. חזקה התנסות כלל בדרך זו. מנחה אותו עם קבוצה באותה יומיים נמצא

 לצפות היה תפקידי, כנס הקדם של עדהובו חבר היותי עקב השנה אך, בכנס רבות שנים כזו

 ,(שאצלנו מזו שונה ב"בארה איכותה בקרת, רואים שאתם כפי) הקבוצות ממנחי בכמה

 בין התייעצות לצורך ,המפגשים בין בהפסקות הללו מהמנחים כמה של שולחן ולהנחות

 (. הישראלים בכנסים גם לאמץ שכדאי רעיון) בעזרה צורך שיש במקרים וסיוע עמיתים

 עין מכנס ן/היכרתם ן/מכם שחלק זייסל אליוט ידי על ניתנה הכנס -קדם של הפתיחה הרצאת

 מחשבות ומסעירה השראה מעוררת, מרשימה הרצאה תהיהי זו. שנים כמה לפני גדי

 מחקר וממסע' המערב כיבוש' של האמריקאית מההיסטוריה דוגמה נתן הוא בה, ורגשות

 .מנהיגות ועל קבוצתית מיקהאדינ על ללמוד כדי רטיקהאבאנט

 

. מקבילים מושבים מאד בהבהר, ופאנלים סדנאות, הרצאות ובו ימים 3 נמשך עצמו הכנס

 הסטודנטים על שלו המפורסם הניסוי שאת, זימברדו ידי על ניתנה במליאה ההרצאות אחת

 עבר זימברדו. מכירים כולם, סטנפורד אוניברסיטת במרתפי ואסירים סוהרים ששימשו

 לעודד איך בשאלה לעיסוק, רוע מעשי לעשות רגילים לאנשים גורם מה בשאלה מעיסוק

  .גבורה מעשי לעשות יליםרג אנשים

 

 הטיפול את לייצג כמוהו שאין, יאלום מאשר אחר לא היה, למחרת במליאה שהופיע מי

 הוא'. הקבוצות עולם של ך"התנ' הוא -לשץ׳ מולין עם יחד שלו ושהספר באמריקה הקבוצתי

 באינטרנט לקבוצות התייחס הוא השאלות באחת. הרצאה לתת מאשר להתראיין העדיף

  ! נחת איזה. זה בהקשר מוזכר שמי את שומע אני ופתאום

 

 כתבתי עליו הנושא, באינטרנט קבוצות על עמיתים שני עם יחד בפאנל הצגתי הכנס במסגרת

 את הציגה ברון שרי. באינטרנט הדינמיקה של התיאורטי הצד את הצגתי אני. ספר גם

 הפרקטית הזוית את יגהצ הסיונג ובוב אונליין טיפול של בהקשר שעולות האתיות השאלות

  .דוגמאות עם

 

 עבורי שהיו שתיים על לספר רוצה אני, בכנס שהשתתפתי וההרצאות הסדנאות שלל מתוך
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 שלה הספר את שגם מרמרוש שרי של הרצאה תהיהי האחת: במיוחד משמעותיות

attachment in group psychotherapy  הוא וגם הדוקטורט בתכנית לומדים אנואותו 

 משחקי דרך הדגמה וכללה ומרשימה מאורגנת יתהיה שלה ההרצאה. ותרבי מומלץ

  .נמנע היקשרות סגנון בעל משתתף עם קבוצה של תפקידים

 של השירים בין מעניין חיבור שיצר, שילדס ווקר עם יתהיה השתתפתי בה מעניינת סדנה

 פרוסט לש היפים השירים אחד קרא שהוא לאחר. ביון של reverie-ה לבין פרוסט רוברט

 והעלינו ספירלית בקבוצה ישבנו .(במיוחד עלי האהובים האמריקאים המשוררים אחד)

  . 'החברתי החלום מטריצת' את לי הזכירה שקצת מיוחדת חוויה תהיהי זו. לשיר אסוציאציות

 

 בשלושה הכנס לאורך מתקיימת היא. ונימר רובי ידי על הונחתה בכנס הגדולה הקבוצה

 בניגוד. הכנס בסוף וחצי שעתיים של והאחרון בצהריים ורבע שעה של שניים, מושבים

 משתתפים הכנס -באי כל לא ולכן אחרים רועיםילא במקביל מתקיימת היא, אחרים לארגונים

 בקבוצה וירהוהא. איש 300-כ של מרשימה נוכחות יתהיה הראשון במפגש, זאת עם. בה

 החברה של בכנס יתהישה קטואליתוהקונפלי המתוחה מהאווירה מאד שונה הזו הגדולה

 בגלל אולי, אוהד לישראל היחס וגם, ות/זוכרים ן/מכם שרבים בליסבון אנליטית הגרופ

 קושי הורגש, הראשונים המפגשים בשני. הקבוצתיים המטפלים בין יהודים של הרב המספר

 מעולה היה האחרון המפגש אך, הגדולה הקבוצה של' המשחקים מגרש'ל כנסילה

-יהודים, זרים-אמריקאים, מבוגרים-צעירים) שונות קבוצות -תת בין אמיתי דיאלוג רוהתאפש

 מול קבוצתית אנליזה) הגדולה לקבוצה שונות מגישות באים ונימר רובי(. יהודים לא

 היו. פורה היה( וערבי ביהודי שמדובר העובדה וכמובן) ביניהם הפעולה ושיתוף( טביסטוק

 מסכים הייתי) האמריקאי בכנס כה עד שחוו ביותר כטוב וןהאחר המפגש את שהכתירו כאלו

 (-: שנים כתשע לפני זו קבוצה הנחינו ואני שמרתה העובדה לולא איתם

 

 -הקבוצתי הטיפול בתחום והכשרה לחינוך בולטת תרומה על שקיבלתי הפרס הענקת טקס

 גם שלי ורטהדוקט תכנית פתיחת על להודיע ההזדמנות את ניצלתי. מאד מרגש עבורי היה

 שכבר ות/המורים. הבאה השנה של באביב הראשון המחזור את לפתוח והומק אני. בארה״ב

  .בארה״ב המנחים מטובי הם בארה״ב זו בתכנית ללמד הסכימו

 

  .הבאה בשנה יורק בניו השנתי בכנס ן/לראותכם הומקו

 חיים

, יאלום ואת זימברדו את מציגה שלה תמונות מצרף אני. הכנס ר"יו יתהיה, מרתה, אשתי. ב.נ

  .יאלום את ארחנובה  הערב מארוחתתמונה  וכן
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 מדור אורחים

 לגברים טיפולית לקבוצה נכנס כשאותלו

 תמיר אשמן

 מטופליי כל לפתע, שיחלפו ובימים, גשר בתיאטרון' אותלו' ההצגה את לראות הלכתי

 שבו העמוק במקום עוסקת ההצגה'. אותלו' של גלסו נהפכנו, אני גם וכך הגברים בקבוצות

, זעם, חרדות - וקלסטרופובי אובססיבי ונהיה שליטה מאבד האדם של' הפנימי התיאטרון'

 כה חוויה. שבאהבה והפגיעות התשוקה את ולהכיל לשאת מהקושי הנובעים ורכושנות קנאה

 . קבוצתי בטיפול שעוסק מי לכל מוכרת

 בוגר, המפקד, הגבר. הגברי הייצור פס של תבנית או טיפיארכ מעין, צבא איש הוא, אותלו

, מזג וחם אדם אוהב, מצומצם רגשי מילים אוצר בעל, חזק, גס, מסוקס, המובחרות היחידות

 של קלאסי טיפיארכ, דסדמונה ניצבת לעומתו. השחור הקפה של ממרירותו בוקר כל שנהנה
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 באותלו לבהות, אהובה עם לשחק אהי כמיהתה, ילדה כמו תמימה, צחה, לבנה. נשיות

 בדסדמונה מתאהב אותלו. קיומה של הנאיביות הפנטזיות מרפסת מתוך מסתכלת כשהיא

 גבר בין אסורה אהבה על סיפור עוד, כביכול. השחור בלוחם מתאהבת דסדמונה, הלבנה

 - נוסף גבר של בדמותו תפנית מקבלת העלילה אבל'. השמש תחת חדש אין' כמו, ואישה

 . ויאג

 והתמסרותו פגיעותו מפני" הגבר על להגן" הבאים האמון וחוסר החרדה קולות את מייצג יאגו

 בסיפורים, אותלו של המפוחד האגו בעירת את לתחזק מקפיד הוא. האהבה של לבולענותה

 ואהבה זוגיות של' העדן גן'מ הזוג את זורק ובכך דסדמונה של בגידתה על מומצאים

 של בעיניו. והחרדה הרכושנות, התחרות, הספק, הקנאה שולטת ושב קיום לעבר, מתמסרת

. לחנקה, לה לבוז יש -הנשיות כמו, והפגיעות הפגיעות לעבר השער הינה ההתאהבות יאגו

 . לגברים היא נועדה ולא, הנשים של נחלתן היא הפגיעות

 ותלוא של העלילה זה במקום, הטיפוליות בקבוצות פוגש אני אותם רבים לגברים בדומה

 האובססיביות המחשבות. ולשעמום לריקנות מקום מפנים הקרב ולהט הריגוש. מסתבכת

 ריגוש" של כוזבות תחושות לו ומספקות השקט רגעי את ממלאות, יאגו" חברו" לו שמספק

 עם הקבוצתית בעבודה הרבה פוגש שאני משהו ממחישה ההצגה, בעיני". מלחמה ולהט

 הקבוצתיים' ועכשיו כאן'ב והשגרה השעמום את להכיל ,הגברים, שלנו הקושי את -גברים

 . לקבוצה מחוץ משפחתיים-הזוגיים ובחיים

. הגברים קבוצות דרך משתקפת, הישראלית בחברה הגברים של המגדרית הסוציאליזציה

 לא מגיעים - הקונקרטיות, החיצוניות המלחמות עם להתמודד חונכנו אשר, הגברים אנחנו

, מילדות, כבנים אותנו מחנכים. והמבעבעת היצרית נפשנו של ימיותהפנ למלחמות מצוידים

. אדם בבני שלנו ובתלות הרגשיים בצרכים להתבייש, לחולשה לבוז, לכאב ולהתנכר לתקוף

 ננטשים אנו וכך. פגיעותו כלפי מבזה יחס מפנים!!!" תבכה אל" לו צועק אביו אשר בן אותו

 מבפנים הגוף את הורסת החרדה שבו, שפה נטול פנימי עולם תחת מובסים, מגן חסרי

 .חוץ כלפי – זעם התקפי במרירות ומטיחה

 הן. אותלו של במוחו שליטה מאבדות, באותלו שתל שיאגו הבגידה ומחשבות הספק זרעי

 עובר אותלו, הנפשית ברמה, למעשה. אותלו של עולמו על המשתלט רעיל צמח כמו גדלות

 . חרדה התקף

 אסור לגברים. חברתית והכרה תוקף מקבלת לא היא, לחרדה מקום ןאי הגברים של בעולמם

, כך. עזרה לבקש נסתר חברתי בציווי, לנו אסור. וחרדים מפחדים, סובלים שהם להודות

 של וכדרכן לו קרובים אנשים עם אותו לחלוק אפשרות ללא, הפנימי עולמו בתוך כלוא אותלו
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 יחסים של במושגים או, טיפוליים במושגים. גופו את וחורכות תוקפות הן, מודחקות חרדות

, לאויב ברגע נהפכה האהובה דסדמונה, אותלו של בעולמו! דרמתי רגע זהו, אישיים -בין

 רגעים. בשברונו אותו המסכנת זו והיא בה ליבו את קשר הוא. קיומו עצם על מוחשי לאיום

 .חייהם את" סתהור-בונה"ה האישה על בקבוצה המספרים רבים מטופלים לי שהזכירו

 הייתה המחזה עלילת. להתרה מאוד קשה נצחי פרדוקס זהו? באויב אמון לתת ניתן איך

, זוגו בבת, לרגע באויבת דווקא אמון לתת לומד היה אותלו אם, שונה באופן מסתיימת

 ...תיתמך, בקבוצה ושתף בחבריך אמון תן אז, בה לא ואם... בבגידה הנחשדת

 הפיזי כוחו. ובחשיפה בשיתוף מאמין ואינו תמיכה מערכות חסר, רבים לגברים בדומה אותלו

, הזולת את ולשתף אמון לתת יכולת ובהעדר המרעילות מחשבותיו כובד תחת מוכרע, הרב

 לגברים בדומה, בחייו למד אותלו. מבפנים מתחיל הזעם התקף -ומוצף לכלוא הופך הוא

 השלכתה באמצעות היא, ניםמבפ הסוערת האובססיה לוויסות היחידה שהדרך, רבים

 . יצרי פורקן לשם שימוש בו לעשות שניתן, פנים חסר לאובייקט הנהפכת, אשתו על והטחתה

 לגבר הערתי שבועות כמה לפני. גברים בקבוצות הטיפול מתהליך חלק הם שכאלו רגעים

 את הוריד הגבר. ברצף שלישי שבוע כבר שאיחר כך על, גברים בקבוצת( שנים שלוש) ותיק

 תמיד אתה, נגדי אתה, אותי מחפש תמיד אתה: "ובצעקות בשצף בי להטיח והחל משקפיו

 להטיח ימשיך שהוא שאסכים ואמרתי עליו הסתכלתי?!". עלי עף אתה מה, זה את לי עושה

 משקפי את שוב והרכיב הסכים הגבר. משקפיו את יחזיר שהוא בתנאי רק, עלי עצמו את

. אותי להתקיף להמשיך היה יכול לא כבר הוא, משקפיו תא הרכיב שהוא מרגע. שלו הראיה

, אז". בעדי שאתה: "השיב והוא?" רואה אתה מה, עיני לתוך מסתכל כשאתה: "אותו שאלתי

 לאחר, האחרונים בשבועות עובר הוא אותו האונים ובחוסר בכאב ולשתף לבכות החל הוא

 אני, הגברים בקבוצת מטפל ישאנ שנה עשרים אחרי. ממנו נפרדת היא כי לו הודיע שאשתו

 יחסי'מ במעבר קורה, גברים עם הטיפולית בעבודה והמרפא המהותי החלק כי לומר יכול

 סובייקטים בין יחסים אל -'השלכה'ו' העברה' תהליכי על המבוססת ותקשורת' אובייקט

 . טיתאאמפ והקשבה דיאלוג על המבוססים, פגיעים

 אותו לימד החברתי חינוכו כשכל, אובססיבית קנאה ירגע באותם לאותלו לו נותר כבר מה אז

 כדי שלנו והגברים הבנים את מציידים אנחנו כלים באיזה? רגשותיו את ולהסתיר להתגבר

 בכרוניקה שכמו, החברה של אחריותה ומה? הרסנית שאינה בצורה הרגשי עולמם את לווסת

 ? המגדריות והנורמות טההשלי מזבח על בנייה מיטב את מקריבה, מראש -הצפוי מוות של

 אביב בתל גליקמן במרכז -במשפחה באלימות מטפל, סוציאלי עובד, אשמן תמיר - הכותב

 . אביב תל באוניברסיטת -הישראלי בגבר לטיפול ומרצה
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 : לכתבה של תמיר אשמן הדהוד

 יים וינברגח

הכתבה של תמיר אשמן מתארת היטב את העולם הגברי הישראלי המתכחש לרגשות 

לחולשה ושבוי במיתוסים של ה'צבר החזק'. היא יכולה לתרום למנחי קבוצות גברים בהבנת ו

אלא, חסר לי בכתבה התייחסות למימד חברתי נוסף  העולם הפנימי של הגברים בקבוצתם.

מושרש היטב בעולם הגברי, והוא האלמנט הרכושני. יש  לנו, הגברים, הנחה נסתרת 

ולא ניתן לאף אחד ״להשתמש״ בהן. זו אמונה מצ׳ואיסטית שהנשים הן ״שלנו״, הן רכושנו 

עמוקה, שגם גברים ״ליברלים״ מתקשים להשתחרר ממנה. בסופו של דבר, אמונה זו היא 

שהרי  -שמובילה את אותלו לרצוח את דסדמונה. אמונה זו דוחפת גברים לאלימות נגד נשים

 ם פגועים וכועסים.יש להם זכות לעשות ב"רכושם" מה שהם רוצים, במיוחד כשה

 

 

 HIV סטטוס מעורבי לזוגות קבוצה

 סלייטר ואילון פיגין רנה ר"ד

 HIV נשאי שהנם גברים  של, האחת. מועד -וקצרות סגורות קבוצות שתי הנחנו לאחרונה

. בריא והשני HIV נשא הזוג מבני אחד שבהם, סטאטוס מעורבי גברים זוגות של, והשנייה

HIV בחברה מאוד קשה סטיגמה עדיין עליה קיימת אך, כרונית הינה שכיום, מין מחלת היא 

 .הכללית

 של ההיצע את להרחיב הועד מתוכנית כחלק באיידס למלחמה הועד ביוזמת הוקמו הקבוצות

 קבוצה, מבוגרים HIV לנשאי קבוצות כמו, שלו היעד לאוכלוסיות המוצעות, התמיכה -קבוצות

, ועוד צעירים גייז קבוצת, האתיופית לאוכלוסייה עדתהמיו קבוצה, נשים קבוצת, נשאים להורי

 מחלות עם מתמודדים של לצרכיהם מענה לתת שמטרתה', ורובל רות קרן' עם בשיתוף

 קיבלו(, הנשאים' )החיוביים' הזוג בני, השנייה בקבוצה. וולונטריות היו הקבוצות. כרוניות

 .לא או להצטרף אם לבחור ויכלו שלהם הפרטניות מהמטפלות הקבוצות פתיחת על מידע

 בכל ולהתלבט לשתף המשתתפים יוכלו שבו מרחב ליצור הייתה המטרה, הקבוצות בשתי

. הנשאות בצל המתקיימים החיים בבניית ולעסוק HIV עם שלהם להתמודדות הנוגע
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 המבטאת ההידבקות חשיפת הינה, המשתתפים את המעסיקה המרכזית שהתמה התרשמנו

 .רגשית מאד כטעונה ונמצאה סביבהה עם הגומלין יחסי את

 סביב הפנימי -הרגשי שהעולם מצאנו(, בלבד HIV נשאי הנחינו שבה) הראשונה בקבוצה

HIV בו לגעת שמבלי גם למדנו, זאת עם. פשוטה אינה אליו והגישה מאד מבוצר הינו 

 הגומלין וביחסי החשיפה בשאלת לעסוק, החדשה הזהות את לבדוק קשה, אליו ולהתחבר

 קיימת, מכאן. אישיות בחירות לעשות אחריות לקחת וקשה לסטיגמה בהקשר הסביבה עם

 ומדיאלוג מחשיפה שלהם הנמנעת בהתנהגות  הסטיגמטית הסביבה את להאשים נטייה

 ערכי שנוי לעבור רבים במקרים צריכים  שנשאים מצאנו, בנוסף. הרגשי העולם סביב פנימי

 הסטיגמטית המחלה תפיסת את בעצמם מוהפני והמשתתפים מאחר, המחלה בתפיסת

 בקבוצה. עבורם אדקווטית או להם נוחה אינה זו שתפיסה מוצאים הם וכיום שחלו מלפני

 ורקמה הרגשי בעולם ולגעת  החומה את לסדוק הצליחה הקבוצה, הנשאים של, הראשונה

 .הסביבה עם והיחסים החשיפה נושא עם להתמודד להתחיל יכלו הם בו מקום

, גברים כולם) משתתפים שמונה דהיינו, גייז זוגות ארבעה השתתפו בה, השנייה בקבוצה

 להתחבר קושי אותו את מצאנו(, בריא השני הזוג ובן, HIV נשא היה הזוג מבני כשאחד

 מפגשי, בתחילה. נוספים דברים למדנו, זאת עם. הכלוא אך הרגיש, הפנימי בעולם ולגעת

  ובהתנגדות ואישי משתף לדיבור בהתנגדות רבות םפעמי חשנו. פשוטים לא היו הקבוצה

, חיצוני' נגיף' בנו רואים שהם הרגשה לעיתים לנו נתנו המשתתפים. כלפינו מופנית שהייתה

 העולם את עבורם מייצגים שאנו יתהיה התחושה. מפניו להתגונן המנסה לגוף שחדר, זר

 חברי התקרבו, במקביל. בלתמק כלא ידם על הנתפסת הסביבה את המייצג, הבריא, החיצוני

 לסדוק תצליחו לא: "מסר לנו להעביר מנת על כאילו, מולנו ככוח והתאחדו לשני אחד הקבוצה

 אלא, כיום בעיה לא בעצם הוא HIV, תקיף מסר אותו לפי". הרגשי העולם חי בו המבצר את

 ולהתבונן עתלג צורך אין ולכן ביום שניים או כדור בעזרת עימה להתמודד שקל כרונית מחלה

 . היומיומית וההתמודדות ההתנהגות על  ובהשלכות בתחושות, ברגשות

 ושיתפו שלהם המיניות הפרקטיקות על גלוי יותר בדיבור הזוגות החלו, הרביעי במפגש

 מונוגמית-לא זוגיות יש מהזוגות לאילו דובר, לדוגמא -לכן קודם ידועים היו שלא בפרטים

 מעט שיחה לנהל היה ואפשר" ירדו הקונדומים" שבה פגישהכ זו הגדרנו אנו"(. פתוחה)"

 בפרקטיקות השיתוף: להתקרב והומואית גברית מאוד דרך זו תהיהי, זאת עם. מוגנת פחות

 להתקרב מיידית דרך מהווה מין שבו עולם, הגברי ואולי ההומואי לעולם מראה היה המיניות

 ולנו להם שהרגיש, המשתתפים בין הדיבור למרות, ואכן. הרגשי השיתוף את מקדים והוא

 ביקשנו הראשונות בפגישות באחת. הרגשי המימד של דחייה יתהיה עדיין, קרוב יותר

 על להם שנודע מאז, זו בתקופה שלהם הזוגיות לתיאור מטאפורות מהמשתתפים
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 תהיהי מכן לאחר מייד אך", מבצר"ו" בודד -אי" היו שעלו המיידיות פורותאהמט. ההידבקות

 מה, והקבוצה הפרט של החלשה מהווה, שלהן האזכור עצם שאפילו ותחושה מהן גהנסי

" ידידותי טניס משחק" תהיהי אחרת מטאפורה. עימן עבודה לעשות היכולת את שהשתיק

 במצב נמצאים הזוגות כמה עד המחישה זו מטאפורה"; ביציעים צופים אין שבו" באצטדיון

 חסרה אך, פחות מי יותר מי -תומך, מגן, מפרגן, ידותייד  משחק ביניהם קיים אחד מצד: עדין

 .מצבם על דבר יודעת שאינה הסביבה מצד תמיכה

 משתתפים עבור והן המנחים עבורנו הן, ומעיקה קשה להיות והפכה, נמשכה ההשתקה

, השביעי במפגש. הקבוצתית האווירה את, ונדירים בודדים ברגעים, לאתגר שניסו בודדים

 שהינו, אחד שמנחה בעוד: המנחים בינינו פיצול תהיהי והתוצאה שיאהל ההשתקה הגיעה

 הקבוצה התוותה שאותו לכיוון להתכוונן ניסה, בעצמו והומו למשתתפים בגילו הקרוב גבר

, האחרת המנחה עצמה מצאה; נמצאים הם שבו במקום המשתתפים אל להתחבר רצון מתוך

 שעשינו הדיבור. לחלוטין מושתקת, משמעותית מהמשתתפים המבוגרת סטרייטית אישה

 שהשתיקה הבנו. השמיני במפגש לקרות משמעותית לתפנית אפשר, המפגש בתום בינינו

 הם בעבר: בהווה והן בעבר הן, המשתתפים של השתיקה את משקפת המנחה חוותה אותה

 של ארוך תהליך לאחר ורק שלהם המינית הנטייה על הגלוי הדיבור את להשתיק צריכים היו

 בשל, שוב מושתקים עצמם את המשתתפים מוצאים, בהווה. עליה לדבר יכלו,מהארון ציאהי

 למצב הפוך מצב, בקבוצה אפוא נוצר. HIV על הכללית בחברה הקיימת הקשה הסטיגמה

 הרי, בים"להט הינם 10 -מ 1, בכללותה שבחברה לומר שמקובל בעוד: הכללית בחברה

 אחת, אחת ואישה( אחד ומנחה משתתפים שמונה) הומואים גברים תשעה היינו שבקבוצה

 .הושתק האותנטי שקולה, מעשר

' ועכשיו כאן'ה על וגלוי פתוח באופן להתבונן, הראשונה בפעם, לקבוצה אפשר כך על הדיבור

 מולנו שעמדה האחידה הקבוצתית החזית להתפרק החלה, פלא באורח, ופתאום, הקבוצתי

 דיאלוג התאפשר. פנימה משתתף כל של ותנטיהא הקול את להביא היכולת את ושחסמה

 אשר, שלו הנשאות את תופס מהם אחד כל שבה הדרך על, משתתפים שני בין ומרגש יפה

 הפגישות שתי. משמעותית דרך פריצת שחווינו להבנה, המפגש של בסופו אותנו הביא

 רצון מתוך, פנימית ועבודה שיתוף של פתוחה באווירה התאפיינו אכן הקבוצה של האחרונות

 .לכולנו שנשאר המשותף הזמן את למצות

 גדולה היא הבריא הזוג לבן הנשא הזוג בן בין התלות כי למדנו אלו קבוצות עם מעבודתנו

 מכיוון, הנשאות עם להתמודדות הקשורים זוגיים עניינים מפתיחת גדולה חרדה ושישנה

 אפילו ואולי בזוגיות קשייםל להוביל עלולה(, בקבוצה, פומבית כשהיא בוודאי) זו שפתיחה

 על יותר עוד מקשה זוגות עם הקבוצתית העבודה כי לראות ניתן מכאן. לבד להישארות
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 ויש עוגן מהווה זוגיות, כאלה זוגיות שבתנאי, הבנו עוד. הרגשי לעולם בקבוצה התחברות

 מוגבלת כך כל היא החיצונית שהתמיכה  העובדה לאור במיוחד, אותו לשמר עמוק רצון

, הינם הנשאים של החיים משחק על מסתכלת הסביבה שמהם" היציעים"ה כאשר, ומבודדת

 התקדמות שחלה שבעוד לכך ביותר עוצמתית המחשה קיבלנו, לבסוף. ריקים, רבה במידה

 חיים המאפשר כרוני למצב הנשאות את שהופך טיפול, בנשאים הרפואי בטיפול משמעותית

 השתנו לא איידס/ HIVל בנוגע החברתיות הסטיגמותש הרי, מלא ותפקוד ועשירים מלאים

 שהם תמיכה קבלת מעצמם למנוע וכך" בודד -אי" בתוך להסתגר לנשאים גורמות והן כמעט

 .לה זקוקים כך כל

 

 הכותבים:

עוסקת בהוראה ובטיפול בתחום הבריאות והשיקום, בביה"ס לעבודה  ד"ר רנה פיגין

ת להנחיית קבוצות וחברה בצוות הבכיר של קרן רות סוציאלית באונ' ת"א, חברת סגל התוכני

 ורובל העוסק במחלות כרוניות.

עוסק בייעוץ, הדרכה והנחיית קבוצות בארגונים, חבר סגל התוכנית להנחיית  אילון סלייטר

 קבוצות בביה"ס לעבודה סוציאלית באונ' ת"א.

 

 

 

 

 ?הראשונה בפעם משהו עשית האחרונה בפעם מתי

 

 ם עשיתי משהו שמעולם לא עשיתילפני שלושה ימי

 אריק מוס

 התחפשתי בפורים! -לפני שלושה ימים עשיתי משהו שמעולם לא עשיתי 

הייתכן שאף פעם בחיי לא התחפשתי? אכן כן: מעולם לא אהבתי תחפושות, מסכות, לא 
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 סובל איפור על פני, ליצנים לא מצחיקים אותי, אפילו לא ליצנים רפואיים שמטרתם נאצלת.

יצאה כבר לקפה השכונתי, בו חיכו לי גם  ום הפורים האחרון התעוררתי מאוחר. אשתיבי

בתי, חתני ושני נכדיי הקטנים, יחד עם יושביו הקבועים. ידעתי שבחוץ יהיו המון ילדים 

 מחופשים, חלק מההורים גם כן, רעש, המולה, קפצונים. איכס!

העין קלטתי פתאום עניבה ישנה אולם, יצאתי מהמיטה ופניתי לארון הבגדים. בזוית 

יורק לפני חמישים שנה. הוצאתי חולצת צווארון מכופתרת וניסיתי.  -שהבאתי איתי מניו

בהתחלה לא זכרתי בכלל איך קושרים עניבה )למרות שכך נהגתי להתלבש כל חיי בארה"ב(, 

 אבל הגוף זכר כנראה ואכן הצלחתי. לקחתי את ז׳קט הקורדרוי הכחול, אותו לבשתי

לאחרונה לחתונת בתי ולבסוף, הורדתי ממתלה הכובעים בכניסה כובע בורסלינו אלגנטי 

שהיה שייך לחמי ואשתי לא הייתה מסוגלת להפטר ממנו... הורדתי את השוליים מלפנים, 

 הרמתי אותם מאחור והבטתי במראה.

 מי הדמות המוזרה הנשקפת ממנה?

סורבל שלי, בו נעזרתי חודשים רבים, ואז, כשרק לאחרונה השתחררתי מכסא הגלגלים המ

ירדתי לאיטי במדרגות וצעדתי לכיוון בית הקפה. נהניתי לעמוד זקוף, אלגנטי והדור. בדרכי 

עברו על פני כמה מדיירי הרחוב שלא בירכו אותי לשלום. הם פשוט לא זיהו אותי... גם אשתי 

ק"? יושביו הקבועים של לא זיהתה אותי מיד. הנכד שלי שאל: ״סבא, למה אתה לבוש מצחי

יורק או לונדון, אל לב כפר סבא... אז, -בית הקפה הביטו בזר האלגנטי שכאילו צנח מניו 

אחת הנשים קראה :״אלוהים, זה אריק"!  השנייה אמרה: "הייתי מתחילה איתך, אם לא 

הייתי יודעת שאתה תפוס״. בעל בית הקפה אמר :״מה, זה ליאונרדו כהן״ ? ואני התחלתי 

 ..."Susanne takes you down to a place by the riverלשיר את: " 

בתי, שתמיד דואגת שאביה יביך אותה בדיבור או מעשה חייכה והתחילה לצלם! בעל 

 החומוסיה הדרוזית הסמוכה הביט בי בחיבה ואמר: ״פורים, אהה"?

 ן הייתה זו התחפושת הראשונה שלי.אכ
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 אחווה

 ליאת אריאל

 פאס אוקטביו/ אחווה

 

ָצִרים: ָאָדם ֲאנִי  יַָמי קְׂ

 .ַהַליְָׂלה וְָׂעצום

א ֲאנִי ֲאָבל ֵֹ  : ַמָבט נוש

ִבים ַהכוָכִבים  .כותְׂ

ִלי ָהִבין בְׂ  :קוֵלט ֲאני לְׂ

 כְִׂתיָבה ֲאנִי ַגם

ֶרַגע  ַמָםש ֶזה ובְׂ

ַאיֵת ִמיֶשהו  .אוִתי מְׂ
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 הנפגשים זרים שמונה של וצהקב, סרפינג׳ ׳בוק של בקבוצה להשתתף חלמתי שנה כמעט

 כמה נפגשות חודש בכל. עליהם ולדבר קצרים טקסטים לזה זה להקריא, פעמי -חד למפגש

 המשתפים כשקומבינציית(, הארץ ברחבי שונים במקומות גם כמו) בחיפה, שונות קבוצות

 .פעם בכל שונה

, יחד לינוכשגי -חברה, במינה מיוחדת אישה, יפעת, שלי מהספרית הרעיון על שמעתי

 ואני אותו וגוזרת צובעת, בשערי נוגעת כשהיא -'בידיה' אני עת -שלנו האינטימיות בשיחות

. ולכתיבה לקריאה המשותפת אהבתנו את; לסיפוריה סיפורי את ומוסיפה לה מקשיבה

 מסוימת אמביוולנטיות גם אך, לי תארה שהיא הקריאה׳ ב׳קבוצת ועניין סקרנות הבעתי

, מוגנת די לא לחוויה מאפשרות, לרגע רק -מאינטימיות אולי, חשש בי שעורר מהמפגש

 .שלי לפרטיות מכניסה

 

 ...ומשיכה דאגה שם היו

 כלפי רק לא תשוקה אצלי עוררו במכון הלימודים: לשם אותי לקחו געגועים שגם כנראה

 ומשאלה כמיהה העלו, אלו של וסיומם, בקבוצה השתתפות כלפי גם אלא, קבוצה הנחיית

 .לאחרים ביני שיחבר, וקרוב נוגע, שיהיה ככל מורכב, קבוצתי גשלמפ

 שהנפש ולמה הכתובה למילה -ולשירה לספרות האהבה, הסקרנות, הגעגוע, הרעב, כך

  '.סרפינג בוק'ה לעבר צעד עוד ולעשות להעיז אותי הובילו..  בה עושה

, אביבי תל סופר ואה רז. סרפינג׳ ה׳בוק את שהקים מי, רז עם קשר יצרתי: מעשה עשיתי

 בין קשר ליצור דרך וחיפש אסיה מזרח בדרום שהה בהן רבות שנים לאחר ארצה חזר אשר

 נמצאת שאינני למרות, להתארגנות אותי לחבר הסכים רז. הכתובה המילה דרך, אנשים

. בביתי מפגש לקיים הצעתי', רצינות להוכיח' בכדי. הקבוצה נרקמת שם -'פייסבוק'ב

 לא, אנליטית לא, בקבוצה ולהשתתף לנסות מוכנה הייתי, זאת ובכל מיעצ על התפלאתי

 ...קבוצה חברי בין תהליכי לא, פעמי -חד למפגש, טיפולית

 רגישותי את שהבינה, זהבית, בחיפה הקבוצות מרכזת עם בקשר הייתי, למפגש קודם

 לבואם התכוננתי נרגשת. לקראתה בהתארגנות בידי וסייעה בביתי שכזה למפגש המיוחדת

 -שלי' הנוחות לאזור, 'הפרטי למבצרי מההכנסה: ונסערת מבוהלת הייתי. המשתתפים של

 הרצון גם כמו, משאלה גם הינה שאמנם -האפשרית מהחשיפה, מכירה שאינני אנשים

 של' הסכנה'מ גם אך, שלי המוכר מהמיליה׳ ׳לא -חדשים אנשים עם והכרות הבית לפתיחת

 קירות בין, כלואה וארגיש משועממת שאהיה גם דאגתי, מדי ועוצמתית מווסתת לא פגישה

 .האחרים הקבוצה משתתפי עם, ביתי

,  בהפסקה רק שטעמנו -קל כיבוד עמם מביאים כולם, המשתתפים בביתי התקבצו זמן כעבור

 הקבוצה שבעקבות, משוררת', ש ובחוכמה רבה בעדינות הנחתה הקבוצה את. כמקובל

 בחרו לאט לאט. בה שתמכה' וה, שבוע באותו שלה ירההש ספר להשקת אותי הזמינה
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 .שבחרו הקטע את לקרוא המשתתפים

 (:המפגש' )סרף'ה בסיכום' פייסבוק'ב נכתב וכך

 כל בו ואינטימי מהורהר לסרף' ומ ', ח', י' , א' , ש' , ד' , ה  התכנסנו' ל של היפה בביתה"

 אחד בסבב פתחנו  ידיים יצותולח חיבוקים לאחר. ליבו אל המדברת יצירה הביא משתתף

 על לשיחה הוביל אשר" לפני  רגע" אבידן דוד של שירו עם פתחה' ח .הלילה תוך אל שנמשך

 הקריאה' י, עצמה  המציאות בתוך כבר מובנה אשר, למימוש האפשרות וחוסר מעצורים

 אשר המסתורי בקסם ונשבינו ההתרחשות את פענחנו", ארוכה אהבה על מסיפור קצר קטע"

 ספרה מתוך משעשע קטע הביאה' ה .שלהם הזרה עשה גם אך מוכרים למקומות אותנו לקח

. בתם הולדת עם באשתו שחלו השינויים את הגיבור מתאר בו " הבית בעלת" ידלין נועה של

 צפה שלנו" שונות"ב להיאחז מנסים אנו וכמה דומה באופן שונים אנחנו כמה עד השאלה

 של שירו עם המתכתב שכתבה שיר הקריאה' ל כאשר עלו פיםוי אינטימיים רגעים. ועלתה

 במקביל השירים משני בית -בית הקריאו' ול' א", המשוררים גלות" מתוך" האשה על" ברכט

 מודעים ולהיות הזולת את לראות היכולת שבין הפער עם שבהתמודדות הקושי עלה ובשיחה

 למרק אותנו הובילה קצרה סקההפ. מתעוררים אינם שלפעמים והאהבה החום לבין, למצבו

 המושכות את לקח מ׳, אחריה '.ל של העשירה בספרייה מעצורים חסרת ובהייה עדשים

 הפער ,אוקטובר באירועי ועוסק" לייט נכבה" בספר המופיע בנו שכתב מסיפור קטע והביא

 הוהעל עניין בנו עורר, זכר עצמו' שמ מה לבין, צעיר כילד מהאירועים קלט שבנו מה בין

 לאבקראפט של" ולהו'קת של קריאתו" מהספר הביא' ד.  לבנו אב בין היחסים על שאלות

 בשירו ריאליסטית אימה עם המשיכה' וש, והפנטסיה האימה סיפורת של המייסדים מאבותיה

", מיפן הילדה סאן נוריקה" עם' א סיימה הערב את. הייני שיימוס האירי המשורר של" בושה"

 את מחפשת היא בו מסע המתעד, סרט יצרה שרגל דבורית שהבמאית מיתולוגי ילדים ספר

 הכרות שאפשר ערב זה היה. בספר מופיעים שלה שצילומים חמודה יפנית ילדה אותה

  ". נוכחים שהיו המשתפים עם גם מסוימת ובמידה שהובאו הטקסטים עם ומפורטת מעמיקה

  

 טקסטים עם שהמפגש אתימצ. עבורי התגשם, טקסטים שמרכזו מפגש על החלום, כך

 דרכם ושוזרים משתקפים, נבחרים אישיים משמעותיים אזורים בהן -כאסוציאציות המשמשים

 של מבטם דרך חדש פרוש ומקבלים ידועים ופחות מוצפנים שהינם, אחרים חלקים

 '. כשלם הקבוצה' של יצירה, חדש קבוצתי' קולאז יחד יוצרים -האחרים המשתתפים

 ... שם נמצא הכול, הבקבוצ כמו בקבוצה

 שהתעורר ובמה במחשבותיהם ושיתפו שאלו, שהבאתי לטקסט מקום נתנו, הקבוצה חברי

 . ולאחרים, אלי כך. שונות מזוויות, ובי בשיר חלקים לי והאירו בהם

, מהאגדות הסינדרלות שבה השעה, לחצות קרוב הסתיים -בערב בשמונה שהתחיל הערב

 אפשרויות אולי המסמלת -זכוכית נעל מאחוריהן ותירותמ, שלהן האקטואלי לבית חוזרות
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 חיבור ואל חלומות, הרפתקאות אל, אחרים ועם עצמי בתוך -'מכאן -רחוק -לא' אל למסעות

 .משותף ריקוד של פעמי -חד

  

 

 הודעות חשובות

 כנס המכון לאנליזה קבוצתית!

 פנינה רפפורט

 

 "לעולם אל תפחד ללכת אחרי הזרם 

 ".לם אל תפחד לקחת את הזרם אחריךולעו

 יל'רצ'וינסטון צ 

 יחסותי עם אנשי מקצוע הנושקים לעבודתנו.תהמכון לאנליזה קבוצתית ממשיך בשיח הה

 אנו עורכים השנה כנס ייחודי במינו, בנושא של שינוי פרדיגמה ופריצות דרך טיפוליות. 

נו אנו, היו אנשים שלא חששו ללכת במהלך ההיסטוריה הטיפולית בעולם, מאז פרויד ועד ימי

 בדרך האחרת ותרמו רבות להתפתחות הטיפול האנליטי הפרטני והקבוצתי...

 -נושאים ודרכים, אשר יאפשרו לנו  חברי הועדה המדעית, דנה רבות בנושא זה. חיפשנו

מקצוע טיפוליים אחרים, להפוך במשך יומיים לקהילה חוקרת ולומדת  -חברי המכון ולאנשי

 תהליכים חברתיים ומקצועיים, המאפשרים פריצות דרך תורמות בעבודתנו.על 

הזמנו שני מרצים ידועי שם, אשר תרמו רבות להתפתחות המקצוע הטיפולי בעולם: דר' ארל 

 ודר' רוברט גרוסמרק מארה"ב.  הופר מאנגליה 

על הרצאותיהם בכנס יוקדשו לתהליכים פורצי דרך, מודעים ובלתי מודעים ולהשפעתם 

 הטיפול האנליטי הפרטני והקבוצתי. 
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נקודות מבט שונות באשר   כמו כן, ירצו בכנס אנשי מקצוע מבכירי המטפלים בישראל, על

לפריצת דרך בטיפול, תוך הצגת מקרים טיפוליים בתחום החברתי, הן בטיפול הפרטני והן 

 בטיפול הקבוצתי.

תדיין עם המרצים על נקודות המבט אנו מזמינים את משתתפי הכנס לספר לנו מניסיונם ולה

 האישיות שלהם. 

שיוקדשו הפעם ל'חלום החברתי' ויעסקו בלא מודע   בנוסף, תתקיימנה בכנס שתי קבוצות

 החברתי של הכנס ושל החברה הישראלית.

 droa-the-https://www.tixwise.co.il/iigaלהרשמה 

 להתראות בכנס, 

 דר' פנינה רפפורט

 מדעיתהיו"ר הועדה 

 

https://www.tixwise.co.il/iiga-the-road
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 המכון על סרט

 סוזי שושני ואבי ברמן

 

 , יקרים וסטודנטים חברים

 !!!למדיה יוצאים אנו

 דוקומנטרי/תדמיתי סרט להפיק שושני וסוזי ברמן אבי של הצעותיהם את קבל המנהל הועד

 .המכון על

 מאוחר בשלב כ"ואח בארץ הקבוצתית האנליזה ואת המכון את שייצג סרט להכין בכוונתנו

 .בעולם גם יותר

. בינינו והצעירים הותיקים עבור - כולנו עבור הקבוצתית האנליזה היא מה לספר לנו חשוב

 ועל אדם כבני כולנו על האנליזה של העקרונות השפיעו וכיצד זו לטכניקה התוודענו כיצד

 .משמעותית מאוד דיגמהפר שינוי. בארץ עבודתנו

 ומקיימי בארץ האנליטי הקבוצתי בטיפול הדרך ופורצי הראשונים את לתעד שרצוי לנו נראה

 תורמים, זו טיפולית שיטה ומאמצים ולומדים שלמדו הצעירים הדורות כל את ואיתם, המכון

 .אותה ומפתחים

 .שלנו הטיפוליות ולקבוצות למכון ושיווקי פרסומי ערך יהיה זה לסרט

, משנה מפיקי, במאים, מתנדבים צלמים שתכלול ועדה להקים מתכוונים, הסרט מפיקי, אנחנו

 . לאור הזה הפרויקט את ולהוציא לתכנן, הקבוצתית האנליזה ברוח ביחד שיעזרו, ועורכים

 .ואבי לסוזי לפנות נא שמעוניין מי כל

 שהיו מחברינו חלק עם, וסטודנטים מכון חברי עם מראיונות חומרים נאסוף -הראשוני בשלב

 . בארץ בזה שעסקו הראשונים שהיו, המקצוע מאנשי חלק ועם ועזבו במכון

 ותמונות מכולנו נאסוף. עורך שהמכון וכנסים עיון ימי, מכון ימי,  הווי,  שונים אירועים נצלם
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 .בארץ הקבוצתית האנליזה של ומההיסטוריה שלנו מההיסטוריה סטילס

 אחד כל של והמקצועית האישית להתפתחות תרמה וצתיתהקב האנליזה במה נתעסק

 -גם כמו, והחברה  הקבוצה, האחר תפיסת על, הפרטני הטיפול על והשפעתה מאתנו

 '....וכו אופקים הרחבת, הסובלנות, הפתיחות, הדמוקרטיה עקרונות

 .וכמכון כיחידים שלנו החזון ומה' פנינו לאן'ב גם נתעסק וכמובן

 

 .הסרט את השני בשלב נערוך ומהם שלנו באתר ישמרו החומרים כל

 ברוח כולנו של פעולה לשיתוף ובעיקר עזרה להרבה זקוקים ואנו עבודה בהרבה מדובר

 .הקבוצתית האנליזה

 

 ,לכולם מראש תודה

 ,המנהל לוועד ותודה

 אבי ברמן וסוזי שושני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


