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 עמיתים ועמיתות יקרים,

 הנכם מוזמנים לערב עיון של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית

 בנושא: מנהיגות ואנליזה קבוצתית

 25.05.20-אביב ב-, תל 3הערב ייערך בתיכונט, רחוב שושנה פרסיץ 

 19:45-22:00בשעות 

 או לאור המצב במתכונת אינטרנטית בזום באותן השעות

 ההשתתפות ללא עלות

 -יש צורך בהרשמה מוקדמת אצל ענבל שניידר, מזכירת המכון

vaad@iiga.org.il 

 העיון:תוכנית ערב 

 התכנסות 19:45

 דברי פתיחה: 20:00

 יו״ר המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית -ליאת אריאל

 יו״ר ועדת הוראה, מנחת הערב  -דר' רועית דהן

 'על סוד ההימשכות למנהיגים' -הרצאה: פרופ' מיכה פופר 20:10-20:55

'האמביוולנציה כלפי מנהיגות באנליזה -דיון בהרצאה: דר' אבי ברמן 20:55-21:15

https://links.responder.co.il/?lid=18747041&t=1
https://links.responder.co.il/?lid=18747041&t=1


 הקבוצתית'

 ליאת ורהפטיג ארן -'מנהיגות ותקווה באנליזה הקבוצתית'  21:15-21:35

 דיון עם הקהל בהשתתפות בוגרי קורס יישומים של המכון. 21:35-22:00

 

 תקצירי ההרצאות:

 םעל סוד ההימשכות למנהיגי -פרופ' מיכה פופר

בניגוד למרבית הדיון והמחקרים על מנהיגות המתמקדים במנהיגים, אישיותם 

והתנהגויותיהם,הטענה המוצגת היא כי תופעת המנהיגות היא בראש ובראשונה תופעה של 

( . כלומר, במקום לשאול מדוע מנהיגים )במיוחד כריזמטיים( followershipמונהגות )

וע אנו נמשכים למנהיגים? מה יש בנו, משפיעים? השאלה שצריכה להישאל היא מד

 המונהגים, ה"מכריח" אותנו להמשך למנהיגים?

הטיעון הוא כי מנהיגות הוא צורך של בני אדם שמקורותיו קדומים. המקור הבראשיתי הוא 

אבולוציוני. התינוק האנושי זקוק ל"דמויות גדולות" תקופה ארוכה )בהשוואה לבעלי חיים 

יהה הזו טבועה בנו כמעין "תכנת הפעלה " המופעלת בהתקיימותם אחרים( כדי לשרוד. הכמ

של סיגנלים מסוימים, כמו כשירות ואכפתיות, הנחווים על ידי המונהגים כמיצגי יכולת 

 המשרתת את קיומנו וביטחוננו.

(. הללו מציגים Kets de vriesרציונל דומה הוצג על ידי פסיכואנליטיקאים שעסקו במנהיגות )

בהגיונה לטיעון האבולוציוני )רק במימד פחות ביולוגי ( לאמור, נרכשת בנו  טענה דומה

מינקות כמיהה לדמות הורית חזקה מגוננת ודואגת . הכמיהה למנהיגים )חזקים( היא כמיהה 

פסיכולוגי מסוג כזה ניתן למצוא במשנתו -להורה מיטיב. )ביטוי מסוים להקשר האבולוציוני 

 של ג'והן בולבי(.

ברים אלה אינם מסבירים זיקות קולקטיביות למנהיגים ובוודאי לא הערצה ברם, הס

דיפרנציאלית למנהיגים. מדוע הרבי מלובביץ הוא מנהיג כריזמטי סוחף של קבוצה אחת 

)אפילו היום לאחר מותו( בעוד שהוא אינו מעורר כל רגש בקבוצות חילוניות? מדוע דיין היה 

 בו דעך?כל כך כריזמטי בתקופה מסוימת וכוכ

דומה שברור שהמפתח לכך הוא בהבנת הפסיכולוגיה של המונהגים גם כישויות קבוצתיות. 

בראיה זו המנהיג הוא סימבול המעצים את הקבוצה. לצורך בהעצמה זו יש גם מקורות 

אבולוציונים כי רק הקבוצה הצליחה לתת את המענה האדפטיבי ההולם ומנהיגים בתקופה 

היו המתאמים והקטליזטורים של תהליכים קבוצתיים שבלעדיהם  "שהכל היה שקוף וברור"

הקבוצה לא היתה שורדת. עם התפתחות השפה והמעטפות התרבותיות למיניהן קיבלה 

פונקצית המנהיגות זויות מורכבות הקשורות לזהות סימבולית. ברם יסודותיה, כפי שיוצג 

בתחום הבנת המנהיגות בהרצאה הם קדומים. הבנה זו שופכת אור על העיקר והטפל 

 כתופעה.

 

 האמביוולנציה כלפי מנהיגות באנליזה הקבוצתית -דר' אבי ברמן

ניתן לראות את ייסודה של הטיפול הקבוצתי הפסיכואנליטי על ידי ביון ופוקס כשליחות אנטי 

פשיסטית ולפיכך גם כאמירה נגד המנהיג וההמון. פוקס עשה זאת על ידי הבדלה ברורה בין 

נהיג וצמצום הופעתו הסמכותית של המנחה. ביון התמקד בביטויי התלות של מנחה למ



אנשים במנהיגיהם ופירש אותם כביטוי רגרסיבי של לא מודע אוניברסלי. בדיון אציע כי 

מנהיגויות מתחלפות בקבוצה עשויות להוות כיוון חדש ביחסה של האנליזה הקבוצתית 

 למנהיגות.

 

 תקווה באנליזה הקבוצתית''מנהיגות ו-ארן-ליאת ורהפטיג

במצבי משבר משאלה לתקווה מופנית כלפי מנהיגים. האנליזה הקבוצתית לעומת זאת, 

מציעה כי תקווה קשורה לשייכות למערכות יחסים, אשר מאפשרות הישרדות פיסית ונפשית 

ועיבוד של חווית העולם שאבד. בנוסף, בהקשר הטיפולי הקבוצה האנליטית מאפשרת 

ה של "תקווה אידילית" לתקווה בוגרת. בהיבט הארגוני, אציע כי מנהיגות בזמן טרנספורמצי

משבר במערכות תהיה קשורה להבניה ושימור של מערכות יחסים משמעותיות ולא רק של 

 תפקוד מכוון משימה.

 

 על המרצים:

מדריכה, ואנליטיקאית קבוצתית. מנהלת השירות -פסיכולוגית קלינית מומחית  -ליאת אריאל

הפסיכולוגי בקריה הרפואית רמב״ם. מנהלת אקדמית של התכנית לפסיכותרפיה, לימודי חוץ 

 ברפואה, טכניון. יו״ר מכון ישראלי לאנליזה קבוצתית.

 

דר׳ לפילוסופיה, ואנליטיקאית קבוצתית. ראש אשכול לימודי חינוך וראש  -דר' רועית דהן

דת הוראה במכון הישראלי לאנליזה התוכנית להנחית קבוצות בסמינר הקיבוצים. יו״ר וע

קבוצתית. פרסמה שני ספרים: "קאנט פרויד: על מקור החוק המוסרי" ו"על חירות ואחריות: 

 קאנט, הגל, פרויד וסארטר". 

 

פרופסור אמריטוס במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. היה  -פרופ' מיכה פופר

תית, מפקד בית הספר למנהיגות של תעסוק -בעברו ראש המגמה לפסיכולוגיה ארגונית 

, עמית leadצה"ל, ממייסדי ומנהל המרכז למנהיגות איכותית בזיכרון יעקב. ממיסדי תנועת 

(, חוקר ומרצה אורח באוניברסיטאות ווסטרן ARIמחקר במכון המחקר של צבא ארה"ב )

של שמונה  אונטריו וסיימון פרייזר בקנדה והמרכז למנהיגות בקלרמונט קליפורניה. מחברם

 ספרים ומאמרים בכתבי עת בינלאומיים העוסקים במנהיגות ולמידה ארגונית.

 

פסיכולוג קליני, מדריך, פסיכואנליטיקאי, אנליטיקאי מנחה ואנליטיקאי  -(PhD) אבי ברמן

קבוצתי. חבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו ובמכון הישראלי לאנליזה קבוצתית. 

של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית. ממייסדי עמותת "בסוד שיח" לגישור יוזם ויו"ר ראשון 

בין קבוצות בקונפליקט. ראש התכנית לטיפול קבוצתי בבית הספר לפסיכותרפיה של 

אביב. מורה ומדריך במוסדות אלה. כותב משותף של הספר "קורבניות,  -אוניברסיטת תל 

 ון אורליץ'(.נקמה ותרבות הסליחה" )יחד עם מרים ברגר ואי

 

אביב –פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית קבוצתית, קנדידטית במכון תל -ליאת ורהפטיג ארן 

לפסיכואנליזה בת זמננו, חברת סגל בתוכנית ההכשרה של המכון לאנליזה קבוצתית ובבית 



הספר המרכזי להכשרת עובדים סוציאליים של משרד העבודה והרווחה. מייסדת שותפה של 

ר הבין לאומי של קייב לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התיחסותית, ומנהלת ההכשרה בית הספ

 בבית הספר.

 

 -להרשמה אצל ענבל שניידר, מזכירת המכון

vaad@iiga.org.il 

  

  

 יו"ר הועד המנהל: גב' ליאת אריאל

 חברי הועד המנהל:

ר עדו פלג, גב׳ שרון שגיא ברג, גב׳ גב׳ סמדר אשוח, ד״ר רועית דהן, גב׳ תמר עיני להמן, ד"
 מיכל שיוביץ

  

vaad@iiga.org.il 
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