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nng דבר

 לילריס שירותים ובפיתוח בתכם! העשירית השנה זו וסקת٧ אשלים ננמותת

משפחותיהם. ולבני בסיכון נוער ולבני

 פוטנציאלי בסיכון אוכלוסיה כאל נירושין לילזי אשלים מתייחסת שנים מזה

לטיפול. והן למניעה הן שירותים. משפחותיהם בני ועבור עבורם ומפתחת

 ביותר כאפקטיבי עצמו את הוכיח טיפולי ככלי בקבוצה זווקא השימוש

.זו אוכלוסיה בקרב

 מאוז כיעילים נמצאו הנורל", "שותפות ותחושת הקבוצה שנותנת התמיכה

 המשפחתי התא בבניית המתנרשת. המשפחה בני של השיקום בתהליך

הנירושין. בעקבות שנוצר המשבר על להתנבר מנת על ובחיזוקו. החזש

 של ייחוזית בהכשרה הצורך את הוליז הקבוצתי בכלי לשימוש הביקוש

 בנירושין. משפחות עם קבוצתית עבוזה בנושא בכירים סוציאליים עובזיס
 שהניב בפרקטיקוס מלווה שנתי זו לקורס תורנס השזה מן שעלה זה צורך

 ולילזיס. להורים ומנוונות שונות קבוצות בזמות ٧האר רחבי בכל עשייה
במשפחה. הנירושין משבר במהלך הנוצרות לזילמות בנונע

 שהונשו עבוזות הקורס, של העיוניים העקרונות את מאנזת שלפנינו המקראה

 בטוחני בשזה. העש״ה מתוך פרויקטים של לקט וכן בקורס הלומזיס יזי על

 זה. בספר עניין ימצאו בגירושין ומשפחות ילזים עיסוקם שתחוס אלה כל כי

 רווחתה למען החשובה עבוזתס את ויעמיקו שלהם הכלים ארגז את ירחיבו

זו. אוכלוסיה של

סולינזג׳ רמי ז״ר
אשלים מנכ״ל
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הקדמה

 ולליווי מקצוע׳ לסיוע כסכנית מוגזר במעבר" למשפחות שירותים "סל פרויקס

 והשירות צשליס בשותפות פותחה התכנית במעבר. במשפחות והוריהם ילזים

 על״ה על המצביעים נתונים רקע על הרווחה, במשרז המשפחה לרווחת

 .1:3 של הוא היחס שבה בישראל. וכן בעולם הגירוש׳, בשיעור זרמסית

 הממשי. הפירוז / גירושין פרזה, / גירושין סרום - הגירושין בתהליך השלבים

 הן פרזה. הכוללים מעבר מצבי כולם הם - שנ״ם ונישואין פוסס-גירושין

 חזשים. התמוזזות זפוס׳ ٧ואימו שינויים ומצריכים מתפקיזים, והן מאנשים

 אס ארוך, לסווח ולמשבר להיזרזרות סיכונים בחובם צופנים אלה מעברים

 כאוכלוסייה מוגזרים וילזיהן במעבר משפחות מתאימה. להתערבות יזכו לא

 מגוונות, התערבות תכניות של כולל ארצי מערך בנ״ת מח״ב הזבר בסיכון.

המשפחה. מבני אחז כל של השונים ההתפתחותיים לצרכים בהתאם

 בבית שהתקיים זו-שנת׳ קורס )א( מרכזיים: מרכיבים שני כלל הפרויקס

 מיכל של בריכוזה אביב, בתל רווחה עובז׳ להכשרת המרכזי הספר

 מנחים להכשיר מסרתו תוזר-גולזין. ומיקי שושני סוז׳ של ובהנח״תן הזני
 פרקסיקום; יזי על גם גירושין בתהליך הנמצאים ילזים ו/או הורים לקבוצות

 הגירושין, משבר עם להתמוזזות ׳חוזיות תכניות של ארצית הפעלה )ב(

קבוצתי. אופי בעלות ככולן רובן
 לג"׳. עמותת עם בשיתוף 2003 שנת סוף לקראת לפעול החל הפרויקס

 שנת בסוף והסתיים אפשר עמותת מסעם להפעלה עבר כשנה כעבור

2006.

 במסגרת שפעלו מהקבוצות, חלק של תיעוז מקבצת שלהלן המקראה

 הקורס במסגרת שניתן כפי לעבוזתן, התיאורס׳ הבסיס עם הפרויקס

תוזר-גולזין. מיק׳ ביז׳ ונכתב

גריגבאום מיק׳
אשלים הפרויקס מנהלת
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מבוא
הגירושין וגהגייך לעיבוד ככלי הקבוצה

 המערכת כלי את המזעזע משבר חוות וזירושי, פירוז במצבי משפחות

 האישיים והמשאבים הכוחות ההתמוזזות, באופן הבזלים יש המשפחתית.

 למשפחה. ממשפחה ההתמוזזות ובזרכי במשפחה, פרט לכל שיש

 לזכון מצאנו זה. בתחום הרווחה משרז של המזיניות בהתוויית כשותפה

 בטיפול המעורבים מלוצוע לאנשי הקבוצתית העבוזה בתחום הכשרה לקיים

 שימוש עושים המקצוע אנשי מרבית וגירושין. פירוז במצבי במשפחות
 בהפעלת היזע את להעמיק צורך וחשים הפרטנית, בחתוזה בעיקר מקצועי

 בעיבוז לסייע שמטרתה קבוצה בקיום בפועל, להתנסות ואף קבוצות

הגירושין. תהליך

 עצומה. הייתה זין, לסזרי סעז פקיזי בעיקרם המקצוע, אנשי של היענותם

 חושפת וגירושין, פירוז במצבי במשפחות הפרטנית הטיפולית התערבותם
 וכן ותשישות. שנאה עצב, אבזן. כאב, סבל. של לתחושות יוס-יוס אותם

 בכזי לא המשפחה. בני מכל נפש ותעצומות אנרגיות השואביס רגשיים לקשיים
 המחקר בספרות שהוכחה נוספת, למתוזה להיחשף אלה מקצוע אנשי רצו

מאוז. כיעילה הגירושין בתחום

 צוות על-יזי וניתנה ביותר גבוהה מקצועית ברמה הייתה בקורס ההכשרה
 בכך התבטאה זו. בהכשרה היחוזיות קבוצות. הפעלת בתחום מיומן מקצועי

 הנחיה קבלת תוך ההכשרה, במהלך קבוצה להפעיל חויבו שהמשתתפים

הקבוצתית. התערבותם את לתעז וכן והזרכה,

 העוסקים של היזע בסיס את המעשיר נוסף, מקצוע׳ נזבך מהווה זה מסמך

 לילזי הנזקים את למזער קונפליקטים, בהפחתת לסייע ניסיון במלאכה:
 המשבר תקופת את לעבור כזי ולילזיהס, להורים כלים ולהקנות גירושין

ובריאה. נורמטיבית ולהתפתחות לצמיחה שיוביל ומחזק מחשל כמסע

 יעל לגב' ובכינונו: הפרויקט בגיבוש שסייעו השותפים לכל להוזות ברצוני

 גרינבאום, מיקי לגב' והמשפחה: הפרט לרווחת השירות מנהלת הרמל,
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 המקצועי ולצוות הקורס סרכזת הזני-אורבך. מיכל לנב' אשלים: פרויקטורימ

בו. המשתתפים את וליווה שהכשיר

 ללמוז, טיבציה1מ חזורי שהיו הקורס. למשתתפי מיוחזת והערכה תוזה

 בכ-ססו קבוצתית להתערבות במסירותם וסייעו פעיל באופן שהשתתפו

 ילזי 300לכ- סייעה זו טיפולית התערבות ופרושי!. פירוז במצב משפחות

 נזקים שפחות כמה עם הנירושין משבר את לעבור ישראל, במזינת נירושין

ולצרכיהם. למצוקתם קשובים כשהוריהם וטראומות,

 בתחום ٧באר ויחוזית ראשונה שהיא והפרקטיקה, היזע שהפצת מאמינה אני
 מקצוע אנשי תנ״ס ופרושי! פירוז במצבי משפחות עם הקבוצתית העבוזה

זו. אוכלוסייה עבור התערבויות ולקזס בתחום היזע את להעמיק נוספים,

צור רונית
זי! סזר׳ הסעז לחוק ראשית סעז פקיזת

ות
פח

ש
מ

 
בר

מע
ב
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קבוצתית ואנליטיקאית קלינית פסיכולוגית





הקדכוה

 הקבוצתי הכלי של חשיבותו את להציג נועזה זו תיאובסית-היסטובית סקיבה

 יבוז٧ל כלי בקבוצה בואה אני קהילתית. בוזה٧ב ניבושין תהליך יבוז٧ל

 הפוקסיאנית ובתיאוביה בפבס. הגיבושין ותהליך בכלל חבבתיים תהליכית

אלה. תהליכים 0ال קבוצתית לעבוזה מוזל

 הספה בבית שנעבך בקובס וכמזביכה כמבצה ניסיוני על מתבססת הכתיבה

 בחב׳ מכל בכיביס סוציאליים עובזיס בהשתתפות בווחה, לעובז׳ המבכז׳

 של והנחיה בנ״ה וכן קבוצתית, עבוזה של תיאובסי לימוז כלל הקובס .٧האב

 שעלו שונות בסוגיות הזנה גמב עבוזת נכתבה שעליה מועז, קצבת קבוצה
העבוזה. במהלך

 הפבס לבווחת לשיבות לאשלים, זה, בפבויקס השותפים לכל להוזות בבצוג׳

 לתלמיזות ובעיקב המבכז׳ הספב בית לצוות הבווחה, במשבז והמשפחה

 המסובה ועבוזתם והבגישה הנבונה שהשתתפותם הקובס, ולתלמיז׳

לכולנו. ומהנה מועיל מכיל, מלמז, מקום היוו השונות, בקבוצות
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א: פרק
 □כיי חקבוצח
חייס מצבי לעיביד

 בעבודה חשוב חקום הקבוצתי הכלי וכובש הולך הקוזמת המאה מאמצע

 אוד זה כלי תופס בביס במקומות ו״עוצית. חימכית הזבכתית, טיפולית.

 מכמה זו תופעה לבחון אפשב האינזיביזואלי. שدהמפ של המסודתי מקומו

מבט: נקוזות

 המשפיעים המדמים בתפיסת משמעותי שימי ניכר - פסיכואנליטית מבחינה

 טען ילזים, ורופא פסיכואנליטיקאי וויניקוט, אישיותו. את ומעצבים האזם על

 הקורה שכל ההכרה את הפסיכואנליטי לעולם והחזיר אם" ללא תינוק ש"אין

 להבין ניתן שלא ומכאן לאם, מהקורה נפרז אינו לעולם היוולזו מרנע לתינוק
 מהווה זו עמזה ביניהם. האינטראקציה הבנת ללא אצלו המתרחשים תהליכים

 בעולם זומיננטיות שהיו הקל״ניאנית. והנישה הפרויזיאנית הנישה שכן שינוי,
 הרסנותו של פסיבי קורבן או זחפיו של תוצר בתינוק ראו הפסיכואנליטי,

 להתבוננות, נוסף מרחב פתחה האינטראקציה בחשיבות ההכרה הפנימית.

 התפיסה את שינתה ולמעשה מטפל־מטופל, ביחסי והן תינוק־אס ביחסי הן

 ٦כ אנשים". שני של ל"פסיכולוניה אחד" אזם של פסיכולוניה”מ הטיפולית
 העףרה ליחסי לאינטראקציה, הצזזים שני של תרומתם לבחינת המוקז הועבר

 להתבוננות הפתח שינזל טבעי זה, ממקום בזה. זה המשולבים ננזית והעברה

 קבוצות ממנו: ומושפעות עליו המשפיעות אזם, בחיי נוספות באינטראקציות

 החינוך, מערכות מטפליו, משפחתו, - הולזתו מרגע נכנס הוא שאליהן שונות

 בחיינו המתרחש כל כי הטוענת בנישה זו תפיסה של שיאה והקהילה. החברה

 ללא מזה, זה ומושפעים זה על זה המשפיעים שונים סובייקטים בין מפנש הוא
ביניהם. הפרזה אפשרות כל

 עוז אף מתחילה תינוק על הקבוצה של שהשפעתה לומר, כמובן אפשר

 העברות על מספרים רבים ומיתוסים סיפורים מחקרים, הליזה. קוזם
 ולהפך. נולז שטרם מי על נס הקבוצה השפעת את המזנימות בין-זוריות
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 למחשבה מביאה אזם, בחיי השומת הקבוצות של ההשפעה דומיננטינת

 של ולשיקום לטיפול לבלוי, להתבוננות, לאבחון, ׳וחב מתאים מקום שאין

הקבוצה. מאשב - החבבה ושל הפבט של אמשיוח תופעות

 של ולתיקון לשחזוב להבנה, קטן עולם מיקבוקוםמום, כן. אם מהווה, הקבוצה

 לאפשב יכולה אינה האינזיביזואלית שהעבוזה שונות חבבתיות התרחשויות

(.Roberts & Pines, 1991) מיזה באותה אותם

 כחלק הקבוצה של העולה כוחה את לבאות אפשר - חבבחיח מבחינה

 המשפחתי. השבטי המעגל וחקביסת הממבנית בחבבה האזם של מביזוזו
 מתאבים הקבוצתי" "המטע בטפב חלופית. בקבוצה הצורך את שעוררו

 כך מתוך שזווקא ,21ה- המאה מאפייני את (2001 ובהרב, )זיו המחברים

 בנורמות המסורתית הזבקות את ומפחיתה אינזיביזואליזם מעוזזת שהיא

 בסיסי צורך אותו את לספק כזי לקבוצה, כמיהה יוצרת היא המוכרות,

 כמו המסורתיות. במסגרות להשיגו יותר שקשה ההשתייכות, - האזם של

 הישגים, אחר קזחתני ٧במרו מאופיינת זו מאה הכותבים, מזגישים כן,

 נוספות חברתיות ובתופעות בגלובליזציה בתיעוש, רבה, בתחרותיות

 התמקצעות ניהול, צוותים, הובלת של מיומנויות להכיר הצורך את המעלות

והטיפולי. החינוכי הפוליטי, העסקי, בעולם ותרבויות מקצועות בין ומפגש

 גם הקבוצתית בעבוזה העלייה את לראות אפשר - היסטורית. מבחינה

 בעיקר העולם, מלחמות שיצרו הגזולים המשברים סביב שהתפתח כצורך

 מהגילוי מבולבל עצמו מצא זו, מלחמה שאחרי העולם השנייה. העולם מלחמת

 זרמטי באופן ולהשמיז להרוס הקבוצה של יכולתה על לעיכול, הבלתי-ניתן

 לאבחון, זקוקים שהיו אנשים של רבים אלפים נמצאו במקביל, כל-כך.

 יכלה לא האינזיביזואלית שהעבוזה פתרונות שזרש מה ולטיפול, לשיקום
 הקליני, מצזה והן החברתי מצזה הן הקבוצתית, מהעבוזה חלק אכן, לספק.

 מעניין המלחמה. שאחרי העולם את לשקם לצורך במקביל להתמתח החל

 ההרסני לכוחה ביחס העולם. שעבר הטראומה שלמרות בהמשך, לראות יהיה

 הפן לצז מראות הקבוצתי, הכלי סביב שהתפתחו התיאוריות הקבוצה, של

 והמכיל. המכונן האופטימי, צזה את גס הקבוצה, של והמסוכן הרגרסיבי

 הקבוצה. של ובחסרונות ביתרונות הזן הבא, בפרק יובאו אלה נקוזות

 להתעלס אין שכן הקבוצה, של מקומה לעליית רלבנטי - הכלכלי ההיבט

 מצמצום נובע הקבוצתית, העבוזה של הגזולה מההגברה שחלק מכך

 הציבווייס. במגזרים וייעוצית חינוכית טיפולית, לעבוזה המוקזש התקציב
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 דורשות ההפרטה תכניות ותופחות, ההולכות ההמתנה רשימות לונומת

 לפעמים מהווים ואלה שונים, קריטריונים על-פי להתייעל ציבוריים מארגונים

 שהייתה פרטנית עבוזה לעומת קבוצתית בעבוזה בבחירה נכבז שיקול

 לעבוזה המיון אופן לנבי רבות שאלות מעלה זו )נקוזה בעבר נהונה

בהמשך(. נרחיב כך ועל קבוצתית,

- הקבוצה
וחסרונות ׳ו״׳ו״ת

(CuritiveFacors) המרפאים הכוחות

 ספרות נם להיכתב החלה האזם, בחיי הקבוצה במשמעות ההכרה עם

 מעצם הנוצרים הקבוצה. של החשובים המרפאים הכוחות על בנושא. ענפה

 הפילוסופיה כגון רבים, מתחומים תיאורטיקנים כותבים אנשים, בין המפגש
כך. על מהנכתב מעט אביא והטיפול. הסוציולוגיה החינוך, של

 "תיאוריה בספרו כותב קבוצתי, ומטפל פסיכואנליטיקאי יאלוס, ארווין
 של הטיפולי כוחה על (,1975) קבוצתית" בפסיכותרפיה ופרקטיקה

קבוצה: היותה מעצם שלה המרפאים המשתנים ועל הקבוצה

תקווה החזרת ٠

אוניברסליות ٠

מיזע מסירת ٠

אלטרואיזם ٠

המשפחה - הראשונית הקבוצה של מתקן שחזור ٠

חברות של טכניקות התפתחות ٠

התנהגותי חיקוי ٠

בין־אישית למיזה ٠

קבוצתית לכיזות ٠

קתו־זיס ٠
אקזיסטנציאליים משתנים ٠
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 מתקיימים מם אין וכי אלה, משתנים בין הזזית תלות קיימת כי טוען יאלום

 מהם וחלק מהם חלק יופי״ו שונות בקבוצות זאת. עם בנפרז. וחתפקזים

ייעזרו.

 באה אנוש, יחסי לחקב היזוע טאויםםוק מכון בבאש שעמז (.1959) ביון

 את ביותה הבבובה בצובה חושפת בהיותה הקבוצה של הנזול יתבונה את

 תיאובית את בשלבו אלו. חבזות מול הגנותיו ٦מעב ואת האזם של חבזותיו

 נכנם בקבוצה האזם כי ביון טען כשלם, הקבוצה ותפיסת האובייקט יחסי

 )העמזה החיים של הבאשון ההתפתחות לשלב הזומות בנבסיביות לעמזות

 מנטה הוא שזבכן בסיסיות" "הנחות מפעיל הוא ומולן הסכיזופבנואיזית(.

 ולעבוב ביעילות, משימותיו עם להתמוזז עליו מקשות אלו הנחות להתאבנן.

 יכול בקבוצה אלה חומביס של עיבוז עבוזה". "קבוצת ביון שכינה למה

 לשמש הקבוצה כמו אין ולכן הבסיסיות, מההנחות ולשחבוב למוזעות להביא

כזו. לנזילה חשוב עבוזה מבחב
 בקבוצות הקבוצתית לעבוזה חשובה תשתית מהווים ביון של שממצאיו אף

 שיישומם לכך נהמה בהמשך, אציר שאותה עבוזתו, זבך ורזולות, קטנות

 מחקבו בלתי-אפשבי. עז כבעייתי הוכח וטיפולית-למחצה טיפולית בעבוזה

 את לשלב אפשב סמכות. מול בעבוזה בעיקב האבחני, בעולם חשוב נשאר

 משברי עם קבוצתית לעבוזה בעייתית היא אולם שלנו, בזיון ביון של גישתו

החיים.

 הקבוצתית, האנליזה של מ״סזה ביון. של תקופתו בן (,Foulks, 1964) פוקס

 משתנים ומוסיף ביותר, נלהב באופן הקבוצה של יתרונותיה על מצביע

 של ושינוי צמיחה תהליכי לזרז שבכוחם בקבוצה המתקיימים ספציפיים
 של תרומתה את המייחז בפרק ויורחבו בקצרה כאן יצוינו אלה המשתתפים.

הקבוצתית: לעבוזה הפוקסיאנית הגישה

 חברתיות במיומנויות ולהתאמן לרכוש היכולת - )חברות( סוציאליזציה .1

אמת". "בזמן
 מה הקבוצתית, בסיטואציה בזה זה משתקפים אנשים - השתקפות .2

 ולהרחיב אחרים זרך בהם חלקים או עצמם את לראות להם שמאפשר

והחברתית. העצמית המוזעות את

 את המרחיב באופן אחרים של חיים לסיפורי מהזהזים אנשים - הזהוז .3

שונים. התפתחות ומשלבי ראייה מזוויות בתופעה להתבונן היכולת
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 כמקום מקבוצה את בואם פוקס לביו!, בניגוז - כתמיכם מקבוצה .4

 בזמ זמ לתמוך מאנשיס את מזמין מנרציססית, מפגיעות את ממחליש

 ופתוח נפש באופן פירושיס של וקבלמ מתן ומאפשב קשות ות٧בש

יותב.

 אחז לכל כאשב והנשיות, חבבתיות חליפין" עסקות”ל כמקוב מקבוצמ .5

ולצרכיו. לניסיונו במתאס ולקחת לתת יכולת

 מתפתחות של יותר מזויקת מבנמ מאפשרת קבוצתית תקשורת .6

 מתוקשר, למיות שמצליח סימפסום ממנו. ٧למיחל וזרך מסימפסוס

סימפסוס. למיות מפסיק מובן, כלומר

 בולס מאזס. את לנזל מקבוצמ של כותמ את מזגישו נוספיס תיאורסיקניכו

 שמנלמ מקום מאנושית בקבוצמ מרואמ מלונותרפימ, אבי פרנקל, ויקסור במס

 מציין פרנקל (.2001 ובמרב, זיו )בתוך: לבז לנלות בכוחו שאין אמת לאזס

 חוסר תחושת עס במתמודזות לאזס לסייע מקבוצח של יכולתח את גס

יסוזיותו. את ולבסא לחפש אותו שמחייבת זו מיא כשזווקא אונים,

 ליזי שבא באקזיססנציאליזס ממרכסיסס׳ ממושג - מאחריות מושג

 עס מפגש בפקבות מצליח, מאזס שבו מצב מציין - בקבוצח ביסוי

 מיוחזת ות٧משמ נוצרת כך מוא. איננו שמוא למשמו למתפנות אחריס,
 מתוך זווקא אלא ולצרכיו, לפצמו זאגח מתוך לא מגשמח ליכולת במינח

לאחר. מזאגח

 לכוחותימ למת״חס בלי מקבוצח של ממרפאיס מכוחות של מצגתס אולס
 מקבוצח מקבוצתית. ל״בוזח מסוכנת ואפילו חלקית למיות לולמ٧ ממרסנייס,

 עס מיכרות ורק למשתתפיח, וות٧ומ מכשיל בעייתי, מקוס גס למיות לולמ٧

עוצמתח. על לעמוז לנו תאפשר ממרסנ״ס חלקיח

השליליים הכוחות
(Anti-Group) הקבוצה של

 מעבוזח של תסילתח לפני שניס (1922) מממון של מפסיכולוגימ על במאמרו

 פרויז נשען זח במאמרו מעזר. של ממרסני כוחו על פרויז כתב מקבוצתית,

 של "פסיכולוגימ מספר מחבר צרפתי, סוציולוג למ-בון, של כתביו על
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 היחיז אצל מעוררת שהקבוצה פרויז טוען בעקבותיו (.1847) ההמונים"

 להתנהמיות מביא שהוא משום בעייתי שהוא הסוציאלי, היצר נוסף, יצר

כותב: הוא וכך חשובות, פונקציות ולאבזן רגרסיביות

 שר, ار מסוימת זרכלית. לצרכי /תוر בזמן מתארגן אנשים כשקומ>\

 ששנב מינתז יצר של נילו״ם מיוחדות, תובעות מתגלות )...( לר׳סק

 הסוציאלי. ר׳יצד ،ד,،א ינתר, פשוטים ליסודות לפיר׳ק ניתן איננו

 )...(אחרים במצבים ב׳טני לירי בא שאית הערר, יצר הקב׳צד,, נפש
 האדם של הנפשיים בת"׳ תרש יצר תע׳דד לבר׳ ד,׳א הסת, מומנט

(.1922,)פרויד

 אשליות תובעות הן לאמת. חותרות אינן פעס אף קבוצות כי כותב, הוא עוז

 של האינטלקטואלית יכולתו פוחתת בהמון בלעזיהן. להתק״ס יכולות ואיני
 הוא כך ועקב וההססנות, הספקנות שלו, הביקורת חוש לאיבוז והולכים האזם

 אם מיטשטשות, ההמון בתוך ממנו. מהצפוי שונה בצורה בקבוצה ופועל חושב

 המשותף הלא-מוזע עולה במקומם היחוז. ונעלם אינזיביזואליות תכונות כן,

 הפרט את להביא יכולה והיא איתנים כוח של תחושה מוקנית כך לגזע.

 מספקים לכך עזות אותם. מרסן היה לבז שבהיותו ליצרים להיכנע בקבוצה
 בעצם מעשיהם את מסבירים שמבצעיהם קבוצתיים, אונס ומעשי טבח מעשי

 יש לעשותם. הזעת על מעלים היו לא לבז כי וטוענים האחרים, של הנוכחות

 ש"כולם מכך מתקבלת למעשה ההצזקה אחרים שבנוכחות האומרת טענה

 האחריות פנימי, אישור במקום קבוצתי אישור מחפש האזם כך"; עושים

הקבוצה. מנהיג על מושלכת !לעתים מתמוססת

 תופעות ומונה פרויז אומר בקבוצה, מתרחש האזם שבנפש הרע כל

 מנהיג של איזיאליזציה אחריות, אבזן הדבקה, כגון: מסוכנות, קבוצתיות

מהתופעות. שתיים על נפרט להלן וה^אה. הקצנה הפרט, את המנוונת

n Iההדבקה עת9ו

 בתוך פעולה כל רגש "בכל היפנוזה. של סוג ההזבקה בתופעת רואה פרויז

 שלו האישי האינטרס את לבטל ליחיז מאוז לו וקל ן...[ המזביק מן יש ההמון

(.2192 )פרויז. הובים" אינטרס מפני
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)סו>סטיה( ההשאה תופעת

 חזקה השתכנעות של במצב מזובר ההזבקה. לתופעת קשובה זו תופעה

 המנוגזיס זבבים שיבצע עז עצותיו לכל לציית אחה לאזם מום אזם ביותה.

 מיוחז, מצב לתוך ן...[ קובן שההמון השפעות "מחמת ולהבגליו. לאופיו

 של בהשפעתו המהופזם האזם שבוי שבו המוקסמות למצב ביותב המתקבב

והמחשבות". הבזשות כל את מכוון והמהפנט המהפנט

 הימצאותו בנבטיה. המזמין כמקום הקבוצה את הבואה ביון, את שוב נזכיב

 ההיבלעות הכיליון, חבזות את מעובבת טבוב, הוא כך בקבוצה. הפבט של

 במי או בחזק מוחלטת תלות של בסיסיות הנחות נוקט האזם מולן וההבס.

 מתוך שחב, חסבות בביתות לכבות או להבוס להתקיף, בצון כחזק, שנתפס

 פבויז של לאלה הזומיס אלה, בעיונות הישועה. את תבאנה שהן אשליה

 הזזהות של המנננון באמצעות קבוצה־מנחה ביחסי מועצמים קליין, ושל

עוצמתה. במלוא בקבוצה המתבחשת השבתית

 של תלמיזיו גם מביאים הקבוצה של השליליים הכוחות על נוסף חשוב מבט

 הקבוצה שבהם למקומות התייחס לא שכמעט עצמו, לפוקס בניגוז פוקס.

 ה"אנטי-גבופ" מושג את תלמיזיו פיתחו שליליים, כוחות לייצב עלולה
(1983 ,998: Pines, 1990; Zinkin ו ,Nitsun,) הכוחות את בתוכו המאגז 

בקבוצה. שיש השליליים

 הבסניים, מבכיבים גם המכיל מקום בקבוצה בואה ניטסון של גישתו

 ה"אנטי-גבופ": מושג לפיה מוגזב כך מהותה. מעצם וקובבניים תוקפניים

 באשב הקבוצה כלפי שלילית בגישה המאופיין אימננטי, קבוצתי "מבכיב
 לחלקים קבוצתי, מוות יצב למעין הכוונה (.Nitsun, 1998) קבוצה" היא

 חקשבים תסכול נבציסטיות, פגיעות הכחזה, מפחזי המובכביס הבסניים

 תקשובתייס. וכישלומת ממאיבות השתקפויות ויביבות, קנאה בין-אישיים.

 את יהבוס שלא כזי ומעובז, מוכל מזוהה, להיות חייב ניטסון, לפי זה, בכיב
)שם(. הקבוצה

 בו שאין נטען אחב ומצז בבה, פופולביות אחז. מצז עובב, האנטי-גבופ מושג

 ניטסון בנפבז. מיוצג להיות ואוי ושאינו הקבוצה מעבוזת חלק שהוא חיזוש,

 שעובזיס אנשים מטביז שהכי במה עוסק שהוא משוס חשוב זה שמושג טען
 מוכביס שהם מעלה, שהקבוצה והמתנגזיס ההבסנייס התהליכים בקבוצות:
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 בהיקף כשמתבוננים )שם(. ובהבנה לניבור קשים ٧מפתי ١באופ אך מאוז

 ואבנונים מים٧ שבטים, מנינום, - שסביבנו הננולום שבקבוצות ההבסנום

 חשיבום ל״חס שלא קשה הנני, בהבס ١וממו ח״ם משאבי המשקיעום -

בכולנו. המאו״ם םהליכים הממאב מושנ בו מלבאום ולהימנע למושנ

 גנילה מרחב המאפשרים כוחום לקבוצה המ״חסם חפיסה כן, אס לפנינו,

 מצנ אחרום: במילים והרסני. מסוכן מרחב ליצור עלולים ובו-בנמן רב-ערך,

 ח״ס מצבי ולחשוף להיחשף המאפשר מרחב לשמש יכולה הקבוצה אחנ,

 ובין- תוך-אישיום ולמגבלום ליכולום הגורמים משמעותיים גומלין ויחסי
 משמעותית, נגנית והעברה העברה נפוס׳ לבניקת הננמנות ל״צר אישיות,

 מצנ בעס״ן. שנוצרו הסימפטומים ואת התקשורתיות החסימות את ולשחרר

 ניכוי, של מצבים לשחנר העלול מסוכן. מרחב להיות יכולה הקבוצה אתר,
 מרחב - האחר כלפי והרס עצמית הרס והיבלעות, בליעה השפלה, נלנול,

ותוקף. אישוש להן יעניק המוקנמות, הפגיעות את שישקם שבמקום

 פרוינ הרסני? להיות לו גורס ומה מאפשר להיות הקבוצתי למרחב גורס מה

 עולה ההמון של מוסריותו הפסימיות, לעמנותיו בניגונ שבהם, מצבים מצ״ן

 מצבים מורכב. הוא שמהם היחיניס של מנו יותר גבוהה אף להיות ועשויה

 תכונות סך ממנו שמוציא ההמון של ההתארגנות לאופן קשורים אלה

 )מקנוגל. מתאפשרים אלה בנפרז. לייצר מסוגלים היו לא שחלקיו ותרומות
תנאים: חמישה של לקיומם הונות (1922 פרוינ, בתוך

 קבועות כשעמנות רב, נמן במשך יחנ אנשים של היותם - רציפות .1

נה. עם נה המתחלפים אנשים ביני מופקנות

 ההמון, של טיבו על אנשים בין הנוצר מושג - ההתנסות סיב על ׳ניעה .2

מקנוגל. כנבר׳ רגש", "ניקת ותביעותיו, מעשיו תפקוניו,
בחנת.1ומ משותפת נהות יצירת - ושונים נוחים עם התלכנות של מצב .3

חיים. סנר׳ - ותרבות מנהגים מסורות, יצירת .4

שלהם. היחונ על־פ׳ אנשים בין התמחות בעלי תפקינים חלוקת .5

 הבונה ההמון, של יותר מפותחת נרגה שהיא קבוצה ביצירת מנובר למעשה

 משותף. עבונה מתהליך כחלק ותרבות נורמות ערכים, שפה, נהות, לעצמה

 הנחות של חעיבונ חלק אלה בתנאים לראות אפשר ביון של בשפתו

 לתפקנ המסוגלת עובנת", "קבוצה של למצב והגעה רגרסיביות בסיסיות

 תקשורת רשת יצירת על ננבר פוקס של בשפתו יחסית. גבוהות ברמות

24



 מחסימות שחרור זרת٧ב מגזליס קבוצתיים התפתחות תהליכי המאפשרת

קוזמות. תקשורתיות

 למרכיבים לאפשר שהיכולת טוענים האנטי-נרופ של התיאורטיקנים נם

 והופכת וחסימות מעצורים משחררת מרוככים. בתנאים עיבוז ההרסניים

הקבוצתית. העבוזה מהות זוהי ויצירתיים. לתקשורתיים סימפטומים

 למרחב אנלוניה מהווה כאן המתואר הקבוצתי המרחב מסוים. במובן

 משבר, במצבי מועצמת זה במרחב ההימצאות חוויית האזם. של המשפחתי

 מתקיף למרחב הופך המונן־יחסית המרחב כאשר ונירושין, פרזה כגון

 חשוב אתגרי. מקום כן, אס מהווה, זו בעבוזה המתוארת הקבוצה ומאיים.

במשפחה. הגירושין משבר של לבחינה ומורכב
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ב פרק
 חתסתחית שלבי

בקבזצוז

 תהליך גם לראות אפשר המגזלת, לקבוצה הרגרסיבי מההמו, במעבר

 וחסר מלות׳ קסן, מתינוק - הפרס של להתפתחותו הזומה התפתחות

 תורס באופן האחרים ח" ואת ח״ו את לכוון המסוגל ובשל בוגר לאזם אונים
ונתרם.

 מח" השאולים התפתחותיים במונחים משתמשת הקבוצתית הספרות

 במאמרו סארב" עושה כך הקבוצה. התפתחות את להבין כז׳ הפרס

 בעמזות ביון משתמש וכך קבוצה", התפתחות של פסיכואנליסית "תיאוריה

 הבסיסיות ת1ההנח שלב - הקבוצה של מצבים שני מהן וגוזר הקלייניאניות

 מקנז׳ זנים דומים, מקומות מתוך כ׳ אם שונה, באופן העובזת. הקבוצה ושלב
 ההתפתחות בשלבי (9 פרק קבוצות", להנחיית "מקראה )בתוך וליווסל״

חברתית-מערכתית. מבס מנקוזת הקבוצה של

 של ההתפתחות׳ המוזל ואת הביוניאנ׳ המוזל את בקצרה לתאר בחרתי

 ואת הקבוצה מנחה את לשמש יכולים אלה, מוזלים שני וליווסל". מקנז׳

 זפוס׳ משאלותיה, צרכיה, הקבוצה, של מקומה את להבין כז׳ המשתתפים

נסיגתה. או התקדמותה ומיזת שלה ההתמוזזות

 היא ש"התיאוריה התפתחותית, בתיאוריה כשמתבוננים להזכיר. מאוז חשוב

 להורים וכמו למנחה כמו לילז, כמו - קבוצה לכל רע". ואזון סוב משרת

 התפתחות שלבי אינזיביזואל׳. קצב ובעיקר מגבלות יכולות, צרכים, -

 הס מתאימות. התערבויות ולבחור להבין לנו המסייעים כאלה הס יעילים

 כשהם במשתתפים, ההתבוננות יכולת את ומאבזיס תובעניים נעשים

התהליך. את שמכתיבים אלה להיות הופכים
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ההתפתחות תורת
ביון של

 ת.٠אנ٠ינ٠ר.קי הגישה الج המתבססת התפתחות תורת מציע (1959) ١ביו

 ספירלה, במ״ין המתנהלות מזות٧ב עוסקת אלא ליןארית, אינה זו גישה

 שתי 1שבי הזו-ססריות התנועות את לראות אפשר זמן יחיזת כשבכל

 התנוזות. בעוצמת ٧נעו פרימיסיב׳, לאזס בוגר אזס שבין ההבזל עמזות.

 תנועה היעזר פחות. בשלה אישיות על מצביעות מאוז חזקות תנוזות

 בעמדה היא ההיקבעות אס נס רגשית, בגרות אינס - אחת בעמזה והיקבעות

תנועה. מבקשת הנפש יותר. הגבוהה
 ומאופיינת קל״ן של הסכיזופרנואיזית לעמזה מקבילה הראשונה העמזה

 חרזות עס להתמוזז מנסה הקבוצה ורזיפה. כיליון של קשות בחרזות

 הנחה או השערה (.Basic Assumptions) בסיסיות" "השערות בעזרת אלו

 את או האזס את המובילה ההתנהגות, בבסיס המצויה הנחה היא בסיסית

מוזעות. הנחות אינן אלה לרוב מסוימת. להתנהגות הקבוצה
 ובריחה־ (Dependency) תלות הן הבסיסיות ההנחות הראשונה בעמזה
 אוניס וחסרת קסנה עצמי תפיסת מכתיבה התלות (.Fight-Flight) התקפה

 הנחה על־פ׳ הרגרסיבי, הפתרון וכול-יכול. כול-יוזע מנחה תפיסת מול

 מתבססת השנ״ה העמזה ישועתי". תבוא ומשס בו עצמי "אתלה הוא: זו.
 שהיא והפתרון קיומית, סכנה הכול-יכול במנחה הרואה רזיפה, חרזת על

 אמיתית בזיקה אין אלו עמזות בשתי ממנו. לברוח או בו להילחס הוא מציעה

המשתתפים. הס ומי המנחה באמת מיהו

 ההנחות לשלב ש״כת היא גס אך מעס-יותר מפותחת נוספת, בסיסית הנחה

 את לווסת הקבוצה בוחרת שבה (,Pairing) הזיווג הנחת היא הבסיסיות,

 המשיח את יחז "להוליז כז׳ נפגשיס הקבוצה שחברי התפיסה לפי חרזותיה
 כלשהו מושיע המחפשת מזויפת, אופסימיות זוהי ביון, על־פ׳ אותה". שיציל

ומגבלות. יכולות של אמיתית בזיקה שתיעשה בלי

 המנחה בעזרת הבסיסיות, ההנחות את לעבז מצליחה כשהקבוצה

 ומגבלותיה יכולותיה את לבזוק מתפנה היא הקבוצתי, בתהליך והמשתתפים

 (Working Group) העבוזה" "קבוצת לשלב עוברת היא כך האמיתיות.

27 בניוושין משפחות ال□ קבוצתית עבודה



 אחר חיפוש חוך משימה, עם להתנהל הצורך בחשבו, מובא שבו שלב -

 יותר, כמציאותית מאופיינת הקבוצה הקבוצה. לרשות העומזות האפשרויות

 מהניסיון לומזת יזע, מחפשת יותר, מזעי באופן מסקנותיה את בוחנת

 זו תפיסה מסויס במובן בשבילה. ביותר הנכונה הזרך מהי הזמן כל ושואלת

 קליין, של ההתפתחות בתיאורית השנייה הזפרסיבית, לעמזה מקבילה היא

 שניתן את לתקן רצון לצז מציאותיות ובמנבלות ביכולות הכרה בה שיש

לתיקון. הבלתי-ניתן 0ال השלמה ויכולת לתקן

 תי1ההתפשו המוזל
וליווסל" מקנזי של
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 מנזיר (9 פרק קבוצות", להנחיית "מקראה )בתוך: וליווסליי מקנזי של המוזל

 התפתחותית מסלה מונזרת שלב בכל סיוס. ושלב התפתחות שלבי חמישה

 מתמקזת שבהן בין־אישיות סוניות של סזרה ננזרת שממנה מרכזית

 להשתמש שאפשר חברתי, קקשר מספק במסלה לעמוז הצורך הקבוצה.

 כשלס, הקבוצה ממלאת שאותה המשימה, של בעיצומה שינוי. ליצירת בו

 לגזילתס. המסייעים בקבוצה, הפרסיס אצל יחוזייס תהליכים מתחוללים

אלה: שלבים של קצרה סקירה להלן

 בסיס ליצור כזי שבס לעולם הקבוצה בין גבול יצירת התקשרות: .1

 תחושת קבוצתית. ולכיזות זהות פיתוח היא הקבוצה מסרת לעבוזה.

 יכולה הקבוצה זה. בשלב מוכחת איננה עזיין הקבוצה של האוניברסליות

 המשתתפים בין חברות של קבלה מתבססות ובינתיים הלאה ע1לנ

 קבלה חוסר הוא זה בשלב הפרס על האיום להשתתפות. ומחויבות
לקבוצה.

 מנלים הקבוצה חברי הפרס. ובין הקבוצה בין הוא זה בשלב הנבול ביזול: .2

 בהם שמתעוררת והחרזה משותף, נילוי באמצעות ביניהם ההבזלים את

 של הסכנה קונפליקסיס. מול ההתנהלות ובאופן בשומרז מתמקזת

 קבלת זרך נעשה והפתרון שוני, של לא-מציאות׳ בקיסוב היא השלב

קונפליקסיס. לפתרון הזרך מציאת ותחילת לשינוי סובלנות האחר,
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 גילוי באמצעות עצמו כלפי כבנה מפתח כמשתתף אינזיביזואליזציכ: .3

 של מעמיק לגילו׳ קשובות זכ בשלב כעולות כחבזות בקבוצכ. עצמי

 לככיב בקבוצכ חבב כל של ביכולת טמון כחבזות פתרון קושי. נקוזות

 ושל עצמי של כקבלכ ושלם. מובכב כוא זאת ועם מושלם שאינו בעובזכ

 לשלב עובבת כקבוצח וממנכ אישי,-١ובי תוך־איש׳ כישג כיא כאחבים

כבא.

 כשפעכ של כבנכ מאפשב בין־אישית מעובבות פיתוח אינטימיות: م

 כם זח בשלב ככישגים אחבים. עם כקשבים בחשיבות וככבכ כזזית

לקבבכ. וסובלנות בלתי-מתגוננת פתיחות

 יחם׳ לעומת יחסים, בתוך כשוויון חשיבות של כבנכ כתפתחות כזזיות: .5

 חלקם את לבאות לחבביכ מאפשבת כקבוצכ שוויוניות. ומוסב ניצול

 לקיחת כיא זח בשלב כסכנכ בעולמם. כמתבחש בתוך אחביותם ואת

 לקבל ביכולת מצו׳ השלב פתבון מציאותית. לא וקבבה יתב אחביות

החיים. על מציאותית ושליטה מציאותית אחביות

 הקבוצתית המטלה .٧שבחו לעולם וחזבה מהקבוצה פרזה הסיום: שלב .6

 העולם בתוך בקבוצה שנוצבה ההבנה את ולשלב ל״שם היכולת היא

 הפבזה, מול בזיזות תחושת עם במפגש היא הסכנה לה. שמחוצה
 היכולת שהושג. מה את ולקבל להעביך יכולת לחוסב לגרוס שעלול

 בזיזות זו אך בזיזות חשים שהם ולהבין אבזן לעבז המשתתפים של

 את הן מאפשרת לבז, לח״ס או לנטישה רק אופיינית ולא לאזס מהותית
 בלעזיה להסתזר ביכולת האמונה את והן הקבוצה בחשיבות ההכרה

החיצוני. בעולם וחברות תמיכה קבוצות ועם

 הקבוצה. למשימת בהתאם מיושמים זה, מוזל שמתאר השלבים ששת

 כך הנישואין, בח" משבר עם המתמוזזת בקבוצה מתועליס אלה שלבים

 זוהי למשתתפים ולהפך. המשתתף, בח" למקבילו להתקשר יכול שלב שכל

 זרכו ול״שס מועז, וקצר ממוקז התפתחות תהליך לחוות מיוחזת הזזמנות
לח״הס. הרלבנטיות הבנות
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 המתמדת העלייה על המוכר הנתון את במחקריהם מביאים (1996) ופרס כי\
 ומציינים ילזים, עם משפחות בקרב בעיקר בישראל, הנירושין בשיעור

 בי\ השונים. המספלים המרמים בפני משמעותיים אתנרים מציב שהזבר

 זרימן יותר מחמיר הגירושין. חוויית לתיאור משבב במונח משתמשים ופרס

 קליניים ממצאים של סקירה ומצינ טראומה במילה המשתמש (,1994)

 שמתגרשים זוג בני שלפיה תמונה המציגים ומהעולם, ٧מהאר ומחקריים

 התמוזזותם תהליך וגס פוסס-סראומטיים, סימפטומים מראים וילדיהם

טראומה. קורבנות של לדה דומה והארוך הקצר בטווח

 והערכות גבוהה חרדה האימהות, של העצמית בהערכה ירידה מתאר המחקר

 ופגיעה תפקודית פגיעה הראו גברים גס סביבן. המתרחש לגבי נמוכות מצב

 ביותר הקשה התקופה המינים שני עבור הגירושין. סביב העצמית בהערכתם

 קש״ס בהתעוררות מלווה והיא (,1983 )פסח, הפירוד תקופת נחשבת

 כארבע עד משנת״ס המחקרים, מראים יותר, מאוחר החיים. תחומי במרבית

 של יותר מתקדמים בשלביס נמצאו הנחקריס רוב הגירושין, לאחר שניס

 הנשיס לנשים: גבריס בין הבדל גס מצאה החוקרת חדש. חייס אורח גיבוש

 אינטימיים קשריס ליצור וביכולת החברתי בתחום קשייס על יותר דיווחו

ההורות. בתחום קשיים על יותר דיווחו הגברים ואילו חדשים,

 דפוס על בילזות הגירושין תהליך השפעת את שבדקה (,1994) דרימן

 המתגרשים, ילדי אצל ההתבגרות בגיל בדידות תחושת ועל ההתקשרות

 וסגנונות המתגרשים ילדי של הגירושין חוויית ביו משמעותי קשר מצאה

 או חרדה של התקשרות דפוס היה ביניהם השליט הדפוס שלהם. ההתקשוות
 רגשות יותר על ודיווחו נראו בילדות דה תהליך שעברו ונערות נערים הימנעות.

 עצמאיים היו הנישואין, מוסד לגבי יותר קיצוניות בדעות החדיקו בדידות, של

בחיים. שונים במצבים ולחצים נפשית מצוקה יותר לחוות וצפויים פחות

 שבהם שונים ٧לח מצבי של השפעתם את מראה נוסף, מחקרי כיוון
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 ועם בכלל קשייה עם להתמוזז יכולתה על הישראלית. המשפחה ^תונה

 החברה של שונים מאפיינים בפרם. פרושין, כמו פוסט-טראומטיים תהליכים

 איבה, פעולות תאומת, מלחמות, כמן חיים, לאירועי הקשורים הישראלית

 התהליכים עם בהתמוזזות מטך "בן מהווים ושכול, נכויות פציעות,
האלה. המשפחתיים

 זה במונח להשתמש רגילים אנחנו מטויחת. מבחינה מוזר "טראומה" המונח

 הופעתן אפשרות מול מופעלים שלרוב ססרסגניות, חיים תופעות לתאר

 רבה במיזה אותנו מקיפה הגירושין תופעת הכחשה. של מנגנונים בחיינו

 חברים. קבוצת מורחבת, משפמה בכל כמעט נמצאת נוכחותה ביותר.

 הנראה מצב לאפיין "טראומה" המילה יכולה כן, אם איו. וכיתה. שכונה

כל-כך? ושכיח נורמטיבי

 קשה שזבר הרעיון הוא בגירושין הטראומטיים המרכיבים שאחז נראה

 האזם. של ביותר הבטוח המרחב להיות האמור מרחב בתוך מתרחש מאוז

 לאזם בו במרנו בחיינו מסוימת שבתקופה אזם שבו מצב הוא הגירושין

 הבוגר האזם שבונה ביותר האינטימית היחסים מערכת את נבנה שאיתו

 הופך - לעולם משותפים צאצאים הבאת ועם מלאה כלכלית שותפות עם -

 הילזים גם רבים במצבים ביותר. קשות מריבות ושל שנאה של מקור להיות
 כן, אם הגירושין, ומתמשכות. קשות וליריבויות למלחמות לשותפים הופכים

 היוצרת טראומטית חוויה וזו לאויב, אוהב רבות פעמים שהופך מצב הם
פוסט-טראומטיות. והתנהגויות רגשות

 המצבים ברוב מלווים גירושין ותהליכי בנישואין שמשברים להוסיף חשוב

 שירותי לממן ביכולתה גס וכן המשפחה של הכלכלי הביטחון ברמת ביריזה

 בני מצז הן עולה, כזו בעזרה הצורך שבה בתקופה זווקא נפשית. עזרה
 לתחנות הפנייה מקצועית. עזרה לממן הקושי גס גזל הילזיס, מצז והן הזוג

 כמובן, מקלה ופרטני משפחתי זוגי. טיפול לקבלת הנפש ולבריאות עירוניות

 הראשון. בפרק שהצגנו כפי מציאות תמונת עומזת זה מצב מול אולם

 מסיבות לטפל, יכולתם את הפחיתו וממשלתיים עירוניים קהילתיים, שירותים

 למספר וההקצבה יותר ארוכים נהיו לטיפול לקבלה התורים תקציביות.

 עוז מורכבים שצרכיה במשפחה מזובר כאשר ירזה. לפונה טיפול שעות

יותר. עוז פוחת אלו לצרכים להיענות הסיכוי יותר,

 במיוחז, גזולה חשיבות מקבלת בקבוצה להיעזר האפשרות אלה, נתונים מול

שבו אלטרנטיבי, משפחתי מרחב מעין להציע יכולה הקבוצה שכן
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 ולהיעזר לעזור במטרה משותפת, חוויה החולקים אנשים יחז נמצאים

 עזרה של סונ ונם החוויה, של היומיומיים תוצריה עם בהתמוזזות

 באופן יותר נמוכות כספיות בעלויות אפשריים, בתנאים מקצועית

ארוכה. בהמתנה צורך וללא ניכר
 הפרט לרווחת השירות של פרויקט של במרכזו כאמור, עמז, זה רעיון

 להכשיר שביקשו אשליס. עמותת עס במשותף הרווחה, במשרז והמשפחה

 ליצור כזי במשפחה, נירושין משבר לעיבוז קבוצות מנחי לתפקיז מטפליס

 זה משבר החוויס לאנשים ולאפשר בקהילה שונים במקומות זה מסונ קבוצות
זה. במרחב ׳לזיהם ובח" בח״הם הקורה את לעבז
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 ז פרק
 הקבוצה

הסוקסנית

 תפיסת הוא מהם אחז רבים. מ״רמים מושפעת קבוצה להזחות מזחה של זרכו

 מאירועי מושפעת ובחלקה קונסטיטוציונית, היא שבחלקה הבסיסית, עולמו

המשפיעים: הגורמים את מוגה (Roberts, 1991: 76) רוברטס החיים.

סמפרמנסליות ותכונות אישיותיים קונסטיטוציוניים מאפיינים .1
וערכים אמונות מערכת .2

עכשוויים חיים אירועי .3

A אישי טיפולי ניסיון

ובהווה בעבר ומקבל קיבל שהמנחה הזרכות .5

 או זה ספר בבית בחירתו שגס בהנחה המנחה, שלמז התיאורטית הגישה .6
שונים בגורמים תלויה אחר

 אחז כן, אס היא, לעבוזתו הקבוצה מנחה שמביא התיאורטית התפיסה

 העולים התכנים, עם להתמוזז זרכו על ביותר המשפיעים המרכיבים

 את גס ומכאן שלו התפקיז תפיסת את תקבע היא התהליך. ועם בקבוצה
התערבותו. זרכי

 עבוזתו על מתבססת זה, בפרויקט העבוזה תפיסת במרכז העומזת הגישה

 טיפולית גישה היא זו, שגישה אף הקבוצתית. האנליזה מייסז פוקס, של

 על להתבסס בחרתי טווח, ארוכות טיפוליות בקבוצות שיושמה אנליטית

 שאינן מטרה, ממוקזות בקבוצות מיושמת להיות יכולתה ועל עקרונותיה
 ושמוקז יחסית, טווח קצר הוא אך משתנה קיומן שמועז עיקר, כל טיפוליות

 גישה של עקרונותיה את להסביר ברצוני הגירושין. תהליך עיבוז הוא עבוזתן
כלהלן: קבוצתית עבוזה של זה לסוג מותאמת להיות יכולתה ואת זו
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פוקס? מיחי

 שכן פוקס, של והמקצועיים האישיים ח״ו קורומ של קצרה בהצגה אמחיל

 לגבי םפיסםו אופן על השפיעה מקצוע וכאיש כאזם המפתחותו גון

בקבוצה. לעש״ה הניממג העבוגה

 גולג האנגלים., הקבוצמים' 'האנליגה של מ״סגה במוצאו, ׳הוגי פוקס.

 הבן היה הוא בגרמניה. באגן מחוג של הבירה עיר (,Karlsruhe) בקרלסרו

 המאפשר חם מקום במשפחה וראה אמצעים בעלת חמה, במשפחה הצעיר
במקהלות ששר מוגיקה חובב היה אביו וריאביליות. וכן יצירתיות התפתחות,

 רא״ת את יותר ומאותר למוגיקה, האהבה את פוקס ירש שממנו "תכן -

 לבצע כלי לכל לתת השואף (,Conductor) תגמורת כמנצח הקבוצה מנחה

והרמוני. יצירתי מקום התגמורת לכל ולהעניק שלו, צליליו את

 בשנת לאנסישמיות. פוקס של משפחתו ממש נחשפה לא צעיר, בהיותו
 הקשר בתיל כאלחוסן בצופת ושירת הגרמני לצבא התג״ס הוא 1917

 אך תיאסרון, במאות ללמוג רצה שחרורו לאחר שנתיים (.1919-1917)

 שנמשך משום להתפרנס. גס יוכל שמהם ללימוגיס אותו הניעה משפחתו

 ללימוג׳ גרכו בהמשך הגיע מפרויג, מאוז והושפע הרפואה ללימוג׳

ופסיכואנליגה. פסיכיאסריה
 אשתו שנים, 19 לאחר התגרש הראשונה מאשתו פעמים, שלוש נישא פוקס

השלישית ואשתו נישואין שנות 19 לאחר נפסרה בלונגון, נישא לה - השנייה

 ועוסקת בלונגון חיה (Pines, 1983) פוקס אליגבס שנה. 16 נשוי היה לה -

באנגליה. קבוצתית לאנליגה המכון ובפיתוח בהנצחתו פסירתו מאג

 הנוירולוגי במכון כשנתיים עבג עבוגתו במסגות בפרנקפורס. למג פוקס

 החשיבה את הפנים שבגכותו נוירולוג גולגשסיין, קורס עם פרנקפורס של
 ראתה יותר ומאוחר חלקיו, כל מסך גגול בשלם הרואה הנשסלסיססית,

 למערכת בגומה היחיג־קבוצה פעילות את ראה פוקס כשלם. הקבוצה את

 אינפורמציה. מעביר בוגג, עצב תא כמו היחיג, כאשר האנושית, העצבים

 במערכת חסימה יוצר גס אך במערכת מחסימה נובע היחיג של הסימפסוס

 שונות. בגרכיס החסימה עם להתמוגג היחיג ואת המערכת את ומגמין כולה

 קבוצה. יחיג־ יחסי באמצעות תגיר ומושפעת המשפיעה מערכת נוצרת כך
 האנליסי המכון בין המשותפת העבוגה הייתה נוספת, משמעותית השפעה
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 פוקס התוודע שם .١בג״ באותו ששכן הסוציולוגי במכון ובין בפרנקפורס

 סוציולוגיים תהליכים של השפעתם על למז שמת" סוציולוג - לאליאס

 בעולם שכיחה הייתה לא זו בהשפעה שההכבה לציין חשוב הפבס. על

 בפואית ובחשיבה כפבס באזם להתחקז שהעזיף הקלאסי, הפסיכואזליסי

 ועל עליו ותשפיע פוקס של בעבוזתו בעתיז תימצא זו למיזה חברתית. ולא

 ממתק איזו שלעולם חברתי יצור באזם הרואה התפיסה בפיתוח תלמיזיו

 הקבוצתית שהעבוזה הרעיון בפיתוח ומכאן החברתית, הקבוצה מהשפעת

האזם. של החברתי סבעו את ביותר הולמת

 עבר לשם בווינה, 1928 בשנת החלה פוקס של הפסיכואנליסית הכשרתו

 הפסיכואנליזה לימוז׳ את החל כאשר יותר, מאוחר ׳לזיו. שני ועם אשתו עם

 את פוקס עזב הנאציזם, עליית עם בנרמניה המצב היזרזרות ובעקבות

 הראשונה הפעם הייתה שזו לומר אפשר לשווייה. משפחתו עם ועבר נרמניה

 (.Hinshelwood, 1999) הקבוצה של הפונעני ההרסני לכוחה נחשף שבה

 במיזה והתמימה האופסימית, הראייה את ממנו לקחה לא זו חשיפה אולם

בפרס. הסיפולית הקבוצה ושל בכלל הקבוצה של רבה,

 שהפכה בלונזון, הפסיכואנליסית לוזברה להצסרף הוזמן ٧לשוו״ כשהניע

 היוותה זו חברה כאנליסיקאי. לימוזיו את סייס שם השני, ביתו להיות
 ותורתו הוא כי חש ולא-אחת תפיסותיו, להחזרת למאבקים מקור
 הראשונה. האנליסית הקבוצה את הנחה 1939 בשנת שם. רצויים אינם

 גיוסו עקב מהם ולהיפרז הפרסיים מסופליו את לכנס ٧נאל יותר ומאוחר

 עבוזתו במסגרת סיפוליות בקבוצות בעבוזה המשיך הוא כרופא. לצבא
 עולם את לפניו פתחה זו עבוזה השנייה. העולם מלחמת בזמן הצבאית

 הקבוצתית, האנליזה בפיתוח אינסנסיבי באופן פוקס עסק ומאז הקבוצות,

 הראשון ספרו את המקרים. ברוב המועזפת הסיפולית הגישה שזו בסענה

- Introduction to Analytic Psychotherapy, מכן לאחר .1948 בשנת כתב 

 המפורסם העת כתב את יזם לימודיות, מסגרות יצר המכון, בבניית המשיך

Group Analysis, האנליסית החברה ראש והיה מותו, עז כמעס ערך שאותו 

 מפגש במהלך נפסר פוקס .70וה- 60ה- שנות של האנגלית הקבוצתית

זרכו. ממשיך פינס, נמנה שעמם עמיתים, עם הזרכה קבוצת של

 לעולם יחוזית סיפולית גישה להכניס שהצליח מי בפוקס לראות אפשר
 גס גזולה השפעה לבעלת הפכה הזמן שעם הבריסי, הפסיכואנליסי

 סיפולית לעבוזה מצסמצמת אינה זו גישה ליס. מעבר שונות בארצות
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 גדולות בקבוצות להתנהלות ٧1ال״1 לימת מדמב מהווה אלא בלבז.

ובקהילות. באדמנים וליישומם

 ל״בוזה שלה הדלבנטיות ואת הפוקסיאנית הגישה עקרונות את אציג להלן

הגידושין. תהליך בעיבוז קהילתית קבוצתית

 כושסחוגית.- מתסיסה המעבר .1
זיגמית לתסיסה מערכתית

 עם בהתמוזזות דב ניסיון בעלות ותיקות, מספלות הן בקורס המטפלות

 סעז כפקיזות והן ומשפחתיות זוגיות כפסיכותרפיסטיות הן גירושין, תהליכי

 פסיכוזינמית בעבוזה שלהן והניסיון התיאורטי היזע זאת, לעומת זין. לסזרי

יותר. מצומצמים
 הפסיכו- העבוזה היא להן יותר הנגישה הקבוצתית העבוזה שגס נובע מכאן

 אלו קבוצות המוךנות". "הקבוצות בכינוי יותר שמוכר מה או חינוכית,

 מראש, שנקבעים תכניס כבעלות (2001) ובהרב זיו של בספרם מאופיינות

 האימון ספציפיים. מצבים עם להתמוזזות מיומנויות למיזת המזגישיס

 והתהליך הלמיזה, במרכז עומז התוכן הבלעזיות, מטרותיהן הם והתרגול

 על ממונה הוא בכיתה. למורה יותר זומה המנחה רלבנטי. אינו הקבוצתי

 בין מחייב קשר ואין ספציפיות, ותוצאות מטרות בעלי שהם המפגש מערכי

משנהו. אחז מפגש
 הנגזרים נושאים סביב והנחיות החלטות זיונים, ניהול כוללות אלו קבוצות

 מגוונים העבוזה כלי התפקיזיס. חלוקת ברורה בחזר הקבוצה. ממטרת

 והתמודזות שונים תפקיזיס משחקי שונים, באביזרים שימוש גס וכוללים

 ולבזוק בית" "שיעורי לתת מקובל כן כמו מהקבוצה. משוב וקבלת מתן זרך

זה. מסוג בקבוצות מהעבוזה כחלק אותם
 היחסים מערכת לא-רלבנסי. או משני כאמור הוא אלו בקבוצות התהליך

 היווצרותה, מעצם לתמיכה חשוב בסיס משמשת הקבוצה חברי בין שנוצרת

 שגס זופן, יוצא זבר-מה מתרחש כן אס אלא לזיון נושא מהווה אינה אך

 ממהרת הקבוצה קבוצתי. תהליך מצריו ולא טכני פתרון מקבל לרוב הוא

למשימה. לחזור
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 הנוכחות וחשיבות הזמן המקום, טכני. הוא זה מסוג בקבוצות הסטינג

 התייחסות מסנבת מהווים הם אין אולם בסיסי, מסגבת ככלל נקבננים

 הקבוצה למפנש׳ ٧מחו תת-קבוצות של היווצבותן שנם מכאן לתהליך.

כלשהי. בעיה מהווה אינה

 ממסנבות בעיקר שונות, ממסנרות מוכב הוא שכן ויזיזות׳, נוח הוא זה מבנה

 לשמש מהמנחה הציפייה חייו. במהלך אליהן נחשף מאיתנו אחז שכל לימוז

 לצורך. ומתאימה מוכרת היא נם פתרונות, המביא יזע בעל מקצוע כאיש

 ממשי שינוי הפוקסיאנית הנישה מהווה הפסיכו-חינוכית הקבוצה לעומת

 מנחה־ ביחסי הקבוצתית, העבוזה במטרות הקבוצה, של מהותה בתפיסת

 היא פסיכואנליטית. היא הפוקסיאנית הנישה בה. העבוזה ובזרכ׳ משתתפים

 והבין- התוך־איש׳ בעולמו ביטוייו ועל הלא-מוזע של מרכזיותו על נשענת

 השפעות את לפענח הקבוצה משתתפי את מזמינה היא הפרט. של אישי

 בעולמו הפרט של וההתנהנותית הרנשית התנהלותו על הלא-מוזע העולם

בפרט. הקבוצה של המרכזית המטלה עם ובהתמוזזותו בכלל,

 והעברה העברה תהליכי של ההבנה במשיבות נם כן, אם מתמקזת, זו גישה

 וכמובן המנחה, וכלפי כפרטים המשתתפים כלפי בחזר, המתקיימים ננזית

 שמביאים והמנגנונים החרזות את לפענח שואפת היא כשלם. הקבוצה כלפי
 בתרגום עוסקת היא אלו. חרזות עם התמוזזות כזרך בקבוצה, הפרסים

 ולתקשורת להבנה והקבוצה, הפרט ברמת בחזר המופיעים שונים סימפטומים
 רבה. וחשיבות בולטות מקבלים ועכשיו" ה"כאן כאשר המשתתפים, בין

 המנחה המובנות. בקבוצות ממקומו כזו בקבוצה שונה נם המנחה, של מקומו
 ואין האולטימטיביים, והניסיון היזע את שמחזיק כמי מופיע אינו הפוקסיאנ׳

 כאמור, אחרות. זרכים מפני מזהיר או עזיפות לזרכים הקבוצה את מכוון הוא

 משתלט שאינו באופן אך ומתפיסתו, המקצועיות מזעותיו לתרום יכול הוא

 בעלת ועמזה זעה ל״צג יכול הוא והחלטי. פוסק יזע מהווה ואינו השיח על

 המשתתפים. על-יז׳ להיבזק מוזמנות, ואף הניתנות, כאלה אולם חשיבות,

 עומזת אחז, מצז והתננזות. קושי מעורר כזו נישה עם המפגש רבות פעמים

 לקבוצות ויעילה סובה הפסיכו-חינוכית, המובנית, שהעבוזה התפיסה

 ובהיותה מועז, קצרות לקבוצות מתאימה הגירושין, משבר עם המתמוזזות

 הרצויות. לתוצאות ולהביא מטרותיה על לשמור מצליחה היא וצפויה ממוקזת

 הקבוצתית העבוזה את להעמיק או להכיר שרוצים מטפלים גס אחר, מצז

 בנישות הרב הניסיון בעל שהמטפל מאחר בכך, מתקשים הפסיכו-זינמית,
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 לטובת רבות, שנים במהלך שרכש רבות מיומנויות על לוותר ٧נאל אחרות

 מנישה המעבר ביטחון. חוטר של תחושה בו ונוםכת לו מוכרת שאינה עבוזה

 המערערת לנישה ולשלוט. לעזור ביכולתו ביטחון למנחה יש שבה מוכרת

רבים. קשיים מעלה אכן זה, ביטחון

 מאתנרת למשתתפיה. וחיוני חשוב מרחב המאפשרת הקבואה, כ׳ נובע מכאן

 כמה בחובה טומנת היא כי לא-פחות, עליו מכביזה אך המנחה את נם

 קבוצה להנחיית - משפחתית או זונית פרטנית. מעבוזה מעבר מעברים:

 לעבוזה - ומאורננות מובנות מוכרות, מנישות ומעבר משתתפים, מרובת
 ז״ם. מוכרים אינם השנתה וזרכי מטרותיה שנבולותיה, פתוחה, בנישה

 ומאורנן מוכר מעולם המשתתפים שחווים המעבר על שנוסף לומר אפשר

 הצורך בשל השינוי חרזת את מרניש המנחה נם ושונה, עלום עמום, לעולם

יחסית. וזר חזש למיקרוקוסמוס להסתגל
 יחסית, נינוח באופן בעיניי מתאפשר זינמית, לנישה מערכתית מנישה המעבר

 המעוררות אחרות, פסיכואנליסיות לנישות בנינוז הפוקסיאנית; הנישה זרך

 מהווה החזשה, הנישה עם הקוזמיס והניסיון היזע בשילוב וקושי התננזות

 משלב הפוקסיאני המסריקס זונמטי. ופחות "רך" מקום הפוקסיאני המרחב

 הוא ואינטראקטיבית. מערכתית התייחסות גס אך פסיכואנליטית עבוזה

 החיצונית. המציאות על נס אך הפנימית, המציאות על לעבוזה מקום נותן

 מכבז כשלם, הקבוצה ובין הפרס בין נע הוא הזזית. השפעה ביניהן ורואה

 למנחה נותן ובעיקר ואינפורמציה, תמיכה מתן נס כמו פרשניות, התערבויות

המשתתפים. עם במגעיו יותר ונגיש פחות עמוס מקום

 ניתן אולם הולך", "הכול שבו אקלקטי כמקום זו נישה לראות הכוונה אין

 בסבל ביזיעה. שהאמין נוקשה, הנחיה מעולם פרזה בה לראות בהחלט

כוחה. ובזאת ורלסיביזס, פלורליזם תמיכה, חשבון על ובכאב

 ותפיסת חברוני, כיצור ראייתהארס.2
אוהד משפחתי כמרחב הקבוצה

 כיצור האזס את ראה קלאסיים, לפסיכואנליטיקאיס בנינוז כאמור, פוקס,
 התינוק של שחייו כשם ממש לפרס. הטבעי המקום היא הקבוצה חברתי.

 מראשיתה הייתה קבוצתית לעבוזה גישתו קבוצה. בתוך ומתפתחים מתחילים
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 "רחם 1קבוצת בטיפול ראה הוא השראה. ומלאת אופטימית פוזיטיבית,

 מצוקת את לפתור יכולים אנשים שבו מכיל. בטוח. מקום - התפתחותי"

 כשהאחרים, וזמוקרטי, פתוח חופשי, באופן ולתקשר החברתית בזיזותם

 הוא וצמיחה. נזילה תהליכי ומאפשרות מסייעות זמויות מהווים י,٧טב באופן

 יוכלו שאנשים כך ,Ego (raining in Action-O הקבוצתי הטיפול על זיבר

 הוא פוקט, על-פי הנוירוטי, האזם הבין־אישיים. יחסיהם ועל עצמם על ללמוז

 מסיבות הקבוצה לבין בינו התאמה שאין נכשל. לסביבה התאמתו שניסיון מי

 החברה ואת אותו ומזמינה הפרס אשמת את מראש מפחיתה כזו גישה שונות.

הסימפטום. להבנת כמפתח בקבוצה ההתנהלות אופן את להבין

 מקום מתפנה כך בתוקפנות. העיסוק נס קטן כך ועקב תסכול מפחיתה זו נישה

 חשוב להתמוזדות. כוח הקבוצה אוספת שמהן החיוביות לתופעות יותר רב

 שבעקבות קבוצה, של במובן תמיכה" ב"קבוצת מזובר שאין כאן להבהיר

 המעזיף קשיים, עם בלתי-מתעמת בזפוס בוחרת במיוחז קשה סיטואציה

 ולכן משנית, תופעה בתוקפנות אה1ר זו נישה זעם. יעבור עז ולהקל להרגיע

 אנליזת את הרואה הקליין-ביוניאנית. לנישה בנינוז מקומה, את מעצימה אינה

 מתאימה היא והקבוצה. האזס להתפתחות מרכזית כמשימה התוקפנות
 כאשר גירושין, כמו ?וסיבי חיים משבר עם המתמוזזיס אנשים עם לעבוזה

 במפגשים ולהיתמך "לנוח" ויכולתם נפגע שלהם המשפחתי המרחב ממילא

 ועימותים. קשיים על מעבוזה נמנעים לא זו בחירה כשלצז הכרחי, הקבוצתיים

 ההתמוזזות את מעצימה היא אין שכן יותר, קלה זו נישה "במעבר" למנחה נס

 מונעת אינה זו נישה כזו. עבוזה עקב המתעוררת התוקפנות ועם הסמכות עם

 לסייג חשוב זאת, עם אותם. מעצימה אינה נס אך האנסי-נרופ. כוחות את

 על יבוא ומלכזת תומכת התפתחות לאפשר הרצון שבו מצב מפני ולהזהיר

הקבוצה. של הכרחיים תוקפניים מרכיבים עם התמוזזות על ויתור חשבון

הסמכות תפיסת .3
 אמנם סמכות-משתתפיס. יחסי על נשענת אינה הפוקסיאנית הקבוצה

 רואה היא אולם אנליטי, מפגש בכל רבה חשיבות זה לרכיב מייחסת היא

 שווים". בין "ראשון ובמנחה הקבוצה של המרכזי הכוח בעלי במשתתפים

 או זורמת אינה הקבוצתית התקשורת כאשר רק מכוון לתפקיז הנכנס

בתהליך. כלשהו גורס על-יזי נחסמת
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 רק אדגיש כאן אולם זה, בנושא המנחה מסקיז במיאור ארחיב בהמשך

 את למשתתפים לתרגם הוא הקבוצה תפקיז שלפיו המרכזי, הר״יון את

 מעבו הקבוצה בהתפתחות רואה הפוקסיאנית הגישה בחזר. המתרחש

 אין הצורך. בונת כמסיי" לתפיסתו כוח כבעל המנחה מתפיסת הזרגתי

 מגבירה רק כזו ונחזה כי סבור פוקס פסיבית; מנחה עמזת מזמינה היא

 האחרת העמדה המשתתפים. מצז למנחה האומניפוסנסי הייחוס את

 זרך זווקא המנחה, על להישען מהצורך המשתתפים את בהזרגה גומלת

 ויתור הקבוצה, בשפת שימוש הצורך, בעת המנחה של פשוסות התערבויות

 להעניק יכולת כבעלי הקבוצה חברי וראיית מוחלס, יזע בעלת פרשנות על

לרעהו. איש וסיוע סיפול

I ההעברה ר^פיסו^יחס* .٠

 הגישה של הכותרת כגולת נתפסים נגזית והעברה העברה שיחסי אף

 שימוש לגבי השגות גס זיאני,1פר אנליסיקאי פוקס, מעלה הפסיכואנליסית,

 את וראה זה, עוזף שימוש הוקע פוקס אלה. יחסים של בפרשנותם עוזף

 שעבוזה זה, במינוח כוונתו הנוירוזה". כ"ניצחון בהעברה ההתמקזות סכנת

 01ולגר רגרסיה להעצים עלולה סרנספרנסיאלייס יחסים על מסיבית

 ולהקשות במנחה, התלות את להגביר המשתתפים, אצל קסננת לתחושת

 מקום יותר מפנה גישתו בקבוצה. בוגרים מציאותיים יחסים התפתחות על

 ההשפעה לגבי ותובנות התבוננות המעוזזות בין־אישיות לאינסראקציות

 משתקף הוא שבה הזרך ועל בחייו משמעותיות זמויות על למשתתף שיש

בקבוצה. זמויות של הסובייקסיבית בחוויה

הגשטיס .5

 העולם לרקע. זמות שבין המשחק את מזגישה בגשסלס העבוזה שיסת

 לו שגרמה חייו, ממציאות גס הושפע )ואולי פוקס של לעבוזתו רקע שהיווה

 גישה של היווצרותה את אפשר בקבוצה( ולשימם פרסנייס מסופליס לקחת
 באופן הפרס, ברמת עבוזה לצז הקבוצה ברמת לעבוזה מקום הנותנת

 המנחה או הקבוצה לעתים בוחרים הפוקסיאנית בעבוזה ומתחלף. גמיש

סד



 בתהליך מתמקדים ול״תים רקע, מהווה כשהקבוצה בפרס, להממק!

 או זה בהיבט הרואה מפיסה כאן אין שוב ברקע. זמצא כשהפרט הקבוצמי

יומר. ראוי או זכון אחר

ה״יצוזית הסביבה מפקיז .6

 בלמי-נפרזיס חומרים מהווים והפנים ٧רמ.٦ חברמי, כיצור נמפס הפרט כאשר

 מקום הפוקסיאנית הקבוצה נומנח לכן בלתי-פוסקמ. הזזימ השפעה בעלי

 הכאן לקזושח בנימז היחיז. על ולהשפעומיהם חיצוניים למהליכים חשוב

 נראה שם - קל״ניאנימ איזיאולוניה על שנשענו בקבוצומ בעיקר ועכשיו,

 האמיתי" "הזבר מפני כהננה לקבוצה ٧שמחו בעולם במתרחש העיסוק

 ٧לחו פנים בין זילוניס הפוקסיאנית הקבוצה מזמינה - בחזר המתרחש
 המאךנ ממנו. ומושפע ٧שבחו העולם על משפיע שהאזם אמונה מתוך

 מכאן לה, ומחוצה הקבוצה בתוך מיחסים כן. אס מורכב, הקבוצה שיוצרת

השונים. ומצירופיהס ואז, משם ועכשיו,

 -01׳ המתמוזזיס לאנשים זו נישה מתאימה כמה עז לראות אפשר כאן נס

 ובין בקבוצה המתרחש בין לנוע חבריה את מזמינה הקבוצה נירושין. עם 01׳

 אלה שונים ממצבים לעבור אפשר כאשר המשפחתי, בעולמם המתרחש

זה. על זה השפעותיהם את ולראות

ביניים סיכום

 קצרת זינמית לעבוזה קבוצת׳ מרחב מציעה כאן המוצנת הנישה לסיכום,

 על מתבססת זו נישה נירושין. תהליך עיבוז בנושא מסרה, וממוקזת טווח

 של ׳סוזות הכולל סנור, חברתי "משפחתי" מרחב כמ״צנת הקבוצה רא״ת

 פסיכו-זינמי מרחב וקבלתו, מיזע מתן הזזית, עזרה אוניברסליות, תמיכה,
 העמקת בתפקיזיס, התבוננות והפנמות, השלכות של הכלה המאפשר

 תוך ובין-אישיות, תוך-אישיות ומנבלות יכולות עם היכרות זרך המוזעזת
 של ׳חוזיותה המנחים. ועם השונים המשתתפים עם באינטראקציות שימוש

 ליצירה מקום הנותן נמיש מרחב מספקת שהיא בכך מתבטאת הנישה
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 קבוצתית ועבוזה פרטנית עבתה :”In Vivo" אינטראקציות של ולבחינה

 מצז ועזרה הישענות ההזזית; ההשפעה בחינת תוך בזו זו המתחלפות

 התבוננות חרחב ולבסוף, לקבוצה. רב כוח וחתן עיזוז תוך החקצוע איש

ולהפך. הפניס על ٧שבחו העולם בהשפעות

 לאפשר יכולים המרכזית, המטרה תחת מאונזים בהיותם אלה, כל

 המשפחתית הקשרים מערכת את - חלקית ולו - לבחון למשתתפים

 וילזיות הוריות זמויות עם יחסים הזהה, הננזי, המין בני עם יחסיהם שלהם,

 לשחזר, הזמנה זו למעשה זה. לתהליך הקשורות סוגיות ועוז למשבר בהקשר
 עזרה להביא שעשויים והתמוזזות התקשרות זפוסי במקצת ולתקן לחוות

כזאת. מורכבת בתקופה מסוימת

 שציינתי התוקפנות1 ההרס כוחות לצז בקבוצה מתקיימים אלה כל כאמור,

 להתבונן מאפשרת היא שכן לא-פחות, חשובה זו נוכחות זה. בפרק

 עם ההתמוזזות ובזפוסי קרובות, ומזמויות מהמשפחה ובאכזבה בהרסנות
 ת1כוח את ולעבז לאתר ביכולת תלויה הקבוצה של הצלחתה אלה. כוחות

תנצח. וחברתית רגשית להתמוזז שהיכולת בתקווה וההרס, הצמיחה

ות
פח

ש
מ

 
בר

מע
ב

42



ה פרק
בנייתח

הקבוצה שי

 הכנתם המשתתפים, מיון הקבוצה: של הטכניים בחלקיה זן זה פרק

 טכנ״ם שחלקים נראה רבות פ״מים המנחה. ותפקיז׳ הסטינג לקבוצה.

 אך חשיבות, ופחותת פשוטה שחורה", כ"עבוזה נתפטים קבוצתית בעבוזה

 לשמור שתפקיזו ההנחיה עבודת של ביותר חשוב ברכיב מזובר למעשה

 בעבוזה הזינח׳ המרכיב של קיומו את ולאפשר אחז, מצז הקבוצה, על

 עם שלהם ובקשר אלה במרכיבים להתבונן ננטה אחר. מצז הקבוצתית,

הקבוצה. של התהליכ״ם המרכיבים

המיון מהליך
 ואמביוולנטיות. רוח קוצר לעתים מעורר לקבוצה משתתפים של המיון תהליך

 שכן הפונים, מיון ללא מקצועית החלטה לקבל שאין לכולנו, ברור אמנם

 התאמתו מיזת את לבחון ٧ליוע או למנחה למטפל, מאפשר זה תהליך
 המיוחז במקרה המרב. את ממנה להפיק שיוכל כז׳ למסגרת הפונה של

 למשתתפים הספציפי המשתתף של התאמתו מיזת נס חיונית קבוצה, של

יותר. עוז מורכב זה תהליך אולם בקבוצה, נוספים

 לרוב הנמצא לקבוצה, לפונה הרומזת בררנית. קונוטציה "מיון" למילה

 לא-נוחה עמזה זוהי מאיתנו לרבים וזאית. אינה אליה שקבלתו במצוקה,

 את רבות פעמים מפחית קבוצה לפתוח הרצון כן. כמו רנשית. מבחינה
 מתוך חשובות, שאלות על הנולל את וסותם המיון. משימת של ערכה

אותו"... נחצה לנשר, ש"כשנניע החלטה
 פעמים ועיקר, כלל קלה משימה אינו לקבוצה משתתפים שאיסוף מאחר

 והרצון המחסור מועמזיס. להשינ גזולים מאמצים עושים המנחים רבות
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 גורמים יברחו", "לא התקבלו שכבר ושאנשים תיפתח" "כבר שבקבוצה

 שאינם אנשים לקבלת מביאים וכן־ השתתפות ותנאי כללים לכופף הם נם
קבוצתית. לעבוזה כלל מתאימים

 לקבל לחצים תים٧ל מפעילים קבוצתית, בעבוזה המעונ״נים ארגונים גם

 מתאימה חלופה שאין מפני ואם כלכליים שיקולים מתוך אם לקבוצה, אנשים

 זעתו בשיקול מתערבים נוספים זרים ששיקולים היא התוצאה אחרת. זמינה
המנחה. של

מיון? תהליך בהיעזר הסכנה מה

 בניגוז מיוחז. למצב אותו חושפת בקבוצה ההשתתפות המשתתף, מבחיגת

 במתרחש יחסית רבה שליסה המקצוע לאיש יש שבה פרסנית, להתערבות

 נוספים, לאנשים המשתתף נחשף בקבוצה בלבז(, חלקית כמובן היא )וגם

 ושסביר למשתתפים. או לקבוצה אתית מחויבים שאינם מקצוע, אנשי שאינם
 הקבוצתי למרחב שיושלכו ובין־איש״ם תוך־איש״ם קש״ם איתם שיביאו

 לחלוק מסוגל להיות מלכתחילה אמור בקבוצה המשתתף מהתהליך. כחלק

 הקבוצה, של מקש״ה חלק ולהכיל נוספים אנשים עם הקבוצתי המרחב את

הפרסני. במרחב שמתאפשר כפי ובצרכיו. בקש״ו רק לעסוק ולא

 שעלול גזול קושי להוות עלולה אלה בתנאים לעמוז מסוגל שאינו אזם הכנסת
 למצוא עלול הוא ותומך משקם מרחב במקום הפונה. עבור מחבל גורם להיות

 עז השתלבות חוסר חריגות, של תחושות שחזור לו שמזמן במקום עצמו את

לעזאזל"(. "שעיר של המוכרת התופעה )למשל, ועזיבה לזח״ה

 ולגרום נסל עליה להוות עלול לה מתאים שאינו משתתף הקבוצה, מבחיגת
 את ולהעצים במשתתפים לפגוע עלול כזה משתתף בו. שלילי לעיסוק-יתר

 התפתחותה. את שיעכב באופן כולה הקבוצה של האנסי-גרופ כוחות

 לגרום עלולה לקבוצה בלתי-מתאים משתתף של הכנסתו הנזגתה, מבחינה

 נוספים. משתתפים עם העבוזה חשבון על רבה אנרגיה בו להשקיע לו

 או הקבוצה מפני המשתתף על להגן מהצורך או לנבוע יכולה זו השקעה

המשתתף. מפני הקבוצה על להגן מהצורך

 חשוב חלק היא זה מסוג קש״ם עם התמוזזות רבות שפעמים להזגיש, חשוב

 המשתתפים, בח" תהליכים של הבנה ומאפשרת הקבוצה, מעבוזת ביותר

 עלולות הן בקבוצה, לעיבוז ניתנות ואינן מזי גבוהות אלו כשעוצמות אך
הרסניים. לחומרים להפוך
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 להתאמה קריטריונים
לקבוצה ולאי-התאמה

המועסד אישיות על-ס׳ מיון א.

 של תחושה "תנים רבות שפעמיס רבים, חמ״נים קריטריונים חונה הספרות

 החועזף הטיפול׳ המזיוס היא הקבוצה פוקס, עבור למצוי. הרצו׳ בין פער

 ואת קבוצות לגבי הפוקסיאנית האופטימיות חיזת את )נזכור האנשים לרוב

 קריטריונים מצוינים אחרים במקומות הקבוצתי(. הרעיון את להנחיל רצונו

 לקבוצה, המועמזיס של הפסיכיאטרית באבחנה בעיקר המתמקזיס

 עבר בעלי פסיכוטיים. אנשיס בה לכלול לא היא הכללית כשהמגמה

 בעלי אנשים גס פסיכוטי. משבר של סכנה להס שנשקפת או קרוב פסיכוטי

 )בעיקר קבוצתית לעבוזה כבלתי-מתאימיס נתפסים קשות אישיות הפרעות
שונות(. התמכרות והפרעות פסיכופטיות הפרעות

 Roberts) קבוצתית" אנליזה של "הפרקטיקה ופ״נס, רוברטס של בספרם

1991 ,Pines )& בוזקת אלא פסיכיאטרית, שאיננה התבוננות מומלצת 
 אקטינג- לעומת לוורבליזציה. יכולת מזגיש בראון לחולשות. כוחות בין מאזן

 יכולתו את מזגיש כשהוא ויצירתיות, שינוי לתובנה, מוטיבציה מיזת ^אוט,
 את להבין כז׳ אחריס, אנשים עס בהתחברות המועמז של אמונתו ואת

 מהווה בעבר, המועמז של משמעותיים קשרים של היסטוריה בזיקת עצמו.

 להעניק יכול אחז מופנם משמעות׳ קשר אפילו זו. ליכולת חשוב מיזע
בקבוצה. ולתת לקבל יכולת למועמז

I .הקבוצה הרכב ו״־-סי נויון ב

 נכנסים כאן הספציפית. לקבוצה המועמז של התאמתו הוא נוסף מיון

 המיועז הזמן משך מטרתה, הקבוצה, במבנה הקשורים נוספים שיקולים

 על לענות יכול מועמז המנחים. של והמגבלות הכוחות וכן לפעילותה
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 סיבות ספציפית. לקבוצה להתאים לא עלול אולם הנ״ל הקביסביוניס

כזלהלן: להיות יכולות ההתאתה לחוסה אפשריות

 זבר וכו'(־ מיני זת׳, אתני, מתר׳, )מי״וס בקבוצה מיעוס המשתתף היות ٠

 בשלביס בעיקר כזה, למשתתף מזי גזול השלכתי לגסל לגרוס העלול

הקבוצה. של ראשוג״ס

 קשה להיות עלולה זה מועמז עם שעבוזה המגחיס, של בסן" "תחושות ٠

חזשים. במנחיס כשמזובר בעיקר ביותר חשוב זה קריסריון עבורם. מזי

 )אנשים בעייתית להיות שעלולה לקבוצה מועמזים בין משוערת קירבה ٠

 לחשיפת אפשרות לתהליך, להפריע שעלול באופן זה את זה שמכירים

וכו'(. סוזות

I .לקבוצה הריאיון ג

 למועמזים להוזיע ביותר חשוב לריאיון, ההזמנה ועם הקבוצה, בפרסום

 מצז ריאיון ללא מועמזיס לקבל אין בריאיון. תלויה לקבוצה שהקבלה

 זעת בחוות להסתפק הרבים עיסוקיו בשל המנחה מתפתה לפעמים המנחה.

 מועמז לקבלת סכנה בכך יש אולם מקצוע, איש כשהוא בעיקר הךופנה, של

 הספציפית. לקבוצה התאמתו מבחינת ואס האישית ברמה אס מתאים. לא

 חלוקה תיווצר שלא כז׳ משותף, ריאיון לערוך ٧מומל מנחים שני יש כאשר

אחר. או זה למנחה ש״כיס"”ה משתתפים של
 הוזעה אולם בסלפון, להיעשות יכולה לקבוצה קבלתו על למועמז הוזעה

 חוויה שזוהי לזכור המנחים על נוסף. במפגש שתיעשה חשוב אי-קבלה על

 גס כזו, פגישה הגירושין. של הרגישה בתקופה במיוחז פוגענית, להיות העלולה

 השיקולים את הנזחה למועמז להסביר לו מאפשרת למנחה, קלה אינה אס

ביותר. חשוב זבר - אלסרנסיבה לו להציע וכן לזח״ה

 בקבוצה. בהשתתפות מסרותיו לגבי שאלות למועמז יציג עצמו הריאיון

 בני להכיר שמסרתם אנשים לא-מעס פגשנו בגירושין העוסקות בקבוצות

 קבוצה אינה כזו שקבוצה להזגיש חשוב חברים. אפילו או פוסנציאל״ס, זוג

׳זיעה. מתוך הבחירה את לעשות יוכל שהמועמז כז׳ חברתית,
 ברורים להיות ח״ביס ומקומו המפגש זמני וסיומה, הקבוצה תחילת מועז
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 לילדים סיזור למצוא המתקשה באוכלוסייה כשמזובר יקר٧ב זה, בשלב

 חשובות למפגשים ולהגיע להתארגן היכולת לגבי סכגיות שאלות קסנים.

 בנוגע הזין הוא לקבוצה. המועמז של והמחויבות המוטיבציה לבזיקת ביותר

לתשלום.

פרגיחת לשלב הריאיון בין
הקבוצה

 על "לשמור" חשיבות יש הזעת. עליו ניתנת תמיד שלא חשוב שלב זהו

 ההמתנה שבעת לזכור יש הקבוצה. לפתיחת עז שהתקבלו, המועמזים

 ותהליכים אירועים המשתתף של בעולמו מתרחשים הקבוצה לפתיחת

 בקבוצה. השתתפותו לגבי חזשות או נוספות התלבטויות לו לגרוס העלולים

 לא שאנשים כזי מחזיק בקשר להיות חשוב מתארך, זה זמן פרק כאשר

אחרות. למסגרות יעברו או יתייאשו "שמטו.
 כתוב חומו שליחת זרך שונות. בצורות להתקיים יכולה המועמזיס שמירת

 פתיחת מועז אס נוסף, הכנה למפגש הזמנה טלפוני, עזכון הקבוצה. על
.’וכו מאוז מתרחק הקבוצה
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ا פרק
 - הקבוצתי הסטיע

ותפקיז מבנה
 להתנהלות תסנרת היוצרים כללים אוסף המכיל מסוים ؟בנה הוא הססיננ

 של השקפתו שמנקוזת מסוים במבנה לעבוז צריכה קבוצה כל הקבוצה.

 עמם. עובז שהוא האנשים של הצרכים ואת הסיסואציה את תואם המנחה,

 שהקבוצה לאחר רק אולם מלכתחילה, ניהול ובר הפוני להיות ח״ב המבנה

 מהות׳ חלק רבות פעמים האמיתי. למבחן המבנה עומז לזרכה יוצאת

 שלה. והמשתנים הקבועים והצרכים המבנה בזיקת הוא הקבוצה מעבוזת

 שאין ׳זיעה ٦מתו הקבוצה, על לשמור נועז הוא כפול: תפקיז למבנה

 להתקיים; לה העוזר ומוסכמות חוקים של במערך מקובעת שאינה מסנרת

 ציר בהיותו הקבוצתי, התהליך של התפתחותו את ולעוזז לאפשר נועז הוא

 עולמם לבין בינו הקשר ולגבי התהליך לגבי ולתובנה לפרשנות להתבוננות,

המשתתפים. של

 האנליסית הקבוצה מבנה על מבוססים להלן המובאים המרכיבים

 הוצאנו כזו, מקבוצה שוגה גם זו שקבוצה משום אולם הפוקסיאנית,

אחרים. מרכיבים והוספנו רלבנס״ם שאינם מסוימים מרכיבים
ות

פח
ש

מ
 

בר
מע

ב

ז״ם١פ מרכיבים

 בו. ולתנאים הקבוצה מתנהלת שבו ומסוזר קבוע למקום רבה חשיבות יש
 שולחן במעגל, המסוזרים הרצו׳ במספר כיסאות מתאים, חזר כולל המקום

 אוויר. מיזוג ואפשרויות לשירותים גישה נוחה, תאורה החזר, במרכז קסן

 כמקום הקבוצה של הראשוני הקונקרס׳ הביסו׳ יהיה הפיזי שהמקום חשוב
 מושג את מצ״ן הוא אם־תינוק יחסי על וויניקוס של במאמרו ומאפשר. מכיל

 סכני, לפעמים נראה הוא אם גם עצומה, חשיבות בעל כמושג ה"החזקה"
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 הראשון בשלב אהבה להבין ٦זר לתינוק אין וויניקוט, לפי ופשוט. קונקרטי

 המשתתף גס בו. האם של והרפטטיב׳ הטכני הפיזי הטיפול זרך אלא לח״ו,

 שיוכל כז׳ ובטוח מונן מקום של לתחושה זקוק הראשוניים הקבוצה בשלבי

 עמוקה התמסרות בהמשך לו שיאפשר בסיסי אמון אותו את לפתח

 במרקם לפמע עלול כזו יציבה מסנרת היעזר לקבוצה. יותר ואינטימית

זה. וחשוב ראשוני

חוזיים מרכיבים

 יש וחצי(. שעה )לרוב קבוע זמן משך ובעלי סזירים יהיו שהמפנשים הכרחי

 מועז׳ המפגשים, זמני סיומה, מועז ואת הקבוצה פתיחת מועז את לקבוע

 היעזרות על מראש להוזיע מתבקשים המשתתפים תשלום. והסזר׳ חופשות

 התרה( )או איסור כמן: שונות. בזרכים נקבעים נוספים מרכיבים מפנישה.

 וכו'. סלולר״ם בטלפונים שימוש הפסקות, מועז׳ עישון, או שת״ה אכילה, של

 משתתפים של הצטרפות מועז׳ גם לקבוע יש "רכבת" קבוצת של במקרה
 משתתף של החלטה על מראש הוזעה זמן הוא נוסף חשוב מרכיב חזשים.

הקבוצה. את לעזוב

 בזמן אף חלקם הקבוצה, בתחילת למשתתפים נמסר החוזיים המרכיבים על

 הצטרפות על שיחליט לפני ממנו נזרש מה "זע שהמועמז כז׳ הריאיון,
 המנחה בין אלה מרכיבים על ומתן משא מתנהל רבות פעמים לקבוצה.

למשתתפים.
 המסגרת על לשמירה הס אף חיונ״ס אלה ממרכיבים שחלק לציין חשוב

 לחומר להפוך יכולים חלקם אולם וויניקוט, מזבר שעליה ההחזקה ולתחושת

 הקבוצתי לתהליך הקשור זה השני, לתפקיז לעבור ובכך ומתן, למשא

 על לשמור אפשר למשל, כך המשתתפים. של היומיום לח" שלו ולרלבנטיות

 בזמן שלהם הנ״זיס הטלפון מכשירי את יכבו לא משתתפיה אס גס הקבוצה

 אולי מכך, העולה המשמעות על המשתתפים עם לעבוז יהיה משוב הפגישה.

 שיפקחו בלי השני ההורה אצל ׳לזיהס את להשאיר שלהם לקושי כהמחשה

 עם להתמוזזות זמנים, ללוחות להתחייב היכולת לגבי כנ״ל הנעשה. על

גירושין. בתהליך משפחות המאפיינים נושאים - ועוז היעזרויות
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בקבוצה היחס מרכיב

 בקבוצה הקבוצה. מנווה שי התיאורטית מהגישה במיוחז מושפע זה מרכיב

 יקבוצה ٧מחו משתתפים בין מקשרים ההימנעות מוזגשת פסיכוזינמית,

 חומרי עי מעבוזה האפשר ככי יהימנע ٧מומי כן יה. ٧מחו סיוע ומזרכ׳

 מזיי שהדבר היא ההנחה המנחה. עם יא נם יקבוצה. ٧מחו הקבוצה

 ובכך במייאה. חשובים ותהייכים תכנים יעבז הקבוצה שי ׳כויתה את

היחיזה. גם מיזיזית
 תיאורטיות. עמזות סביב בעיקר מנחים, בין המחיוקות רבות זה בנושא

 נשען יקבוצה ٧מחו הקבוצה משתתפי בין קשרים קיום עי האיסור רעיון

 הזמנה יקבוצה ٧מחו בקשרים הרואה עמזה ועי כשים הקבוצה רעיון עי
 זאת, עם שיהם. זינמי עיבוז במקום משמעותיים חומרים שי יאקסינג-אאוס

 כמעט גזוי, שיהן התמיכתי-החברת׳ שהרכיב זה, מסוג בקבוצות כשמזובר

 האפשרות יקבוצה. חיצוניים קשרים ביניהם "צרו שהמשתתפים ביתי-גמנע

 עי הקבוצה בפני ٧יהמיי מהאפשרות יותר בעייתית נראית ימאבק יהיכנס

 הבנה המאפשר סטינג רכיב עוז כמו אותה ויעבז יפרש ובהמשך זו, עמזה

יזוגמה: התהייך. שי והתפתחות

 שמה. ארנה במיוחז, זומיננטית משתתפת יש גירושין יעיבוז בקבוצה

 עם יפנישות מגיעה היא מחויט, יבושה במקצועה, אירועים מנהית היא

 את ו"מנהית" העבוזה ימקום באה כאייו שמה, את הנושא ותג נ״ז מחשב

 בעיה עם הקשר וסבתה. אמה גס כך גרושה, אישה היא ארנה הקבוצה.

 המיאה, בשייטתה העויס כאייו מתנהגת היא בעייתי. - בנה אבי - ישעבר

 עי שמעיז באופן אותם מציגה יא היא בחייה, קשיים עי מזברת שהיא ואף

 שי יטיפון אס-אס-אס הוזעת ארנה שויחת הפגישות אחת יפני נזקקות.

 מבוטי. ושהמפגש יהגיע יכוייס אינם איה1 איה שמשתתפים המנחות אחת

 מהוזעות המבויבייס משתתפים מעט שם ומוצאות ימפגש. מגיעות המנחות

 מגיעה ארנה כאשר מכן, יאחר במפגש הפגישה. ביטוי עי אייהס שהגיעו

 ועם ארנה עם עובזות המנחות ביטיתי", אני "יא - בתקיפות ומתגוננת

האירוע. משמעות עי הקבוצה
 מבטאת שארנה האפשרות את הקבוצה עם יבזוק בוחרות המנחות

 אמביווינטיות, - הקבוצה חברי שאר שי רוח היו הביטוי באמצעות
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 שאינם "וזורים" של תחושה אושים. של היעזרויות 0ال קושי של תחושה

 האפשרות ולה٧ ארנה לגבי וז.٧ו התשפחה שלחות על חספיק שוחרים

 הכול ולנהל לשלום שלה האורך וכי מלבזה, איש על לסמוך מתקשה שהיא

 בקבוצה מתבטא - אמה את גס ואפ״ן קטנה כילזה כבר שהכירה צורך -

בביתה. גס כמו

 שיבוש זרך בחזר, המתרחשת. הסיטואציה את לתרגס המנחות של יכולתן

 "משפחתית" תמונה שמציג ובאופן תוקפני לא תומך. באופן בסטינג. חמור

 משמעות את לראות המשתתפים על מקילה לזרמה, שותפיס כולס שבה

ומעליב. פוגע ולא מצמיח באופן האירוע

הסודיות מרכיב

 מוטל ולא ברור לכאורה הוא בקבוצה, העולה לחומר ביחס הסוויות כלל

 איש כל מופקז שעליה המקצועית הסוגיות חוק על-יגי מוגן הוא בספק.
 כדי הקבוצתי, התהליך תחילת עס למשתתפים נאמר גה כלל מקצוע.
 אלה שחומרים לחשוש בלי ובע״ת״ס טעונים חומרים להביא להם לאפשר

 לזכור חשוב אולם, לה. ٧שמחו אנשים של לנחלתם ויהפכו מהקבוצה יופקעו
 לשמירתו מחויב המנחה בעוז הקבוצה. רכיבי כל בפני שווה אינו כלל שאותו
 לקבל מתבקש הוא כזה. חוק חל לא בקבוצה המשתתף על מקצוע, כאיש

 או למנחה אין הקבוצה, של תחילתה מרגע אולם הכלל, את עצמו על

 חשוב בקבוצה. העולים בחומרים הנעשה על מלאה שליטה למשתתפים

 בח" נוספות לסוגיות תתקשר שהיא "תכן זו. לסוגיה יתייחס שהמנחה

 נאמנויות של קונפליקטים או במשפחה סוזות למשל כמו המשתתפים,

גירושין. בתהליך להורים ילזים שחווים

 אינה סטינג על שמירה הסטינג. שמירת של החשיבות עולה כאן מהאמור
 ועל הסטינג משמעות הבנת על שמירה אלא אי-שינו׳, על הקפזה בהכרח

 היכולת בין הנעה מתאימה, גמישות המאפשר באופן בו להשתמש היכולת

 של הספציפיים לצרכים בהתאם לשנותם היכולת ובין הכללים על לשמור
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 בקבוצה הסט׳" בענ״ן ההתנהלות בה. הספציפי הפבס ש?■ או כשלם הקבוצה

 שבה א״שית מערכת כל של ולהתפתחות להתנהלות אנלוריה למעשה היא

 שאמור באופן משתנים. צרכים לבין קבועים צרכים בין ומתן משא מתנהל

וזיסהרמוניות. הרמוניות מנזות, משלימות. לתופעות מקום לתת

 הקבוצתי. בתהליך מרכזי מרכיב היא הסס מול ההתנהלות למעשה,

 ועכשיו" ה"כאן מתוך ולעבז לחוות לנלות, המשתתפים את המזמין

 יכולות אלו ספציפיות בקבוצות לחזר. שמחוגי לח״הם משמעותיות תובנות

 למשתתפים הרלבנטיים נושאים ושיפור נילו׳ לצורך מנוצלות להיות התובנות
משפחתם. שעוברת השינויים עם בהתמוזזות
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 ז פרק
 הנונחח ו^פקיז

 בקבוצה
הסוקסיא^

 כאוהב פוקס שונים. מאמרים בין המשתנים רבים שמות הפוקסיאני למנחה

 ננן כשלכל נננים, של תזמורת על (Conductor) מנצח לעתים בו ראה מוזיקה

 בחוויה וביטוי מקום לכולם לאפשר המנצח של ומשאלתו משלו, וסננון כלי

 נתפס הוא לעתים (.Facilitator) מ؟לס נקרא הוא לעתים והנאה. יצירה של

 כאשר וחסימות, תקשורת של לשפה בחזר ההתרחשות של כמתרגם
 המשתתפים. של זווקא היא ביותר הטובה התרגום שיכולת היא ההנחה

 באופן ותקיעות. חסימה במצבי בעיקר שחיוני משלו, תרגום יש למנחה אולם
 המעמז תפיסת את משנה הפוקסיאני המנחה ההנחיה. בעולם וחזשני כללי

 מעמז לטובת והכול-יוזע, הכול-יכול המנחה-מטפל, של הסמכותי-מנהיגותי

 המשתתפים של כוחם את מעריך זרימה, המאפשר שווים, בין ראשון של

הצורך. בעת התהליך לאורך בהם ותומך עליהם וסומך

 ומקזמת. מאפשרת אווירה לעוזז כאמור. הפוקסיאני, המנחה של תפקיזו

 החופשיות, האסוציאציות בשיטת זגל במקורו, פרויזיאני כאנליטיקאי פוקס.

 כשהחנתה וסובלנות, כנות בקבוצה, ביטחון תחושת על שמירה מתן תוך

התנהגות. של כזה לסוג מוזל משמש

 להתערב, וממעט בתוכה, תקשורת לקיים לקבוצה מאפשר המנחה כאמור,

 אין זאת, עם להתקזם. לה מאפשרת שאינה בחסימה חש הוא כאשר אלא

 הקלייניאנית-ביוניאנית, בגישה שהכרנו כפי ועמום. שותק במנחה מזובר

 את לראות לקבוצה מאפשר המתערב שהמנחה טוען פוקס הוא. נהפוך

 זו השקפה מיוחז. חעמז כל ללא הקבוצה, מעבוזת כחלק התערבויותיו

 המטפל. התערבויות של ניכרת בהפחתה שציזז וויניקוט, של זו את מזכירה
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 נבול את יכיר שהמטופל כז׳ זאת עושה הוא תתערב, הוא שכאשר וטען

 נוטפת הזתנה היא ,١כ אם ההתערבות, טעויותיו. ואת התטפל של הבנתו

אולטיתטיב׳. יזע תתן ולא תקשורת, ליצירת

 תביא תאפשרת שאווירה מאתי, הוא ואותנטיות. יצירתיות מעריך פוקס

 הזעה את ולא והיחוז׳ האותנטי קולם את לחפש הקבוצה משתתפי את

 והחוסר, הסבל הכאב, את המעצימה הנישה למנחה. הרצויה או הנחשבת

 על כ׳ ומאמין מספיק קשה הקיומי שהסבל חושב הוא עליו. מקובלת אינה

 זו עמזה מתוך מיותר. לסבל הכרחי סבל בין להבזיל לקבוצה לעזור המנחה
 רצו׳ כך אם קצרים, זמן לפרקי בקבוצה להשתמש יכול שהאזם סבור פוקס

 הפוקסיאנ׳, המנחה רבות. שנים הנמשכים רזיקל״ם לשינויים לשאוף בלי לו,

 זרך כברת עשה שזה לאחר מהקבוצה המשתתף את "לשחרר" נוטה כן. אם
 או במשתתף לעורר בלי לעבוזה, רבים נושאים נשארו אם נם משמעותית,

שנעשתה. בזרך ערך והפחתת אשמה של תחושות במנחה

 הוא טיפולית לעבוזה שיחסם אנשים עם לעבוזה מאוז חשובה זו נקוזה

 היו אילולא מקצוע באיש להיעזר בוחרים היו לא כ׳ וש״תכן אמביוולנטי,

 קצרות לרוב הן האלה, הספציפיות הקבוצות הזה. מהסונ למשבר נקלעים

 לעזוב רצון משתתף מביע לעתים זאת, עם מראש. קבוע סיומן ומועז טווח

 ולקבוצה למשתתף לעזור יכולה כזו צנועה עמזה סיומה. טרם הקבוצה את

 לראות מספיק פתוח להיות במקביל אולם לעזוב, הרצון משמעות את לבחון

 יכולת ׳וליזו אלו שניצנים בתקווה ערך, כבעלת בלבז חלקית עבוזה נם

בעתיז. להיעזר

 המנחה, אישיות של חשיבותה את פוקס מצ״ן זה, מורכב תפקיז לק״ם כז׳
 האיכויות בין וכתלמיז. כאזם המנחה של אישיות תכונות כמה ומונה

 הקבוצתי בכלי האמונה ואת ההנחיה תשוקת את מצ״ן הוא האישיותיות,

 של הובה האחריות שמתוך טוען, פוקס האזם. של להתפתחותו כמסייע
 להנחות, בנכונותו כנות לנלות עליו אמון, בו שנותנים אלה עבור המנחה

 נשענת שזו מאחר לאנשים", "לעזור מזי גזולה מוטיבציה לו שתהיה בלי

 בלתי-פתורים פנימיים קונפליקטים על או נרציסטית מוטיבציה על לעתים

 הספציפי העבוזה נושא עקב אצלו העולים כאלה ואולי עצמו, המנחה של

 להנחיה. האמיתית התשוקה אינה פוקס, על־פ׳ זוהי, הספציפית. בקבוצה
 בזומה מעוזן, משוחז, לא יותר, אובייקטיבי ממקום לבוא צריך האינטרס

לאמן. או למזען
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 IN המשורר של לזה מקביל. IN זומה בקבוצה המזחה תפקיז פוקס. בוו٧

 בזרך ויצירתי ות٧שמופי לבעיות פתוח להיות צריו Nהו בקהילה. הסופר

 צלה של למוזעות להביצס שיוכל כך הפתרונות צת מבסצ הוצ שבה

 וחשובים לצ-מקובליס לחומריס ׳צפשר שהמנחה חשוב להס. הזקוקיס

 צחת תכונה ההכשרה. בתהליך לפתח צריך צלו תכונות לקבוצה. להיכנס

 הצחר. של קבלה תוך להקשיב היכולת עליה: לוותר ניתן ולצ הכרחית היצ

 היכולת על שומר זמן ובצותו שלו. הציפיות צת לעצמו שומר שהמנחה תוך

 מובן צינו תכונות של כזה צירוף סביב. שקורה למה פתוח רצש עס לפעול

 נס הצמת. צהבת עס יחז והרבים היחיז כלפי ויושר כנות כולל הוצ מצליו.

ביניהם. הסכמה צין כצשר

 הספציפית בקבוצה המנחה של לתפקיזו הנכתב צת מתרנמיס צנו כצשר

 של מעולמם חלק הוצ הגירושין שנושצ לזכור חשוב בענייננו, העוסקת

 צו עוברים עברו, רבים מנחים המשתתפים. של מזה לצ-פחות המנחים

 בקבוצה שעולים והחומרים כזה. בתהליך להם קרובים צנשיס מלווים

 של יכולתם בתוכם. משמעותיים מקומות מחזש ומח״ס מעירים נוגעים.

 השלכתיות )הזזהויות צלה לחומרים תגובותיהם עם בקשר להיות המנחים

 זיהויים ההנחיה. בעבוזת חשוב חלק מהווה נגזית(. העברה ותגובות

 צלה בחומרים בונה שימוש מצפשר וצף להזיק. יכולתם צת מונע המוקזס
 תגובות לעיבוז והכרחי חשוב מקום והקבוצה. המנחה המשתתפים, לסובת

ההזרכה. קבוצת כמובן הוצ צלו
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ההשתקפות תופעת

 בקבוצה! המתבחשות הספציפיות התופעות את צייותי הראשון בפרק

 התאפשרות רויוחזות סגולות ל٧כב הקבוצתי התרחב גתפס שבזכותן

 התופעות תגוון תבין ובין־אישית. תוך־אישית וצתיחה תיקון של תהליך

 ראה שאותה אחת. קבוצתית תופעה על להרחיב בחרתי בסקירה, שצוית

 בעבוזה בעיקר להתרחש היכולה תיוחז, תרפויסי כוח כבעלת פוקס

 (.Mirroring) "תירורינג" בלשות: או ההשתקפות, לתופעת הכוונה קבוצתית.

 אנשיס תספר כאשר תועלות תראה בות1"תג התופעה: את פוקס תגזיר כך

 תוזחק חלק לרוב תעצתו. חלק או עצתו, את רואה האזס יחז. נפגשיס
 רואה הוא שבקבוצה. האחרית האנשיס עת באינסראקציות תשתקף -

 הוא וכך לזרכו, הפוך באופן או תגיב, היה הוא שבה בזרך תגיבי□ אותת

 יזי על - האגו בהתפתחות ביותר בסיסי תהליך - עצתו את להכיר לותז

עליו". להס שיש התתונה חרך האחרים על השפעתו

 Foulkes & Anthony), ואנתוני פוקס על-פי הקבוצתית, התראה של יחוזה

 תקוס כלותר: מראות, של כהיכל הקבוצה על בהסתכלות הוא (,1965
 נפרש בכך עיניים. זוגות כתה זרך תראות. בהרבה הפרס תשתקף שבו

 תרחב זהו אחז, תצז אחת. ובעונה בעת ותיוחז סבעי תרחב לתשתתפיס

 זוגות עשרות על-יזי ונראית רואיס בהיותנו יותיותיות, להשתקפויות אנלוגי

 התבוננות התאפשר תרחב זהו אחר, תצז ובו-זתנית: הזתן כל עיניים,
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 קונפליקטים כיצד לראווז שאפשר כך המשתקפים, החומרים של ועיבוז

 מעצמי, וחלקים עצמי את ומזכירות האחרים אצל המשתקפים ובעיות

 חלקי לפמש אפשר כך ספציפיות. !להתנהגויות לסימפטומים מתורגמים

וציבורית חברתית עצמית. ממעות ולהעשיר ולא-מוזעים חבו״ם אני

.(Weinberg & Poder, 2004)

 ורצונו אמונתו הקבוצה. של התרפויטי בכוחה מאוז האמין כאמור, פוקס,

 של גס החיוב׳ כוחה את לראות לו גרמו הקבוצתית, העבוזה את להנחיל

 התופעה, של האחרים מצזזיה להתעלמות גס והביאו המירורינג תופעת

 (.Zinkin, 1983) זינקין כגון אחרים כותבים והזגישו ראו שאותם צזזיס

 כותבים (.Pines at eL, 1982) ועמיתיו פ״נס וכן (Nitsun, 1998) ניטסון

 כחלק ראו אותם המירורינג, של הממאירים הצזזיס את גס האירו אלה

 של והעיבוז הזיהוי חשיבות את והזגישו הקבוצתי, בתהליך מהאנטי-גרופ

 ומהפגיעה. מההרס ולהיזהר הטוב את להפיק כז׳ בקבוצה, אלה חלקים

 בחזר להיחשף לאנשים הגורמים אלה הס התופעה של הממאירים החלקים

 האזס של או כשלם הקבוצה של ולעיבוז להכלה ניתן שאינו באופן הקבוצה

 מקום מהוות הצופה שעבור פארק בלונה למראות זומה זו ממאירות הנחשף.

 של שחזור אלא חברתית, או רגשית גזילה מאפשר שאינו מכער, מעוות.
מוקזמיס. ועלבון זח״ה מצבי
 המירורינג בתופעת להשתמש קבוצה של ליכולתה זוגמה בקצרה אביא

התפתחותה. לצורך

 מבעלה, פרזה בתהליך הנמצאת יחסית, מבוגרת משתתפת היא זינה

 שלו, כקורבן עצמה מביאה היא רבות. שנים במשך מתעלל בעל שהיה

 להגן כז׳ קוזמות בשנים והאיומים הנפשית ההתעללות את ספגה כשהיא

 בשנים אותם לספוז וממשיכה הילזיס, לטובת המשפחה מסגרת על

 לזבריה, מאוז, אותה שמפחיז זבר - מפרזה להימנע כז׳ האחרונות

בלבז. כלכלית מבחינה

 יפית הגירושין. תהליך בסיום צעירה, משתתפת יפית, גס נמצאת בקבוצה

 שבהן פגישות כמה אחרי פגישות. כמה במשך לזינה בשתיקה מקשיבה

 עליה מסתכלת שהיא לה ואומרת לזינה פונה היא לזבר, כוח אוספת יפית
 רק הזמן כל "את רואה. שהיא מה את אוהבת לא ומאוז עצמה, את ורואה

 אני הייתי. שאני כמו בזיוק ל׳, עושה הוא מה ל׳, עושה הוא מה מתלוננת:
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 ירם נמאס יך, מקשיבים יא כבר בקבוצר שאנשים יי, תסיחי גס, אר1ר

 נשארת ١רזמ כי את אבי יי, איכפת שיא יא זבר. אותו רזמן כי ישמו"

 זר, את רואר כשאני ירקשיב. נמאס כבר יי גס כמוך. בזיוק רייתי אני שס.
מתעצבנת". ממש אני

 רואר שריא במר כך כי אותר מעצבן מר יתאר מיפית מבקשת כשרקבוצר

 את שירתר ששניס שיר, אמא את גס יר מזכירר שזינר אומרת ריא בזינר,

 וריר אחרת, אישר עס בגיוי יסירוגין חי רוא בעוז יפית, שי אביר בעיר,

 עכשיו, במיוחז חזרר, אותו קיביר תמיז ריא זאת ימרות באחר. ופוגע מעייב
 ייפית שיקפר מצבר, עי רזמן כי שרתיוגנר זינר. יעזרר. וזקוק חויר כשרוא

 משימות ורנשיס בנשותירס, נפשית מתעיייס רגבריס שבר משפחתית זרמר
 יגיי ירגיע רוצר יא שריא אומרת יפית משפייר. בכניעות נסישר חרזות עי

 שבועות כמר קבוצר, באותר מצב. באותו ויריות שיר אימא שי או זינר שי

 מסתכית "אני יו: ואמרר ששתק צעיר ימשתתף זינר פנתר יותר. מאוחר

 שיך. רשניס יעברו תשתוק, תשתוק, אותי. יי מזכיר אתר כמר וחושבת עייך
יוזעת". אני שיך. ראיר רשתיקות עי תצסער פעס אתר

 ניתן זו, בקבוצר ביסוי ייזי שבאר כפי ררשתקפות בתופעת כשמתבוננים

 יא ביבז שמיייס באופן ויראות, ירראות רקבוצר שי כוחר את יראות

 דינר, גס וכך "פראיירית". שריא שונים מאנשים שמער יפית יעשות. מצייתות

 עצמר את יפית ראתר שבר רמראר מראות: כמר זימן בחזר רמפגש אויס

 עניין שמאבזיס אנשיס רמשקפות נוספות מראות ראיית כזי תוך חי. באופן

 ררעברר את וגס אמר את גס ראתר ריא ישינוי. סיכוי חסר שנראר במר

 ריא רזר. רשיייי ררזזרות מעגי את תקסע יא שאס ורבינר רבין־זורית,

רזבריס. אותם את אומרת זינר שי בגייר עצמר את תמצא

 שבחזר רחומר את שרפכר שימר, סצנר רביא רקבוצתי רמראות ריכי

 ואופציר יותר חזקר מוזעות אפשר ובכך ירתעימות ביתי-ניתן יממש׳,
ישינוי.

 רביס מצביס עוז שיש אציין אויס שיייית. ימראר זוגמר כאן אביא יא

 יקיוס, רמשתתפיס שי ייכויתס מזי חזקר בחזר ררשתקפות שברס
 כאין ימצביס מסנוור. רופך יראיר שבמקום מזי חזק זרקור כמו ממש

 יסנוור. או יציף יא בחזר רמראות שריכי כזי ער יריות רמנחר צריך

 את יעבז יותר, קסניס יחרכיביס יפרקר חשוב כזו תופער כשמתרחשת

יעיכוי. רניתניס חומריס זו מחוויר יקחת שיתאפשר כזי סביבם, רקושי
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סיכוס

 תהליך ז٠יב٧ל ככלי כקבוצה את הצננו זו תיאורטית-היסטורית בסקירה

 מותאמת כשהיא הפוקסיאזית, הפשה של קרומתיה٧ ל-פי٧ הפרושין

טווח. וקצרת מטרה ממוקזת קהילתית, קבוצתית בוזה٧ל

 אזליטיקאיס אינס והמנחים טיפוסית, טיפולית-אנליטית שיטה זו שאין אף

 בנלל כזו, להנחיה מתאימים זו נישה של עקרונותיה את מצאתי קבוצתיים,

 התומכים, החלקים בין שילוב המאפשר זו, קבוצה שמציעה המיוחז המרחב

 תהליך של בעיצומו המשתתפים נזקקים שלהם והקונקרט״ם, החברתיים

 התהליך מתוך העולות משמעויות ולעבז להכיר היכולת ובין שכזה, מורכב

 הקבוצה. למשתתפי חווייתית-רנשית לחיזה שיאפשר באופן הקבוצתי,

 של יכולתו את לתזז כז׳ הזרכת׳, ליווי מח״בת כזו שהנחיה לצ״ן חשוב

 ובין להניב החיוני בין ולבחור בתהליך, חשובות נקוזות ולזהות לראות המנחה

הקבוצה. של מנבלותיה מול הלא-מתאים או המיותר

 הנמצאים לאנשים וננישה חשובה הזזמנות מתן זה בפרויקט רואה אני

 נושאים ולתקן לשפר לשמור, לזהות, לבחון, - בח״הם ומורכב קשה בשלב
 בלבז, חלקית זו שעבוזה צנועה, הכרה מתוך זאת, כל להם. הרלבנטיים

 וארוכות אינטנסיביות טיפוליות התערבויות להחליף יכולה אינה שפעמים

 לס״ע ובכך ההתמוזזות על משמעות׳ באופן להקל ביכולתה אולם טווח,

 את לשפר קהילה, וחברי משפחה בני ילזים. כמו נוספים, לנורמיס נס

הסיטואציה. עם התמוזזותס
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שני שער

 0יו0ת1ר1עב
 להנחיית קורס

 במשבר קבוצות.
הגירוש!!





א פרק
mnnonn אישיות 

 וילדם 0٠ר1ח של
קבוצות׳ בנוזליו

איליה ״רה1 שביט יעל ,١רמ1פ אורית

העבודה נושא

 קבוצתי מערכתי טיפול של בכוחו המאמינות סוציאליות עובזות שלוש אנו,
 שסיימו להוריס קבוצה מקבילות: קבוצות שלוש להקיס בחרנו במשפחה,

 השמרספות וקבוצת 11 ־9 בנילאיס לילזיהס קבוצה פורמליים, נירושין הליכי

ההורים. בקבוצת ההורים של הקטנים לילזיהם

 ותחזוקה המשתתפים ההורים על הקל ותפקוזה, זו בקבוצה העבוזה תכנית

 המאפשר וקולט, חם ל5מ ליצור הייתה המטרה הילזים. של ותעסוקה

אישית. וצמיחה פתיחות
 הורים קבוצת להקים האם התלבטנו הקבוצה להקמת שקזם בתהליך

 אבות הכוללת הטרוננית בקבוצה בחרנו ולבסוף הומוגנית, או הטרוגנית

 החיים את האפשו ככל לשקף כזי ולא-משמורנים, חשמורנים ואימהות

 עם שחיו וילזיס בקבוצה המשתתף ההורה עם שחיו ילזים וכן האמיתיים.
האחר. ההורה

 שלושה של האישית והגזילה הצמיחה תהליך בתיאור נתמקז זו בעבוזה

 הבחירה הילזים. בקבוצת השתתפו שילזיהם המבוגרים קבוצת מחברי

 עקב הילזים, והן המבוגרים הן שעברו. השינוי את להציג לנו מאפשרת בהם

מקבילות. בקבוצות מהשתתפות כתוצאה בצמיחה מקבילים תהליכים
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תיאורטי טבוא

 המנהלים הח״ם, לי٧ב כל כמו קבוצת׳ יצור הוא שהאזם היא בסיסימ עובזה

 ובלתי- יומיומיות באינטראקציות מצו׳ הוא ככזה בקבוצות. חיים אורח

 ממבש מבנה ונ״זרות חז-פעמיות מהן חלק אחרים. אנשים עם פוסקות

 אנשים ובין בינו מתרחשות האזם של אחרות ממלין ופעילויות ועקיב,

משותפת. מסרה לשם קבועים

 על כותב (,Ya om, 1975) קבוצתית פסיכותרפיה על בספרו ׳אלום. אירוויננ

 משתנים של קיומם שבה. הריפויים" "המשתנים ועל קבוצה של הטיפולי כוחה

 טוען ׳אלום מסוימת. הנחיה ולשיטת מסוים קבוצה לסוב מוגבל אינו אלה
 מעצם בהן המתרחשים ריפויים תהליכים הוא הקבוצות לכל המשותף כ׳

 כסוכני הפועלים משתנים 11 מונה הוא כקבוצה. הקבוצה של התקיימותה

 בעלות שבקבוצות וטוען עליהם מפרט הקבוצה, בתוך ראשוניים שינוי

 אוניברסליות, תקווה, החזרת למשל: משתנים, אותם יפעלו זומות מטרות

 קסרזיס, בין־אישית, למיזה התנהגות. חיקוי אלטרואיזם, מיזע, מסירת

 של מתקן שחזור חברות, של טכניקות התפתחות קבוצתית, לכיזות

אקזיססנציאל״ם. ומשתנים )המשפחה( הראשונית הקבוצה

 שרירותית היא עצמאיים כמשתנים אלה משתנים שהגזרת מזגיש, ׳אלום

 הזזית תלות רבה במיזה ביניהם שקיימת מאחר בלבז, הבנה לצורך ונועזה
 אלה משתנים מייצגים כך, על נוסף בנפרז. מתפקזים או מתקיימים הם ואין

 למנגנון מעשי באופן מתייחסים מהם כמה השינוי. בתהליך שונים שלבים
 היחוז״ם הריפויים המשתנים אך לשינו׳, תנאים מהווים אחרים ואילו השינוי,

 להיות עשוי ביניהם גומלין ומשחק קבוצת׳, טיפול של צורה בכל פועלים

 יכולים אחת, בקבוצה במרומז להיראות העשויים משתנים קבוצה. בכל שונה

אחרת. בקבוצה נכבז מקום לתפוס
 האזם של ובח״ו העבוזה בעולם שכיחה לתופעה הפכה בקבוצות העבוזה

 למסגרת להשתייך שלו הבסיסי הצורך את היטב משקפת היא המוזרני.

 בהן. ולהתאמן מיומנויות לרכוש תומכת. באווירה ולהיתרם לתרום קבוצתית,

 הוגזרו שלנו הילזים !בקבוצת ההורים בקבוצת השתתפו שחבריהן קבוצות

 שבו תהליך היא אישית צמיחה אישית". ולצמיחה למוזעות "קבוצות אצלנו

 שלא באישיותו. נוספים לחלקים מוזעותו את ומרחיב עצמו מתוך גזל הפרס
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 ומתאמן בו הטמון הפוטנציאל את הפבט מגלה בקבוצה קוזם. להם ٧מוז היה

 חלקי של הולזה זה לתהליך קובא (Pesso, 1973) פזו אלבבט בו. בשימוש

 זה בתהליך הכבתו. בתחום איגם ש״ז״ן גפש חלקי - באזם מטפים זפש

 כך וההתנהגותיות, השכליות הבגשיות, תגובותיו מגוון את המשתתף מבחיב

מךבית. ביעילות סביבתו ואת אותו שישרתו

 בין־אישית. בתקשורת תהליכים ונלמזים מזוהים אישית צמיחה של בקבוצה

 כך. האחרים. להתנהגות ביחס התנהגותו על ללמוז לאזם המאפשרים

 הורה של ההתמוזזות נושא רבה בעוצמה עלה ההורים של בקבוצה לזוגמה,

 היא שאין אמרה הקבוצה ממשתתפי אחת השני. להובה ביחס בנו עם גרוש

 לשעבר, בעלה - אביהם עם הקשר את לחזק ילזיה את לעוזז מסוגלת

 בכך לאישה תרמו הקבוצה משתתפי מאוז. עליו כועסת שהיא ומסבירה

 טוב קשר של חשיבותו בעניין אישית בזוגמה אותה שיתף מהם אחז שכל

 הילזים עם מתנהגים הס איו לה סיפרו מהם כמה האב. לבין הילזים בין ויציב

 האישה מכן לאחר בפגישות ביניהם. יציב קשר ומעוזזים השני ההורה מול

 אביהם, עם לקשר ילזיה את לעוזז לה קשה עז״ן כ׳ הקבוצה את שיתפה

 במקום נמצאת היא הפנימית ובחוו״תה הנושא על לחשוב התחילה היא אך

פחת. השני הצז על וכעסה אחר

 התנסה אביו, ובבית אמו בבית "מחוק" שהיה הילדים, מקבוצת אחז
 ולמז אחרים, ילזים עם ולעימותים קונפורמיסטית לא בהתבטאות בקבוצה

 עם בבית הן רצונו, את להביע אותו שהביא זבר - נחרב" לא "שהעולם

 יכול זה תהליך כ׳ ברור היה כמנחות, לנו לאב. שאמר באמירות והן האם,

 חש אינו המשתתף שבה ואינטימית אכפתית תומכת, באווירה רק להתרחש
חולשות. ועל קש״ם על בחופשיות לזבר ויכול מאוים

 על שחקניו את המעלה במאי מעין הוא ותומך. מס״ע תפקיז למנחה

 השיטות לפי המנחה, של העולם תפיסת על־פ׳ נקבע ההנחיה אופי הבמה.
וגישתו. אישיותו לפי וכן עובז, הוא שבהן והזרך הטיפוליות

 תהליכים הבנת - פסיכוזינמית הבנה על התבססה שלנו הטיפול שיטת

 הבין- ולתהליכים הקבוצה לחברי רב מקום מתן תוך ושיקופם. קבוצתיים

 להתנהגותו בקבוצה, פרט של המוזעות הגברת על זגש הושם איש״ם.

 כלפי ואמפטית מקבלת חמה, ה״תה גישתנו הבין־אישית. ולאינטראקציה
כשלם. הקבוצה וכלפי בקבוצה פרט כל

 קלפים מוזרך, זמיון שונים: באמצעים נעזבנו הקבוצות הפעלת לצורך
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 מעמד חברתית-, בזיזות של תכנים עלו חמבונרים בקבוצת י.1וכ טיפוליים

 התכנים עלו הילזים בקבוצת מודחבת. משפחה עם ויחסים בחבדה הנדוש

גרושים. להורים כילז החברתי ומעמזו ההורים שני מול ילז של

 אחרים, של לבעיות מקשיב הפרט שבו למצב יש רבה טיפולית חשיבות

 מבעיות הסובל היחיז שאינו מבין הפרס כך לבעיותיו. דומות רוב שעל-פי

 זיברו הס ההורים, בקבוצת כך האנושי. המין מן טיפוסי חלק מהווה הוא וכי

 החברתית מהסטיגמה להתעלס קשייהם ועל גרושים כהורים בניזותס על

 לאנשים אפשרה בקבוצה העבוזה הגרושות. המשפחות כלפי הרווחת
 קרובות, לעתים הן, האישיות שהבעיות בכך ולהכיר אחרים עם להזזהות

 זומיס. קשיים עם מתמוזזים "רגילות" במשפחות גס וכי אוניברסליות

 ז״ר שהציעו הקבוצה של ההתפתחותי המוזל על מסתמכות אנו זו בעבוזה

 זווקא בחרנו (.Mackenzie & Lesley, ר983) ליווסליי ג׳ון וז"ר מקנזי חי

 הקבוצה בהתפתחות השלבים להבנת נוח שהוא מחשבה מתוך זה, במוזל

וברורה. מזויקת מקיפה, בצורה

שלבים: משישה מורכבת הקבוצה התפתחות זה, מוזל על-פי

התקשרות .1

וליווסליי. מקנזי של במוזל השלב שם - )זיפרנציאציה( הבזלה .2

אינזיביזואציה - האישי הצביון .3
A קרבה

הזזיות .5

סיום .6

 ובחתך אורך בחתך להסתכל אפשר בקבוצה התרחשויות ועל תהליכים על

 בשלבים. הקבוצה התפתחות הוא האורך בחתך הבולט התהליך רוחב.

 של תכונות לה יש וככזאת חי, חברתי ומבנה זינמית שלמות היא קבוצה

 הנוצר החי המבנה את מזגימיס הקבוצה בהתפתחות השלבים ארגון.

 אף על לזלג ואין זה אחר זה עוקבים השלבים מורכבות. באינטראקציות

 השגת לעבר ומקזס התפתחותי א1ה לשלב משלב המעבר מהם. אחז

 ותהליכים ארגון צורת מרכזית, מטרה יש שלב לכל הקבוצה. מטרות

 ותוך- בין-איש״ס נושאים קובעת שלב כל של המרכזית המטרה אופייניים.
 אינו לשלב משלב המעבר בה. והיחיזים הקבוצה מתקזמים שלפיהם אישיים

 יימצאו שעזיין וכאלה הבא לשלב ינועו שכבר חברים יהיו זה בתהליך חז:
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 החוף, ?االدل־ המתקזם בים دال של היא לכאן המתאימה החטאפורה מאחור.

החוף. לכיוון ٧למ וממשיך מים. עוז בשוליו ואוסף ממרומם

 היחיז: נמצא שבו לשלב הקבוצה נמצאת שבו השלב בין בריא מתח ק״ם

 להשתלב זרז בורו٧ ומהווה היחיז גם מצו׳ הקבוצה נמצאת בו בשלב

בתהליך.

 הקבוצווז תיאור
ומטרתן

הילזיס קבוצת

היעז: אוכלוסיית
 11-110,8 בני ובת, בנים שני - ילזים שלושה השתתפו הילזים בקבוצת

 הקבוצה(, את להרחיב הצורך ובשל האם לחץ קב٧ צורף השמונה בן )הילז

ההורים. בקבוצת השתתף מהוריהם שאחז

הקבוצה: להפעלת הרציונל
 פורמליים תהליכים שס״מו ההורים מילזיהם. אחרים צרכים שלהורים התברר

 ׳לזיהם ם٧ העכשווית היחסים מערכת של יחסית רגועה לבזיקה פתוחים היו

 בנוגע והשקפות גישות גיבשו כבר לעומתם, הילזים. לשעבר. הזוג בני ועם

 ולהתלבטות לחשיבה הנושא את לפתוח מעונ״נים היו ולא הוריהם לגירוש׳

 להתרכז העזיפו השתתפו שכן ואלה לקבוצה, להצטרף סירבו חלקם חוזרת.

הגירושין. משא על רמיזה תוך וחברה, תקשורת כמו כלל״ם בנושאים

הקבוצה: מטרת
 לוונטילציה מקום בהשתייכות, לצורך ומענה תמיכה לתת נועזה הקבוצה

 זיון באמצעות עצמית והבנה מוזעות זרך גזילה שיאפשר הזזית ולתמיכה

ואוניברסליים. פתוחים בנושאים
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הקבוצה: הקמת תהליך
 בגילאי ילזים תשעה אותרו ההורים בקבוצת להשתתפות המועמזיס מתוך

 לראוי, התחלה ו.1־9ו- 9־6 גיל: קבוצות לשתי שרירותית שחולקו ,11־6

 קבוצה איזו למצוא במםרה הילזים קבוצת את ולהציע ההורים את טלפונית

 התחיל .11־9 בפלאי לילזים הורים של קבוצה התגבשה יותר. גזולה תהיה

 9-1 הורים 12 רואיינו בפועל הילזים. עם כך ואחר ההורים עם ריאיו, תהליך

 שלושה לגבי בקבוצה. להשתתף ילזים שישה של הסכמה התקבלה ילזים.

 אצל מההורים. אחז של סירוב עקב הסכמה להשיג קשה היה אחרים ילזים
 הביע האב שכן מוסווה, היה הלא-משמור, ההורה סירוב )אחיות( ילזות שתי

זין. עורך באמצעות הסכמתו את

 חמישה ומנתה ההורים לקבוצת במקביל להתחיל אמורה הייתה הקבוצה

 הראשו, המפגש בבוקר בנים. ושני אחיות מה, שתיים - בנות שלוש ילזים:

 )הוגשה האב סירוב עקב מתאפשרת אינה הבנים אחז שהשתתפות התברר,
 החלטה התקבלה לא אך הילז, השתתפות את לאשר המשפט לבית תביעה

 מול חתם שאביה, האחיות שתי כן, כמו הקבוצה(. פתיחת מועז עז בנזו,
 האב. בהשפעת בהן חזרו בקבוצה, השתתפות, לגבי הסכמתו על זי, עורך

 ובעיית גילו עקב נבחר לא אך שרואי׳, שמונה, ב, שלישי, ילז צורף השני למפגש

 התהליך הקבוצה. את להגזיל כזי צורף הילז ריכוז. וקשיי היפראקטיביות

 על-פי- ריאיון. הקבוצה. להצגת מההורים אחז כל עם טלפונית שיחה כלל

 הסכמה וקבלת המשמור, עם רק בוזזים ובמקרים ההורים, שני עם רוב,

 נערך ההורים הסכמת שהתקבלה לאחר רק השני. מההורה וכתובה טלפונית

 כזי לבז כך ואחר ההורים, שני או ההורה בשיתוף בהתחלה הילז, עם ריאיון

בקבוצה. להשתתף הסכמתו את לקבל

 ההורים. בקבוצת אינם שהוריהם הילזים קבוצת את לעבות ניסיו, גם נעשה

 לעכל זמן מספיק היה לא ולילזיס )להורים הזמן ٧לח מפאת כשל הוא אך

סירוב(. היה הקל הפתרון ולכן הרעיו, את

 מובנות היו לא הפגישות הילזים. הורי עם פגישה נערכה מפגשים, כמה לאחר

 לאחר ורצונותיהם. ׳לזיהם תחושות על משוב מההורים לקבל נועזו וה,

 נערכה הפעם אך ההורים, עם סיכום שיחת שוב נערכה המפגשים סיום
 ליצור כז׳ המשפחה של המטפלת הסוציאלית העובזת בהשתתפות

 אליה והחזרתה מהע؛בזת המשפחה קבלת - מעגל סגירת של תחושה

התהלין. בסוף
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הקבוצה: מהלך
 אחד, כל וחצי, שעה למשך ההורים למפרשי מקבילים שבועיים מפרשים ו ו

 משפחתי לטיפול בתחנה שבע בבאר ולמשפחה לילז במרכז שהתקיימו

ולילז. להורה משותף המפרשים אחז הצהר״ם. אחר בשעות

 לשיחה הבסיס את שהיוותה השלכתית יצירתית עבוזה נערכה במפרשים

ועוז. משחקים סיפורים. קולז', טיפוליים, קלפים כמו: באמצעים ולזיון

מרכזיים: ורושאיס תכניס
 אך הרירושין, בתחום ממוקזים היו שנבנתה הראשונית התכנית של תכניה

 לקונפליקט אצלם שנקשרו בנושאים לזון נכונות הביעו לא שהילזים משום

והאוניברסלי. הרחב מההיבט הנושאים על שוחחנו הרירושין,

המבוגרים קבוצת

היעד: אוכלוסיית
 לכך, הרציונל לפחות. שנה לפני פורמלי רירושין תהליך שס״מו משפחות

 בזמן משפטיים. זיונים של בלס ולא ררשית פנו״ם יהיו המשתתפים שאותם

 פקיזת עם בקשר היה ולא משפטי מאבק ניהל לא מהם אחז אף הפעילות

 כולם לא-משמורנים, וחלקם חשמורנים מההורים חלק זין. לסזר׳ סעז

חילונים. וכולם מעומר - אחז הורה למעט שבע באר תושבי

 שלושה מתוך אתז נשים. תשעה רברים, שלושה - מועמזים 12 נבחרו
 אימהות הן הנשים תשע מתוך שת״ם מבקרים. והיתר משמורן רברים

משמורניות. האימהות שאר מבקרות,

הקבוצה: להפעלת הרציונל
 טיפולית קבוצה בהקמת צורך חשנו זין, לסזר׳ סעז כפקיזות מניסיוננו

 בשלב במעבר. משפחות אצל אחרת, בהורות סוריות עם בהתמוזזות לעזרה

 קיבלו לא כמעט הס בזיזות. חש מהמועמזיס אחז שכל רילינו הראיונות

ולהשתייכות. לתמיכה נזקקו והס המורחבת המשפחה מצז תמיכה
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הקבוצה: מטרת
 המטרה סמויה. ומטרה מוצהרת מטרה מטרות: שתי היו כ׳ להוריש חשוב

 הרירושין. תהליך לאחר ההורות בקש" לספל ה״תה הקבוצה של המוצהרת

 הקשורים בתחומים בויזות של ררשות הפחתת ה״תה הסמויה המטרה

 הררשות במכלול לטפל וה٧מ הקבוצה והורות. בין־איש״ם יחסים לרירושין,

 בתכמן וכן אחרת, הורות 0ال בהתמוווות הנירושין, בתהליך המתעוררים

 הקשות, התחושות לביטוי מרחב מתן בי. פרק בנ״ת לקראת ובהליכה

 יחסים לרירושין, הקשורים בתחומים בויוות של ררשות הפחתת הכלתן,
והורות. בין־איש״ס

הקבוצה: הקמת תהליך
 הסבר וף ברים היען, אוכלוסיית ואת המשותפת הבעיה את שהרורנו לאחר

 מקום מסורת. הקבוצה. הרכב היען, אוכלוסיית הפרויקט. מטרות עם

 ובצוותים דין לסורי הסעו פקיוות בין הוף את הפצרו ומועןיה. הפעילות

שבע. בבאר חברת״ס לשירותים במחלקות

 את ש לרב לנו שעורו וין, לסור׳ הסעו פקיןות צוות עם ישיבות קיימנו

 מפקיוות אחת כל עם שוחחנו מכן לאחר המועמויס. לבחירת הקריטריונים

 יותר עליהם לרלות כוי המועמוים רשימת את מהן וקיבלנו בנפרו, הסעו

פרסים.

האלה: הקריסריוניס על-פי נבחרו המועמויס

 המשפס״ם ההליכים את שס״מו לפחות, שנה וה פורמלית ררושים .1

סעו. פקיות עם בקשר ואינם

. 12־6 בני לילזים .הורים 2

קבוע. עבתה ומקום ואקומית על-תיכונית השכלה בעלי .3

 ומוכנות לשינו׳ רצון עצמית, ממעות תקינה, מילולית יכולת בעלי .4

חווייתית. ולהתנסות לחשיפה

 במערכות בעבר שסופלו או נפש, ממחלות הסובלים מועמויס וחינו .5

פסיכיאסריות.

 מסרת להם הוסברה שבו המנחות, שתי עם ריאיון עברו המועמזיס כל

לקבוצה. התאמתם מיות ונבוקה הקבוצה
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 בחרנו הקבוצה. של הסביבתיים התנאים לתכנון רבה מחשבה הקזשנו

 בנוחות, המוננמזים עשרת את שיאכלס אחז חזר - יחסית נזול לא חבר

 החזר באמצע לכיבוז עגול קסן שולחן וצעצועים; תמונות משחקים, ובו

ובגוזל. בצבע זהים וכיסאות

 וחצי שעה בשבוע, פעם של בתזירות מפגשים, 12 לק״ם תכננו בתחילה

 בקשת לפי הוספנו הקבוצה, סיום לקראת יותר, מאוחר בשלב מפגש. כל

 זוגיות בנ״ת נוספים: נושאים בשני שיזונו מפגשים ארבעה המשתתפים

המורחבת. ובמשפחה בחברה הגרושים ומעמז חזשה

 שחוו הפרזה תהליך את לעבז למשתתפים לאפשר לנכון מצאנו כן, כמו

יותר. הזרגת׳ באופן הגירושין בעקבות

המקרים וביאור

 עם גרושה משסחה :1 משפחה
ת٠משמורג האם ם,٠לד٠ שלושה

 בין הצעיר - הילזים ובקבוצת הלא-משמורן האב השתתף ההורים בקבוצת

רא״ה. בסזר׳ בעיות עקב בסיפול נמצאת המשפחה ולזין. שלושת

 הופנה האב שנת״ם. בגיל היה כשהבן שנים, תשע לפני התגרשו הזוג בני

 ביקורת עקב במשפחה, שסיפלה זין לסזר׳ סעז פקיזת על-יז׳ לקבוצה

 עם קשר אין לאב ׳לזיו. עם בקשריו פוגעת שהיא כך על אשתו על מתמזת

 הקשר את לאבר מחשש לסיפול פנה והוא שנים, כשלוש מזה הגזולה בתו

השנ״ה. בתו עם

 קשריו את להבין יוכל שבו שזה ליצור כז׳ לקבוצה הופנה ,11 בגיל הבן,

 הילז את הביא )האב עמו ישיר קשר לו ולאפשר האב עם ובפרס הוריו, עם

 מול האס בבית "מחוק" ילז בגזר היה הבן אותו(. והחזיר הקבוצה למפגשי

 כז׳ תוך נולז שהוא מאחר הכירו, לא כמעס והאב בנות, של קואליציה
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ההורים בקבוצת האב
 ביכולת מפקפק מאופק, מאח, חשזן הראשונים למפנשים הניע האב

 הקשר )שיפור מצוקתו את לפתור איש׳ באופן לו לס״ע הקבוצתי התהליך
׳לזיו(. עם

 האישי סיפורה את חשפה אחרת שמשתתפת לאחר הקבוצה, במהלך

 סיפורו. את לפתוח זו במשפחה האב העז מילזיה, לניתוק הקשור הכאוב,
 במצב חלקו את לראות לו עזרה אך אותו, והכילה אותו קיבלה הקבוצה

 שהרגיש ולאחר אלה חוויות בעקבות אותו. ולבקר לשפוס בלי שנוצר היתסים

 ואף ׳לזיו עם הקשר את לחזש האב הצליח הקבוצה, על-יז׳ ומחוזק רצו׳

 הביא ׳לזיו, עם הנסיעה לאחר המורחבת. למשפחתו לעיר ٧מחו אל לקחתם

 חברי עזרתה. ועל תמיכתה על לתוזת! מילולי לא כביסו׳ כיבוז לקבוצה

 של החוויה בקבוצה. השיחות של תוצאה בו וראו זה במעשה שמחו הקבוצה

 לאב ואפשרה רבה ומעמסה גזול רגשי עומס שחררה ׳לזיו עם קשר חיזוש

 הרגשי מעולמו בתחושות בקבוצה החברים את ולשתף רגשית להיפתח

 לח״ם. החזשה חברתו עם תקינים יחסים לפתח בקש״ו למשל הפנימי,

 שאיבזה נוסעת לרכבת שזומה כאזם עצמו את האב הציג ההיכרות במפגש

 שונות. בצורות המפגשים כל במהלך אותו ליוותה זו מסאפורה הכיוון. את

 מכונית של קלף לעצמו האב בחר סיפול״ם, בקלפים נעזרנו שבה בפגישה

 נמצא אכן שהוא מבנו, והן הקבוצה מבני הן משוב, קיבל בהמשך .٧מרו
 קלף האב עבור הילז בחר בנו עם המשותפת בפעילות .٧במרו הזמן כל

 ולא עוצר לא ,١٩ הזמן כל שהוא לאב ואמר אותו כמ״צג ٧מרו מכונית של

 הקזשה. עם רכבת הקבוצתית בפעילות לו נתנו הקבוצה חברי לו. מקשיב

 שחש ٧כחפ רכבת לעצמו האב בחר המבוגרים, בקבוצת הסיום בפעילות

 הקסר את לנווס ביכולתי יותר בסוח חש אני "עכשיו ואמר: אליו קרבה
בו". נוסע שאני הכיוון על ולשלוס

הילזיס בקבוצת הילז
 עם שהה ממנה שנעזר הפגישה )בזמן מאחת חוץ הפגישות, לכל הגיע הילז

 שנבע חיוך, עם תמיז האב( עם יצא שלא כשנה לאחר משפחתי, בביקור אביו
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 בנושאיס התבטא בקבוצה אליהם. בזרך האב עם לבז שבילה מהזמן להעבכתזו

 בושם עשה אך האישי, המשפחתי למצבו הת״חס ולא החבבת׳ מההיבט שהוצגו

 כשהתבקש ומחשבותיו. זעותיו של עצמו, של בהבעה חזשה התנסות לו שזו

 תפקיזים, ומשחק הזבקה ציוה, כגון מילוליים לא באמצעים עצמו את לבטא

המשימה. את שהבין עז הב לזמן ונזקק מאוז התקשה

מקבילים קבוצתיים טיפולים של התהליך תוצאות
 והעיזוז האב של האישית לצמיחה במקביל הילז, של הגזילה תהליך

 חיובית והתנסות הזזית התקבבות לשניהם אפשבו מהקבוצה, שקיבל

 הפגישה על נוסף לבז, בנו עם לשבוע אחת נפגש האב ביניהם. בקשב

הילזים. כל עם המשותפת

 מתנסה הבן זה. עם זה ישיבה בתקשובת בהצלחה התנסו והבן האב

 יותב מקבלת באוויבה האב, עם והן האס עם הן ובקשותיו, בצונותיו בהבעת

 המסבים את ביקובתיות ובפחות בסובלנות מקבל האב פחות. וביקובתית

 של התבטאות כל מש״ך אינו ואף "מתעצבן" אינו לו, מעביבים שהילזים

 את לקבל מסוגל הוא האס. מצז להסתה בעיניו חן מוצאת שאינה הילזיס

עצמם. משל ותכניות בצונות זעות, בעלי - כשלמים ׳לזיו

 עם גחשה משפחה :2 משפחה
נזשנזורן האב •ידס, ארבעה

 הילזיס ובקבוצת משמוונית, שאינה האס, השתתפה ההוביס בקבוצת

 התנגז" "לא האב האב. אצל שגזלה בנות, אבבע מתוך הצעיבה השתתפה

 כחוסב תתפבש התנגזותו כ׳ שחשש משוס בקבוצה בתו להשתתפות

 יכולתו את כבוהנת המשפט, בית שמינה הסעז פקיזת עס פעולה שיתוף
 אמתלות באמצעות בקבוצה הבת להשתתפות הפביע הוא בפועל ההובית.

הילזה. של נוספות ופעילויות עבוזה מחלה, של

 ולכן סיבב הוא אך הטיפולית, בקבוצה להשתתף לאב הוצע הבאיונות בשלב

 וזבש מסיבובו בו חזב ההובים בקבוצת המפגשים כשהתחילו אשתו. הוזמנה
ותובעני. כעסן להיות התחיל נענה, משלא בה. להשתתף
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הילדים בקבוצת הילזה
 חוסר האב, של הפרגון חוסר עקב לקבוצה ש״כח להרגיש התקשחה הילזה

יחיזה. בת היותה בשל וכן בפגישות בגוכחותה הרצף

 וכן האס עם נוסף ישיר קצר מפגש לה אפשרו הקבוצתיות הפגישות

 אחריס. ילזים שני של למצבם ביחס האישי, מצבה את לבחון הזזמנות

 האישי למגרש הקבוצתיות השיחות את שמשכה זו הייתה הילזה
שלה. המשפחתי

 כאמור נכח )שלא האב השתתף ההורים עם הילזיס של המשותף במפגש

 הוסרו שבעקבותיו משוס מאוז, פורה היה זה מפגש הסיפולית(. בקבוצה
 השתתפה שבה הקבוצה פעילות לגבי עניין בו והתפתח האב של התנגזויותיו

 הייתה הילזה נמשכת, הייתה הקבוצתית הפעילות אילו להערכתנו, בתו.

ויותר. יותר ונפתחת מרכזי מקום בה תופסת

ההורים בקבוצת האם
 האישי. בסיפורה הקבוצה חברי את ולשתף להיפתח האס התקשתה תחילה

 הקבוצה את שיתף 1 ממשפחה שהאב לאחר (,16 )מתוך השביעי במפגש

 את לשתף בכי, כזי תוך האס הצליסה הבכורה, סבתו מהניתוק בכאביו

 לגעת לעצמה אפשרה שבזכותו זה לאב והוזתה האישי בסיפורה הקבוצה

שהזסיקה. ומפסיזיס כואבים בזבריס

 ולא בנותיה עם הקשר סיזוש על ולהילהס להעז אותה עוזזה הקבוצה

 בכך הקבוצה את האס שיתפה המפגשים, סוף לקראת לייאוש. להיכנע

 החולה. בתה את לפגוש כזי לשעבר בעלה לבית להיכנס מסוגלת שהייתה

 וריגשה אותה שעוזזה תגובה כפייס, במחיאות לסיפור הגיבה הקבוצה
 מאופרת בגזיה, במיסב לבושה האס הופיעה הסיכום בפגישת מאוז. אותה

 היוותה הסיצונית הופעתה בהרגשתה. השיפור את שביסא זבר ומסורקת,

המפגשיס. בתהילת להופעתה ביחס סהפך"”

מקבילים קבוצתיים טיפולים של התהליך תוצאות
 בתה; עס קשר לקיים מסוגלת והאס האס, עס בקשריה יותר פתוחה הילזה

 האב הבת; לבין לשעבר אשתו בין להיווצר שהחל מהקשר פחות מאוים האב
הבאה. הסיפולית בקבוצה שילובו על ١לוחי
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 בן עם שב1גר n מש :n 3 מש
רממ٠משמ האם ד,ים٠

 תחילת לפני בהיריון. ואשתו שנית נשוי האב .8 בניל יחיז בן ال□ נבוש זונ

 ושיתוף התיי״צות של בתסווה באב יתר בתלות האם אופיינה הקבוצה

 בקבוצת - היחיז ובנה ההורים, בקבוצת השתתפה המשתורנית האם פ״ולה.

 ם٧ האם של הוריה בבית - והילז־ האם נה. ליז נה מתגוררים ההורים הילזים.

 ובו٧ הילז נפרז. בבית - השנייה אשתו ال□ והאב נוספים, משפחה קרוב׳

 בשעות בריסלין מטופל קשה. וריכוז קשב מהפרעת סובל הילז לבית. מבית

 על נוסף מצבו, בשל רבה לב תשומת זורש הצהריים אחר בשעות הבוקר.
למזי. ומפונק יחיז בן היותו

 צורף אכן והוא הצעיר, גילו למרות בקבוצה ישולב שהבן בנו הפצירה האס

להגזילה. כזי לקבוצה

הילזים בקבוצת הבן
 ארבעה לאחר הפגישות. בכל ונכח השני מהמפגש בקבוצה שותף הבן

 להגיע והמשיך לבקשתו גיבוי מהאם קיבל לא אך לפרוש, ביקש מפגשים

 עם בתקשורת והתקשה רבה לב לתשומת נזקק הבן סופם. עז למפגשים

 לעתים ולכן האחרים בזברי עניין איבז שרצה מה את שאמר לאחר אחרים.
 החברתי הכוחות במערך רבות עסק בקבוצה ביניהם. שיחה נוצרה לא

 חז- מורחבת, גרעינית, )משפחה שונות משפחתיות ובתבניות והמשפחתי
הצפויה. התינוק הולזת לאור ובמעמזו הורית(

ההורים בקבוצת האס
 עצמה את הציגה היא הראשונים. מהמפגשים כבר בנוכחותה בלטה האס

 בעבר שהשתתפה ציינה בריאיון עוז בעיות. ונטולת מאורגנת כמסוזרת,

 של מסר שיזור תוך לאחרים ולעזור לתרום כזי לקבוצה באה וכי בקבוצות

 וציינה טובה, ברוח לרוב שהתקבלו עצות לתת נהגה בסזר". הכול "אצלי
בעצמה. להתמוזז כוחות לה מעניקה ١ל״עי שיכולתה

 בפחזיה: ולשתף המושלמות מסכת את להסיר החלה הפגישות בהמשך

 כשהעזה לבז. תישאר והיא ביתה פני על אביו בית את יעזיף הבן שמא
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 להיחשף, ٧האומ על רב חיזוק קיבלה היא צה1הקב חול בחולשתה להיחשף

 בחהלו אישית. צמיחה לה ואפשר להיחשף להמשיך אותה שעוזז מה

 הבינה הקבוצה ובעזרת לעצמו, למרחב זקוק שהבן הבינה הקבוצתי הטיפול

זח״ה. פירושה א׳, זו שבקשתו

האב
 את נתן הילזים קבוצת של תחילתה לפני להיפנש. נכונות נילה לא האב

 משמעות לו שיש התברר הפנישות במהלך האם, באמצעות בכתב הסכמתו

ביניהם. היחסים במערכת שינו׳ חל אס ׳וזעים איננו אך בנו, בעיני רבה

מקבילים קבוצתיים טיפולים של התהליך תוצאות
 פחות היא כיום עצמה. על לסמוך ולמזה האס התחזקה הקבוצה במהלך

 להניע מסונלת לשעבר: בעלה עם פעולה" "שיתוף של תזמית ליצור נזקקת

 ברורה הפרזה לבצע מסונלת בעצמה; בנה ולח" לח״ה הנוגעות להחלטות

 אשתו ועם האב עם ותחרות איום פחות ולחוש בנה לצרכי צרכיה בין יותר

לבן. ביחס החזשה

 המגוננת התנהגותה בשל בה, "מתבייש" ופחות לאס ביחסו יותר פתוח הבן

 האס את לראות מסוגל הוא זו(. להתנהגותה יותר מוזעת מצזה )האס כלפיו

זו. התייחסות לה להעניק ומוכן להתייחסותו שזקוקה כמי
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I כוס٠ס

 רווחה, בלשכת סוציאליות כעובזות אותנו, לימזו והפעלתו הפרויקט הקמת

 הן בקבוצה, להשתתף מטופלינו בקרב שקיים הצסא ועל הרב הצורך על

עצמאותם. לשיפור ככלי והן להם מהמוכר שונה טיפול אופי מבחינת
 גירושין תהליך שעברו אנשים, אצל הק״ס הצורך את לנו הבהיר הקבוצות קיום

 עליהם, ושעוברות שעברו חוויות ללבן יוכלו שבה בקבוצה ׳לזיהס, אצל וגס

 שפה למצוא מאפשר הגורל שיתוף זו. לאוכלוסייה ואופייניות משותפות שהן
 וללמוז הבזיזות על להקל הזז׳, ועיזוז הזזית תמיכה הזזית. הכלה משותפת,

 וגזילה. צמיחה התפתחות, יוצרים אלה כל זה. של מניסיונו זה
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 הייתה ויותר, שנה לפני פורמליים נירושין הליכי שסיימו הוריס של הבחירה

 ובנוכחותם במעורבותם בהשתתפותם, היסב ניכר והזבר לגביהם נכונה

בפגישות. המתמזת

 בעיותיהם על לזבר שלהם הקושי להערכתנו, הילזים, לקבוצת בנוגע

 שהייתה קבוצה - הקבוצה של ١הזמ קוצר סיבות: מכמה נבע במישרין

 הילזים: של המועס המספר אחרת: מגיבה הנראה ככל הייתה יותר נמשכת

 זרכיס למצוא הילזים של והצורך ילזים אצל הנושא מורכבות ובעיקר

 היו הילזים ממחק. שבחלקו בפצע לגעת כזי רבות והשלכתיות עקיפות

 סובה תקשורת פיתוח להם שתאפשר סיפולית התייחסות למסגרת זקוקים

 קבוצתיות בפגישות להמשיך ברצונם ביסוי ליזי שבא זבר ההורים. עם יותר

קיומן. לפני מהן חשש שהביעו אף ההורים עם משותפות

 גם בקבוצה, הילזים מספר את להגזיל צריכות שהיינו סבורות אנו בזיעבז,

 הילזיס קבוצה את להרחיב הניסיון ההורים. בקבוצת ישתתפו לא הוריהם אם

 בין ליצור שניסינו המקביל לתהליך התאים שלא מזי, מאוחר בשלב נעשה
הקבוצות. שתי

 באמצעות לקבוצה להתפנות להורים לאפשר כזי השחרספ״ה, את הקמנו
 בפועל מהם. מבוזז אך להורים קרוב במקום הקסנים לילזים פתרון מציאת

 חברתי, קשר נוצר הילזים בין .7־4 בגילאי ילזים כחמישה בקבוצה שהו
 קריאת כגון: חברתיות פעילויות על נוסף שיעורים הכנת אפשר המקום

ועוז. ציור קופסה, משחקי הרכבה. משחקי סיפורים,

 פנינו כך לשם עצמית. לעזרה כקבוצה להיפגש להמשיך ביקשו ההורים

 להיפגש להמשיך האישור קבלת לצורך משפחתי לסיפול התחנה להנהלת

 עובזת של סיוע קיבלה עצמית.הקבוצה לעזרה כקבוצה במתכונת במרכז

 כן כמו וסיפולי. סכני סיוע לצורך בהתאם להגיש שאמורה קשר סוציאלית

 הקסנים. הילזים עם סוב קשר שיצרה בשמרספית להיעזר ממשיכה הקבוצה

 פעילותה את להעביר והחליסה הנחיה ללא פעמיים עוז נפגשה הקבוצה

 הקבוצה כחוזשייס זה "שכירות". לשלם תצסרך לא שבו אחר למקום

 מהמשתתפים חלק עם אקראיים במפגשים עצמאי. באופן להיפגש ממשיכה

כבעבר. מלאה ההשתתפות וכי פועלת הקבוצה כי לנו נמסר

 הן בסוח מקום "בית", המשתתפים עבור ליצור ניסיון נעשה זה בפרויקס

 מכלול על מענה לתת ניסיון תוך והקסניס, הגזוליס - לילזים והן להורים

כולם. של הצרכים
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 משתתפי של הזוג מבני כמה למנחות פנו ההורים קבוצת פעילות סיום לאחר

 השפעת על מעיז הזבר בקבוצה. הם גם להשתתף בבקשה הקבוצה

עניין. לבעלי אותם שהפך מה עליהם, גם בקבוצה שחלו השינויים

 הן אחרת, והורות זוגיות של מוזלינג אפשרה הקבוצות בשתי 1בק העבוזה

 גזילה המנחות, - לנו גם אפשרה, ובריבוע בקו העבוזה למבוגרים. והן לילזים

 חיזוקים, עיזוז, תמיכה, קבלת תוך חזשה, מקצועית בהתנסות עצמית

 ^פשר כמנחות, שלנו, הזורם הפעולה שיתוף מאחרים. בונה וביקורת שיקוף

 בהתאם המסרות את ולשנות הקבוצה לצרכי עצמנו ולהתאים להתגמש לנו
והילזים. ההורים קבוצת של בצרכים לשינויים

 שלאחר ובעיבוז באמצעים בתכנים, מזויקת בצורה תוכננו הקבוצות

 אישיים ותהליכים רלוונסיים תכנים נושאים, הצלבת כזי תוך המפגשים
 עצמם, במפגשים המזויק, התכנון למרות הקבוצות. בשתי המשתתפים של

 אפשרה שלהערכתנו כמנחות שלנו ומעשית מחשבתית גמישות בלסה

הרמות. בכל ומעורבים יוזמים פעילים להיות למשתתפים
 המחשבה )א( גורמים: משלושה נובעת הפרויקס הצלחת להערכתנו,

 וביצירת הססינג בבניית המשתתפים, בבחירת שהושקעו הרבים והתכנון

 הנהלת מצז הגיבוי )ב( )שמרספייה(: והילזיס ההורים לצורכי מענים מכלול

 )ג( לחברים; ה"בית" יצירת את ואפשרה התנאים את שסיפקה הרווחה, אגף

 משפחות אחר פעיל לחיפוש שנרתמו הסעז, פקיזות של הפעולה שיתוף

הפרויקס. כל במהלך 1בנ ותמכו מתאימות

מוזות. אנו לכולם
ות

פח
ש

מ
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ב פרק
 ביו-איש׳ קשר

- ולפרודות לפר״־ים
mm3 םחברים 
מפרקים וכוחות

סוציאלית שבדת שירת, יוספה

 סרוס-קבוצה הקזמה: א.
הקבוצה ומטרות

 זיהם,‘׳? ו/או מתגרשיס/ות קבוצות להנחיית בקורס השתתפותי בתסנרת

 בחסות רווחה לשירותי עובזיס להכשרת המרכזי הספר בבית שנערך

 בחרתי שושני, סוזי גב' ובהזרכת תוזר חיקי גב' של בהנחייתה אשלים,
 לייעול התחנה - עבוזתי במקום וגירושין פרזה החווים הורים קבוצת להנחות

בנתניה. משפחתי ולסיפול נישואין

I בקבוצח חצורך

 פרויקס במסגרת ילזים קבוצת קו־תרפיססית ננס יחז הנחיתי בננבו

 והופסק רבות שנים במשך בתחנה שהופעל אחרת", גס אפשר - "גירושין

 בקבוצות להשתתף המשפחה בני לכל לאפשר היה הרציונל שונות. מסיבות

 ילזיס. וקבוצת נשים קבוצת גבריס, קבוצת הגירושין: משבר בעת בו-זמנית
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 המטופלים. בקרב והן המטפלים בקרב הן עור, של טעם השאיר הפרויקט

 טיפול ٧ערו מחזש לבמת נהזרת הזזממת ראיתי זה בקורס בהשתתפות׳

 פירוק עקב בח״הם ומורכבים קשים מעברים החווים להורים בתחנה, קבוצת׳

הגירושין. לאחר מיוחזת היורוזז עם להתמוזז ועומזים משפחתם

 לאפשר זין לטזר׳ הסעז פקיזות של בקשתן את למלא רציתי בנוסף,

 זומים. קש״ם עם המתמוזזים אנשים ובה בקבוצה להשתתף למטופליה!

 שהתפרק מהבית מעבר" "בית ליצור ה״תה - שלי וגם שלהן גם - השאיפה

לבז׳. בהנחיה להתנסות החלטת׳ הפעם החזש. הבית אל

המועמזים טוס

 אגף של צוותים ראשי לשמונה הקבוצה על הסבר ובהם פליירים, שלחתי

 וכן הרווחה, ובאגף בתחנה זין לסזר׳ הסעז פקיזות 41ל- בנתניה, הרווחה

 מתאימים: מועמזים אל" להפנות בקשה בצירוף ספר, בתי יועצות 73ל-

 מההליכים התרחקו ו/או שס״מו - ולא-משמורנים משמורנים - הורים

 קבוצה להקים היה הרציונל הסוערים. הזוגיים ומהקונפליקטים המשפטיים

 והם מעט נרגעה אצלם החיצונית שהמציאות ואבות אימהות של מעורבת

 לפקיזות אישית פניתי כן כמו הפנימית. במציאות בעצמם, לגעת יותר פנו״ם

 המסת״עים כאלה רק אלא לקבוצה שלי מטופלים לקבל לא החלטת׳ הסעז.

במרכז(. בהם מטפלת שאיני )הורים מרכזת אני שאותו קשר במרכז

המועסזים מאפייני

 ושניים משמורניס שנ״ם - אבות וארבעה משמורניות אימהות 12 ראיינתי

 פרוזים אבות שני :04־26 היה המועמזים גילאי טווח משמורנים. שאינם
 נשים ארבע לשנתיים. חוזשים עשרה בין פרוזות נשים שלוש נישואין, ללא

 לשש שנה בין גרושים גברים ושני נשים שמונה בנישואין. מאלימות סבלו

 מועמזיס שלושה קבוצתי. או פרטני בטיפול בעבר היו מועמזות ארבע שנים.

ירוז. כלכלי מצב על התלוננו

 שני הרטבה, מבע״ת שסבל ילז נכים, ילזיס שני :12־3 בני היו המועמזיס ילזי

 עמו. בקשר להיות מסרב שאביו וילז זיבור/גמגוס, מבע״ת שסבלו ילזים
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 הזוגיות סיפור את להשמיע צמא בראיומת. רבה פתיחות גילו המועמזיס

 את ביסלו מועמזים חמישה מהקבוצה. זומות ציפיות והעלו המתפרק

ובז'. מתאימות לא שעות כלכליות, מסיבות השתתפותם

המיעמדיס ציפיית
ומהקבוצה מהמנחה

 ההורות עס להתמוזז איך ומהמשתתפיס מהמנחה והכוונה כלים לקבל ٠

החזשה
בילזיס בסיפול והלא-נכו, הנכון לגבי חיזוק לקבל ٠

 "רעה" ואם פארק" לונה "אבא של הפיצול עם להתמוזז ללמוז ٠

ותובענית

 שוהה הילז שבהם השבוע בסופי והריקנות הבזיזות עם להתמוזז לזעת ٠

השני ההורה אצל

 לחיי ההורה של חזש/ה זוג בן/בת לכניסת להתייחס איך ללמוז ٠
הילזים

 מבית הילז של מהמעברים הנובעים ובלבול קושי הראייה: בסזרי לזון ٠

לבית

האחז ההורה מצז הסתה עם בהתמוזזות עזרה לקבל ٠
הפרזה על לילז מסבירים איך ללמוז ٠

הילז את לפצות הצורך על לזבר ٠

הנישואין סופיות גבולות: להציב איך ٠

וססיגמה כסוז הגירושין על להתגבר ٠

הקבוצה מסרות

 של החיים במעגלי הקיימים המשותפים לקשיים ומוזעות חשיפה ٠

בקבוצה. המשתתפים

 הקשיים עם בהתמוזזות המשתתפים של והיכולות הכוחות חיזוק ٠

המשותפים.
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התהליך תוצאת

 ארבעה או שיושה נכחו מהם אחז בכי ביבז. מפגשים ארבעה מגרכו

 ואז אחוז משחתפת הגיעה החמישי ובמפגש יא-קבועים, משתתפים

קבוצה. מחזש ויגבש המפגשים את יהפסיק החימתי

המרכזי הלקח ا

 בגירושין הפירוק טראומות משחזור גבע ובגיבושה הקבוצה ביצירת הקושי

 בתחיית אותם. יהכיי שאמור ה"מכי" עי המשתתפים קשיי ומהשיכת

 יהשתייך רצונו הפרט, שי ימיקומו ביחם רבה חרזה מתעוררת קבוצה כי

 טראומטית. בצורה מתגרשים, אצי נחווה זה קונפייקט יהיביע. ופחזיו
 החיצונית במציאות והרם פירוק כוחות עי-יזי מופעיים המשתתפים

חייהם. שי זה בשיב ב؛רוד הצורך עי שגברו כוחות - והפנימית

תיאורטי מבוא ב.

תירוש׳) משסחה !

 פחות ויא יותר יא הם שנייה. הזזמנות המציעה חזשה התחיה הם גירושין

 הזרך אך (,1989) וירשט״ן אומרת ח״ם, מחזש יבנות הזזמנות מאשר

יא-קיים. אתגרים ומיאת מורכבת ישם

 חיק רק יא אובז הנישואין התמוטטות שעם מצ״נת, (1995) באום נחמי
 המורחבת הזהות גם איא המשפחתי, והתפקיז המעמז שמעניקים מהזהות

 מגן מספקים גרועים, אפיין נישואין, כ׳ מסתבר התפוררות. בסכנת עומזת

 הביתי- מפני יחרזות האזס נחשף מתפוררים וכשהם החיצוני, העוים מפני

 ממנו המתחייבות וימטיות יגירושין מעבר כי טוענת, (2000) באום יזוע.

 כרוך ושינו:ם שסיומם ומשפחה, נישואין שי ויפונקציות ימשמעויות קשור
 הגירושין עז שהיו ההורים, מתמשכות. מחויבויות בצז ובפגיעות. באבזנים

84



ההורית והמערכת הזוגית המערכת - ؟שיקות תת-מערכות משתי חלק

 הזוגית. למערכת השתייכותם ואת קשריהם את הגירושין עם מסיימים -

 הורית כמערכת ביניהם היחסים את מחזש להגזיר עליהם ٠כך עקב

 תחת לגירושין עז שהיו והורה, זוג בן התפקיזים. שני הפרזת המשכית.

 סיום עם בו-זמנית להתמוזז מההורים אחז כל מחייבת גג, קורת אותה
המשכיות. ועם

 מחייבים שהוא, סוג מכל ההוריים, הקשרים והמשך הזוגיים היחסים סיום

 אולי שהם ובין-אישיים אישיים תהליכים עם להתמוזז וגרושים מתגרשים

 זהו בהורות". ושותפות הזוגיות "התרת הגירושין: במעבר ביותר מהקשים

 ופרימה סיום אחז, מאז בו-זמנית: הפועלים מנוגזים תהליכים של שילוב

 היחסים של אחרת שותפות ועיצוב המשכיות אחר ומצז הזוגי, הקשר של
ההוריים.

בפסיכולוגיה זופן יוצאת היא זוגיות התפרקות כ׳ סוען (2004) בנאי זוז

 של הקריסה בתהליך פסיכוזה. של בסוג מזובר לזבריו, ורע. אח לה אין -

 את זה רואים הם בבת-אחת הזוג. בני בין בהזזהויות קרע מתרחש הזוגיות

 זופן יוצאת תופעה מתרחשת מהם אחז כל אצל לחלוסין. שונה בצורה זה

 יחז חי כשזוג סובייקסיבית". "פסיכוזה - האנושיות היחסים מערכות בכל

 המגן פתולוגיות( ואף )חיוביות התאמות עולם שהוא משותף, אגו יוצר הוא

 קורסים בנאי, לפי הזוגות, כל בזוגיות. שנוצר המשותף האיז מפני עליהם
 חלה פרנואיזית, באווירה מתחלפת הזוגית האווירה בבת-אחת זומה: באופן

 הזחפים מערכת זרך זה את זה רואים הזוג ובני האמון של מוחלסת קריסה

 איומות לחרזות נחשפים שניהם !השלכות. הזזהויות של בעיניים ולא שלהם

 אישיות מהפרעות הסובלים אנשים בקרב רק, לא שמתעוררות. ועמוקות
נוירוסים. אצל גם אלא

 זה, בתהליך הנפשיות המשימות על ומזברת ממשיכה (2000) באום

 הפרזות של מתמשכת לחוויה הגרושים מההורים אחז כל החושפות

 והפחתה אכזבה כשלון, זחייה, פגיעה, תחושות אמביוולנסיות, המעוררת
העצמי. בערך
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mmn הגסשיות 
הגיחשין בתהליך

 אדם כל מה"אנחנו". ה"אני" הפרזת נפשיים. נירושין צמי.٧ה בזהות שינו׳ ו.

בב.٧לש זונ בן נם תמיז יהיה שהתגרש

 מאיבוז ٧נוב בגירושין העיקרי המשבר מהעצם׳. וחלקים אובייקט אבזן .2

 אף "ייאוש מהעצמי. חלקים מאיבוז ובעיקר רגשי כאובייקט הזוג בן
 האבזן ]...[ מעצמנו תמיז אלא החיצוני, מהאובייקט לחלוטין אינו פעם

 לשאת יכולים שאיננו מה כשלעצמו. בלתי-נטבל לא הוא הבלתי-נסבל

 התוהו את ורואים חשופים עומזים אנחנו האובייקט. מאתנו שנשלל זה

(.Tyson, 1983 בתוך ,Gaylin, 1968) עצמנו" של ובוהו

 של "צומת הגיבושין את כינה פליישמן ז״ר מובחנות. של קשה אתגר .3

 הזוג בני של המובחנות כי נמצא תכופות .”)זיפרנציאציה( מובחנות
 הגירושין ועקב בינונית, הייתה הגירושין לפני שלהם היחסים במערכת

 הזוג, בני בין קצר יוצרים המשפט ובית החוק הגירושין, פוחתת. עוז היא

במובחנות. יריזה נוצרת שבעקבותיו

 ויריזה פגיעה זח״ה, של קושי ועם כאב עם התמוזזות ופגיעה: זחייה .4

העצמית. בהערכה

 המשימות באחת כישלון עם התמוזזות ההתפתחותית: במשימה כישלון .5

ביחסים. להצליח היכולת - הבוגר האזם של המרכזיות

 בגירושין ההתאבלות תהליך השלמת בגירושין: ההתאבלות תהליך .6

 התאבלות (,1914) פרויז לפי במוות. הנחווית מזו קשה, להיות עלולה

 ותהליך סופי הוא המוות בעוז אך אובייקט. אבזן על טבעית תגובה היא

 בעזרת האבוז, מהאוב״קט העצמי את משחרר עליו ההתאבלות

 הגירושין יותר. אותו כוללת שאיננה לסביבה הזבגתית התקשרות

 של הימצאותם וקיים, ח׳ הזוג בן הסופיות. את מסוים, במובן חסרים.
 התהליך את הופכים הזוג, בן עם קשר לק״ם וההכרח משותפים ילזים

(.Bohannan. 1971) זוג בן במות הנחווה מזה למורכב

 לפגיעה האזם את חושפת בגירושין זוג מבן הפרזה נרקיסיסטית: פגיעה .7

 שאינו בגירושין, האובייקט אבזן העצמית. בהערכתו וליריזה נרקיסיסטית

 מאפיינים של והפנמה שליליים אישיים מאפיינים של החצנה עוז מאפשר
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 ככל נרקיסיסטיים. מאפיינים בעל אזם על ניכר באופן משפיע חיוביים,

 בבתנבגות״ם ובביטויים ברנשום כך יוחר. נבובב בנוקיסיזם שרמת

 משימב אבזנים עם בבתחוזזות רואב (2005) תוזר מיק׳ יותר. קיצוניים

 למושלמות במשאלב בין קונפליקט ומנבלים קבע זרך נעים אנחנו לח״ם.

 פנטז״ת על יותר ש"נתקעים" ככל מושלמות. לחוסר במוכנות לבין

בחזש. למצב לבסתנל יותר קשב כך במושלמות.

 חחבריס כוחות קבוצה? לחה
נופרקיס וכוחות

 מארג (,2004) תוזר לפי אבזן. לעיבוז ויחוז׳ חשוב טיפול׳ כלי ביא בקבוצב

 משפחב יחסי לשחזר במאפשר מיוחז, מרחב מבווב שבקבוצב בבתוחשויות

 בזבוז בשתקפות, כמו ׳חוזיות, תופעות מתרחשות בקבוצב בשלכות. זרך

 ומשותפות, שונות חוויות לבפגיש מאפשרות אלב תופעות לשתף. וביכולת

 זמן בפרק אותם ולקשור ובלתי-נגישיס מעורפלים חבו״ם. מקומות לבאיר
יחסית. קצר

 במקביל בחיצונית, במציאות עם חשוב מגע מאפשרת בקבוצב כן, כמו
 בגומלין בשפעת של בזיקב מתאפשרת כך עליב. ונוסף בפנימית למציאות

 בבין־איש״ם. ביחסים על אלו בשפעות לבחון בזזמנות וניתנת בשת״ם בין

 בפני בעומזיס לאנשים לס״ע קבוצב של בכוחב מאמינב אני אלב מסיבות
בקוזמיס. יחסיבס פירוק לאחר מחזש ח״בם בנ״ת של אתגר

 תוזר סכנב. בחובב טומנת גס ביא בקבוצב של בעצום כוחב לצז אולם

 ולבציב גזולב חרזב ליצור עלול אין עם אינטנסיבי מפגש כ׳ וטוענת מוסיפב

מזויף. או מזי מוקזס מלאכות׳ למילוי משאלב, מולב
 ועיקר, כלל ופשוט, טבעי אינו לקבוצב בגירושין בשלב אנשים לאחז ברעיון

 מצז עת: באותב מנוגזים כוחות שני פועלים בקבוצב ביוצרות בתבליך שכן

 לא שמטרתו כוח קו׳ ביחוזית, זבותו ואת בפרט את לשמר בצורך - אחז

 אחז לגוש באנשים לבצטרפות בכמיבב - אחר ומצז לקבוצב, לבשתייו

 את מתארת (1985) בירן עליו. ושומר בפרט את במכיל בלתי-מובחן

 פחז - פוביב1טר01קל מזכיר באחז פובי: פחז כמעוררים באלב בכוחות
 ל^ג؛ךפוביב זומב ובאחר בבלתי-מובחן. בקבוצת׳ בגוש ביבלעות מפני
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 הכוחות "רגולה" בקבוצה לקבוצה. vinn לבז, נזגוחק, להישאב פחז -

 מתגבשים של בקבוצה הגזב". על "ישיבה של שלב מעין מהווים המנוגזים

 לא-מבומל. הבס של פוטנציאל ובעלי זבממ״ם להיות עלולים אלה כוחות

 זהותם ומציאת הזוגיות פיווק חוו״ת של בעיצומה נמצאים המשתתפים שכן

 מבלימה לקבוצה להשתייך המחשבה עצם ולכן והבלתי-תלויה, היחוזית

 הכוחות לגבש, ניסיתי שאני בקבוצה הקלוסטוופוב״ם. הפחזים את ומקצינה

 להשתייך המועמזים של ומהציפיות מהוצון חזקים היו הקבוצה של המפוקים

הגזב". על "הישיבה שלב את למעשה עבוה לא הקבוצה ולכן אליה,
 מצבים. המתאז אנטי-קבוצה, המושג על מזבב (Nl'tson, 1996) ניטסון

 ומתקיפים כלפיה אגבסיה מפנים הקבוצה המשתתפים שבהם פוזיציות,

 על מאיימים וק לא בקבוצה הצומחים וכעס עוינות וגשות כאובייקט. אותה

 עצמה. הקבוצה נגז הבסני באופן מכנונים גם אלא בה, הבין־אישית הלכידות

 השוטפת ב"תחזוקה" מוכלים שאינם מעגליים הבסנ״ם בתהליכים מזובב
 כוחות של הבו־זמנ׳ קיומם היא ניטסון את המעסיקה הסוגיה בקבוצה.

ביניהם. הזיאלקט״ם והיחסים בקבוצה בונים וכוחות הבסנ״ם

 המועמזים המתגבשים? בקבוצת בקבוצה ביטוי ליז׳ בא האנטי-קבוצה כיצז

 וצונם לצז אישי. לטיפול עזיפות העניקו30רו٥ Best בה באו לקבוצה

 זבו - "נכשלים" "מפסיזנים", של מפגש המפגש בעצם ואו הם להשתייך,

 מועמזים כזאת. לקבוצה להשתייכות זיבלואציה של עמזות מאוז שחיזק
 מתוך הצטבפו שחלקם ו״תכן בקבוצה, השתתפותם את מיז זחו בבים

 ניטסון ועוז. המשפט בית הסעז, פקיזות - המפנה הגוום את לבצות וצון

 ולא- חסבה נוכחות משמעותית. נשיבה לאנטי-קבוצה: נוספים ביטויים מציין

 על המנחה של אשמה תחושת פיבוק, תחושת עקשניים, איחובים סזיוה,

ז.1וע הקבוצה של מוצלח אי-תפקוז
 האנטי-קבוצה. היבט של צוותו בקביעת המכביע הוא ההתחלתי השלב

 זב הוא וגם עתיז, וק אלא משותף והווה משותף עבב כל אין לקבוצה

 שיפוט מפני התקפה, מפני פחז עוצמתו במלוא מתעובב לכן ובלתי-יזוע.

שליטה. איבוז מפני עוין,
 ופגיעה וגבסיבית חוויה כאמוב חווים גיבושין בשלבי אנשים כך, על נוסף

 הקבוצה לאי-קיום הפועלים הכוחות זה, נפשי במצב עמוקה. נבקיסיסטית
 או אחז משתתף של היעזבות קו׳ ,Acting Out באמצעות בבות מתבטאים

וולוונט׳. כחיוב׳ נתפס הקוזס המפגש כאשב גס מהמפגש, יותב
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 שאווזו בקבוצה, המפרקים לכוחות רלוונטי ממז מוסיף (2000) סימיתטון

 מתאר האחז בקבוצות: הגנה מנגנוני שני הס אלה .Menes/Ones מכנה הוא

 והאחר וכוי, אחת פתולוגיה אחת, זהות אחת, מזה٧ב המתבצרת קבוצה

 זה״נו צמו,٧ כהוא הקבוצה את חווה משתתף כל שבה קבוצה מתאר

שלו. עצמי"”ה כהרחבת

 היחוזית זהותס של בהגזרה ממילא סוקיס٧ה מתגרשים, של בקבוצה

 חזקים, יהיו Menes של ההגנתיים שהכוחות סביר הזוג, בבן והבלתי-תלויה

 המובחן את גס אבל והמאחז המשותף את לראות יתקשו והמשתתפים

לאחר. מקום לתת יתקשו ולכן ביניהם,

בקבוצה התהליך د.
וניתוח תיאור -

 שהופנו מועמזיס 21 של רשימה אצלי התגבשה הקבוצה הקמת פרסום 0٧
 את וקיבלו עמס ששוחחו לאחר הסעז. פקיזות על-יזי ככולם רובם אליי

 לראיונות להזמינם כזי לכולם התקשרתי בקבוצה. להשתתף הסכמתם

 של טלפוני סינון לאחר אישיים לראיונות הוזמנו מועמזיס 16 אישיים.

 וחצי, שעה בני מפגשים 21 ב- מזובר היה שונות. מסיבות שהתנגזו מועמזיס

 לכל שקלים 200 הייתה ההשתתפות עלות הערב. בשעות לשבוע, אחת

המפגשים. סזרת

 את שאישרו משתתפים, לתשעה החזר אורגן הראשון המפגש לקראת

 זה למפגש הקבוצה. פתיחת לפני נוספת טלפון בשיחת השתתפותם

 הגיעו השני למפגש אימהות; ושתי אבות שני - משתתפים ארבעה הגיעו

 השלישי למפגש נוספה: חזשה ואס נעזר אסר אב - משתתפים שלושה

 הרביעי למפגש מחלה: מפאת נעזרה אחת אס - משתתפים שלושה הגיעו

 החולה; אביה את לסעוז לחו״ל נסעה אחת אס - משתתפים שלושה הגיעו

אחת. אס הגיעה החמישי למפגש

 המפגש בין חיבור ועשיתי המשתתפים לכל התקשרתי מפגש כל לאחר

 יכלו שלא נשים לשתי לתת החלטתי מסוים בשלב הבא. המפגש לבין שהיה
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 אכן הנשים אחם משמעותית. הנחה כלכלית, מסיבה בקבוצה להשתתף

זה. צעז עקב וכעס עלבון חשה והשנייה והצסבמה, נענתה

 לשתף1 לספה המשתתפים של הצובך בלס הבאשוניס המפגשים באבבעת

 וזורמים. מילוליים רגש. מלאי היו המפגשים שלהם. הקשים החיים בסיפורי

 חבריהם. לזברי מנוגזות מחשבות הביעו ואף לזה זה בעזינות הגיבו אנשים

 אבזן המשתנה, ההורות הפ.רזה, בכאבי שותפות של תחושת הייתה

 לחיים חזשים זוג בן/בת כניסת השני. הזוג בן של ההורות על השליסה

 אלה והאימהות האבות שהעמיזו המראות מגוון את לחוות מרתק היה ועוז.
 האימהות קוזס. זוגי מקשר מבתו נתק על סיפר האבות אחז לזוגמה. לאלה.

 לוותר לא חשוב כמה עז לו שהראתה לא-קלה, מראה בעדינות לו הציגו

 האימהות בקרב התעוררה רבה התרגשות הקשר. את עמה ולחזש עליה
 ילזים. לארבעה משמורן כהורה המתפקז אב של לחוויותיו כשהקשיבו

 הלא- ההשתתפות למרות המפגשים. בארבעת כי לומר אפשר במבס-על

 לשתף האישי. בכאבם לגעת המשתתפים של הצורך ניכר בהם. סזירה

 בקבוצה הצורך את מילולית ביסאו הס בחייהם. המשפחתי ממצבם בחוויות

 הס למפגשים הלא-עקיבה בהופעתם זאת, עם בה. להשתתף רצונם ואת

 לכוחות ונכנעו הקבוצתי לתהליך התנגזותס את לא-מוזעת בצורה ביסאו

 של חוויה שוב חוו המשתתפים קוזס. שתוארו החזקים המפרקים ההרס
מפגש. בכל ריקים כיסאות של הנוכחות עקב ביסחון וחוסר מתח נסישות,

 והמנחה הקבוצה
מקב 0כי٠7ו/ה -
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 ממקום בא חייהם את המפרקים אנשים של קבוצה להקים שלי הצורך
 ממקצוע׳ נבע זה צורך לבז. להשאיר לא לקשר, להזביק, לחבר, שלי:

 עצמי )אני שלי אישיות מחוויות וגס נישואין לחיי ٧לייעו בתחנה ומתפקיזי

 יבואו, לא יבואו, שבוע: מזי גזול מתח חוויתי זה לצז גרושים(. להורים בת
 במונחים ההרס, כוח לצז ביחז הצורך את רבה בעוצמה חוויתי יבוא? מי

 הכמיהה אלה, חלקים שני בין לחבר התקשיתי המפרקים". "הכוחות שציינו
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 לא המשתזפים אצל ״أده כוחות וההרס, הפירוק כוחות חול ולשיתוף לקשר

אינסגרסיבית. יחסים רכת٧ח לכז׳ התחברו

 שבחרתי כיוון גזולות. בעוצמות והאין היש את חוויתי ההזרכה בקבוצת

 לבז׳. הקבוצה התפרקות את וחוויתי לבז׳ לזרך יצאתי יתיזה, חנחה להיות

 ה״ת׳ בלתי-סביר. וקושי יתרה אחריות עצמי על לקחתי לאחור במחשבה

 זבר פעולה, בשיתוף ולעבוז מספת מגחה עס הקש״ס את לחלק צריכה

 הכוחות את המכילה אינסגרסיבית יחסים מערכת התפתחות מאפשר שהיה

 בשיתוף עבוזה הקבוצה. חברי של וההשלכות האמביוולגסיות הממגזים,

 להתחבר ולנסות התסכולים, ואת הרגשות את לעבז מאפשרת ה״תה גס

ההרס. לכוחות ולא הבג״ה לכוחות

וכוסקגות סיכום ה.

 להתבונן הזזמנות נותנת שהקמתי, המתגרשים, קבוצת של הקצרים ת״ה

 בונים כוחות ולחזק המנחה ושל המשתתפים של ההרסניים הכוחות על
 של מקביל בתהליך עצמם את מצאו המשתתפים הבאה. הקבוצה לקראת

 תהליכים מתפרק. ח״ם סיפור של והן קבוצה התחלת של הן ראשוני, שלב

 וזמוניזציה. פיצול של הגנות ומגייסים ראשוניים צרכים חושפים רגרסיב״ם

 הן מהפרזה, הנובעים הרגשיים התהליכים את ס״מו סרם המשתתפים
 צרכיהם על להתגבר התקשו הם הפנימית. במציאות והן החיצונית במציאות

אותו. ליצור והפחז הקושי לעומת לקשר ערגה - הקוסב״ם

 בזומה אני, גם נשאבתי הקבוצה, הקמת שבתהליך לכך מוזעת אני

 מתוך הקבוצה של חיובית תמונה למועמזים והצגתי ל"פיצול" למועמזים,
 התייחסתי פחות ולהיתרם. לתרום של אסרקסיבית תמונה אותה, לשווק רצון

 בקרב לעורר ועלולה לא-חיובית מראה מציגה לעתים שקבוצה לכך

 ובין התורמים החלקים בין חיברתי לא נוחים. ולא קשים רגשות משתתפיה

 לבנות להישאר. אפשר איך להם הראיתי ולא הקבוצה. של הכואבים החלקים

 המשתתפים מח״הם. להם שמוכר מה - מיז ולפרק לברוח ולא ולהתעמת,

 ויצרה פנימה, להתבונן הרצון את בהם שעוררה מספקת הכנה עברו לא

לקבוצה. המחויבות ואת לשינו׳ הנכונות את אצלם
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 "ספים זים٧בצ הקבוצם הקמת שלב אס ולחזק להרחיב הצורך וזולה לסיום

ש״שיחי: להN על

 כל עם לפחוח דיונות שזי ריכת٧ המזחה, עם ועקיב ברור קשר יצירת ٠

הקבוצה. לתחילת פשרNה ככל קרוב משתתף

 בהשתתפות הכרוכים והמחירים הרווחים על יותר רחב הסבר מת! ٠

 בקבוצה להתרחש העשויים בוזים תהליכים ורNاת סיפולית: בקבוצה

בה. לחבל העלולים מכשילים כוחות לצז

 הסבר - 56ה-^« הצזת בשונית: סיפולית וברית מחויבות יצירת ٠
 בקבוצה להשתתף המחייב חוזה ועריכת בקבוצה ההתזהמת כללי של

לעזוב. להחלסה עז וחצי חוזש IN חוזש לפחות

הרסניים. וכוחות בונים כוחות מבחינת מאמנת קבוצה להרכיב ניסיון ٠

ות
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ה٠וגרס٠בובל ا

 נשים של העצמי בזהות וההתפתחות השינוי הערכת” (.1995) ני. ,oاNב
 תל אוניברסיטת סוציאלית. בעבוזה מוסמך תואר קבלת לשס חיבור נדושות".

אביב.
 נרקיסיסטייס ישיותN מאפייני העצמי, של "זיפרנציאציה (.2000) ני. באום,

 זוקטור תואר קבלת לשס חיבור נרושיס". הורים של המשותף לתפקוז וזיקתם
אביב. תל אוניברסיטת בפילוסופיה,

 נירושין שבתהליכי בזוניות שמתרחשת הפסיכוזינאמית "הזרמה (.2004) ז'. בנאי.
 לפקיזי עיון יוס במסנרת הרצאה בילזיס". והסתה משמורת על התהליכים והשפעת

זין. לסזרי סעז
 תולעת אביב: תל ביון. ויפרז של הקלינית החשיבה (.2000) וני ’נ סימינגסון

ספרים.
 ילזיהם". ו/או מתגרשים עם קבוצתי לטיפול קורס במסגרת "הזרכה סי. שושני,

 בקבוצת אבל עיבוו תהליך - וחוסר "היעזוות (.2004 )יוני מי. תוזר-גולזין,
(.3) יח שיחות, בוגרים". יתומים

 ו/או מתגרשים עם קבוצתי לטיפול קורס במסגרת הרצאות (.2005) מ'. תוזר,
ילזיהם.

92



Bohannan, p. (1971). "Divorce and After". New York: Doubleday.

Freud, s. (1991). "Freud's on Narcissism: An Introduction", eds. □. 

Sandler, E. Person & p. Fonagy. New Ha٧en: Yale University Press 

(Original work published in 1914).

Bl, ١٩. ؛؟نأوآللم ). “The Ant ٦־ Group٠. Destruotive Fortes in the Group 

and their Creative Potential" . Forward by s. Tuttman. london & 

New York, pp. 42-75, 106-152.

Tyson, R. (1983). "Some Narcissistic Conseguences of Object Loss", 4׳ 

Developmental View Psychoanalytic Quarterly, 52 (2), pp. 205-224.

93 בגירושין משפחות ال□ קבוצתית עבודה



ג פרק
 התפתחות תהליך

הק؛-^ך؟؛ה
בונן ונורית קרוא טובי

־״٢٢؛

حما ام < هكز مم'ور ر١ىره لمح

ئئك أب I ٠٠۶٦ رما ج خ»٨مر ا١ًو ٠٦٩ /•٦

 ٦١١'ح لة€مجة ر١،ا٢<سل ءنح٦٠ل ٦حلم ور׳م

 ب׳ ر مدمتب ٧.ة حده قر ?؛؟حم.•

لتآ' اهز٢ا مربرال /Jjhjj ه
 ،ر كه١ ح١جكل ضحتاا ر ال٢فى

مدتم د ا3للل م٨٩3ا١ً

ليالI (لم الك٦٠٦ ١־حم٠١ ־ةالتم١دآ ٦"٦١٩١١ له ١۶٦١

ور اك 16 بم٢ نى Q مبل! ح■ برة ر مرد از1

الب י5 ح ب٠٩س فس ١حم٠ك ■/•٣٠ج٠ صدآلكاً/
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مدكه //ر/ و'در تي
 يؤاً •بحك

لتبمجسجلم
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 ואת הקו־תרפיה של ההוויה את להערכתנו, משקפות, היז שבכתב המילים

 שבבסיס התיאוביה את נציב זו בעבוזה בקבוצה. תהליך להניע יכולתה

 הקבוצתי התהליך את הקבוצה, בעזרת להמחיש, וננסה הקו-תבפיה ננבוזת

בקו-תבפיה. כמנחות שלנו ההתפתחותי התהליך ואת

הקבוצה תיאור

ההרכב
 בשלב לא אך פורמלי/רגשי, נירושין בתהליך נשיח ושבע גברים ארבעה ٠

המאבק של האקוסי

.54־28 הגילאים בסווח לילזים הורים ٠

הגירושין ובתהליך בזוגיות בעיות רקע על לרווחה מוכרים ٠

מגוונים עיסוק ותחומי השכלה סוציו-אקונומי, רקע בעלי ٠

מקומית מועצה לאותה השייכים כפריים יישובים תושבי רובם ٠

הקבוצה להקמת שהביאה הבעיה
 העצמי, הערך ביריזת ביסו׳ ליזי שבא והגירושין. הפרזה חוויית בעיבוז קושי

 סביב חזש יחסים זפוס בעיצוב קושי בזיזות, תחושת אבזן. תחושת
רגשית. הצפה - המשותף ההורי התפקוז

המטרה
ה"פצע" עיבוז הגירושין, משבר עיבוז

היעדים
הגירושין את המלווים ברגשות והתחלקות שיתוף הבעה, ٠

והציפיות החלומות התקוות, - הזוגי הקשר אבזן עיבוז ٠

הזחייה חוויית עיבוז ٠

 מכישלון הנובעות העצמית בהערכה וההפחתה הפגיעה עם התמוזזות ٠
הנישואין

נפרז כאזס העצמי הזימוי חיזוק ٠

הצורך לפי ושינוי השני ההורה עם היחסים לזפוס המוזעות הגברת ٠

לבד לא שאני הבנה הבזיזות, הפגת ٠

95 בגירושין משפחות ال□ קבוצתית עבודה



הסטינג
 כל לשבוע, אחת מפגשים, 14 וכלל הקבוצה מנחות על-יז׳ מבאש הנגזר ٠

קבועים. ובמקום בשעות הפסקה, ללא וחצי שעה במשך מפגש

 נמצאו 12 מועמזים, 02ל- מקזימים ראיונות נערכו סגורה. קבוצה ٠

ס״מו. עשרה הקבוצה, את בפועל התחילו 11 מתאימים,

 לעובזים הספר בית במסגבת קבוצתית הזבכה בקו-תרפיה, הנחיה ٠

סוציאליים.

בקבוצה. ההשתתפות עבור המשתתפים של סמלי תשלום ٠
 יציבת איסור למפגשים, ולהגעה לסוזיות מחויבות הקבוצה: חוזה תנאי ٠

 שת״ת הקבוצה, בחזר ועישון אכילה על איסור לקבוצה, מחויג קשריס
הקבוצה. לחזר מחויג וקרים חמים משקאות
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תיאורטי מבוא

 מטפלים שני על-יז׳ זמנית, בו הנעשה, טיפול ק؛-הנחיה: או ק؛-תרפיה

 ניהולו הטיפול׳, התהליך כינון על האחריות את וחולקים יחז העובזים

(.2002 )קפלן, והפעלתו

 היא המוצהרת הסיבה רבות. מסיבות בקו-תרפיה לעבוז בוחרים מטפלים

 (.Heilfron, 1969) המטופלים לטובת נוסף כלי הוא המטפלים בין שהקשר

 והטקטיקות הגישות האמונות. מגוון מועשר יחז, עובזים מנחים שני כאשר

(1980 .Dick, Less e & Whiteside.) למטפלים מאפשר בקו-תרפיה הטיפול 

 מטפלים זוג תקינות. חברתיות ולהתנהגויות לאינטראקציות מוזל לשמש

 לחבריה ולתת הקבוצה על להשפיע יכולים טוב, קשר ביניהם שיוצרים

(.Role & Nelson, 1991) מתפקזת ממשפחה חלק להיות הזזמנות

 הרפתקנות תחושת חווים הם קבוצה, יחז להנחות בוחרים מטפלים כאשר

 Nosko). מקצועיות במיומנויות והן אישיות במיומנויות הן והתפתחות, בלמיזה

 Heilfon). ביניהם והקשר העצמי גילוי של מרתק למסע יוצאים הס (.2002

 אינטימיות, כוללת המטפלים שני בין שנוצרת היחסים מערכת (.1969

 מח״בת היא לנישואין. רבים קקשרים מעלה ובכך אמון, ובנ״ת קונפליקט

 תקינה, יחסים למערכת הבסיס שהוא הזז׳, אמון בנ״ת על לעבוז אותם
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 رياال בתחילתו חיונית אינה קרובה חברות )שם(. רגשית תחויבות הזורש נבר
 להתפתחותם ישירות קשורות רחוק לטווח והפרונוקטיביות והנוחיות הקשר.

 מאונ מעצמת ההצלחה בנניות. ולפתרון ויעילים פתוחים תקשורת ערוצי של

 למחשבות ביחס ועכשיו" ב"כאן וישירות כנות הננית, פתיחות על-יני

 ובין יחנ של מצבים בין ופרוזוקסב׳ מספק לאמון המוביל נבר ולתחושות,

 (.1997 ציפור׳, בתוך Dick, lessler & Whiteside, 1980) לחונ של מצבים

 בהצלחת מרבני כגורם המטפלים בין הקשר התפתחות של חשיבותה

 Dugo & Beck. 1997: Mchany & Dies), רבים חוקרים אצל ננונה, הקבוצה

1997 ,1993; Whedan.) המטפלים שצוות החשיבות מונגשת כן, כמו 

 עם העבונה לפני כצוות התפתחותו של המוקנמים השלבים את יעבור

 כאשר רק (.Davis & Lohe, 1971: Dick & Whiteside, 1980) הקבוצה

 שלהם, הצוותית בהתפתחות אלה מוקנמיס שלבים יעברו הקו-תרפיסטים

לחונ. אחנ כל של מעבונתו יותר לטובה המשותפת עבונתם תהפוך

 רבה השקעה ונורשת מסובכת הראשוני( )השלב בקו-תרפיה הקבוצה הכנת

 של הראשוני הגיבוש לאחר (.McNary & Dies,1993) בונד מנחה של מנו יותר

 אסטרטגי תכנון הכוללת משותפת, עבורה להמשך חשיבות יש הקו-תרפיה

 את ממשיך המפגש לפני המוקנס התכנון לאחריו. ועיבונ מפגש כל לפני

 אינטגרטיבית עבונה לשם בצוות העבונה של והתיאורט׳ הרעיוני הגיבוש
 והבעיות המתחים את לעבנ עונר המפגש לאחר והעיבונ הקבוצה. בתוך

 הקו-תרפיסטים יכולים נה תהליך באמצעות (.Nosko, 2002) במהלכו שעלו
 ערוצי על ולשמור יותר צפויה התנהגות לפתח ביניהם, הקשר את לבנות

 לאהבות לציפיות, לצרכים, מונע יהיה מהם אחנ שכל כך פתוחים, תקשורת

 לטפל נמן קו-תרפיה למנחי יאפשרו סנירים מפגשים רק רעהו. של ולשנאות

 ולפתח ותורפה, חונק נקונות לגבי הננית הבנה ליצור אמוציונליות. בתגובות

(.2002 )קפלן, בקונפליקט לטיפול יעילות נרכים

 המערכות תיאוריית על המתבסס מונל גיבשו (Dugo & Beck, 1997) ובק נוגו

(Systems theory.) מתפתחת קו-תרפיססים בין היחסים מערכת נה, מונל לפי 
 הקבוצתית. בנינמיקה שלב בכל ניכרות והשלכותיה ובשלבים, בהנרגתיות

 בין בקשר השונים הסגנונות על וכן מסרות משימות, על נגש שם המונל

 לאיכות הישיר הקשר ועל המנחים על להשפעתם התייחסות תוך הקו-תרפיה.

 בין מקבילה התפתחות יש אלה, חוקרים לפי בקבוצה. הטיפולי התהליך
הקבוצה. התפתחות תהליך לבין הקו-תרפיסטים של האבולוציה תהליך
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 כל ביניהם. להתקשרות בסיס צרים٠י הקו-תרפיסטיס ן1הראש בשלב

 שלו בוזה٧וה כתפיסה זרכי את האישיים, 1د׳٦ال את ל"זוניות" תביא אחז

 בזיקת תתחילה הקבוצה. תבנה את רואה הוא פיהת שעל הכללים ואת

 ונבזקת הקבוצה, תנחה בתפקיז צתו٧ את בוזק אחז כל השנ״ם, בין השוני

 כל שלאורן ובתיאוריות בעתזות להכיר חשוב התספלים. בין ה״בוזה חלוקת

הנחייתו. ובסננון ובז٧ תטפל

 הקשר לבנ״ת התשתעות״ם זיאז״ם תכנים נבחנים זה בשלב בתקביל.

 תהעבוזה והחקצוע׳ האישי הרווח תיזת התטפלים, בין ההזזית החשיכה -
 נבחנות וחתן. לתשא והיכולת התטפלים בין התקשורת רתת התשותפת,

 זנש ותושם בנפרז, תטפל כל של היוחיום בת" שנוצרות והתתח הלתי\ רתות

 בשלב והקבוצת״ם. האישיים התהליכים של ולהבנה לנניבוז זתן הקצבת על

 העבוזה להתשך תוזל ונוצר התטפלים שני בין החוזה לתעשה תתחיל זה

התשותפת.
 תשפיעים התטפל, הצוות יצירת תהליך על התשפיעים הללו, הנושאים

 ח" לפני לעבוז רבה חשיבות ק״תת כן ועל הטיפולית, הקבוצה על בעקיפין

 יהיו שהם ככל הקו-תרפיסטים. בין הבסיסי הקשר על ובתהלכס הקבוצה

 החוויה את יקלטו הקבוצה חברי כך לזה, זה וברורים לזה זה קרובים יותר

 תקשורת זרכי ולהפנים לספונ להם שיסייע זבר התנחים, שני בין החיובית
לה. חחוצה והן בקבוצה הן ועבוזה

 יצירת הוא (Dugo & Beck. 1997) הקו-תרפיה תערכת בבנ״ת השני השלב

 ליצור צריכים הקו-תרפיסטים זה בשלב המטפלים. צוות של הזהות

 זרך ליצור בתטרה שניהם, של העתזות את לשלב ושיטה הנחיה קווי נורתות,

 להופיע תתחילות זה בשלב הקבוצה. בתוך חסרים להעברת תנובשת אחת

 התקזתים התטפלים, שני בין תהתחרות שצותחות ונזיבות קנאה של תופעות

(.Berger, 2002) הצוות של הזהות ביצירת שלו רעיונותיו את אחז כל

 עיצוב הוא חוקרים, אותם לפי תוצלח, קו-תרפיה ביצירת השלישי השלב

 זה, לשלב תניעה התטפלים שני בין התקשורת כאשר העבוזה. צוות

 זה בשלב יותר. ותתוקזת פתוחה בצורה תתקשרים עצתם תוצאים הם

 הן שעולים נושאים עם להתתוזזות אופרטיבי תוזל ליצור תתחילים הם
 להם שיסייעו שונות התערבות שיטות חנסים הקבוצה, בתוך והן ביניהם

 בזרכי ביניהם השוני את הכולל לקו-תנהיגות זגם ותציבים הקבוצה, בתוך

בקבוצה. התערבות ובשיטות קותוניקציה
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2002) Nosko) המטפלים, בין סימון שיטום פיתוח של החשיבות את מוסיפה 

 על לזעתה, מסבים. ביניהם להעביב יוכלו הקבוצה, בתוך אמת. שבזמן כך

 שניהם, על המסוכמים מפתח מילות מפתח. משפטי מבאש להכין המנחים

מסוימת. לסיטואציה סימן עבובס שיהוו

 הקו- תהליך על התבוננות מתוך זאת כאן. מפובטיס אינם הבאים המוזל שלבי

 התפתחות לשלב תניע לא שהקבוצה הבנה ומתוך בינינו שהתפתח תבפיה

(.Heiifron, 1969) הקו-תבפיסטים נמצאים שבו השלב אחב׳ יותב מתקזם

1٠וביטו העבודה נושא
הקבוצה בהודפוסור^

 של המוזל על־פ׳ בקבוצה המשמעותיים התהליכים את לנתח בחבנו

1983) Mackenzie) - תוך מועז, קצב קבוצת׳ טיפול של התפתחות׳ מוזל 

כקו-תבפיסטיות. בקבוצה שחווינו המקבילים לתהליכים התייחסות

I הטרוס-קבוצה ב*7ש

 הטבוס- לשלב נפבזת התייחסות ק״מת לא (Mackenzie (1983 של במוזל

 המשותפת לעבוזתנו ביותב כמשמעות׳ זה שלב חווינו אנו אולם קבוצה,

כקו-תבפיסטיות.

 עבוזה על מחשבה כל ללא למעשה, נעשתה, בינינו הבאשונה ההיכבות
 טיפול בקובס הלימוזיס בתחילת המקזימה הסזנה במסנבת משותפת,

 בסיס שהיווה אהזה, מתוך באשונ׳ קשב נוצב זו בסזנה במתנבשים. קבוצת׳
משותפת. לעבוזה והבצון המחויבות להתפתחות

 לוז כשלשכת נסיבתיים, מאילוצים נבעה משותפת עבוזה על ההחלטה
 של והסכמתה ביבוב לאחב במסנבתה. קבוצה להקים התאפשב ולא הושבתה

 בקו-תבפיה. קבוצה של והנחיה הקמה על הוחלט משותפת, לעבוזה טוב׳

 קושי היווה טוב׳, עובזת שבה האבנון למעבכת חיצונית נובית של היותה עצם

 עבכנו זה בשלב הקבוצה. ניוס של זה בשלב הקיימים המכשולים את והעצים

 ממוקזת, מקצועית אישית להיכבות התייחסנו לא אולם עבוזה, חוזה בינינו
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 להתפתחות ביותר כתשת״ותי בפוטל שחווינו וכפי בספרות שנזרש כפי

והקבוצה. הקו־תרפיה

 אמצטי שה٧למ היוו הקבוצה, סרת החשתתפיס, של האישיים הראיונות

בינינו. ראשונית אישית להכרה

 בבחירת הועצחה מאיתנו אחת של השוויוניות וחוסר החיצוניות תחושת

 במקום. הונבוזה ונוהלי הקבוצתיים המפנשים מקום ו٧נקב שבו הססיננ,

1995)Dub Lin) ומזניש הקו-תרפיססים בין הקיים השוויון זו٧ה טל מזבר 

 בשלב טוז זה לאי-שוויון המנחים של והטיבוז ההתייחסות חשיבות את
 מתקזס בשלב רק כי לזטת נוכחנו בינינו המשותפת בטבוזה הסרוס-קבוצה.

אותנו. ולטבז בינינו לאי-שוויון להתייחס לנו התאפשר יותר

 את גילינו הטבוזה, ושיסת היטזים המסרה, בקביטת המשותפת הטבוזה זרך

 של הראשונית הבסיסית תחושתנו את מאוז שחיזק זבר בינינו, ההתאמה

משותפת. לטבוזה רב ורצון התאמה

I הראשון השלב

1983) Mackenzie) לסטנתו, ההתקשרות. כשלב הראשון השלב את חגזיר 

 החברים. בין ההתקשרות סוגיית את לפתור היא זה בשלב הטיקרית המסלה

 חברים טבור האוניברסליות. הוא ההתקשרות להתפתחות הטיקרי המנגנון

 לחלק מבוזזיס להפוך להם מאפשר הקבוצה של זה שלב אינדיביזואליס,

 טצמית חשיפה באמצטות תחילה מושגת המסלה חברתית. ממטרכת

 קווי מזהים חברים התכנים. ברמת טובזתי, אופי בטלת לרוב יחסית, שסחית

 באופן אולם ביניהם, קונפליקס מתחיל ובבטיותיהם. בהתנסויותיהם זמיון

הקבוצתית. השלמות מאוימת כן לא שאם מתון.

 קלפים באמצטות הראשונית ההיכרות נטשתה זה בשלב שלנו בקבוצה

 נטימה אווירה שררה זאת, טם וטובזתית. שסחית הייתה ההיכרות סיפוליים.

 האישיים בקשייהם שיתפו החברים ראשונית. פתיחות נוצרה כי חשנו בקבוצה.
 להיות והקושי ג1הז בן טם המאבקים ההורי, בתפקוז הקושי הגירושין, נושא סביב

 ראשוני. לגיבוש בסיס והיוו לכולם משותפות היו אלו שתחושות נראה בקבוצה.

 ההתקשרות. שלב - הקבוצה שנמצאה בו לשלב התאימה זו שיתוף רמת

 מקומם טל הקבוצה משתתפי בין כוחות מאבק למטשה החל השני במפגש
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 לא ال״ "ادال. זיפלומטית: בצורה קולם את לבטא ניסו המשתתפים בה.

 יחסית. מתון באופן התבטא והקונפליקט שלי...". הסיפור את שמעתם

 אישיים בנושאים זו את זו שיתפנו מקביל: תהליך התרחש המנחות אצלנו

 אף זה שלב רנשית. לחשיפה קושי אצלנו וניכר ועובז־תית, שטחית ברמה אולם

 הקבוצה. לפתיחת שישמש האמצעי בחירת סביב בינינו כוחות במאבק אופיין

 שלישית זרך בחירת על-יזי נפתר זה מאבק שלה. הרעיון על נאבקה מנחה כל
הקונפליקט. של רנשי עיבוז נעשה לא אך שתינו, על מקובלת שהייתה

 כאשר הבא לשלב לעבור מוכנה הקבוצה (,Mackenzie. 1983) מקנזי על-פי

 ומחויבות אישית עצמית חשיפה של מסוימת מיזה מנלים בה החברים כל
להשתתף.

 הניעו הראשונים, המפנשים בשלושת שלנו, הקבוצה משתתפי כל כמעט

 ולכיזות אוניברסליות של תחושה הייתה אישית. עצמית חשיפה לרמת

בתהליך. להמשך התחייבות הייתה שמשמעותן קבוצתית

 המפנש לאחר מיז פרש אחז משתתף הקבוצה. את התחילו משתתפים 11

 התקשתה אחת משתתפת הקבוצה. סיום עז להניע התמיזו והשאר הראשון,

 היה ומקומה בקבוצה היטב הורנשה נוכחותה אך ולהיפתח, עצמה לחשוף

הקבוצה. של הזהות בתוך ברור

I השג■ השלב

 הקבוצה חברי שבו הביזנל, כשלב השני השלב את מנזיר )שם( מקנזי

 לנקוזות המוזעות את מקזם זה שלב ביניהם. בהבזלים להכיר מתחילים
 המוביל זבר מאותנרות, המוקזמות הזמיון שהנחות כך שונות, השקפה

ועימות. קונפליקט של לאווירה
 המשתתפים בקבוצה. המקום על המאבק זה בשלב התעצם שלנו בקבוצה

 קשה, הכי ה"סיפור" מי של מלחמה וניהלו ביניהם ההבזלים את להזניש החלו

 הן זומיננטיות מול שליטה של תכנים עלו ועוז. יותר מסובכים הנירושין למי

 ממקום שיתפו בקבוצה החברים הקבוצה. בתוך והן שלהם הנישואין בחיי

השליטה. על והתחרות הזומיננטיות סביב בקושי יותר רנשי

 אחז כאשר בקבוצה סובלנות וחוסר שקט חוסר של סימנים הסתמנו

 ישירות מאיתנו אחת פנתה זה בשלב בה. נכבז מקום תפס מהחברים
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 נעשתה זו פנייה הפנימי. בעולמה אותנו שיתמה לא כה שעז למשתתפת

 חשה שהקבוצה היה נראה שלה. פעילה להשתתפות וזרישה תוקפנות תוך

השונה. כלפי סובלנות וחוסר חרזה מאוימת.

 כעס עלה המנחיס. כלפי הקבוצה חברי של ומאבק התננזות גס החלו זה בשלב

 שהעבוזה ציפ״ה עלתה הקבוצה, הובלת של המושכות לקחנו שלא על עלינו

 אפשרנו זה בשלב הזבריס. נעשו כך שלא כך על רב ותסכול על-יזן תעשה

 הבא. לשלב לעבור לקבוצה שאפשר מה הכעס, את והכלנו ההתננזות את

 בזרך השוני את נילינו שתינו לקבוצה. מקביל תהליך נעשה ההנחיה ביחיזת
 זו "התעוררות" שוניס. הנחיה סגנונות אלא אחת, הנחיה עוז לא הנחייתנו.

 שתי של הזזית קבלה וחוסר כעס שעורר בינינו, ולקונפליקס למאבק גרמה

הזה. הקונפליקס את עיבזנו זה בשלב הגישות.

 בעקבות אולס המפגשים, כל לאורך להתק״ס המשיך ההנחיה בזרך השוני

 הקונפליקס עיבוז השונות. של ולקבלה להשלמה מקונפליקס הפך עיבוזו
 ועל חיבה על שהתבססה הקבלה יכולת ואת בינינו הרגשית הקרבה את העמיק

אמיתית. משותפת הנחיה לעצב עזר השונות את לקבל היכולת הזז׳. ז1כב

I השלישי השלב

 לקזס היא השלישי בשלב המסלה (,Mackenzie, 1983) מקנז׳ לפי

 של הבנה האחרים, ושל העצמי של קבלה הכוללת אינזיביזואליזציה,

 וביריזה התקשרות של בזחף ١מאופ״ זה שלב בעצמי. והתעסקות מורכבות׳

 קוגניסיבית ושליסה אתגור עצמי. פיתוח של העבוזה ממז׳ בקונפליקס. חזה

חשובה. פסיכולוגית למיזה של תחושה שיצרו בכך היסב ניכרו
 הזוגיות פירוק של המשותף הנושא סביב קבוצתנו התלכזה זה בשלב

 המשתתפים של יותר עמוקה רגשית חשיפה החלו המחודשת. וההורות

 האיש״ס הסיפורים בין והשונה הזומה רא״ת תוך הדזית והתייחסות

 על התבוננות אפשרה הדבר מהם. אחז כל של ההתמודדות וסגנונות
 הנלווים. הרגשות של יותר מעמיקה והבנה יותר רחב במבס הסיפורים

 זה, בשלב הקו-תרפיה, בין היחסים מערכת התאפיינה לקבוצה, במקביל

 הסיפורים של והבנה הזזית התייחסות תוך והקבלה, הקרבה בהעמקת

 יציב בסיס שהיוותה עבוזה, זרך ביניהן תואמה המנחות. שלנו האיש״ס
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 התאפשרה המשותפת העבוזה זרך קביעת ביניהן. במתחים לרגיעה והובילה

 הזוגי בתהליך מקומנו לנבי מאיתנו אחת כל של אישית עצמית ראייה מתוך

 הזנית, הפריה בינינו נעשתה הזזיות. וקבלה השלמה ומתוך הקו-תרפיה, של

לקבוצה. מוזליננ ששימש זבר

I הרביעי השלב

 ולחקור אינטימיות לחוות היא הרביעי השלב של מטרתו כי טוען )שם( מקנזי

 זה האינזיביזואלים החברים של השפעתם קרובים. יחסים של משמעותם את

 יותר. ומורכבים עמוקים הופכים המערכת בתוך שהיחסים ככל נזלה. זה על

 כמסונלים עצמם את לקבל היא זה בשלב החברים על שהוטלה המטלה

 להפגין המשיך הקבוצתי האקלים אחר. למישהו וכרלוונטייס לקרבה

 זה בשלב לקרבה. וסובלנות לא-הגנתית פתיחות תוך חזקה התקשרות

 מערכות ושל הגירושין של האמיתי ובפצע בכאב לשתף החברים החלו

 ונטישה, זחייה כאב, כעס, של קשים ורגשות תחושות עלו בחייהם. היחסים

 התמוזזותס זרך ובין ראשוניות ילזות חוויות בין הקשרים של הבנה והחלה
 גם וכך מאוז גבוהה הייתה בקבוצה הפתיחות רמת שלהם. הנישואין בחיי

ההזזית. וההכלה הסובלנות

 אמיתית התבוננות של אינזיביזואלייס אישיים תהליכים שהחלו היה ניכר

 תחושה הייתה כמנחות לנו הקבוצה. חברי של אמיתי שיתוף תוך וכואבת,
 בתוכם. נמצא שהאחר אלא האחר, של סיפורו את שומעים רק לא שהחברים

 במילים בוטאה שאף תחושה ומשפחתיות, קרבה של תחושה בקבוצה נוצרה
 תוך הקבוצה, הורי של בתפקיז המנחות אותנו והציבה הקבוצה, חברי בפי

יותר. ובריאה פתוחה אחרת, לתקשורת מוזלינג
 אחז חבר של ותסכול אכזבה כעס. רגשות התאפשרו אף זה בשלב

 ביקורת של מקוס וחתוך אמיתית ואחפטיות ראגה מתוך האחר, כלפי

 כאילו משחקת את n וכלפי קשים כל-כך זברים על מזברת "את בונה:
 הזמן כל "אתה מרגישה"; את מה באמת כבו תגיזי אולי בסזר הכול

 מקום גם רוצים אבל ]...[ אותך מבינים אנחנו ]...[ ומפרט ומסביר ]...[ מזבר
 אמיתי כעס הפנו עירומים ולעמוז להיחשף שבחרו הקבוצה חברי לעצמנו".

להיחשף. עזיין שהתקשו הקבוצה חברי נגז
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 מזה זה להיפרז הקבוצה ٠וזבר התקשו מפגש, כל בסיום זה, בשלב

 נשארו )לזוגמה, פורמלי לא באופן המפגשים את להאריך זרך וחיפשו

וכו'(. ארוכות לשיחות החנ״ה במגרש

 החלגו אינטימיות. התפתחה הקו-תרפיה ביחיזת גם לקבוצה, במקביל

 קבלה פתיחות, תוך היומיום, מחי׳ והן מהילזות הן אינטימיות בחוויות לשתף

 הקבוצה בתוך הן בינינו אמיתית קרבה של תחושה נוצרה אמיתית. ואכפתיות

לגבולותיה. מחוץ והן

I הסיום שיב

 לעסוק האינזיביזואלים והחברים המנחה על זה בשלב )שם(, מקנז׳ לפי

 להתנתקות להגיע הקבוצה על זו. "מלאכותית" חברתית מערכת של בסיומה

וקונסטרוקטיבית. חיובית כהתנסות הקבוצה של הפנמה תוך

 של המתכונת כ׳ הקבוצה, לחברי והן כמנחות לנו הן ברור, היה זה בשלב

 כל במהלך מספקת. אינה הארגון, מסגרת על-יז׳ שהוכתבה מפגשים, 12

 תסכול כעס, רגשות עלו מפגשים( שלושה פני על )שנפרס הסיום שלב

 ליוו אלו רגשות הקבוצה. סיום בגלל כלפינו הקבוצה חברי של קשים ואכזבה

 השפיע שלנו זה קושי מהקבוצה. להיפרז רב קושי חשנו כמנחות. אותנו גס

מהקבוצה. המשתתפים פ.רזת על בווזא׳
 מהפרזה. להתעלס הקבוצה בחרה לפריזה שקזמו המפגשים שני במהלך

 חזרו והס המשתתפים, של הרגשית השתתפותם במיזת רגרסיה חלה

 ללא עובזתית, בצורה טכנ״ס, חלקים על הראשון, בשלב כמו לזבר,

 להתכחש להמשיך ניסו משתתפים שכמה ניכר הסיום במפגש רגשי. היבט

 שחוו וההתפתחות הגזילה תחושת את הציגו אחרים אולם לפריזה,

 על המחוזשת, בהורות השונה ההתבוננות על זיברו הקבוצה, במהלך

 תהליך תחילת ועל השמש" "לאור הפצעים בחשיפת ההקלה תחושת

 תחושת בקבוצה, שחוו הכוח לתחושת מקום ניתן זה במפגש הגלזתס.

ה"משפחה". ה"ביחז".
 עבוזתנו סיום את כמנחות אנו חווינו הקבוצה, של הסיום לתהליך במקביל

 משותפת בעבוזה המשכנו הקבוצה, ממשתתפי בשונה אולם המשותפת.

 שלנו. ההנחיה תהליך ועיבוז בקבוצה שהתרחשו התהליכים עיבוז של
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 הכוח את לראות כמנחות לנו אפשר הקבוצה סיום לאחר ה״יבוז תהליך

 מיק٧ה ٠יחזיו שחווינו ותי٧המשמ בתהליך ١ולהתבונ בהנחיה הזוניות של והיופי

אמיתית. חברות ויצר בינינו והקרבה האינסימיות תחושת את

I סיכוס

 המנחים. את והן הקבוצה חברי את הן ומעשירה מתגמלת בקו-תרפיה ٠הנתיה

 של מוזל משמשים המנחים הטיפולי. התהליך של העצמה מאפשרת היא

 שונים תפקוז זגמי לקבוצה מציגים הם הקבוצה. לחברי בין־איש״ם יחסים

 זה עם זה מסכימים תמיז שאינם מבוגרים שני לחוות הזזמנות לה ומעניקים

ובונה. פתוחה בזרך ביניהם מתקשרים אולם
 מרכזי כגורם המטפלים בין הקשר להתפתחות רבה חשיבות ק״מת

 התפתחות תהליך עברנו כקו-תרפיסטיות אנו הקבוצה. להצלחת

 עם להתמוזז למזנו זה בתהליך הקבוצה. התפתחות לתהליך המקביל

 ככל משותפת. שפה ופיתחנו עמם. ולהשלים אותם לקבל בינינו, ההבזלים

 הקבוצה. על השפעתה ניכרה כך כמנחות, האינטימיות בינינו שהתפתחה
 והיווה אלה התפתחותיים מתהליכים בלתי-נפרז חלק היה ההזרכה תהליך

ומפתחת. עשירה למיזה חוו״ת
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 ד פרק
0ו٠0 וזחליכי

בקבוצח סרדה1
בושה וסירב אזולאי מירי

וזקזמה

 חדימונה קבוצה נימוח זרך והפרזה הסיום בסוניית נממקז זו בעבוזה

 בשנה- נירושין או פרזה משבר שחוו אנשים "סריים", ממנרשים הכוללת

 מרבית אצל "סרייה" הייתה הפרזה שחוויית מכיוון האחרונות. שנתיים

 ٧במוז השפיע הזבר עוצמה. בעלי קשים ברנשות הקבוצה, לוותה חבריה,
שלה. ההתנהלות קצב ועל מהלך כל על ולא-במוזע

 מהלכיה. ועל משתתפיה על תיאור יש הקבוצה. מסרות מובאות בהמשך
 ברמה מהמשתתפים אחז כל שחווה והפרזה הסיום נושא כיצז נראה

 כל את ובנה הקבוצתית בחוויה ביסוי ליזי בא הפרסיים, בחייו האישית,

הקבוצתיים. החפנשים לסיום בזרך השלישי( )מאז המפגשים

ות
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ש
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בר
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ב

תיאורטי מבוא

 הכרוכים ٧לח יוצרי אירועים הם חבר, או משפחה בן למות בזומה גירושין,

 חיים מאירועי שונים הם מהירה. הסתגלות מהפרס וזורשיס קיצוני בשינוי

 כרוניים לחי\ מגורמי או מחלה( )כמו הקוזם האיזון למצב חזרה תיתכן שבהם
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 תגובות צפויות בגירושין בתשבר וסוף. התחלה נקוזת החסרים וגי(٧ )כתו

 פחות בולסות שהן שגיס, להיחשף לולות٧ה תגובות ולאחריהן מ״זיות. תזות,

 (.2001 הס. פקיז׳ אוגזן )ולרסס״ן, יותר ותיות٧תשת כלל בזרף אך

 קוגניסיבית רבות٧הת החח״ב הח״ת, בתהלך כשית׳ גתפסיס הגירושין

 תשברי אירו" פסיכולוגית, אזתה" "רעידת תהוויס הס כאחז. ורגשית

 והן הרגשית ברחה הן תחוזש, איזון ביצירת וצורך זיסאור״נסציה היוצר

 פקיז׳ אוגזן אביזן, )אלזר בסביבה היחסית תערכות תכלול בתסגרת

(.2001 הסעז,

 ככולו, רובו הזן, (,1002) השבר" את "לאחות בספרו פרוג, ואן גי״תס

 לחוויית הגירושין חוו״ת את תשווה והתתוזזות, אבל אבזן, של בחוויות

 הנישואין. חות בגירושין רואה הוא קרוב. אזס מות על הפרס של האבל

 מתנפץ משותף עתיז על החלוס ורגשי. מנסל׳ אבל הפרס חווה למוות, בזומה

 סבל חווית המתגרשים זוג. בן מות של במקרה כמו מתרוקן, והבית לרסיסים

 הח״ס קצם. אל הגיעו המשותפים האינסימ״ם שח״הם משום עמוק, רגשי

 של ותחושה התנפצו, והתקוות החלומות הסתיימו, - ומוגנים בסוחים שנראו

 ברגשות מתנסים גירושין החווים ומתעצמת. הולכת חברתי וביזוז בזיזות

 אזם של מותו עקב שמתעוררים רגשות אותם - ו״אוש עצב כאב, ריחוק, של
 מתכחשים חלקם אשמה. ורגשות נבגזות של בתחושה גם מלווה הזבר יקר.

 היחסים, במערכת להיאחז כוחם בכל ומנסים הסתיימו שהנישואין לעובזה

 לתחושות ביסו׳ מתן מונעת ההכחשה שכן הסבל, את שמאריכה תגובה
עמן. אמיתית והתמוזזות והבושה הכעס

،פרדה ٠0،0

 הפרזה לנושא נרחבת התייחסות ובהרב זיו מציגים קבוצתי" "מסע בספרם

 בסיס בהנחת פותחים הס לנושא שיוחז הפרק את בקבוצה. והסיום

 שבה התחלה - חזשה להתחלה הזרע סמון סיום בכל שלפיה אופסימית,

 שחווה לפני שהייתה מכפי יותר גבוהה בהכרח האזם של הזינוק נקוזת

 בנקוזת החל בקבוצה פרס שכל סועניס, הס כן כמו קבוצתית. התנסות

 הנתון בזמן הנתון, במצב לו ויחוז׳ שונה בקצב והתפתח עבז שונה, זינוק
היחוזית. הקבוצה של הנתון ובהרכב
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 פסיכולוגית, להתמוזזות הזזסנות בסיום "ויראו פרסים יבין בקבוצה

 וינקטו לכול סוף בו "ויראו מי ויהיו וחברתיות, בין-אי״ויות יכולות לשכלול

 אחז כל של והעימות מהקבוצה הפרזה ומתכחשת. מקשה פסימית, גישה

 הפרס של הצמיחה מתהליך בלתי-נפרז חלק מהווים סיום, עם מהחברים

אליהם. המנחה מצז והולמת נפרזת התייחסות ומחייבים בקבוצה,

 לשלבים בנוגע (1970) קובלר-רוס של התיאוריה את מציעים ובהרב זיו

 הסיום בשלב בקבוצה סמויים תהליכים לעומק להבין כזי אךל עיבוז של

 לבין הקבוצה סיום בין סמנסית הקבלה למעשה מניחים הס בכך והפרזה.
אבזן(. )אבל, מוות

 כל לא כי להזגיש חשוב אבל. עיבוז של שלבים חמישה מונה קובלר-רוס

זהות: בהכרח יהיו לא העוצמות וגם השלבים, כל את יחוו בקבוצה הפרסים

 ולהתעלס האבזן את להכחיש מנסה הפרס וההלם. ההכחשה שלב .1

 נושאים מעלים הסיום, ממועז שמתעלמים פרסים נמצא בקבוצה ממנו.

 להמשך ארגון בפעולות עסוקים או נרחבת, התייחסות שמצריכים
ועוז. לעבוז..." התחלנו עכשיו "רק הקבוצה:

 עם קוגניסיבית משלים שהפרס ברגע אבזן. של במצב כמו הכעס. שלב .2

 חברים ומחאה. כעס של קשות תחושות בו מתעוררות האבזן, מציאות

 בקבוצה. אחרים פרסים ועל הארגון על המנחה, על כעס להביע עשויים

 לזהות היא המנחה מסרת ראשוניים. התפתחות לשלבי חוזרת הקבוצה

 המאפשרת באמפתיה ולקבלו האבל לעיבוז והכרחי כחיוני זה שלב

הבא. לשלב התקזמות

 פרסים אותם אצל ביסוי ליזי יבואו אלה והמחאה. המיקוח שלב .3

 "רק התחילה היא מבחינתם כי סיומה, עם משלימים שאינם בקבוצה

 עכשיו ורק איסי, והקצב במיוחז ארוך היה ה"חימוס" שלב אצלם עכשיו".

 פגישות לקבוע ינסו אלה פרסים לעבוזה. בשלים עצמם מוצאים הס

הסיום. מועז את זרך בכל לזחות או נוספות
 עיכול תחילת על מצביעים הקבוצה חברי של עצב ביסויי העצב. שלב م

 ומעורבות אינסראקציות בצמצום מאופיין זה שלב הבלתי-נמנע. הסיום

המנחה. אל הלב תשומת של המיקוז וחזרת רגשית
 את מחזש לעצמו לארגן מנסה פרס כל זה בשלב מחזש. הארגון שלב .5

התומכת. הקבוצה לגבולות מרויי\ וצמיחתו עבוזתו המשך

110



 והתייחסות הקבוצה לחיי התפתחותיים מוזלים ים٧מצי נוספים תיאורסיקניס

 תגובות כמה מונה (1987) בנסו! והפרזה. הסיום בשלב הכרוכות למשימות

מהקבוצה: הפרזה בשלב להתעורר הצפויות

 ומנסים הקבוצה מסיום הפתעתם את מבסאים החברים התכחשות: ٠

שונות. בזרכים להמשיכה

 ראשוניים התפתחות שלבי שאפיינו קבוצתיות להתנהגויות גלישה נסיגה: ٠
במנחה. התלות והגברת

 כלפי ותוקפנית הרסנית בהתנהגות או בנשירה מתבסאת בריחה: ٠

במקום. הציוז או המנחה החברים.

 ואירועים חוויות של מילולי וסיכום קבוצתיות התנסויות על חזרה חזרה: ٠
הקבוצה. מחיי

 הקבוצה מסרת כי מזגישים (Mackenzie & Livesley, 1983) וליווסליי מקנזי

 חיובית כחוויה הקבוצה חוויית את הפרס אצל להסמיע היא הפרזה בשלב

 לצמיחה, כהזזמנות הפרזה סוגיית עם להתמוזזות זקוקים החברים ובונה.

 ושישרתו בכללותו הקבוצתי בתהליך שרכשו מיומנויות ולחיזוז לגזילה

 זמורליזציה של סכנה קיימת זה בשלב לקבוצה. שמס בחיים בעתיז, אותם
 של החיצוניים ובגבולות במנחה שוב הלב תשומת ומיקוז והתרופפות,

הראשוניים. בשלבים שנצפה כפי הקבוצה

 להתפתחות ובהשאלה הפרס, של התפתחות שלבי הציע (1960) אריקסון

 האזם בחיים זה בשלב ייאוש". מול "שלמות שכינה לשלב התייחס הקבוצה

 עצמית שלמות של תחושה בי, לבחור ועליו חייו סיכום משימת מול ניצב
 בשלב בה הפרסים יתמוזזו הקבוצה, לחיי בהקבלה וייאוש. נפש שאס ובין

 ובי, ואפסות אי-נחת של תחושות שבי, הקונפליקס עם והפרזה הסיום

 יגביר זה לקונפליקס "סוב" פתרו, והישגים. הצלחה סיכום, של תחושות

 ולהתנסות להמשיך נכונותם ואת הקבוצה של ב"כלי" החברים אמון את
בעתיז. זו בחוויה

פרזות: של סוגים שלושה חווה בקבוצה הפרס קובלר-רוס. לפי

 בעבורו היוותה שהקבוצה ממה נפרז היחיז מהקבוצה: היחיז פרדת

 פרס כל בעבור קשות. חוויות לעיבוז נוח ומקום הבנה תמיכה, מקור -

 הרגש גילויי גם כמו ממנה, והפרזה ובחוויה בחיים שונה מקום הקבוצה תפסה
למשתתף. ממשתתף ישתנו זה, בשלב
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 כל ال□ שונה קשר בקבוצה פר□ לכל בקבוצה: מיחיזים היחיד פרדת

 האופי על משפיעה השונים הקשרים של המורכבו□ זונת. אחר. פרט

 גם להמשיך סיכוייהם על - לחלופין או שלהם, והסיום הפירוק של והאופן

 קשרים כמו משמעותיים קשרים בקבוצה ממפחחים לעמים לקבוצה. ٧מחו

 עם בהממוזזומ הקושי רמת עולה לכך ובהתאם מהם. יומר ואף משפחתיים

סיומם. את שמסמן מה

 חוויה אינה קבוצתית בעבוזה ההתנסות כקבוצה: מהקבוצה פרזה

 לחוות הזזמנות לפרס המספקת ויחוזית עמוקה חוויה זוהי יוס-יוס. המתרחשת
 זרים היו מזמן לא שעז פרסים של קבוצה עם יחז ועמוקות משותפות חוויות

 כוח עוגן. ליחיז מספקת הקבוצה מאוז. לו קרובים הפכו אפס-זמן ובתוך לו

 בהגיע להיפרז ١נאל׳ הוא אלה ומכל ושייכות, שיתוף של וטובה עמוקה ותחושה

בפרזה. הקושי גוזל כך הפרט, בעבור החיובית החוויה כעומק השעה.
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הקבוצה תיאור

 נשים ארבע כללה היא . 0 27 בגילאי משתתפים שבעה מנתה הקבוצה

 אחת נפגשה הקבוצה משמורנים. שאינם גברים ושני משמורנים, אחד וגבר
 העירונית. שבספרייה בכיתה .18:45־17:15 בשעות שלישי בימי לשבוע,

 ב"מרכז לכיתה שהועבר בשבט(, )בס״ו לאחז פרט המפגשים, כל

 בפועל פגישות. עשר כללה המפגשים תכנית מקום. באותו נערכו תקשורת",

.11 התקיימו

המשתתפים ا

 של משמורנית כשנה, גרושה עובזת. אינה העמים, מחבר עולה ,27 כבת א',
 תסקיר עריכת סביב תחילה הרווחה, בלשכת מוכרת .7-110 בני ילזים שני

 כלכליות בעיות סביב סוציאלי עובז עס בקשר בשל ובהמשך הגירושין,

 והשתתפה מרצונה הגיעה לקבוצה. שהתראיינה הראשונה היא ראייה. והסזרי

לאחרון. פרס המפגשים, בכל
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 שני של משמורנית כשנתיים, גרושה עובזת. ,٧האר ׳ליזת ,32 כבת ',0

 תסקיר עריכת סביב תחילה הרווחה, בלשכת חוכרת .5-1 13 בני ילזיס,

 התנהגות בעיות סביב סוציאלית עובזת עם קשר עקב ובהמשך, הגירושין

 וענ״ן, הסכמה והביעה לריאיון הוזמנה הורית. והזרכה הבכור הבן של

השני. למפגש פרס המפגשים, בכל השתתפה

 בת לילזה אם שנים, כשש עגונה עובזת. אינה הוזו, יליזת ,0 כבת נ',

 נתמכה בעלה, של הפתאומית היעלמותו מאז הרווחה בלשכת מוכרת .9

 השתתפה זה. אירוע בעקבות קשות משבר בתקופות הרווחה בשירות׳

 בהן חוותה כ׳ זו לקבוצה והצסרפה הרווחה, שירות׳ של שונות בקבוצות

 לקבוצה הצסרפה "כהלכתו", מקזים ריאיון עברה לא ומחזקת. סובה חוויה

לסיום. עז המפגשים בכל והשתתפה השלישי, במפגש

 בן של משמורנית וחצי, כשנה גרושה עובזת. ,٧האר ׳ליזת .27 כבת כ',

 ובעיות רא״ה הסזר׳ תסקיר עריכת סביב הרווחה בלשכת מוכרת .7 בגיל

 על- מסופלת מקומיים, שיקולים עקב לאביו. הבן בין הקשר בהסזרת קשות

 לקבוצה הצסרפה היא לקבוצה. הגיעה ובהנחייתה מחוזית, סעז פקיזת יזי

 בכל מאז והשתתפה התנגזות, של כבז במסען סעונה כשהיא השני. במפגש
המפגשים.

 שנשאר 8 בן לילז אב שנה, כחצי גרוש עובז. ,٧האר יליז ,33 כבן א',

 פנייה עקב נוצר איתו הקשר בזימוגה. בלשכה מוכר לא האם. במשמורת

 שאיתם הקש״ם בית. ביקור לעריכת הקוזם, מגוריו ממקום סעז פקיזת של

 גיוס בשלבי אז שה״תה הקבוצה לרעיון תואמים בזמנם נמצאו התמוזז
 לאחז פרס המפגשים לכל הגיע והצסרף. נענה לריאיון. הוזמן הוא והקמה.

השתאות. מעורר׳ באיחורים

 8 בן לילז אב )כחזש״ם(, "סרי" גרוש עובז. .٧האר יליז ,35 כבן ש',

 בעיות סביב אינסנסיב׳ באופן בלשכה מסופל האם. במשחורת שנשאר

 מתאים נמצא גרושתו. לבין בינו רא״ה והסזר׳ משמורת מאבקי של קשות

 פרס המפגשים לכל הגיע ונענה. לריאיון הוזמן המתגבשת, הקבוצה לרעיון

הסיום. מפגש ביניהם לשנ״ם,

 התגרש הראשונה מאשתו פעמיים. נישא עובז. אינו ,٧האר יליז ,30 בן י',

 מאשתו במשמורתו. נשארו -8-110 בני - ׳לזיהם שני שנים, כחמש לפני
 הס אף נשארו - 2-1 3 בני - ילזיהס שני גירושין, בהליכי כשנה, פרוז השנ״ה

 בעיתון פרסום זרך הקבוצה של לקיומה שהתווזע היחיז הוא י' במשמורתו.
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 בקבוצה השתתף בר٧ב להצטרף. בזי ٧לח והפ״יל ביוזמתו פנה המקומי,

 ולשחזר. לשוב רצה שאותה טובה, חוויה חווה ובהן בעיר, הרווחה שירות׳ של

 הנמשח המשתתפים מיעוט בשל לקבוצה. התאמתו למיזת באשר התלבטנו

המפנשים. לרוב הניע י' לצרפו. והחלטנו לקבוצה הקבלה תנאי את

הקבוצה נוסרונ

 אצלנו עצמי ובירור התלבטות חשיבה, של שלב קזם הקבוצה להקמת

 המתאימים האנשים מיהם קבוצה, לנ״ם נרצה שסביבן הסוניות מהן המנחות,

 הרעיון את להשאיר שמא או נושא, לבחור בכלל כזא׳ והאם שבחרנו לסוניה

 התכנסות, של תהליך כז׳ תוך אותו, להבנות עצמם לחברים ולתת פתוח
לחברים. המשותפים המכנים ומציאת ההתמסזות

 את מפנות אנו קהל לאיזה כנון: ומסועפות רבות בשאלות ארוכות התחבטנו

 אותו ומארנן זה לקהל מתאים נושאים( )או נושא איזה העתיזית? הקבוצה
 קהל יפיק תועלת איזו הראשון? בשלב לפחות גלו׳, משותף מכנה סביב

 סיוע )למשל, הלשכה תפיק תועלת איזו אחר? או כזה מנושא שלנו היעז

 מרוא״נינו? בעיני לאטרקטיביים עצמנו את נהפוך איך עומסים(? על בהקלה

 הצורך מ׳ של משהו? להם להציע צריכות אנחנו האס להם? להציע לנו יש מה

זומות. שאלות ועוז שלנו? או שלהם -

 שתאפשר "סרייס", מתגרשים של קבוצה לבנות רעיון, והתגבש הלו לבסוף

 הראשון לשלב אופייניות זעתנו, לעניות שהן, בסוגיות לעסוק למשתתפיה

סיבות: מכמה בחרנו זה בנושא ולעבזן. הגירושין" "אחרי של )הסוער(

 במשבר זה ראשוני שלב לתפיסתנו, לשינויים. טובה הזזמנות הוא משבר .1

 אחז כל של ההתפתחות מהלו את רבה במיזה קובע המשפחתי

לאחריו. במשפחה מהפרטים

 בקבוצה המשתתף שיפיק התועלת כ׳ נראה הנהנים. מעגל של הרחבה .2

 אלה גס שהתפרקה, המשפחה של נוספים פרטים על גס להשפיע יכולה
בקבוצה. בפועל משתתפים שלא

 מאופיין זה קהל כ׳ ראינו בלשכה, עבודתנו במסגרת הלשכה. בעומס׳ הקלה .3

 פקיזות של זמן ׳חיזות כ"זולל" מסומן הוא וכי ומשותפות זומות בסוגיות

 הפרטנית. ברמה בו לטפל שנזרשיס הסוציאליים, והעובזיס הסעז
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 בשנה- שהתגבשו אנשים היעז: קהל את זבה של בסופו נזרה המסבה

 את וניבשנו ולבשומות ללשכות יצאנו זו התוה ם٧ האחבונות. שנתיים

 ולא-משמורנים, משמובנים ולנשים, לגבוים פנינו לראיונות. המו״מזים בשימת

 המסבע" של השני ל"צז להיחשף האפשבות את למשתתפים לספק במסבה

מייצגים. עצמם הם שאותו

 מהו קבוצה, מהי - בכלל הקבוצה בעיון את מועמב, כל לפני הצגנו, בביאיון

שלנו. הספציפי הבעיון הוצג כן כמו להבוויח. המועמז יכול ומה כוחה

j מעשה מול הלכה - ופבזה ס״ום

 במעשה. התיאוביה משתלבת כיצז נבאה התיאובסי, המבוא הצגת לאחב

 פנים ואלו בקבוצה ביסוי ליזי באה כיצז והפבזה: הסיום בסוגיית נתמקז

 לזון נוכל לא כי נציין, שביניהם. בבאשונים כבב המפגשים. במהלך לבשה

 מיון, באיונות, - ה"סבום-קבוצה" שלב את שאפיינו בסוגיות בהבחבה

 כגון: הקבוצה ממהלך בולסות בסוגיות או הססינג, בניית ופבסוס, שיווק

 סכניקות והגנה, ויסות מנגנוני ושליסה, כוח מאבקי פסיכולוגיים, תפקיזים
 זהות ,1בק להנחיה הקשובות סוגיות או תוכן, ונושאי תימות התעבבות.

וכיו״ב. ואישיותו המנחה
 איתנו שלהם היכבות החבבים, בין להיכבות נעבכנו הבאשוניס במפגשים

 תיאום בקבוצה, התנהגות כללי של לא-כתוב חוזה עבכנו הססינג, ועם

 קוזם, שעלה למה קו וכיישוב כהבחבה הקבוצתי, הנושא והצגת ציפיות

הבאיונות. בשלב
 ובבפבוף בקצבה חלקם שבחב. בזבך אחז כל עצמם, את הציגו המשתתפים

 בחבו ואחבים "מסוכנת", חשיפה מפני עצמם על לשמוב בוחביס שהם תוך

 שסיפק מה זה, באשוני בשלב כבב והסועב היומיומי האישי לסיפוב "לגלוש"

 או בושה חשש. של תחושות מפני בו להתחבא סוב" "מקום השאב לכל
 וניסו זה, את זה ובחנו בזקן החבבים עצמן(. המנחות )כולל וחשזנות מבוכה

המנחות. של סבען על לעמוז

 הכבוכה הפבזה שחוויית סביים מתגבשים של בקבוצה מזובב כאמוב,

 זה בשלב כבב נצפו לכן כולם. אצל סבייה עזיין קשה אמון במשבב

 הנובעים וקשב, מחוזשת מחויבות מפני חששות שביסאו ואמיבות התנהגויות

שנית. ולהיפגע להיפבז מהפחז
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 ולהיחשף להתחבר בצורך לקבוצה, ביחס אחביוולנסייס לביסויים נחשפנו

 חיה "אני כמו: אמירות אחר: חצז ומקשר מאינטימיות ובפחז אחז מצז

 אמירות מול ,”מהכול... לברוח ,١לכא לבוא כיף "איזה ,”לשלישי." משלישי

 הסיוס. מוננז על חוזרות ושאלות הזה" ה"כיף" של הסוף יבוא "מתי כתן:

 ולמרות יומיומיות, ובחוויות אישייס בסיפורים מלאים היו הראשונים המפגשים

 מאינסראקציות ובמיוחז עמוקים רגשיים מביטויים הקבוצה חברי נמנעו זאת

 וזחינו בפרזה ממש לעסוק מזי מוקזס שלב זה היה לתחושתנו בין־אישיות.

 סוגיית שמעתה ברור היה אולם בסיום. לעסוק הקבוצה של הצורך את
 להתחיל צורך חשנו כך משוס מאוז. ממשית והיא מעל מרחפת ה"סיוס"

 ארוכת או זינמית בקבוצה מזובר שלא כיוון בקבוצה. תהליכים ٧להאי
 בקבוצה הזמן ממוטיב מושפעות היינו המנחות אנחנו שגס ומשום טווח,

 החלטנו שלה. בקצב לזרום לקבוצה להניח לעצמנו להרשות יכולנו לא זו.

 לגעת החברים את שיחייב משהו לעשות פנימה. לצלול הקצב, את ١להאי׳
החוצה. לברוח ולהפסיק בפנימיותם

 לשלוט שלנו מהצורך שלנו, האישיות ממבנה בחלקו נבע זה שמצב ייתכן

 נוסף הקבוצתי. הטיפול בכלי בשימוש מיומנות מחוסר ואולי בסיטואציה,

 אותנו הכניסה (2 ר )סד־ מאיתנו שנזרשה המפגשים מספר הגבלת כך, על

 יומיומיים לנושאים מעבוזה "בורחת" הקבוצה כי שחשנו מאחר .٧לח לסיר

 צורך הרגשנו ביניהם. ואינטימי אמיתי קשר מיצירת חוששים החברים וכי

 מעלה שם שקרה מה על בזיעבז חשיבה הפעלות. באמצעות להם לסייע

 קצר זמן לפני שאך אנשים אותם לניצולים. הצלה גלגל זרקנו כאילו תחושה

 שנית, להתחייב כחוששים נראו חלום, משפחה, זוג. בן קשר, של אבזן חוו

 את לרגע לשכוח החברים את עוזזו ההפעלות שוב. להיפגע מהפחז אולי

 בזיעבז, בקבוצה. אותם הסובבים עם קשר וליצור להשתחרר הפחז,

 בתוך עמוקה תקשורת רבה. חשיפה יצרה עזר באביזרי הקבוצה הפעלת

)בנסון(. רבה והכלה וליווסליי( )מקנזי הקבוצה

 החברים נתבקשו שבה השלכתית, משימה לקבוצה הצגנו הרביעית בפגישה

 פעילות אליו. חיבורו את ולתאר ארגז מתוך חפצים כמה מתוך אחז לבחור

 מצלמה. בחרה המשתתפות אחת פנימה. הקבוצה את לרכז לנו אפשרה זו
 שזרך ציינה היא לצלם. מרבה הייתה שבעבר סיפרה היא תורה כשהגיע

 הבית. את עזב שבעלה שמאז אמרה, עוז החיים". "משתקפים התמונות

 חברי כל את ריגשו מילותיה החיים...", נפסקו "כאילו לצלם, הפסיקה היא
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 על משימה הלבשנו להמשך. כממף בזבריה השתמשנו אנחנו בקבוצה.

 התבקשו החברים שלנו: הפרטי התמונות באלבום משתקפים שחיינו ההנחה.

 הפרטי. מאלבומם בלבז( )ואחת אחת תמונה עם הבאה לפגישה להגיע

 הקבוצה, של ה"גוף" את בעצם שהיוו מכך לאחר שבאו הפגישות בשלוש

 אפשר היה כעת החברים. שהביאו התמונות זרך לעומק קצת עוז צללנו

 תוך התכנסה בעצם שלשמה העיבוז עבוזת את עושה הקבוצה איך לחוש

 היה חבר לכל ועוז. אמפתיה שיתוף, הזהוז, הקשבה, של בכלים שימוש

 נושאים שאלות. ועורר שונה בצורה החברים בין שהזהז שונה, סיפור-תמונה

 פנטזיות וכן רבים כעסים אבל, ואבזן, נטישה בגירושין, שעסקו ומגוונים רבים

 את ולהציג במרכז להיות של החוויה את לחוות רצו כולם העתיז. לגבי

עצמם. את להציג כלומר שלהם, התמונה

 שהתקרב הסוף, את אחרת, או זו בצורה שהזכיר, מי היה פגישה בכל כמעט

 לזחות הצורך התעורר ושוב שוב ציפינו. שכולנו ממה יותר גזולים בצעזים

 פעולה שיתפנו המנחות שאנו ייתכן אחר. לשלב ובפרזה בסיום העיסוק את

 הזמן מנושא ובהתכחשות בהתעלמות הקבוצה עם לא-מוזעת בצורה

 האנשים, בין ההתקשרות סיום הקבוצה, סיום בין מקבילים קווים יש והסיום.

 אותן לבין והאבל, האין לעיבוז זמן וחוסר קרובים מאובייקטים ופרזה עזיבה

המתגרשים. אוכלוסיית אצל כל-כך המוכרות חוויות
 של קשה ותחושה לסיום ההתקרבות עם גובר לחי\ חשנו אנו גס זה בשלב

 לקבוצה. מפגשים להוסיף האס בשאלה עצמי בירור של תהליך החל החמצה.

 אובייקטיבי הוא נוספים במפגשים הצורך האם כגון: שאלות עורר הנושא

 הרי בריחה, זו ואס מפרזה? לבריחה מתעתעת תחפושת זו שמא או וענייני,

 ולא איתו, ולהתמוזז אותו לעורר מתפקיזנו שזווקא מאיים, משהו כאן שיש

 אילו על נובע? הוא ממה אמיתי, צורן זהו ואס הקבוצה. עם מפניו לברוח

 הגורל שינוי של אומניפוטנטית פנטזיה זו האס מת״שב? הוא חוויות-עבר

סמכות? על המנחות, על הקבוע, הסטינג על תיגר קריאת -

 במוזע לפרזה. והעשירית התשיעית הפגישות את "עזנו המקורית בתכנית

 רגשות תחושות, במשתתפים תעורר הפרזה שסוגיית הנחנו במוזע. שלא או

 במשותף. ולעיבוזס אליהם להתייחסות מוגזר זמן להקזיש שנזרש ותהליכים

 עם התמונות סבב את לס״ס התשיעית בפגישה אמורים היינו התכנית לפי

 את להציג רק הספיק )השמינית( הקוזמת שבפגישה המשתתפים, אחרון

 במשימה שנתחיל לו הובטח כולם. שעשו כפי אותה ניתח לא אך שלו התמונה
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 של סיכום מעגל, רת٠סג ל״שום אמורות ה״מ מכן לאחר הבאה. בפגישה זו

 הפרזה למשא לעבור ומשם החבריס, כל של התייחסות 0ال התמונות. שלב

 ועכשיו" ב"כאן הן מהחברים, אחז כל אצל מעוררת שהיא במה ולעיסוק

 אמורים ה״נו מקורית, )נאונית( תכנית אותה לפי לקבוצה. ٧שמחו בח״ם והן

 הפנישה את ול״חז התשיעית בפנישה הללו המשימות כל את לס״ם

 מהחברים אחז כל של אישית זעת חוות סיכום: משימות לארבע העשירית

 סיכום מהחוויה. היתרמותו על ובכלל ההשתתפות על בקבוצה, החוויה על

 "חזרה מהקבוצה "צא וכיצז חווה מה ההתחלה, בנקוזת המשתתף על איש׳
 הפעלה אחריו, המנחות: שלנו סיכום לבוא צריך היה מכן לאחר לח״ס".

 מוצפן פתק על מסכם מסר האתרים לכל כותב מהחברים אחז כל שבה
 מהקבוצה מתנה בביתו, הרהור להמשך משתתף כל "צא שאיתה במעספה,

 שת״ה כיבוז, עם תניני סיום בלי, אפשר איך ולבסוף, מהחברים; אחז לכל
ולחתום. לברך להניע האנף מנהל אמור היה זה בשלב והרפיה...

 המשתתף נעזרו התשיעית מהפנישה שתכננו. ממה חוץ הכול קרה בפועל,
 במקויוונ מזובר כ׳ שיניח, מ׳ יש נוסף. ומשתתף התמונות בסבב האחרון

 מנוון המשתתפים בקרב מעוררת כאמור הפרזה שכן "צפוי", שיאמר מ׳ ויש

 את שחווה מ׳ אצל )בנסון( והיעזרות התעלמות נשירה, ביניהן תגובות,

נמור. וכחיזלון מנשוא כקשה הפרזה
 של ארוכות זקות מאוז. קשה היה שתוכנן, כפי הפרזה בסונ״ת עיסוק

 שנ״ם כאשר היה השיא מהנושא. לברוח נואשים וניסיונות אנחות שתיקה,

 בקבוצה, והבולסיס מהחזקים שנ״ם אלה היו איתנים. במאבק פצחו מהחברים

 של ה"פסאזה" את זה "לפוצץ" ובעצם עלומה סוניה סביב להתעמת שהחלו

 קשות מילים חילופי נעשו השנ״ם בין המפגשים. במהלך שהוצגה כפי זה,

 "אינסימי" לאירוע המפגשים כל במשך שחיכינו המנחות, אנחנו וחזות.

 שאר עם הצז מן בו וצפינו להפסיקו ששנו לא זה, בלתי-נמנע ולפיצוץ
 בזרך המתוכנן למסלול לחזור רצינו ממש לא אנחנו גס כולם, כמו החברים.

 גזל שהזבר מובן ממנה. ברחנו לא-מוזעת, בזרך החברים, עם ויחז לפרזה.
 והשלב הראשון השלב וברור, יפה משתקפים, זה באירוע מהפגישה. רב זמן

 הכחשת על המזברים - האףל עיבוז על קובלר-רוס של בתיאוריה השני

ולעיבוז. לסיפול רב זמן הזורשות סוגיות העלאת זרך הסיום

 קנויה, עוגה להפליא: ומצויזות נרגשות הגענו ה"אחרונה", העשירית, לפגישה

 הציוז וכל מעספות פתקים, אחרים, חגיגיות וסימני מפה קלים, משקאות
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 בפתחה, הפגישה לא... ומה מוכחת התרגשות, המתוכננת, להפעלה הזרוש

 ההזויים, "שור ופיוס, הבהרה בשיחת המתכתשים, משני אחז ביוזמת

 זו. להתנהלות ירוק אור נתנו אנו ים.٧וממשק מכ״ס נק״ה לפרזה כהכנה

 להיות אמורה שה״תה מהפנישה, כשליש ٧האירו גזל שוב שכן מזי, ירוק אולי

 של לסיכום נפנינו ההבהרה שיחת אחרי להספיק. מה המון בה והיה אחרונה

 חוזרות הצצות בקבוצה. שלו החוויה את חבר כל סיכם זה בשלב החברים.

 לא כ׳ מיז נראה מהיר בחישוב הקסססרופה: את סימנו ון٧בש ועצבניות

 צורך היה עצמנו. שלנו לסיכום מכך: וגרוע שתכננו, להפעלה זמן "שאר

 שווה הזזמנות לכולם ולתת בזמן לעמוז כז׳ אותם ולמקז החברים את לזרז

להתבסא.

 ה״תה והתחושה זה מזורז בסבב נאמרו מאוז ועמוקים מאוז חשובים זברים

 את לפתוח בחרו סוף-סוף שבה בשעה אנשים זירזנו נעימה. ולא מאוז קשה

 אשמה של מעורבים רגשות לנו שגרמה עובזה הפנים. מעומק ולזבר לבם

 אחר או זה בשלב הח״בת הקבוצה. כלפי אחריות ותחושת אחז, מצז וצער

 שנראה כך על אשמה אחר. מצז הבלתי-נמנע, הסיום עם ٧באומ להתמוזז

 הפרזה חוו״ת לשחזור גורמות אנחנו הפרזה של הכפ״ה בעצם כאילו

 נכון לעיבוז הזרוש הזמן את לתת בלי מהמשתתפים. אחז כל של הפרסית
 חוו״ת של לתיקון לתרום בכך ואולי ממנו, ולצמיחה הקשות התחושות של

 ולשחזר להציף החברים, כלפי האחריות מול שבגירושין, הפרסית הפרזה

 ותומכת, מכילה מסגרת בתוך שוב אותן לחוות במסרה אלו קשות תחושות

מיוחל. ן1תיק אותו את לחולל כך ובעצם

 עשר של שלמות בסזרות לשבת אפשר היה שנאמר זבר כל על כאילו נראה
 כה התיאוריות, לאור היום, נראה מקרי, אז שנראה מה אחת... כל פגישות

 ובשאלה מצוקתנו תיאור עם הקבוצה אל פנינו הסוף לפני שעה כרבע צפוי.
 החברים .11ה- הפגישה נולזה כך מפגש. להוסיף מבחינתם אפשר האם

 רווחה, אנחות צווארם: מעל "חרב" שהסירו כמי ובהתלהבות בהסכמה הגיבו

"לנצח"... נמשיך שכך תקווה ואפילו ה"תוספת" על שמחה

 החששות הכתיבה, וכלי הפתקים החפה, העוגה, הפרזה: סימני כל נארזו

 כבר זו את בהחלס. אחרונה פגישה פגישה. לעוז כשפנינו ונפרזנו והפחזים,

 את "סגרו" כבר עובזיס, שרובם הקבוצה, חברי לתאם. מאוז קשה היה

 הצלחנו כך משום סיום. פגישת להיות שתוכננה הפגישה אחרי שלהם היומנים
שבועיים. כעב؛ר רק לאחת, פרס המשתתפים, כל עם מפגש לתאם
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 במקרר העוגה את שכח" האפשריות: התקלות כל עם התחילה 11ה- הפגישה

 אותם. גם להביא רצגו ושוב נשכחו הכתיבה כלי גם אותה, להביא ורצנו הלשכה

 שבועיים. של "התקררות" אחרי חסר, ובהרכב באיחור התחילה הפגישה

 מבחינתנו, ההנחיה ואת הקבוצה חוויית את המנחות אנו סיכמנו זו בפגישה

 בהתרגשות והצסלמו צילמו החברים ה"פתקים", תכנית את לפועל הוצאנו

 הפגישה של מהזוהר שמשהו תחושה הייתה זאת, למרות פרזה. של

 זוהרת אינה זו פגישה וכי בינתיים התמסמס לסיום, שתוכננה העשירית,

 ההחלסה כאילו נראה באכזבה. אותנו הציפה זו הכרה כקוזמתה. ומרגשת
לסובה. אותנו שירתה ולא שגויה זאת בכל הייתה מפגש להוסיף

 ושלבי האבל עיבוז שלבי על ת1התיאורי לאור היום, הנכון. הוא ההפך ואולי

 של התיאוריה לקבלה. ונוחים מוךנים יותר הזברים נראים ופרזה, סיום

 להבין כזי והאחרון החמישי השלב את מציעה האבל עיבוז על קובלר-רוס

 זה מחזש, ההתארגנות שלב מאכזב: כה היה ולכאורה פה שקרה מה את

 הקבוצה. שאחרי לחיים התארגנות פעולות מבצעים בקבוצה החברים שבו

 וזו הקבוצה, אחרי חיים שיש ממשיכים, שהחיים משמעותם "סגורים" יומנים

שהתרחש. מה את לראות ואופסימית נוחה יותר הרבה זרך

 תהליכים - והזוכה קבוצה
ומקבילים תומכים

 תמכה, זרבנה, היא הקבוצה. בהפעלת חשוב חלק היוותה ההזרכה קבוצת

 תחילה שהפעלנו. הקבוצה עם המפגשים בכל אותנו וליוותה שיקפה גיבתה,

 לנו ואפשרה הקושי את זיהתה ההזרכה קבוצת למים. מהקפיצה חששנו

 ובפרזה בסיום הקבוצה. לפתיחת יעז תאריו לנו קבעה ואף לזרך לצאת

 ת1חו שאנו האישיים הקשיים את ההזרכה צת1קב לנו שיקפה מהקבוצה

 מהקבוצה הפ.רזה תהליך בין ההקבלה את לראות לנו עזרה היא בתהליך.

 לשכה בצוות יחז כעובזות בינינו וסיום פרזה של אישיים תהליכים ובין

 הקשר סיום את בעצם מסמן ההנחיה שסיום הבנו בזכותה .1בק וכמנחות

 אחת כל שנים. במשך וצמוזה משותפת עבוזה של הנוכחית במתכונת בינינו

 אותה ולהאשים השנ״ה על אותו להשליך ובחרה בפרזה קושי חוותה מאיתנו
 הבלתי-נמנע. הסיום עם אמיצה מהתמוזזות בריחה מכול: הנורא בחסא
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 אותם להעלות הזברים, את בבהירות לראות לנו אפשרה ההזוכה קבוצת

 בפרזה לעיסוק ١בביטחו פנינו ובתמיכתה איתס, ולהתמוזז המוזע אל

ולעיבוזה. ההנחיה מקבוצת

סיכום

 הקבוצה על למבט-על בזמיון נמריא הקבוצה, עבוזת את לטכס מנת על

 השלישית, בפגישה בערך הראשון, בשלב כבר איך נראה מלמעלה כולה.

 את להבין ניסיונה זה היה ואולי הסיוס, על שאלות להעלות הקבוצה החלה

ההתפתחותיות(. התיאוריות )בשפת גבולותיה

 התפתחות של בחובן לא לפחות צפו״ס, היו לא אולי, שלה, ההתפתחות שלבי

 כשכל בסיומה, מבסחיס לחוף בשלום להגיע הצליחה הקבוצה אבל טבעית,

 טעם טובות, תחושות רצון, שביעות של רבה במיזה אותה מסכמים החברים

 המאפיין ה"ארגז" - זרזים בשני השתמשנו במהלכה ואופטימיות. המשך של

 מתרחשים היו אחרת שבקבוצה תהליכים שהאיצו והתמונות, השלכתי תוצר

אחר. בקצב אבל ממילא,

 יצרה למעשה מפגשים, עשרה של מסגרת מלכתחילה שקבענו העובדה
 הנחנו הבסיס שבהנחת תהליכים להא״\ הצורך ואת בקבוצה ٧הלח את
חיוניים. הם כ׳
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ה פרק
 הקבוצה מ׳ 7ש

לעזאזל? הזאת,
٦الل٠٦د וססיל שמחון אורית

 תאורס׳: מבוא
המגמה תפקיז

 כשהם הריקוזים וחבה الج והמנחות הקבוצה חבב׳ נעו משותף בויקוז

 להניע מהם מנעו הבוח ולא הקוב לא הנשם, לא מפנשים. מחסיבים לא כמעט

הקבוצה. של למפנשים שבוע מזי בדבקות
 כאשב קובה מה המוביל? מ׳ הכיוון? את הצעזים, את הקצב. את קובע מי

 העסיקו אלו שאלות הצחוז? בביקוז המנחה את מחליף המשתתפים מן אחז

 שאלנו פעם לא הקבוצה. נפנשה בהם חזשים אבבעה במהלך המנחות אותנו

 החיה, - הקבוצה ש״כת ולמי כמנחות תפקיזנו מהו והתלבטנו עצמנו את

שלנו. הקצב על־פ׳ תמיז ולא שלה בקצב ומתפתחת נושמת

 של מעמז בקבוצה. משתתף־משקיף הוא המנחה (.Yalom) ׳אלום על-פי

 אבחנות לקבוע מיזע, לאחסן כז׳ הנחוצה האובייקטיביות את מאפשב צופה

 שהתבחשו איבועיס ולחבב התנהנות, של מחזוביות תבניות או בצפים לנב׳
 הקבוצה. של כהיסטוביון מתפקז המנחה אבוכות. זמן תקופות לאובך

 מעבכת ואת המטופל של המקוביות המטבות את שזוכב זה הוא המטפל

 בקבוצה. הזבנת׳ באופן המתנלים איבועיס ובין אלו מטבות בין היחסים

 את וחז-משמעית בבובה בצובה מציג הוא שונה. (1987) בנסון של נישתו
 העובזה על מסתמכת זו נישה עבובה. שאיפותיו ואת הקבוצה כמנחה בצונו
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 והמשאבים האנרגיה לרשותו. ומז٧ה הזמן בקבוצה, המנחה הימצאות עצם כי

 בשם המחויבות ואת המקצועית הזכות את לו נותנים בקבוצה, משקיע שהוא

ומוסכמים. רצויים וכיוון מסרה למצוא המפעיל הארנון

 כולן אך שונות, הן פעולתו וזרך בקבוצה המנחה של מקומו לגבי התפיסות
 העבוזה. תהליך ועל הקבוצה על המנחה של הכוללת האחריות את רואות

 תשמש שהקבוצה כזי הנזרשים התנאים ליצירת ל1לפע צריך המנחה

 קשוב להיות עליו ולצמוח. לגזול תועלת, להפיק יוכלו חבריה שבה מסגרת

 הקבוצה למנחה מסרותיה. את שיהלום באופן ולהתערב בקבוצה למתרחש
 בקבוצה משתתף אינו המנחה בה. תפקיזו הגזרת מעצם והסמכות, הכוח

 משאביו כל את להפנות האישיים, מצרכיו להתנתק עליו מחבריה, כאחז

 אמור הוא שאין כיוון הקבוצה פעילות בעת המתרחשים לתהליכים ולהתייחס

 אחראי המנחה (.1997 )רוזנוסר, האישית ולתועלתו לסובתו בה להשתמש

 לפעולה להכניסו הסיפול, מנגנון את ליצור הקבוצה, חברי של שחיקה למנוע
(.Ya om) המובית ביעילות פעולתו על ולשמור

 ומכירים לזה זה זרים כלל בזרך המסופלים הקבוצה של הראשונים במפגשים

 הקבוצה. את המאחז הכוח כשהוא העברה, אובייקס המשמש המספל, את רק

 לזכות לעזור, המנחה של אישיים צרכים שקיימים מסכימים התיאורסיקניס רוב

הקבוצה. להצלחת האחראי את בו ורואים ולהצליח. בהערכה

 חוקרים יש המנחה, של מקומו לגבי שלנו בקבוצה שקרה לתהליך בהתייחס

 בסביבה עצמם את לחוות לחבריה מאפשרת מנחה ללא קבוצה כי הסועניס

 הקבוצה של חשיבותה ומכאן העניינים, מהלך על השולסת אוסוריסה ללא
בקבוצה. חבר כל של העצמית בגזילה מנהיג ללא

 המשתתפים. ואצל המנחה אצל מקבילים תהליכים מתרחשים קבוצה בכל

 של שאיפות הס ולגזול לצמוח ומשמעותי, קרוב אהוב, להיות להצליח. הרצון

 יחסים ליצור היא בקבוצה המשתתף של המסרה בחברתנו. האזם בני רוב

 זו מסרה (.Yatom) יותר ומלאים פוריים חיים ולחיות אחרים עם יותר סובים
בגלוי. כך על מצהיר לא הוא אם גם המנחה, את גם מאפיינת

 גורמים כמה מציין (1987) בנסון .1בק נעשתה שלנו הקבוצה הנחיית

 הסכמה הזזית, והערכה הזזית היכרות בק؛: ההנחיה להצלחת התורמים
 וברגשות במתחים בקונפליקסיס. לזון ויכולת מוכנות הקבוצה, מסרת על

 זה עם זה ולשוחח פעולה לשתף יכולת וכן הקבוצה, במהלך שמתעוררים
לה. ומחוצה בקבוצה
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 עזרו תחום, באותו חשותפת ועבוזה התנחות ביזית שתם רבת היכרות

 תחושות. בזלוי להעלות שאפשר מה ואחיתית, פתוחה אווירה ליצור לזו

 הקבוצה. הזחיית כזי תוך ביזיזו שהתעוררו וקוזפליקטים זילמות מחשבות,

 ולשמש מאיתזו אחת כל של השוזות בתכוזות להיעזר לזו אפשרה זו היכרות

 מסוים. זושא לגבי זעים תמימות ה״זו כשלא גם בצוות לעבוזה מוזל

 הורים בין לתקשורת המתייחסת פעילות תוכגזה השלישי במפגש לזוגמה:

 ילזים. עם להתמוזזות הזוגעת זילמה העלתה הקבוצה מחברי אחת גרושים.

 ראתה שביזיזו הספוזטזית שוזה. באופן לסוגיה התייחסה מאיתזו אחת כל

 להמשיך ביקשה שהשזייה בעוז הזושא. את לפתח אפשרות בסיטואציה

 החלטה וקיבלזו הקבוצה חברי בזוכחות התלבטזו המקורית. בתכזית

ההמשך. לגבי משותפת

 כוח ולמאבקי סמויים למתחים גרמה ביזיזו השוחת אחרים במקרים

 החמישי במפגש למשל, כך בקבוצה. מאיתזו אחת כל של המקום סביב

 המפגש זושא את והסיטה המשתתפות אחת לזברי מאיתזו אחת התייחסה

 שהתייחסות תחושה מתוך השזייה, המזחה עם ٧להתייע בלי אחר לכיוון

 מספיק הרגשזו המפגש לאחר הקבוצה. חברי לכל חשובה שהועלה לגושא

 מאיתזו אחת כל של הרגשות את ולבחון להעלות כזי בעצמזו בטוחות
ההתערבות. לגבי

 היזע האישיות, את מביאה מאיתזו אחת שכל הרגשזו הקבוצה בהזחיית

 שאפשר וליזיעה הזזית תמיכה של לתחושה שתרם מה שלה, והמקצועיות

 היה כשהיעז ריכוז. של רבה מיזה מאיתזו זרשה ההזחיה זו. על זו לסמוך
 רגישות להיות השתזלזו מטרותיהם. את להשיג הקבוצה לחברי לעזור

 בטוחה. אווירה הקבוצה בעזרת וליצור המשתתפים, מן אחז לכל וקשובות

 במטרה אלטרזטיבות, בין ובחירה אלתור יצירתיות, גמישות, מאיתזו זזרשו

 בשלבים המצופות. התוצאות את להשיג כזי שעלו התכזים מכלול את לזצל

 הקבוצה התגבשה מאוז מהר אך לזיון, וזושאים פעילויות הבאזו הראשוזים

 אלה תכזים כי מפתיע לא העלתה. עצמה שהיא תכזים עם לעבוז והתחלזו

להעלות. תכזזו שאזו התכזים את לחלוטין תאמו
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הקבוצה וביאור

 זיהם"‘׳? ו/או למתגרשים קבוצות "הגח״ם 0ר1ן7 במסגרם הוקמה הקבוצה

 ובחסות רווחה בשירות׳ "ובזים להכשרת המרכזי הספר בבית שג״רך

 או מבן נפרזו או שהתגרשו אנשים בה השתתפו ו"אשלים". הרווחה משרז

 מראה החז-הוריות המשפחות "ם היכרות קטינים. לילזים הורים והם זוג בת

 הפרזה. בעקבות המשפחתי מחוסנה המקרים ברוב איבזה זו אוכלוסייה כ׳

 להתמוזזות נוספים בכלים להצס״ז יכולים הנשים והן הגברים הן כ׳ נראה

מצבם. "ם יותר מוצלחת
 ולהביאם המשתתפים. את ולה״צים לחזק לקזם. ה״תה הקבוצה מסרת

לגורלם. אחריות לקיחת תוך ומשמעותיים מלאים ח״ם של למצב

השעמדים גיוס

 לעובזות הקבוצה הקמת רעיון את שיווקנו לקבוצה משתתפים גיוס לשם

 פנינו הלשכה. מסופל׳ מתוך רשימה אלינו העבירו והן במחלקה, הסוציאליות

 שיש חלב, סיפת ותחנות ספר בתי הפסיכולוג׳, השירות כגון קהילה, לשירות׳

 לציבור פנינו האישיות הפניות על נוסף חז-הוריות. משפחות עם קשר להם

המקומית. בעיתונות

 התק״ס הריאיון .20כ- רא״נו שמהם מועמזיס, 52כ- נענו הגיוס למסע

 מסרותיו, ועל בקבוצה מההשתתפות המועמז ציפיות על פתוחה כשיחה

 תוף המפגשים. במהלך שיוקנו והתכנים הקבוצה מהות על הסבר בו וניתן

 התאמתו מיזת את לבחון כזי המרואיין על רלוונסי מיזע נאסף הריאיון כדי

 בקבוצה. מההשתתפות הזזיות לציפיות התייחס מהשיחה ניכר חלק לקבוצה.
 בין והמשותפיס המקבילים לקווים נחשפנו שבה הראשונה הפעם ה״תה זאת

 לגבש שהציע כ', עם היה במיוחז מענ״ן ריאיון המנחות. לבינינו המועמזיס

יעביר. הוא שאותה ימים שלושה בת ר״ק׳ סזנת במסגרת הקבוצה את
 המועמזיס שרוב התרשמנו במהלכם יחז. שתינו ערכנו הראיונות כל את

 אכזבות כעסים, תסכולים, איתם נושאים והם בעייתיות נישואין מערכות חוו

 הקבוצה אופי את שקלנו שבו זיון ק״מנו הראיונות סיום עם וכישלונות.

המשתתפים. של המשותפים המאפיינים יהיו מה והחלסנו
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 לנו - מעדה היא ולמי הקבוצה מי של השאלה עלתה זה בשלב כבר

 ישתפו כי למ שזראה אנשים לקבוצה נבחר האם למשתתפים? או המנחות

 ולהבטיח ההנחיה חוויית את עלינו נקל וכך פתוחים נוחים נעימים, פעולה.

 הקריטריונים מבחינת המתאימים אנשים לקבוצה שנקבל או הצלחתה, את

 ביקורתיים? או הטטניים מטוינים, היו בריאיון אם נם הקבוצה, ומטרת

 .48-26 בניל נברים וארבעה נשים שמונה - משתתפים 12 נבחרו לקבוצה

 רובם לא-משמורנים. וחלקם משמורנים חלקם קטינים, לילזים הורים כולם

נירושין. או פרזה לאחר שנים כשלוש

 להפיק עשוי מי ולהחליט לתכנן לבזוק. יש (Whitaker, 1985) וויטייקר לפי

 פנים, אל פנים נפגשים שחבריה קטנה לקבוצה הקבוצתית. מהעבוזה תועלת

 ומגבלות, יתרונות יחוזיים. מאפיינים יש הזזית, לעזרה אחר מזיום בכל כמו

 שבקבוצה חשיבות ראינו כמנחות, אפשו־יים. וסיכונים מיוחזות הזזמנויות

 ה"שלם" ראיית מתוך ולא-משמורנים, משמורנים ונשים, גברים ישתתפו

הגירושין. בתהליך

 מתוך בקבוצה שישתתפו האנשים בבחירת מאוז להיזהר חשוב לנו שהיה היות

 זחינו ביניהם, השילוב ועל כיחיז המשתתף על הקבוצה, כלל על מחשבה

 בתהליך להשתתף בשלים אינם או להיפגע עלולים הם כי שהתרשמנו מועמזים

 לילזים ואב קשה נפשי משבר שעברה חז-הורית אם לזוגמה: הקבוצתי,

 אם המשתתפים, מבין הצעירה לגבי התלבטנו שנה. 2ם לפני שהתגרש בוגרים
 פער שהיה מאחר הגירושין. לאחר חוזשים כארבעה שהייתה תינוקות, לשני

 הגירושין. וטריות הילזים גילאי מבחינת האחרים המשתתפים לבין בינה גזול

ששיזרה. והאופטימיות המוטיבציה לאור לקבלה החלטנו לבסוף

 על מהם שלושה הוזיעו ולאחריו משתתפים, 11 הגיעו הראשון למפגש

 נשים שבעה משתתפים. שמונה עם נשארנו מהקבוצה. מועמזותם הסרת

 בקבוצה התהליכים על רבות שהשפיע מאוז מיוחז הרכב אחז, וגבר

 קבוצת בתוך יתיז גבר של להשתתפות מקום יש האם התלבטנו ולאחריה.

 החלה כבר שהקבוצה מכך נבעה השתתפותו את לאפשר ההחלטה נשים.

 המיוחזת, אישיותו בשל וכן הראשון, במפגש שותף היה והוא המפגשים את
בהמשך. עצמו את שהוכיח זבר

 מהיותם הקבוצה חברי בין קוזמת היכרות היה הקבוצה של המאפיינים אחז

 את לראות מעניין היה זה. את זה מכירים אנשים שבה קטנה עיר של תושבים

באופן לרעהו. איש לראשונה נחשפו הם שבו הראשון במפגש הקבוצה חברי
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 קבוצת בפני האישיים קשייהם את ולחשוף בפומבי לזבב חוששים אנשים י٧םב

 מבוכה, שונים. ובמקומות במסנבות אותם פונשים הם אם חז1ובמי אנשים.

 "מתי ,”כאן? את "גם כמו: באמיבות ביטוי ליזי באו וחשש מתח צחקוקים,

 תפים1המש החבבתיים והמעגלים הקוזמת ההיכבות לאוב וכו'. התגבשת?"

 ו٦צו ועלה המשתתפים, לכל ביותב משמעותי סוניות על השמיבה נושא היה
 לחבבי שתעניק אוויבה ליצוב היה כמנחות תפקיננו אמון. בניית על לעבונ

לציפיות...(. ומעבב מעל שהצלחנו נבאה )בהמשך להיחשף ביטחון הקבוצה

צה1הקב נזטחת ا
 נילמות באותן הטבונים למשתתפים לסייע הייתה הקבוצה מטבת

 נבכים ולמצוא אישיות תובנות ליני להגיע צבכים, אותם עם ומתמוננים

מצבם. עם להתמוננות

 המכילה מטבה מונחת קבוצתית עבונה כל בבסיס (,1992) ביון על-פי

 במות, בשתי פועל אישי למינה בתהליך הכבוך שינוי כל שינוי. של תהליך

 חווייתית ולמינה ומעשית, תפעולית למינה - לנו מסביב הנבבים למינת

מהחוויה. ינע בכישת -

 שווים. לקבוצת להשתייך הצובך על עונה בקבוצה גבושיס אנשים הכללת

 ובכישת האני של נובמלינציה מתקנת, וחוויה התנהגויות שחנוב מאפשבת

(.1997 )בוננווסב. חבבתיות מיומנויות

 האישיים הבאיונות בשלב הקבוצה חבבי בפני שהצגנו הנושאים בחיבת

 משבב בנושאי תיאובטי ינע ועל הגיבושין בתחום המקצועי ניסיוננו על התבססה

 נקבע אנחנו והאס הקבוצה מי של השאלה עלתה שוב נה בשלב והשלכותיו. נה
 והכוונה, הנבכה קיבלנו ולגביהם לנעתנו שחשובים הנושאים לפי התכנים, את

 נושאים עונ המועמניס העלו הבאיונות בשלב אותם. יקבעו הקבוצה שחבבי או

הקבוצה. מטבות בקביעת התחשבנו בהם וגס אותם, המטביניס

היו: למשתתפים שהצגנו העיקבייס הנושאים

לילניס בנוגע פעולה שיתוף גבושיס, הוביס בין תקשובת ٠
ולאחביו הגיבושין במהלך המופיעים ומתחים כעסים עם התמוזזות ٠

ילזיס עם התממזות ٠

מציאתבן/בתנוג בנינות, ٠

העצמי והביטחון הנימוי העלאת העצמה, ٠
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 ועכשיו". ה"כאן חוו״ת על דגש השמה צמיחה קבוצת ה״תה שהנהיגו הקבוצה

 אישית" צמיחה "קבוצת מכונה שהנחינו הקבוצה (,2001) ובהדב זיו על־פ׳

(Growth Group ؛Persona) הנושאיס כזו, בקבוצה (.2001 ובהבב, )זיו 

 לנושאי הבסיס הס ביניהם, האינסדאקציות במהלך הקבוצה חבב׳ שמעלים

 שלנו הקבוצה מבס. תכניס מביא לא כמעס והמנחה בקבוצה. העבוזה

עצמית. מוזעות ועל בין־אישייס תהליכים על בעיקב עבזה

 המפגשים מסגבת את שכלל הקבוצה, של הססינג נקבע הדאשונים במפגשים

 תהליך ציפיות. ותיאום היכדות השתתפות/היעזרות, נוהל מקום(, שעה, )זמך

 יכלו הקבוצה חבב׳ זו שבזרך כיוון במיוחז חשוב הדאשוג׳ הציפיות תיאום

הקבוצה. מסבת את האישיות ציפיותיהם תואמות מיזה באיזו לבזוק

 אפשב התרגיל המשתתפים. בין היכרות תרגיל ק״מנו הראשון במפגש

 המאפיינים הווזאות חוסר ואת החרזה רמת את להפחית למשתתפים

 "תרגיל נקרא התרגיל ש״כות. תחושת בהם ולנסוע הקבוצה של זה שלב

 מפה, שעון, בובות, כמו ומגוונים שונים חפצים הרצפה על פיזרנו החפצים".

 מהמשתתפים ביקשנו ועוז. ארנק משקפיים, פעמון, שרשראות, פנס,
 כעת. נמצאים הם שבו המצב את שמתארים שנ״ם או אחז ٧חפ לבחור

 מצבם את עבורם שיסמל חפ׳\ לבחור הקבוצה חברי התבקשו השני בשלב
 חברי התבקשו החפצים בחירת לאחר רוחם. בעיני הקבוצתי התהליך בסוף

שבחרו. ٧החפ זרך מצבם ואת עצמם את להציג הקבוצה
 בובה של מגירות בארון שבחרה ח', של תגובתה ה״תה במיוחז מרגשת

 לשעבר, זוגה ובן בתה כלפי ובתגובותיה ברגשותיה סזר" "לעשות וביקשה

 המתאימה. במגירה זבר כל לסזר תוכל היא התהליך של שבסופו כך

 אחת, ואישה גברים שני - משתתפים שלושה פרשו הראשון המפגש לאחר

 הביעה המשתתפות אחת הקבוצה. מסרות את תאמו לא שציפיותיהס

 בהשתתפות. והקביעזת הקבוצה המשך לגבי וזאות וחוסר בלבול תחושת

 בח״ם והן בקבוצה הן ועזיבה שינוי לצז ויציבות קביעות של לנושא התייחסנו

 המפגשים, ברוב והשתתפו מרשימה נוכחות הפגינו שנשארו השמונה האישיים.

הקבוצתית. הלכיזות התגבשות את במהלכם לראות היה ואפשר

 ממתח הנוצרת מאנרגיה כתוצאה מתמיזים, ושינוי תנועה מתרחשים בקבוצה

 אנרגיות לנצל המנחה על (.1987 )בנסון, בקבוצה תמיז הנוכח קסבים בין
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 אחת לדוגמה, שלנו, בקבוצה החבבים. עס ושיתופי איש׳ קשר ליצור בזי אלו

 להגיז לאחרים יש חה לשחש סירבה אך יה٧ב קרובות לעתים הצינה הנשים

 בלבז. יותיה٧ב על לרוב וזיברה בעצמה מאוז מרוכזת ה״תה היא בנושא.

 שניסתה מ', מצז במיוחז לה, הציעה שהקבוצה העזרה את זחתה היא

 את ביקשה היא שלמעשה הייתה שלנו התחושה זרך. בכל אליה להגיע

 כלפיה. הקבוצה מצז הסבלנות איבוז במחיה נס המנחות, שלנו הלב תשומת

 הקבוצה של למשוב להקשיב לה והצענו מצוקותיה עם הזזהינו כמנחות,

לה. מתאים ממנו מה לבזוק ולנסות
 מתכוונת לא שהיא הריאיו, בשלב סיפרה לזונמה, אחרת, משתתפת

 תועלת תפיק שהיא הוא שהעבירה המסר אבל פעיל באופן להשתתף

 אנו מה התלבסנו כמנחות, בינינו בזיונים בקבוצה. ההשתתפות מעצם

 חמשת במשך המפגשים. בכל תשתוק אכן שהיא במיזה לעשות אמורות

 כך השתיקה אחרי עומז מה להבין לה לס״ע ניסינו הראשונים המפגשים

 לזבריס המתייחסות שאלות הצנת זרך בקבוצה פעיל באופן שתשתלב
 יותר, פעיל באופן להשתתף החלה שבו השישי, המפנש העלו. שאחרים

 אחז כל המוצא. למשפחות הוקזש זה מפגש מבחינתה. זרכיס פרשת היה

 סיפרה א' אביו. מבית משפחתית תמונה להביא אמור היה המשתתפים מן

 בצורה שנכוותה לאחר "בועה" בתוך החולים בבית נזלה שלוש גיל עז כ׳

 יחז חוזש״ס בגיל נראתה היא שהביאה בתמונה חוזש״ם. בת בהיותה קשה

 שה״תה הסבתא, רותח. חומר עליה שנשפך לפני מספר זקות סבתה, עם

 התקף רגע באותו קיבלה זעת. היסח מתוך הרותח החומר את ששפכה זו

 את והזעיקה אותה מצאה בכיה, את ששמעה שכנה במקום. ונפסרה לב

 לחברי אפשרה ה"בועה" לנושא כמנחות שלנו ההתייחסות ההצלה. כוחות

 )בועה( עצמה בתוך בהתכנסות שלה הצורך את א' עם לבזוק הקבוצה

 הח״ס את מאפיינת ההתכנסות האס ולבחון בקושי, נתקלת שהיא פעם בכל

 אותה עספה הקבוצה כי נראה שגילתה הפתיחות בעקבות בכלל. שלה
 א' כי התברר המפגשים בסיכום החברים. רוב לבין בינה חזק חיבור ונוצר

 בחייה ביותר המשמעות׳ השינוי את - בקבוצה החברים מכל יותר - עשתה

 שהיא תוך להם, ומהאזנה האחרים במשתתפים מהצפייה רבות והרוויחה

התמוזזותס. מזרכי לומזת

 זברנית מאוז, פעילה א' לעומת הייתה בקבוצה, ה"צעירה" המשתתפת נ',

 החיים את ראתה נ' "ספיזי". אותה כינו הקבוצה חברי ואימפולסיבית.
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 "תחנות לעצמה אפשרה לא נ' אותו. ולסיים למחר שיש מרוצים כמסלול

 ומן הנישואין מם" הקשות חוויותיה את בז٧ול לחשוב אפשר שבהן בינ״ם"

 לעזוב שבכוונתה והוזיעה נ' אלינו התקשרה השלישי המפגש לאחר הגירושין.

 מתאימים אינם בה העולים התכנים לסעמה, "כבזה" שהיא כיוון הקבוצה את

 נוספת לפגישה לבוא מ-נ' ביקשנו המשבר. אחרי כבר נמצאת עצמה והיא לה

 החליסה היא הנוסף המפגש לאחר הקבוצה. בפני תחושותיה את ולהעלות

 המפגשים. באחז לקבוצה הקריאה היא שאותו קצר סיפור וכתבה להישאר

 ומסורתיים סיפוס״ס תפקיזים ולנשים לגברים (,1987) בנסון על־פ׳

 פיתוחן חשבון על האני של ותכונות אנרגיות המיזה על יתר לפתח הנוסים

 והחלסיות רצון מלאי שיהיו מצופה למשל, מגברים, אחרות. תכונות של

 האהבה. בהשפעת יותר לפעול מצופה זאת, לעומת ומנשים, היומיום, בח"

 אמור שהיה כ', היחיז, הגבר שבו מאוז מיוחז תהליך התרחש בקבוצה

 רגישות, כמו נשיות בתכונות לא-פעם השתמש הגברי, הקול את לתת

 מתוך זאת כל הגברים. רוב את מאפיינות שלא ברמות והקשבה עיזוז

 בתחילת שקס היה כ' הנשים. של החשיבה זרכי את להבין אמיתי רצון

 ٧"להפי בניסיון העיקריים הזברנים אחז להיות הפך ואחר-כך המפגשים
 הצליח אבל קשה במצב היה כמה עז סיפר הוא לאחרים". תורתו את

 מחברי חלק ממנו. ללמוז כזא׳ שלאחרים בזרך הבעיות על להתגבר
 הזעת בבזיחות אליו התייחסו החברים שאר בעוז איתו, הזזהו הקבוצה

פן". "פיסר אותו וכינו

 כל לב את שבו לח״ם. והרוחנית השלווה גישתו כ', של המיוחזת אישיותו

 בחלק תפס כ' מהמלין". "החלילן אחרי כמו אחריו הלכו והן המשתתפות

 הוא כ׳ כ' סיפר לקבוצה הריאיון בשלב מנחה. קו של תפקיז מהמפגשים

 הגירושין. לאחר שנים שלוש של בתקופה לזבריו, תקיעות. של במצב נמצא

 את "חיפש כ' הזבל". של ٧ב"מי ולא אחר, במקום להיות אמור היה הוא

 מוזרך זמיון ר״ק׳, של רוחניים לתחומים והתחבר הגירושין לאחר עצמו"

 כ' הקבוצה, חברי מבין מקומו. את ולהבין נפש שלוות למצוא כז׳ ומזיסציה

האישית. הצמיחה מבחינת ביותר המשמעותי התהליך את עבר

 של הנחיה יותר ה״תה ואילך החמישי המפגש למן שלנו ההנחיה זרך

 הנושאים על אחריות לקחנו שבהם הראשונים, למפגשים בניגוז הקבוצה,

 הזוג בן עם קשרים חברתיים, קש״ם הורית, אחריות בזיזות, העלתה: שהיא

וכוי. אישיות תכונות לשעבר,
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 The בספרו ׳אלום, לסיומה. התייחסו בקבוצה האחרונים המפגשים שני

Theory and Practice of Group Therapy, לזבריו, בקבוצה. העבוזה בסיום זן 

 מבינים בקבוצה המשתתפים מאוז. אינזיוויזואל׳ הוא סיפול סיום של תזמון

וסוף. אמצע התחלה, לו ויש זמני הוא בקבוצה הסיפול כ׳

 שביצענו החפצים לתרגיל וחזרנו קלפיס, באמצעות הוקנה הפרזה נושא

 אפשרות ניתנה זה במפגש הקבוצה. ציפיות את ביררנו כאשר הראשון במפגש

כיום. מקומו את להעריך שרצה( )במיזה הקבוצה מחברי אחז לכל

 ושוקולז. "ן עם חגיגית באווירה העירונית בספרייה התקיים האחרון המפגש
 אחז לכל המנחות אנו כתבנו המפגש לכבוז מאוז. מיוחזת ה״תה האווירה

 איש׳ משהו לכתוב מהס אחז מכל וביקשנו איש״ס, זבריס המשתתפים מן
 להמשיך בקשה העלו הקבוצה חברי לנו. וגם הקבוצה מחברי אחז לכל

 הערכנו שלא "תכן לאחור, במבס לבקשתם. נעתרנו לא אך ולהיפגש,

 לחברי הושלם. לא הפרזה תהליך ולכן לפרזה, הקבוצה בשלות את נכון

 והציע פתוחה לזלת ٧התפר כ' יחז. ולהישאר להמשיך צמאים היו הקבוצה
 לתהליך שעה, ובאותה יום תו1בא בביתו, ולהיפגש להמשיך הקבוצה לחברות

 למז. תו1שא תחום בהנחייתו, מוזרך זמיון של במכניקה עצמית עבוזה של

 עוז להיפגש שהמשיכו מהקבוצה, משתתפות חמש של קבוצה נוצרה כך

מפגשים. כתשעה

 סוערת רגשית חוויה עברו הן כ׳ עלה המשתתפות של לא-רשמ״ם מזיווחים

 זיווחים עצמית". ומוזעות "הבנה של לשלב עז וצחוק בכי בהרבה שלוותה
 התרוממות אותה את הרגשנו לא כמנחות שאנו היות קנאה בנו עוררו אלה

 זמנים באותס קבע זרך נפגשת שהקבוצה שמענו כאשר שלנו. בהנחיה רוח

 באותם שהיו הרגשיות העוצמות על הזיווחים ואת הקבוצה את ק״מנו שבהס

 ברור לא שם. האנשים לגבי אחריותנו על רבות לחשוב התחלנו מפגשים,

 אחראי הוא כמה ועז קבוצה להנחות ומוסמך מיומן כ' כמה עז לנו היה
 השאלה עלתה ואתיות. זתיות חוקיות, - רבות משמעויות לאחריות לה.

 בהנחיית בלעזינו "לעבוז" שהמשיכה לקבוצה אחראיות אנחנו כמה עז
 שאנחנו קבוצה זרך נעשה האנשים בין החיבור אמנם המשתתפים. אחז

 באנשים מזובר כ׳ לנו ברור היה המקצועית האחריות מבחינת אך גיבשנו,

 לא: או בקבוצה להשתתף אם לבחור שיכולים זעת שיקול בעלי בוגרים

 לאחר פרשה ואחרת למפגשים בכלל הגיעה לא המשתתפות שאחת עובזה
הראשון. המפגש
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I ההמשך קבוצת

 להן שיש בקבוצות זן הוא צמן.٧ על-יזי המונחות לקבוצות מתייחס יאלוס

 למקרה בניגוז זאת בקבוצה. המתרחשים התהליכים על וזיווח למנחה זיקה

ההמשך. מקבוצת חלק היינו לא אנו שבו הניזון.

 של האישית האחריות את לחזז היא מנהיג ללא קבוצות של המטרה

 בעצמה המונחית לקבוצה והקבוצתית. האישיות והאוטונומיות המטופל

 אין חבריה. עבור ריפוי כוחות יש כקבוצה שלקבוצה להראות נוספת: מטרה

 שצמח אחז כלל בזרך הוא אך מנהיג או מזריך אין שבקבוצה אומרת זאת

 כאלה שקבוצות הסיוע רמת לגבי מיזע מספיק שאין מציין יאלוס משורותיה.

לחבריהן. מסוימת בזרך מסייעות שהן ספק אין אך נותנות, באמת

 המתרחש זה ובין מנחה עם בקבוצה התהליך בין השווה שבו מחקר ערך ברזון

 תפיסת לגבי זהה תהליך עברו הקבוצות שתי כי נראה מנחה. ללא בקבוצה

עצמם. את ותפיסתם עולמם

 המשתתפים שעברו הרגשית שהחוויה נראה שלנו, לקבוצה בהתייחס

 לא- בדיווח יותר. גבוהות ברמות ועבזה יותר חזקה הייתה ההמשך בקבוצת
 וחשפו יותר זיברו יותר. חופשיים היו הס כי עלה הקבוצה חברי של פורמלי

שלנו. בקבוצה עלו שלא רגשות
 את רוכש משתתף כל הקבוצתי בתהליך כי יאלוס מציין ההנחיה לגבי

 להפוך יכולים קבוצתי טיפול שעברו משתתפים ולעתים בקבוצה, חשיבותו
חז. הבחנה כושר בעלי מעולים למטפלים בעצמם

 הרצון בקבוצה. שעבר ההעצמה תהליך כ', של המיוחזת שאישיותו ספק אין

 חברות בעיני האיזיאלי" "ה؛רוש היותו על נוסף קבוצה, ולהיות להמשיך

 המשתתפות לרוב גרמו שלהן(, לשעבר הזוג בני מכל הגמור )ההפך הקבוצה

ובהנחייתו. בביתו המפגשים את ולקיים להמשיך

 הממשיך חברי גרעין נוצר "שלום". הקבוצה חברי לכל שלנו, החששות למרות

 ותמיכה עזרה של מיוחז קשר על ומזווח חברתיים, באירועים להיפגש

 שלנו המקורית הקבוצה לזכות זאת כל לזקוף ניתן כי מאמינות אנו הזזית.
ההמשך. קבוצת ולזכות
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סיכום
 את ותשנה שלו באנרגיה השתלב אלא היריב, של בחוזקו תילחם אל ולם٧"ל

 לא״קיזו מומחה א״קיזו. הלחימה אמנות שיטת של תמציתה זוהי - כיוונה"

 אצלו הנוצר הכוח את לנצל כז׳ ובננזינות ברכות ביריב למנת כיצז ׳וזע

(.1987,)בנסו!

 או להילחם ולא הקבוצה עם בהרמוניה להיות היוזע אמן כאותו להיות ניסינו

 המתאימה ההתערבות זרך מהי לקבוע יכולתנו כמיטב ניסינו בה. להיאבק
 שבה ההזרכה קבוצת בתוכני הסתייעות תוך בקבוצה, שעלו לתכנים ביותר

תוזר. מיק׳ הנב' של בהנחייתה 1השתתפנ

 מתוך מראש בקפיזה הוכן מפנש וכל בחששות, לוו הראשונים המפגשים

 מראש, שקבענו לסזר כתובים, לזפים נצמזנו תחילה להפתעות. חשש

 נרגענו אס-אט משליטתנו. תצא הקבוצה שמא וחריגה שינוי מכל וחששנו
 לתהליך ואפשרנו יותר, והקשבנו פחות זיברנו ביטחון, רכשנו אנחנו, גם

 אחז כל זו, בזרך עינינו. מול מעצמו ולהתפתח להתרחש צתי1הקב

 ולזכות קש״ו את הקבוצה בפני לפרוס והזזמנות מקום קיבל מהמשתתפים

כולה. הקבוצה של בהתייחסות

 השונים המצבים את לראות לנו אפשרה כמנחות המשותפת עבוזתנו

 האווירה כ׳ לצ״ן חשוב שתינו. בין התחלק הרגשי העומס כאשר בקבוצה

 להראות ובכך הקבוצה בנוכחות רם בקול להתלבט לנו אפשרה בקבוצה

טובה. תקשורת של "מוזלינג"

 מעצם לכך, מעבר גס ואולי מטרותיה רוב את השיגה הקבוצה מבחינתנו,

 שבהם רגעים היו המשך. כקבוצת בלעזינו להיפגש המשיכו שחבריה העובזה

 שהם כך על אחר מצז וקנאה אחז מצז סיפוק של מעורבים רגשות הרגשנו

 ומה אנחנו איפה עצמנו את שאלנו אלה ברגעים עצמם. בכוחות פועלים

 הקבוצה חברי איך לראות עלינו הקשו המעורבים הרגשות לקבוצה? תרומתנו

 כל של והצמיחה השינוי את לראות יכולנו זאת עם אך זומיננט״ס. להיות הופכים

 נוספות. קבוצות ולהנחות להקים והרצון הכוח את לנו שנתן זבר מהם, אחז

 היא "האס הזאת?", הקבוצה מ׳ "של עצמנו: את ששאלנו לשאלה בתשובה

 אחז. "אבא" אין לקבוצה כ׳ לענות אפשר עצמה?" הקבוצה חברי של או שלנו

 כל שהתפתחו לזינמיקות בהתאם שלהם, ופעם שלנו פעם ה״תה הקבוצה
"שלם". יחז ה״נו חוזשיס כמה שבמשך הוא בספק, עומז שאינו מה מפגש.
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מבוא

 של תהליך חוות גירושין. הליכי בעקבות מעבר בתהליכי הגתצאות משפחות

 ויוצר קש״ם מעורר המעבר רחבות. פסיכו-סוציאליות השלכות בעל משבר
וצמיחה. שינוי מזמן גם אך משבר.

 אינמנסיבית היא המשפחות. עם זין לסזר׳ סעז. כפקיזות עבוזתנו

 מגיעות המשפחות הטיפול. ובתחומי בזמן מוגבלות אנו אולם ומשמעותית.

 ועם המשפט, בבית או רבני זין בבית לגירושין תיק פתיחת בעקבות אלינו

 בהמשך הקושי עם מתמוזזות אנו ההמלצות ומתן התסקיר גיבוש תום

 וההתמוזזויות השינויים עקב העולים לצרכים מענה ובמתן המשפחות ליווי

 במספר לעלייה עזות אנו והגירושין. הפרזה משבר רקע על החזשות
 הרצון לצז וגוברים. ההולכים ולצרכים הגירושין במעבר הנמצאות המשפחות

 לרוב, המשפטי. ההליך וסיום הגירושין הליך תום עם מענה. ולקבל לפתרם

 אלו והן והמשפחה הבית מטלות מרב את עצמן על הנוטלות אלו הן הנשים

לתמיכתנו. ופונות לצמיחה ורצון שינוי הליכי עם המתמוזזות

136



 והן משלימה טיפול כזרך הן הקבוצתי, בטיפול והכהה הבנה מתוך

 לס״ע העשוי טיפול׳ וכמענה התערבות כזרך רא״תו ומתוך כאלטרנטיבה.

 היומיומי, בתפקוזם יותר טוב ולהתמוזז כוחות לאטוף להתארגן, לנשים

אורנית. ב״שוב משמורניות גרושות לנשים קבוצה להקים בחרנו

 תוך הקבוצה הוקמה ממיינים, ראיונות ועריכת ופרסום שיווק תהליכי לאחר

 במהלך שינויים עברה הקבוצה החלטות. קבלת של מבוקר תהליך כז׳

 זכינו צרכים ובזיקת הקבוצה הקמת רעיון של והשיווק הפרסום עם עבוזתה.

 31כ- אצלנו ונערמו בה, להשתתף רצון הבעת של ולתגובות רבה להיענות

 מתאימות. נמצאו ואף בקבוצה להשתתף רצון שהביעו נשים של שמות

 בקבוצה השתתפו עבוזתה, ותחילת הקבוצה הקמת עם הראיונות, שלב בסיום

 והיוו שהתמיזו חברות לשלוש הקבוצה הצטמצמה ובסופה חברות. שמונה

 בין והן המשתתפות בין הן ומפרה, נעימה זינמיקה התפתחה בקבוצה קבוצה.

 וכתורמת. כמוצלחת זו קבוצה החברות סיכמו ובסופה, למנחות, המשתתפות

 הקבוצה חברות עם שיחות כמה וערכנו עצמנו את בזקנו עבוזתנו במהלך

 לעצם קבוצתית עבוזה שבין לקשר ונחשפנו בפוטנציה, הקבוצה וחברות בפועל

 בכתיבתנו לכן, מכך. המשתמע כל על קטן, קהילתי "שוב במסגרת פועלה

 ב״שוב במעבר" "משפחות בנושא קבוצה הקמת של בנושא להתמקז החלטנו
 התייחסות תוך זה. שבתהליך החסרונות ואת היתרונות את לבחון קטן; קהילתי

והשלכותיו. מאפייניו כל על קטן, קהילתי "שוב בתוך להפעלתו

 להקמת הרציונל
ומטרותיה הקבוצה

 בעל״ה נתקלות אנו באורנית, זין לסזר׳ סעז כפקיזות עבוזתנו במסגרת
 המסגרת את ולפרק להיפרז המחליטים הזוגות במספר וגוברת הולכת

 משבר. ואף שינוי המשפחה עוברת זה שינוי בעקבות יחז. שבנו המשפחתית

 עבור גזול משבר גס אך סטטיסטית מבחינה נורמטיבי אירוע הס גירושין

 גרושות אימהות של הגירה של תופעה ק״מת בנוסף, ומשפחות. יחיזיס
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 כתוצאה נוחות ש?، תסיבות כלל בזרך נירושין, תהליך ב״קבות לאורנית

יותר. נוחים זיון־ תנאי או משפחה בני במחיצת למר מרצון

 עזרה, מתן של זה בנושא רבות עוסקות עצמנו את מצאנו השוטפת בעבוזתנו

 הטיפול כ׳ והבנה הכרה מתוך גרושות. לאימהות פרטני באופן ٧ו״עו תמיכה

 לפתח החלטנו הפרטני, במפגש ניתנים שאינם ויתרונות מענים מספק הקבוצתי

 הבין־איש׳. ההיבט על מושם הזגש הפרטני בטיפול אס זו. טיפול זרך ולהפעיל

 הזזית. והפריה למיזה הקבוצה, חברי שאר עם התחלקות מאפשרת הקבוצה

 נותנים אנו הקבוצה ובמסגרת אנפין בזעיר כתברה משמשת אף הקבוצה
 הקבוצה (.1979 )בנימין, בו-זמנית אנשים ליותר תועלת ומפיקים טיפול

 התמוזזות קש" בשל לטיפול הנזקקים לאנשים לעזרה מזיום משמשת
 מושלמת סביבה מהווה הקבוצה ח״הס. של שונים בשלבים שונות בסוגיות

 והשתתפויות, חברתיות מיומנויות לפיתוח הזזית. לעזרה המוזעות, להעלאת

 בקבוצה אחרים. על אפקטיבית בהשפעה ולהתנסות בעיות פתרון לתרגול
 והיכולת השיתוף את ולהנחיל ערך בעלי תפקיזיס למלא מאפשרת קטנה
(.1997 )רוזנווסר, הזזית העצמה של בתהליך ולהיעזר לעזור

 מגילו׳ ופחז שכנות נשים בפני מהיחשפות חששות סביב היסוסים עלו

 תחושה יצרה אורנית תושבות היו כולן שהחברות העובזה עצם סוזות.

 להיפגש הקבוצה חברות עשויות שבהן הרבות המפגש נקוזות מחנק. של

 לכך ובטוח. חופשי מקום לעצמן לפתח למשתתפות אפשרה לא ביוס-יוס
 חינוך )אשת תפקיזיס כפל בעלות נשים בקבוצה שהיו העובזה התווספה

 המשתתפות מקרב תלמיזה(. של אימא לצז בקבוצה יושבת עצמה מצאה

 תושבות שאינן מהאזור נשים אליה ולצרף הקבוצה להרחבת הבקשה עלתה

 יתר מחשיפת חשש היה ולגוון. החברות מעגל את להרחיב ובכך אורנית

 ובזרך אורנית תושבות שכולן העובזה עקב מחנק תחושת באוויר וריחפה

 לבקשה נענינו למצוקה הבנה מתוך זו. עם זו ונפגשות מכירות אחרת או זו

 נשים לג״ס בניסיון הסמוכים ביישובים שיווקה תוך הקבוצה להרחבת ופעלנו

 נכון שלא אמונה מתוך הקבוצה את להפעיל המשכנו כך בתוך נוספות.
 ותוך שק״ם מה את לתחזק עזיף אס כ׳ מחזש, ולהקימה אותה לסגור יהיה

 של לטקטיקה מתייחס (Anderson. 1993) אנזרסון ולהרחיב. להוסיף כז׳

 להגזילה, ושואפים גוזלה עם שלמים שאינם ואף קבוצה המקימים מנחים

 במהלך ולהרחיבה שנקבע בזמן לפתוח אחרות או אלו מסיבות מחליטים

 לקבוצה משזר המנחה שכך וטוען זו זרך על חולק )שם( אנזרסון הזמן.
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 והקבוצה מהקבוצה פובשים חברים שבמקביל יוצצ וצז מושלמות מוסב

 בהליך צפימ בעבוזתנו ואכן, הראשונות. הפגישות במהלך כבב מיזלזלת

 חבבות להצטבפות החבבות של בציפייה שלווו המפגשים, ניהול לאובך כזה.

 לבסוף והצטמצמה. הלכה והקבוצה חבבות של פבישה חלה חדשות,

 "מפגשי אורו לכל שיש. מה עם ולהתמוזז החיפוש את צור٧ל החלטנו

 מוזעות מתוך וזאת כמתוכנן. הקבוצה את לקייס המשכנו ההתלבטות"

 הקבוצה לחברות שיזרנו זה. ראשוני בשלב הקבוצה של האחזקה לחשיבות

 ממשיכות. אנחנו הקבוצה, את ולהגזיל לשנות והכוונה ההתלבטויות שלמרות

 FouLkes), וקביעות יציבות ביטחון, של תחושה להן להעניק רצון מתוך פעלנו

 האישי שמעמזן מנשים הורכבה שהקבוצה העובזה לאור במיוחז ז(, 964

 מיזה להן לשזר רצינו קבוצה. חברות של נטישה חוו כך על ונוסף התערער

 התנהלו אלה שמפגשים לציין יש נתונות. היו שבו הבלבול בתוך יציבות של

 למי להתייחס המפגשים לאורך השתזלנו למשתתפות. ותורם מפרה באופן

 על מראש המשתתפות הוזיעו כלל )בזרך נמצא שלא למי ולא שנמצא

 בשלב שחסר. מה את ולא שיש מה את להזגיש כוונה מתוך וזאת היעזרות(,

 שיש. במה ולהתמקז בחיפושים לעצור החלטנו השישית, בפגישה מסוים,

 משתתפות שלוש של קבוצה עם ונשארנו נוספות נשים שתי פרשו זה בשלב
 מחויבות, הרגישה התמיזה, הקבוצה יחז. ולעבוז להמשיך עז רצון שהביעו

 לאינטימיות הגיעה הקבוצה נתרמה. ואף מעצמה תרמה מהחברות אחת וכל
 ל- מלכתחילה שנקבע המפגשים, מספר החברות, בקשת ובעקבות גבוהה

.16ל- ,הוארך 12

 והנסיבות מהגורמים חלק על מצביעים (Cohen & Rice, 1995) ורייס כהן

 אינטרסים ניגוז מראים הם השאר בין קטנה. להישאר לקבוצה שתורמים

 יש כך על נוסף וכן'. הקבוצה בשיווק קושי בא, שממנו למוסז המטפל בין

 מהקמת חרזה לחוות עלולים אך פרטני בטיפול היטב שמנוסים מטפלים

 כשקבוצה לכן, קבוצתיים. תהליכים לאימו؟ ז؛ה גזולה טיפולית קבוצה

 בהזרגה יותר קשה נעשה הקבוצה בתוך פרטני טיפול להתמלא, מתחילה

 הקבוצתי. התהליך למען לפרט שקורים תהליכים על לוותר תייב והמטפל
 בעזינות מעכב במוזע...( תמיז )ולא עצמו את מוצא המטפל הללו בתנאים

 הביעו הקבוצה בסיום להתמלא. מתחילה כשהיא הקבוצה צמיחת את

 שלוש של שהגוזל ציינו ואף שעברו מהתהליך מלאה רצון שביעות החברות

 אף אחת חברה להן. תרם אף אלא להן, הפריע שלא בלבז זו לא משתתפות,
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 בקבוצה מאשר יותר בטוח הברישה משתחפות שלוש של שבקבוצה צ״נה

 שחברי החצ״רים )שם(. ור״ס כהן אצל מצאנו לכך סימוכין יותר. הרחבה

 מחשש מסוים בשלב הקבוצה להרחבת כלל בזרך מתרחבים קטנה קבוצה

 להנחות להמשיך אם רבות התלבטנו ננבוזתנו לאורך באינטימיות. לפגיננה

 לגבי למשתתפות. הקבוצה של התרומה לגבי משתתפות: שלוש בת קבוצה

 ספק. לנו אין "וברת. שהיא התהליכים ולגבי כזו קבוצה שבהנח״ת היעילות

 טיפולית כקבוצה פ״לה היא בלבז, משתתפות שלוש מנתה הקבוצה כ׳ שאף

 המצויים יותר או אנשים "שני כגון: שמצאנו. הקבוצה הגזרות כל על וענתה
 ומושפע זולתו על משפיע אזם שכל כזה באופן זה עם זה באינטראקציה

 ההופכים זה עם זה קשרים בעלי פרטים של אוסף היא "קבוצה או מחנו".

 רוזנווסר שמביאה נוספות והגזרות משמעותי" באורח בזה זה לתלויים אותם
הקבוצה. גוזל משמעות בנושא מתז״נים רבים תיאורסיקנים (.1997)

 הכלל "נכון". והרכב "נכון" גוזל בכלל ק״ם אם מסופק (1979) בנימין

 יותר לצרף מוטב ספק, יש שכאשר אומר הגוזל. בענ״ן לעצמו שקבע

 חברים. ונשירת היעזרויות בחשבון מביא הוא פחות. מאשר משתתפים

 כישורים פיתוח היא הקבוצה ממטרות אחת שאם ומצ״ן מרחיב )שם( בנימין

 משתתפים של מינימלי מספר זרוש הזז״ם, ומגעים אישית בין לתקשורת

 גזול מספיק מספר זאת ועם להתקיים. יוכלו אמנם זה מסוג שמגעים כז׳
 בכיסאו לאחור להישען לפעם מפעם לעצמו להרשות יוכל אחז שכל כז׳

 תיפגע הקבוצה שפעילות בלי האחרים, של הגומלין תגובות אחר ולעקוב

מכך. כתוצאה

 לשבעה שנ״ם בין נעות הקטנות הקבוצות רוב כ׳ מצ״נת (1997) רוזנווסר

 גזולה אך מאוז. חשובה תכונה אינו כשלעצמו הקבוצה גוזל וכי חברים
 שבזרך מצ״נת היא הקבוצה. של אחרים היבטים על העקיפה השפעתו

 כיוון אנשים. שלושה של מינימלי מצירוף כנוצרת קבוצה לראות מקובל כלל

 קבוצתיים תהליכים לכמה ביטוי אפשרות נותן ממנו גזול או כזה הרכב שרק
 ומיעוט, רוב יחסי בקואליציה. התארגנות מנהיגות, הופעת למשל כמו טיפוסיים,

 אנו אך עמוקים. ולתכנים לאינטימיות הגיעה הקבוצה אמנם ועוז. חברתי ٧לח

 להתרחש היה שעשוי מתהליך באופיו שונה שעברו הקבוצתי שהתהליך סבורות

 תהליך של לקיומו כ׳ טוען (Fulkerson, 1981) פולקרסון גזולה. בקבוצה

 לחמישה מתחת קטנות בקבוצות לפחות. חברים חמישה זרושים קבוצת׳

 בקשר ומתמקזים קבוצתית בהישרזות עסוקים החברים לטענתו. משתתפים,
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 צמתים الال במקום מות 0 الال מתבססת האינטימיות ואז סיפול׳ פבסז׳

 (1979) בנימין שונה. הזינמיקה קסנה בקבוצה החבבים. בין ותקביות קביס״ם

 מספבם הקבוצה. של נ״ן٧ה מוקז הם עצמם המשתתפים באשה כ׳ מצ״ן

 ٢שמחו אנשים הוא ההתעניינות שמוקז במקבה מאשב יותב קסן להיות צביך
 ובשל ולכיזותה קוסנה בשל כ׳ "תכן המשתתפים(. של ׳לזיהם )כמו לקבוצה

 יותר מעמיק באופן ולהתייחס מהמשתתפות ואחת אחת לכל להגיע האפשרות

עמוקים. ולתכנים לאינטימיות להגיע זו קבוצה הצליחה למצוקותיה,

 קהילתי ב״שוב הקבוצה שבהפעלת והחסרונות היתרונות את להציג ברצוננו

 בשטח מגורים צפיפות כגון: ׳חוז״ם מאפיינים קטן קהילתי ל״שוב קטן.

 ללא "משפחה תחושת התושבים, בין רבות מפגש נקוזות מוגזר, גיאוגרפי

 מקצוע בעל גם להיות יכול )הורה אחז לאזם תפקיזים ריבו׳ סוזות".

 יכול הוא זאת, עם החוצה. ٧לפרו ורצון ומחנק צפיפות הרגשת ב״שוב(,

 לסמוך. מ׳ על ויש אות׳ ועוטפים ל׳ שזואגים ותחושה ביטחון תחושת להקנות

 שבו מצב תפקיזים. בכמה משמש מקצוע׳ עובז קטן קהילתי ב״שוב כן, כמו

 להרגשת להביא עשוי הקבוצה, מנחות גם הן פרטניות סוציאליות עובזות

 מהחברים פתיחות למנוע עלול אך אחז, מצז ומעורבות פתיחות ביטחון,

 אחר. מצז מוקזם, יזע בשל זילמות בפני לעתים המנחות את ולהעמיז
אופייניים: בקשיים כרוכה קטן קהילתי "שוב בתוך קבוצה הקמת

 מאפשר אינו ב״שוב הרבים המזזמנים המפגש מקומות של קיומם .1

 בטוחים בה ולהרגיש בקבוצה אנונימיים חברים להיות למשתתפים
מבוכה. ליז׳ להביאם ועשוי וחופשיים,

 על נוסף תפקיז כבעל מוכר יהיה שאזס גזולה סבירות יש קטן ב״שוב .2

 .٧לרוע לו להיות עלולה זו חוקזמת היכרות ולעתים קבוצה, חבר היותו
 שבה בקבוצה חברה עצמה מצאה חינוך אשת למשל, בקבוצתנו,

 לעשות מסוגלת ה״תה לא זו משתתפת שלה. תלמיז של הורה משתתף
פרישה. על והוזיעה העניין לצורך הפרזה

 קשות מתחושות המשתתף מתרוקן שזרכו מ؟ל משמשת קבוצה .3

 אישית התפתחות לו המאפשר זבר אותו, המלוות לא-נעימות ומחוויות

 של ביתרונותיו פוגם הזבר קטן. ב״שוב פועלת כשהקבוצה וגזילה.

 כך על פרנואיזיות, תחושות המשתתף אצל מעורר שהוא בכך המכל

 זו תמושה מקום. בכל ٧יופ שלו הפרטי ושה"מכל" סוזיותו תישמר שלא

ולהתנקות. מלהיחשף המשתתפים את מעכבת
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 שחרור שי תחושה הגירושין בעקבות כיי ٦בזר מבטאות גרושות נשים .4

 ייוותן עיויה הנישואין, בת" אותן שאפיינה מחנק תחושת אותה ממחנק.

 הטיפויית. בקבוצה ביטוי ייז׳ ויבוא קטן, ב״שוב במגוריהן כגרושות,

 ה״שוב יכותי׳ ٧מחו אי ופריצה עצמי מרחב זה בשיב מחפשות הנשים

 המחנק. תחושת עי נוטף ויפתיחות. אישיותית יהתפתחות כטמי

 יהתחזק העיויות וסגירות, בזיזות שי תחושות זה בשיב חשות נשים

 יסייע עשויה קטנה קבוצה זאת, עם קטן. ביישוב מצומצמת בקבוצה

 שעשויות והכיה, תמיכה חמימות, ביטחון, הרגשת מעניקה שהיא בכך
ויחזק. יעטוף

 בו ורואות גירושיהן יאחר אורנית ב״שוב יגור עוברות רבות נשים כאמור,

 באי- רבות פעמים ונמצאות שהתגרשו ב1ה״ש תושבות גם מעבר. מקום
 עי קהיית׳, כ״שוב אופיו עצם ארעי. מקום בו רואות הן אף כיכיית. וזאות

 מעמיז מחיה, תנאי שי גבוהה ועיות מהמרכז ריחוק כגון מכך, המשתמע כי

 יחוסר מביאה זו ארעיות תחושת וארעיות. התיבטות בתחושת רבות נשים

 בתהייך איו נשים שמיווה המעבר יתחושת ומתווספת ימקוס ש״כות

 ישמש שאמורה יקבוצה, הנשים מגיעות איו תחושות עם שיהן. הגירושין

 עשויה היא מספרית, מבחינה יציבה אינה הקבוצה אס ויציב. בטוח מקום

הביטחון. וחוסר הארעיות תחושת את יהעציס

 מאוז בויסת בצורה עיה הווזאות וחוסר הארעיות ענ״ן שינו, בקבוצה

 בבית שנים כמה כבר מתגוררת הנשים אחת יזוגמה, משמעותי. נושא והיווה

 יקבי עשויה היא נתון רגע ובכי ימכירה, אותו מעמיז ישעבר שבעיה

 האס - וזאות חוסר שי במצב אותה מעחיז זה זבר יפנותו. שעייה הוזעה

 מזווזות"... עי "יחיות או ראו״ם, בתנאים בו ויהתגורר הבית את ٧ישפ

 מתגוררת עז״ן אותה משאיר מה עצמה עם יברר החיה אחרת אישה

יו. ٧מחו נמצאים היום שעות רוב ייזיה וגס היא שגס בזמן ב״שוב,

 קטנה, קבוצה היותה בשי זווקא שנוצרה, הטיפויית הקבוצה זעתנו, יעניות

 הסגירות הבזיזות, יתחושות מענה שחיפשו נשים יאותן בטוח מקום היוותה

הווזאות. וחוסר
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 אך טיפוליות, להיות יכולות שהוא גוזל מכל פסיכו-תרפויטיות קבוצות

 קטנה נחשבת כלל ٦בזב היא חבבים, מחמישה פחות כוללת הקבוצה אם

 מחקר א׳, שראינו, כפי יותר. נזולות שבקבוצות מזו שונה שלה והזינמיקה

 המנחים רוב זאת ולמרות טיפוליות, פחות הן כאלה שקבוצות המראה

משתתפים. חמישה ל٧מ המכילות קבוצות עם לעבוז מעזיפים

 מעזיפים. שהיו ממה יותר קטנות קבוצות עם עובזים רבים מנחים בפועל,

 את לראות ונוכחנו הזעות, לכל קטנה, בקבוצה התנסינו כמנחות אנו גם
נשים. שלוש בת בקבוצתנו המיוחזת הזינמיקה

 שעלולים קטנה טיפולית קבוצה של המאפיינים את מסכם (1993) אנזרסון
הטיפולי: הקבוצתי לתהליך להפריע

 המטפל, שמציג ולסגנון למיקוז למיומנות, ההנחיה, לגישת קשר בלי .1

 הקבוצה בתוך שנעשה פרטני טיפול לכיוון נוטה קטנות בקבוצות הטיפול

 לבין בינם מאשר המנחה עם יותר לתקשר נוטים הקבוצה חברי עצמה.

עצמם.

 עצמם. לבין בינם קונפליקט של מביטויים להימנע נוטים הקבוצה חברי .2

תתפרק. שהקבוצה מפחז ונעימים פסיביים להיות נוטים הס

 הם הקבוצה. את בקלות לעזוב יכולים שאינם להאמין נוטים החברים .3
 המנחה. ושל הקבוצה חברי של ברווחתם תפגע שעזיבתם חוששים

 תחושה וה״תה פגישה, לכל בהתמזה הנשים הגיעו שהנתינו בקבוצה

 עלול הזבר הקבוצה. של לתחזוקה מסוימת אחריות נושאת אחת שכל
 לח" המקבילות תחושות - להחליט חופש וחוסר מחנק תחושת לגרוס

הנישואין.

A נתפסים המפגשים שלילית. קבוצתית בתזמית להחזיק נוטים החברים 

 רווחתם על לשמירה ٧נחו או מספק נחשק, כזבר ולא כחובה בעיניהם

 בהתחלה, רק קבוצתנו את אפ״נה זו שנטייה לצ״ן, עלינו הנפשית.

 ותחושת חשק יותר עם לפעם מפעם באו המשתתפות ולתחושתנו
לקבוצה. חיובית תזמית "חוס מתוך סיפוק,

 עלולה הקבוצה התלכזות יותר. וזומיננט׳ פעיל להיות נוטה המנחה .5

 של הפרטניים צרכיהס את לרצות מנסה שהמנחה כיוון להיזחות
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 ותסכול לחבר חבר בין אינסראקציות ٧איחו חשבון על החבריס

 ולעחיס המנחה. לבז. המנחה מ٧ לתקשר החברים של ניסיונותיהם

 בעיות לפתור ומנסים עצות לשאת נוסיס בקבוצה, מסוימים חברים

 חשנו בתחילתה שלנו בקבוצה האמפתיה". "כאבי את לשאת במקום

 עצמנו על עבוזה בעקבות אך יותר, אקסיביות להיות שעלינו כמנחות

 הבמה את תפסה ובמקומה פחות בלסה נוכחותנו לפנישה מפרישה

 וניסו לזו זו עצות להשיא הרבו הן עצמן. הנשים בין האינסראקציה

רעותה. של בעיותיה את אחת לפתור
 כשהם החברים, של וקונפליקם ביקורת של ביסויים למנוע נוסה המנחה .6

בקבוצה. לעלות עשויים
 ועם ההנחיה עם ותסכול אכזבה של ברשות יותר לחוות נוסה המנחה .7

 ונעימה מספקת כסיפולית, נחווית לא הקבוצה הנחיית הקבוצה. חברי

ממנה. מצופה שהיה כפי

 הנחיית לרבי אמביוולנסיות תחושות היו המנחות שלנו לומר, אפשר

 זו קבוצה האס קבוצה, זו האס בשאלות לעסוק הרבינו תחילה הקבוצה.

 לה שייחלנו לקבוצה קבוצתנו את השווינו כן. כמו וכו'. כסיפולית נחשבת

 לפרישה, ומפרישה ויתרנו, ולא יזייס הרמנו לא זאת למרות מלכתחילה.

 זעתנו ולעניות ובתפוקותיה, בקבוצה להאמין התחלנו הפרקסיקוס, בסיוע
 להצלחת שתרם זבר הקבוצה, לחברות רם זו פנימית תחושה העברנו אף

הכול. ככלות הקבוצה

 על להתרבר שאפשר הביסחון את הקבוצתי ללא-מוזע שתרמנו ייתכן
 אינה החיים( חוויות )ובאנלוריה: שהקבוצה אכזבות על הסתרלות, קשיי

 חזש, זבר ליצור כזי להילחם שיש שלנו, ובציפיות בקריסריוניס עומזת

 הבנייה. לכוחות להתחבר ושיש והמפרקים ההרסניים לכוחות להיכנע שאין

מאליה. מובנת חזשיס חיים ולבניית לרירושין האנלוריה
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 לעבח־ה תשתית זבו: סוף
עתיז־ית

 לגבי מסקנות להסיק בניסיון בונו٧ש התהליך על לאחור מביסות כשאנו

 קסן קהילתי ב״שוב במעבה" "משפחות בנושא עתיזיות סיפוליות קבוצות

 לא כ׳ סבורות אנו העבוזה, לאורך שסקרנו מה לאור וכן אורנית, כמו

 זו מסקנה .١0ק קהילתי ב״שוב גזולה סיפולית קבוצה הקמת תתאפשר

 לצורך מענה ש״תנו אזוריות, קבוצות פיתוח של רעיון לגבש אותנו מובילה

 סוזיות. על בשמירה לצורך וכן והסגירות. הבזיזות גבולות את ٧לפרו

 תוכל 1בק ההנחיה וגס "שובים. כמה של אינסרסיס על תענה אזורית קבוצה

 מה שנ״ס...(, )ולא "שוב מכל אחז מנחה של חיבור באמצעות להתממש

 במקביל, מיישובו. אנשיס לג״ס מנחה כל יניע וגס אזס כוח במשאבי שיחסוך

 לנסיבות בהתאס קסנה סיפולית קבוצה ב״שוב תוקס מסוימים במקרים

מקצועי. זעת ולשיקול
 בין הקבוצה, הקמת של הראשון בשלב קש״ס חווינו עבוזתנו במהלך
 ראשוני בשלב וההתעמקות ההזרכה תהליך לעיל. שצוינו מהסיבות השאר

 התמיכה ללא רבות. לנו ותרם עזר חשיבותו והבנת הקבוצה הקמת של זה

 על מוותרות שה״נו "תכן מהקבוצה, והן מהמנחה הן שקיבלנו והעיזוז
 היא משתתפות שלוש בת קסנה קבוצה שגס ההבנה הקבוצה. הקמת

 הקבוצה זבר של בסופו להמשיך. אותנו וזרבנה אותנו החזיקה קבוצה,

 ברמת גבוהה חשיפה לרמת והגיעו ונהנו, נתרמו המשתתפות יפה, פעלה

 זה מניסיון ושינוי. תהליך עברה בנפרז אחת וכל בזו, זו נעזרו הן התוכן.

 משתתפות שלוש של במסגרת גס קבוצת׳ סיפול לערוך שאפשר למזנו
 בקבוצה ההשתתפות לבסלן. ניתן שלא והצלחות ׳חוזיות לכך ושיש

 והעשרה למיזה הרבה ובעיקר עיזוז תמיכה, לנו סיפקה וההתחלקות

 להמשיך רצון של סעס בנו השאיר שעברנו התהליך האחריס. של מניסיונם
נוספות. קבוצות ולהפעיל
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ז פרק
 ،העברה הע^רה

 בקבוצה נגדית
 גירושיו ילד

וגבר אישה בהנחיית

כהן ואיתמר בדונו איריס

העבודה "שא

 בקבוצת שהתרחשו נגזית, והעברה העברה תהליכי תתוארים זו בעבוזה

 את וגבר. תאישה חורכבת שלה ההנחיה שיחיזת גרושים. להורים ילזים

 הורים הם המנחים שבה משפחתית למסגרת סימולציה זו בקבוצה רואים

 הקבוצה ואחיות". "אחים יחסי ביניהם ומתקיימים ׳לזיהם. הם והמשתתפים

 באים ואלה וזעותיהם, רגשותיהם מחשבותיהם, החיצוני, עולמם את מרכזת

 העובזה בקבוצה. המתרחשים נגזית והעברה העברה בתהליכי ביסו׳ ליז׳

 הזזמנות למשתתפים מספקת ומגבר מאישה מורכבת ההנחיה שיחיזת
 אחז כל כלפי האישיות בחוויות הנוגעים התנהגות וזפוס׳ רגשות להעביר

אבא/אימא(. - )גבר/אישה מהמינים

 הוריהם, גירוש׳ עקב משבר החווים לילזים בהרחבה נת״חס התיאורס׳ במבוא

נגזית". ו"העברה "העברה" ובמושגים הקבוצתי הסיפול של ברציונל
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תיאורטי מבוא

 המערכת את מערערים הם שכן ולילדים, להורים קשה משבר הם גירושין

 ולהעניק והנפשיים הגופניים צרכיהם את לילזים לספק האמורה המשפחתית

 הילזים. אצל קשות רגשיות תגובות וביטחון. הגנה תמיכה, תחושות להם

 הן קוגניטיבית, האינטלקטואלית-1 הרגשית החברתית, בהסתגלותם קש״ם
(.1990 )סמילנסק׳, לגירושין הנלוות שכיחות תופעות

 גיל בכל ועוצמתן. תגובותיו איכות על משפיע הוריו גירוש׳ בעת הילז של גילו

 ככל הילז. נמצא שבו ההתפתחות׳ לשלב בהתאם אופייניים תגובה זפוס׳ יש
 (.1987 ופלשר, )א״לון למצוקתו הביסו׳ יותר גלו׳ כן יותר, צעיר שהילז

 את המ^גתו אופן על משפיעה בגיל העל״ה עם 1היל של הכרתו התפתחות

 הזה בגיל ילז אגוצנטרית. תפיסה בילז ק״מת עז״ן 9־6 בגילאי הגירושין.

 הורה - הורה במשולש היא שההתרחשות ומבין ההורים בין בעימותים מבחין

 וכי הוריו בין למריבה גרם שעשה רע שמשהו מאמין הוא לרוב כ׳ אם ילז. -

 הגירושין עקב ההורים של הנפשית המצוקה בין קושר הוא לגירושין. הביאה זו

 משהו לעשות עליו כ׳ מניח הוא כן על עת. באותה עצמו שלו ההתנהגות לבין

 הוא כאילו ההורים כלפי מתנהג הוא לעתים טוב. יותר ירגיש שההורה כז׳

 המרחק את לתפוס נטייתם הוא זה בגיל ילזים של נוסף מאפ״ן הורה. עצמו

 בינם שנוצר למרחק שגרמו חשים הס לזה. זה כחופפיס הפיזי והמרחק הרגשי

 את לבקר ההורה שרצון ההנחה על מבוססת גס תפיסתם שעזב. ההורה לבין

אושר. לו לגרוס הילז ביכולת ורק אך תלוי הילז

 הבין־אישית. לרמה האישית הרמה בין להבחין מצליח הילז 12-9 בגילאי

 את ולתפוס פנימיות ומחשבות רגשות בין להבחין יותר גל10מ הוא

 אינס וכי השתנו שהוריו מבין הילז הוריו. ביחסי הפנימיים הקונפליקטים

 הוא השינוי. סיבת את מבין אינו אך זה, כלפי זה חיוב״ס רגשות עוז מרגישים

 שניהם, או ההורים, אחז אס לתיקון וניתנים הפיכים אלה שינו״ס כ׳ מאמין
 הילז הזה בגיל בכך. ירצה באמת או זאת לעשות מאמצים מספיק יעשה

 הוא הוריו, בין לתווך עליו כ׳ מרגיש הוא בנאמנויות. לקונפליקט במיוחז רגיש
 את רק להס להראות ומבקש ועצב, כעס של רגשות מהוריו להסתיר נוטה

(.1990 )סמילנסק׳, וחיוביים חביבים היותר צזזיו
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 ”"רזומות השפעות הגירושין שלמשבר מציינות (1987) ופלשר איילון

 התפתחותו. של פגיע לשלב מניע הילז כאשר שנים, לאחר להופיע שעלולות

 לאחר אף השפעה למשבר שיש נילה (Werstein (2סס2של אורך מחקר

 של אישיים טיפולים על-סמך לראות, נוכחו זו עבוזה כותבי שנים. 25

 משפיע המאורע כי הוריהם, גירושי חוויית את בילזותם שעברו מבוגרים

 קרוב טיפולית התערבות אחריו. רבות שנים אף והתנהגותם תגובותיהם על

 חיסון, של למטרות המשבר, עם להתמוזז לסייע נועזה הגירושין למשבר

גלויים. בקשיים וטיפול עתיזיות הפרעות מניעת

בילדים קבוצת׳ טיפול
 הטיפול היא הגירושין משבר סביב טיפולית להתערבות הטכניקות אחת

 בסיסית, חברתית מסגרת היא המשפחתית הקטנה הקבוצה הקבוצתי.

 ואת אישיותו את מעצב הוא בתוכה גזל. הוא ובה האזם נולז שלתוכה

 הופכים מכן לאחר הזזית. והתייחסות אמפתיה אינטימיות, לפתח יכולותיו
 ויחז גומלין ביחסי הילז בא שעמן המשמעותיות לזמויות הילז. של גילו בני

 לאחרים. השוואה באמצעות עצמם על לומזים ילזים מתפתח. הוא איתן
 התשתית להיות הופכת החברתית" ב"מראה הילז אל המשתקפת הזמות

 בקבוצה ושותפות השתייכות של חיובית חוויה שלו. העצמי הזימוי לבניית

 של העקום" ב"ראי שהשתבש זימוי לתיקוני ערך רבות הזזמנויות מעניקה

גירושין. קרי טראומתיים, חיים מאורעות

 של תחושות לחבריה מעניקים בקבוצה ושיתוף משיכה קרבה, של יחסים

 את לשתף הנכונות את ביחיז מחזקים אלה מעין רגשות ושייכות. ביטחון

 המשתתפים של המצומצם המספר וברגשותיו. בזעותיו במחשבותיו, האחרים

 בהקשבה, ולזכות ניכרת במיזה עצמו את לבטא מהם אחז לכל מאפשר

 הילז מקבל האחר של לסיפור הקשבה כזי תוך ובהיענות. בהתייחסות
 בהשוואה תגובותיו את מוזז הוא זופן. יוצא או חריג שאינו כך על אישור

 של התחושה עצמו. את להעריך יכולת בהזרגה ומפתח חבריו לתגובות

 גס זו קשיים. על להתגבר שאפשר והוכחה עיזוז מספקת הגורל שותפות

 בבחינת ולהתאמן יותר מוחשית בצורה הגירושין בתהליך להתבונן הזזמנות
ובחשיבה. בהרגשה בהתנהגות הולמת תגובה
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 מקור עיקריות: מטרות כמה יש בקבוצות ל״בוזה (,1990) סמילנסק׳ לפי

 מראה, והחברתי, הרגשי בתחוס ال1׳0 תמיכה. חבו־תית, השוואה מידע,

 ומסגרת רגשות ביטוי המאפשרת מסגרת מלחציס, מקלט לחיקו׳, זגמיס

להתנסות.

 השוואתה היא הקבוצה של הטיפולית יכולתה את להמשיג אחרת זרך

 האווירה את לילזיהן מספקות בריאות משפחות המשפחתית. למסגרת

 בח״ס. ולהתקזס מההורים זיפרנציאציה לעשות להס המאפשרת המחזיקה

 נעשית המשפחתי המשקל שיווי על שמירה מפתולוגיה, הסובלות למשפחות
 ולהגיע להתפתח ליחיז מתאפשר לא כזה במצב עצמה. בפני מטרה

אישית. למובחנות
 זומה קבוצת׳ טיפול של סיטואציה כ׳ טוען (CoSon, 1985) קולסון

 כמה שמייצגים שונים אנשים כמה של נוכחות משפחתית. למסגרת מאוז

 משפחתית, זינמיקה של התפתחות מזרזת שונים משפחתיים תפקיזים

 הקרבה ٦זר הקבוצה על לשמור וצורך נאמנויות של קונפליקטים כולל

 התבניות התפתחות את מגבירה ואישה גבר של משותפת הנחיה עצמית.

 חושך האחז נוגזים: כוחות שני בקבוצה יש במשפחה, כמו המשפחתיות.

 של והביטחון הנוחות על שמירה של לכיוון - והשני והבשלה, גזילה של לכיוון

 ביכולתה הוא הקבוצה של המרפא הכוח שינוי. לכל התנגזות זרך החברים
 הן שבה לסיטואציה ביותר הזומה טיפולי במצב היחיז של בבעיות לטפל

התהוו.

 להורים בילזים קבוצת׳ לטיפול רבים מוזלים מתארות (1994) ורינצלר אנז׳

 Kalter. 1994): קטלר של הוא לפיו לעבוז שבחרנו העבוזה מוזל גרושים.

 גרושים להורים ילזים בקבוצת ואישה גבר הם המנחים זה, מוזל לפי (.50

 ומטרתה ילזים שבעה עז ארבעה כוללת הקבוצה יסוזי. ספר בית בגיל

 הטכניקות המשבר. עם הילזים של ההתמוזזות זרכי מגוון את להרחיב

 ביטוי לתת לילזים המאפשרות מגוונות משחק בפעילויות שימוש של הן

המשחק. באמצעות בעקיפין, ולמחשבותיהס לרגשותיהם

 התהליכים מהם לברר ם1מק יש הטיפולית, המסגרת שהוגזרה לאחר
 Winnicott), וויניקוס הטיפולי. התהליך קיום את המאפשרים הפסיכולוגיים

 בהתפתחות אם־ילז הקשר של המיוחזת המשמעות על מזבר (1971

 הניסיונות את מבטא מע^ר אובייקט שטבע המושג האזם. של הנפשית

פנימי אינו האובייקט האובייקט. של מנטלי מושג ליצור התינוק של הראשוניים
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 וויניקוס האילוזיה. לבין המציאות בין מתק״ם הוא בלבז. חיצוני או בלבז

 מהחלל צומחת המעבבית התופונה במעבר. התנהגות הזה לעולם קורא

שמאפשר מה (.Potent Space) בינ״ם מרחב המכונה לתינוק, האם שבין

 ההחזקה. לתינוק. האם שעושה ההחזקה היא הזה הביניים מרחב יצירת את

 היכולת את לפתח לתינוק מאפשרים המעבר ואוב״קט הביניים מרחב

 החיצונית. למציאות הפנימית המציאות שבין המשקל שיווי על לשחור

 שבו הביניים מרחב להיות שהופכת הקבוצה. של למהות מוביל זה קשר

 ולמנחים כשלקבוצה החיצונית. המציאות מול הפנימי עולמו את הילז בוזק

 ביון מצביע שעליה נוספת פונקציה נכנסת זה לתוך מחזיקה. פונקציה יש

(Bion) - הכלה (Containing.) ٦בתו הקבוצתי. בסיפול מרפאה כפונקציה 
 והעברה העברה של פסיכולונ״ס תהליכים מתרחשים ה"מכל" של המסגרת

 נובעת בילז מסיפול הימנעות כ׳ סברה ז( 978) פרויז אנה כ׳ נציין נגזית.

 את ומרחיק המרתיע בו, מהסיפול העולים הלא-ברורים הרגשות מעומס

 מתבטא הטיפולית בסיטואציה העולים הרגשות מכלול בכך. העוסקים אלה

נגרית. והעברה העברה במושגים

העברה

 בלתי- אזיפליות משאלות של כהתקה נתפסת ההעברה בפסיכואנליזה,

 הלא-פתור הקונפליקט פתרון. להן למצוא במטרה המטפל, אל חוזעות
 או שליטה ללא ושוב שוב ביטוי ליז׳ ובא הטיפולית הסיטואציה בתוך חוזר

 ובנ״ת הקונפליקט תיאור לפתרון. סוף-סוף להגיע כז׳ המטופל מצז מוזעות

 המטופל על המתבונן המטפל של והתיאוריה החוויה על מתבססים הפירוש

המטופל. של הסובייקטיבית לחוויה ביטוי מהווים ואינם ,٧מבחו

 בלתי- בקונפליקטים עוסקת אינה העברה (.Kohut, 1979) קוהוט על־פ׳

 של תקינה התפתחות מנע שאי-סיפוקם מוקזמיס בצרכים אלא פתורים

 הרגרסיבי במצב ומתעצמים עולים אלה צרכים באישיות. מסוימים מבנים

 אישית תופעה אינה שהעברה מכאן פתרון. וזורשים הטיפולי במערך שנוצר

 העברה סוג׳ אחז מטופל יפתח ולכן בין־אישית. תופעה אלא המטופל של

שונים. מטפלים עם שונים

15־1 בגירושין משפחות עם קבוצתית עבודה
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 ת1ותאומ אידיאליזציה השתקפות, העברה: זרב׳ שלוש תגזיר קוהוט

 תלז אזת כל קוהוס, לפי )תירורינג(: השתקפות (.1995 )אוסטרויל,

 תחושה ובעולם. בעצמו מלא וביטחון שלמות של פנימית תחושה כשבתוכו

 שהוא האמונה את לו לתת שיוזעת זיה, מיטיבה בסביבה בלעזית תלויה זו

 המתבונן התינוק כולו. העולם מרכז מבחינתו או הוריו, של העולם מרכז

 שלם שהוא לו המאשר הנכסף, ההתפעלות זיק את בהן רואה אמו בעיני

 של הזה האישור ממנו. בלתי-נפרז חלק והוא העולם במרכז ומצוי ומושלם

 עצמו את לראות אזם יכול שבעזרתה מראה מהווה והשלמות הערך תחושת
 קוהוט קרא צרופה חיוניות של זו לתחושה חיוניות. לחוש ולכן בעולם כרצוי

 )התפעלות, מסביבתו הילז שמקבל ההשתקפות (.2004 )הומינר, נרנזיוזיות

 הילזותית הגרנדיוזיות על הזמן במשך לוותר לו מאפשרת והכרה( אישור

 סביבה נוכח שלו על לעמוז ליכולת לאסרטיביות, אותה ולהפוך הנורמלית

 בהשתקפות חוסר עצמי. וערך חיוניות ולהרניש איתו מסכימה תמיז שלא

 וככל יותר מוקזס שהחסך ככל ומתעצם. שהולך צורך עם הילז את משאיר

 "התמזנות" של מהסונ להשתקפות זקוק המטופל יהיה כך יותר. כרוני שהוא

(.1995 )אוסטרויל, הלא-אני לבין האני בין נבולות בלי

 ניתן שאותו להורה שייך תינוק של שהיותו טוען קוהוט אידיאליזציה:

 הבונה ביטחון בלתי-מעורער, קיומי ביטחון של תחושה בו יוצרת להעריך
 שנותן הורה עם הקשר ויציב. אינטגרטיבי כמשהו העצמי את בהזרנה

 והשאיפות הערכים מערכת את בהזרגה בונה לאידיאליזציה, כזמות עצמו

 זמן מספיק במשך איזיאליזציה של קשר ליצור הצליח שלא ילז הילז. של

 או פתאומית היעלמות ההורה, מות בשל נקטעה האיזיאליזציה או בחייו

 למטופל לאפשר צריך בטיפול חסרה. תהיה עצמיותו אחרת, סיבה בשל

 הולם למענה זכתה שלא שלו, לאיזיאליזציה כמושא המטפל את לקבל

(.2004 )הומינר, בעבר

 זמיון בנקוזות בעיסוק ומתבטא יחסית מאוחר המופיע צורך תאומו":

 צורך המין. אותו בן ההורה לבין בינו כלל בזרך - האחר לבין הפרט שבין

 אס המטפל, זה. ליז זה או יחז זבריס עשיית של חוויות על-יזי מסופק זה

 לחוויה ובחזרה אישור במתן המטופל לצורכי הטיפול במסגרת נענה כן,

 ולחוות איזיאליזציה לעשות לו מאפשר הוא המטופל. של הסובייקטיבית

מתרחשות. כשהן תאומות חוויות במחיצתו
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נגדית העברה

 ברגשות להכרה גגזית העברה המושג בין חיבר (Freud, 1910) פרויז

 את שלו. הלא-מוזע על המטופל השפעת בעקבות במטפל המתעוררים

 להתגבר. יש שעליה האגליטית לעבוזה כמכשלה חווה הוא הנגזית ההעברה

 בהעברה העוסקים תיאורטיקגים של ארוכה רשימה חושפת במשא העמקה

 יחוזיות לסוגיות התייחסו או ילזים עם עבזו מהם מעטים רק אך נגזית,

 יחוזית תרומה שתרמו תיאורטיקגים בכמה נתמקז אנו ילזים. עם בעבוזה

בילזים. לטיפול

 הזעת את לתת ראוי בילזים, המטפל של נגזית בהעברה לעסוק בבואנו

 המטפל. - ההורים - הילז טיפול: של זה לסוג היחוזיות הצלעות שלוש על

 ואת נמצא הילז שבו ההתפתחותי השלב את פוגש המטפל הילז, עם במפגש

 הקשורות סוגיות עולות ההורים עם במפגש שלו. היחוזית הפסיכופתולוגיה

 המטפל של ובמפגש כאחז, המטפל ועם הילז עם ההורים של לאינטראקציה

 שלו, המופנמים בהורים להיות יכול שמקורן תחושות מתעוררים עצמו עם

 שלו. הבלתי-פתורים בקונפליקטים או הילדות בחוויות ילזי(, Self) בעצמי
 לגיל ילזיו של גילם בין החפיפה )כמו המטפל בחיי הסביבתיים הגורמים

 בהתמחות לבחור אותו שזחפו והמניעים וכו'( במין החפיפה המטופלים,

הנגזית. ההעברה של התפתחותה על הם אף משפיעים בילזים,

 את ופיתחה בילזים בטיפול בעבוזתה שהתמקזה (,2002) קליין מלאני

 שהזבר נראה נגזית. העברה במושג נגעה לא כמעט האובייקט, יחסי תיאוריית
 המטפל. של מאישיותו גם ומכאן האם של מאישיותה שהתעלמה מכך נבע
 מביאה זו העברה חיובית. נגזית בהעברה הסיכון על בעיקר מדברת היא

 בעיקר מופנם שהוא בכך החיובית, ההעברה את לחזק המטפל את לטענתה

 הרעות. הזמויות תפקיז את המטופל עבור מלמלא ויימנע טוב. כאובייקט

 מתפתחת כאשר שלילית נגזית העברה על מזבר (Winnicott, 1971) וויניקוט

 המטופל, של הבלתי-נסבלות לתכונותיו "סבירה" תגובתית עוינות המטפל אצל

 ומייחס אובייקטיבית" "שנאה לכך קורא הוא כלפיו. חש שהוא לאהבה במקביל

נאותה. מקצועית" "עמזה ולנקיטת אלה לרגשות למוזעות חשיבות

 ניתן לא לבזו. בא לא אלינו המובא "הילז כי טוענת (1974) מוז ממני

 מקום תופס הוא כי מסוים, משפחתי מהקשר מלאכותי באופן אותו לבוזז
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 ההורים, את ١בחשבו להביא צריו לכן מהוריו". אחז כל של בהכרה מותר

 את ומביא בסיטואציה ורב٧מ המטפל גס התנגזותס. ואת התגהגותס את
האישי. סיפורו

 בכל שלילית או חיובית משמעות בעלת להיות כן, אס עשויה, גגזית העברה

 במילים רק לא עוסק שהמטפל לזכור יש בילז בטיפול הטיפול. של שלב

 עלול וזה הילז עס במשסק פעיל שותף להיות אמור הוא במעשיס. גס אלא

יותר. ראשוניות וברמות אישיות ישירות, תגובות בו לעורר
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הקבוצה וביאור

I הקבוצה מאפייני
 ג'־ה' כיתות ,12־8 בגילאים גרושים להורים ילזיס משבעה הורכבה הקבוצה

 רצופים, מפגשים עשרה במשך פעלה הקבוצה בנות. וארבע בניס שלושה -

 ,18:30-17:30 בשעות א', בימי ,12.12.2004-10.10.2004 בתאריכים

 הילזיס יהוזה. מטה א. מ. של הרווחה במחלקת ובמשפחה בילז לטיפול במרכז

 קהילתיים יישובים משני קיבוצים, משני באו הס הוריהם. ביזי למפגשים הובאו

יהוזה. מטה של אזוריים יסוזייס ספר בתי בשני ולחזו מושבים, ומשלושה

הקבוצה הקמו^ וזהליו ا
 חברתיים לשירותים המחלקה של סוציאליים בעובזיס נעזרנו הגיוס בתהליך

 והחלטנו ילזיס 05ח- יותר של רשימה קיבלנו המועצה. ברחבי הספר ובבתי

החביון. בגיל להתמקז

לקבוצה: לקבלה קריטריונים קבענו השני בשלב

גרושים להורים ילזיס .1

החביון בגיל ילזיס .2

הילז הסכמת .3

 למפגשים הילז להבאת בכתב והתחייבותם ההורים שגי הסכמת .4

מהם ולהחזרתו

לקבוצה. אחיס/אחיות של אי-קבלה .5
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 לריאיון. הילז עס ההורים זומם בטלפון ראשונית הטכפה קבלת לאחר

 את קיבלנו יחז. לראיונות הגיעו תההורים חלק גרושים, היותם למרות

 של גזולה היענות הייתה זה בשלב הילז. להשתתפות ההורים הסכמת

 לראיונות שהגיעו ילזים כמה הילז. עמזת את חפפה תמיז שלא ההורים,

בקבוצה. להשתתף סירבו

 גילו, בשל הן בקבוצה להשתלב יוכל אס הילזיס אחז לגבי כמנחים התלבטנו

 כי סברנו כן כמו השכלית. ליכולתו המוקזמת הערכתנו בשל והן .12 בן

 עם שיחה לאחר קבוצתית. זווקא ולאו פרטנית התייחסות מצריו הרגשי מצבו

 לצרפו הוחלט הספר, בבית מטפליו ועם המשפחה של הסוציאלית העובזת

 לתת ורצינו "הוריים" חמלה רגשות בנו עורר שמצבו הבנו בזיעבז לקבוצה.

 יכולת כבעל התגלה הילז לגביו. טעינו כמה עז לנו התברר אך למצוקתו, מענה

ושייכות. התייחסות מסגרת לו העניקה והקבוצה גבוהה, התבטאות

 החביון. בגיל ילזים ארבעה ובה משפחה סביב הייתה נוספת התלבטות

 ולהיתרם לה לתרום ויוכל לקבוצה זקוק הכי מהם מי להחליט צריכים היינו

 הגירושין שבהסכם השמונה. בת הקטנה, הבת נבחרה זבר של בסופו ממנה.

 בבית מגורמים האב. למשמורת הגזולה הבת עם ועברה מהאם הופרזה

 להתמוזז עת באותה נאלצה כ׳ קשה מצוקה חוותה שהילזה התברר הספר
 התגלתה היא בריאיון חזשה. וחברתית לימוזית למסגרת מעבר עם גס

ותלותית. ביטחון חסרת לזבר, המתקשה ביישנית כילזה

בזויים: בשמות הקבוצה ילזי תיאור להלן

 האב בחזקת נמצא והוא בזרוס, ליישוב עברה אמו יתיז. ילז ,12 בן צחי.
קהילתי. ביישוב

 מתגורר האס, בחזקת נמצא ילזיס. שלושה מבין האמצעי ,10 בן ש׳,

אחר. ליישוב עבר אביו במושב,

 בחזקת ונמצא קהילתי ביישוב מתגורר אחים. ארבעה מבין אחז ,10בן עמי.
האס.

 ומתגוררת האס בחזקת נמצאת ילזיס. שני מבין הבכורה ,8 בת שיר,

.٧האר בצפון חי אביה במושב.
 האס בחזקת ٧בקיבו מתגוררת ילזיס. שלושה מבין הצעירה ,10 בת סתיו.

חברתו. עם ٧בקיבו לגור שנשאר אביה, עם רצוף קשר ומקיימת

 עם ונמצאת במושב מתגוררת ילדים. ארבעה מבין הצעירה ,8 בת עמית,
האס. בחזקת ואחותה אחיה האב. בחזקת הבכירה אחותה
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 התגרשו הוריה האם. בחזקת בקיבול מתגוררת יחיזה. בת ,8 בת אנרית,

 לקבוצה קבלתה בעת האב. עם קשר כל לה אין ומאז שנתיים בת כשהייתה

 עברו והם האם גישאה המפגשים ובמהלך ובמושב, בקיבול לסירוגין התגוררה

במושב. להתגורר

הקבוצה ססרת

 מורכבת צה1הקב כי ולהוריו לילז נאמר הקבוצתי במפגש והן בראיונות הן

 יהיה שלילז מאמינים אנו גורל שותפות אותה ומתוך גרושים, שהוריהם מילזים
 אותו. שפוקז המשבר סביב רגשותיו את לעבז וכן עולמו את לבסא קל יותר

 מחשבות. הילזים של נפשם בתוך עולים הגירושין שבתהליך בפניהם הזגשנו

 מרגישים תמיז לא והם ועתיזם, משפחתם עצמם, סביב ורצונות רגשות

 מקווים אנו הקבוצה במסגרת להם. שקורה מה את לבסא בסוחיס מספיק

 ילזיס היותם שלמרות לילזים ואמרנו הוספנו אלה. בכל לשתף שיוכלו
 והס עצמו בפני מיוחז מהם אחז וכל ילזיס כול קוזם הס גרושים, להורים

.0נ1י0ני מתוך זה את זה וללמז ללמוז יוכלו

העבדה י1ביטי
בקבוצה נגדית והעברה

 הסיפולי, התהליך כל לאורך בקבוצה הופיעו נגזית והעברה העברה ביסויי

 הסיכום למפגשי ועז הקבוצתיים המפגשים זרך והראיונות, האבחנה משלב

 מפגשי של גי1כרונול תיאור זרך אלה מביסוייס חלק להציג בחרנו וההערכה.

ואישה. גבר הס שהמנחיס בעובזה ולהתמקז הקבוצה

 החלו המסופל, אל המספל מצז העברה שהיא הנגזית, ההעברה תהליכי
 הקמת של הרעיון ליזת עם הקבוצה. של הראשון המפגש לפני עוז כאמור

 משתתפי לגורל באחריות שנושאים כמי הורים, להרגיש התחלנו הקבוצה

 וחילקנו תכניס קבענו הקבוצה, מהלך את ותכננו ישבנו זו בתחושה הקבוצה.
 הכנו בנושא, ספרים קראנו לליזה המצפים הורים כמו בינינו. העבוזה את

 שבהם חומרים ורכשנו המקום את שר؛ינו הקבוצה, תתנהל שבו החזר את
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 מספריים, בריסטולים, ים,٧צב טיפוליים, )קלפים להשתמש עתיזיס היינו

 הקבוצה מפנשי לפני מפגשים בינינו נו٧קב כן כמו (.’וכו בלונים זבק, נייר

 1לנ שיש באמונה מלווה אחריות של היה כן, אס הבולט, הרגש ואחריהם.

לילזים. נור٧ל משותפת יכולת

□המפגש* תיאיר
הראשון המפגש )

 מם.٧ ראשוני חוזה ולננריכת הילזים 0ال להיכרות הוקזש הראשון המפגש

 הראשון בסבב היכרות. סבבי שלושה ונערכו ילזים חמישה הגיעו למפגש

 בית אחיס/אחיות, מגורים, )מקום מזהים ופרטים שמו את אחז כל מסר

 שהיו חפצים מתוך מהילזים, אחז כל בחר השני בסבב וכו'(. כיתה ספר,

 השלישי הסבב עצמו. את הציג הוא שבאמצעותו ٧חפ הרצפה, על מונחים
 זה את זה להכיר הייתה הפגישה מטרת האישי. השם מקור על סיפור היה

 בסבבי השתתפנו המנחים אנו המשתתפים. בין ני1וש זמיון קווי ולזהות

 שלנו. המשפחתי הרקע את להציג ברורה החלטה מתוך ובחרנו ההיכרות

 אב שהוא שנית, ונשוי גרוש שהוא העובזה את הילזיס בפני חשף איתמר

 ואיריס הנוכחית, מאשתו ילזיס ולשלושה הראשונה מאשתו בניס לשני
 למצוא ניסו הילזיס קטנות. בנות לשתי וכאם כנשואה עצמה את הציגה

 אחים, מספר עזתי. מוצא כיתה, הספר, בית מבחינת ביניהם המשותף את

 נוכח מהחרזה נבע המשותף אחר החיפוש להערכתנו, וכו'. מגורים מקום

 את לבסס שעלינו הרגשנו אנו בקבוצה. יהיה מה הברורה היזיעה חוסר

 כבר הקשיים את להדגיש ולא מאיימים לא להיות שעלינו וחשנו בנו אמונם

 משותף. למשחק מקום שמאפשרת נעימה אווירה יצרנו ולכן בהתחלה,

 עם שחרור ובמשחק חפצים עם היכרות סבב בבחירת ביטוי ליזי בא הזבר

 תאומות של העברה זיהינו זה במפגש כבר המפגש. סוף לקראת בלונים

 יותר עוז בלט והזבר למנחים. המשתתפים בין זמיון נקוזות אחר בחיפוש
השני. במפגש
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I השט המפגש

 לאחד צווו הרגשנו ה"הוריס" אנחנו חדשים. ילזים שני הצטרפו השני למפגש

 בחפנש קרה מה לחזשים סיפרו הילזיס האחרים. הילזים לבין ביניהם ולחבר

 בחפנש נכח שלא עמי. ביניהם. והשונה הזומה בבזיקח והמשיכו הראשון.

 הוא השלילית לתשובה בתנובה נשואים. אנחנו אם אותנו שאל הראשון.

 שאלנו תימני?(. מוצא ואחות. )אח משפחתית קרבה בינינו ק״מת אם בזק

 שליווה נושא שוב, ׳תאחזו שהוריו שלו לפנטזיה ביטוי זה אין אם עצמנו את
 שלפחות אז הורים. אינם המנחים אם המפנשים: כל לאורך הקבוצה את
 מבוכה. בנו עוררה שאלתו המשפחתית. המסנרת תישמר וכך אחים יהיו

 איריס זיהתה ננזית בהעברה הרעיון. של מייזית בהכחשה שהתבטאה

 ואיתמר אחריות, מקבלת חשש להשלות, רצון חוסר פחז, של תכניס בתוכה

שליש״ס". "נישואין של לרעיון התנגזות זיהה
 ושיר הכללים. את הציעו הילזיס בקבוצה. התנהנות כללי ניסחנו זה במפנש

 בלבז. בנות של לקבוצה רצון ביטאה שיר בריסטול. על אותם כתבו ועמי

 אביה עם נפנשת היא אין בפועל המינים. בין ברורה הפרזה ליצור רצתה היא

 כעס לבטא מסונלת היא ארוכה. תקופה ממנו מנותקת וה״תה סזיר, באופן

 מאוהבות ואורית שיר כי טענה סתיו השני. המין את המייצנ אחיה, כלפי

 "הנאמנות את מבטאות אלה עמזות המיני. המתח ענ״ן את והעלתה בעמי

 בין ברורה הפרזה להיות צריכה האס נרושיס. להורים ילזיס של הכפולה"

 בניזה משמעו אחז הורה עם קשר האס ביניהם? קשר להיות יכול או ההורים,

 החז-משמעית העמזה את מבטאת שיר המפנשיס כל לאורך האחר? בהורה

 שמשתקף כפי נבולות ללא הזואליות את שחיה סתיו, לעומת הפךזה, של

.٧בקיבו גרושים הורים עם בח״ה

I השליש! המפגש

 אחז כל של המשפחתי למצב יותר להתקרב המטרה ה״תה זה במפגש

 ניסינו הנוכחי ובמפגש הולזת, 01׳ לשיר חגגנו הקוזס המפגש בסוף מהילזיס.

 את חגג הוא איו סיפר ילז כל המשפחתי. למפגש ההולזת 01׳ בין לחבר

 אטלס ׳הוזה של שיר קראה איריס הוריו. של הגירושין רקע על הולזתו 01׳
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 את בפיצול חוגגת היא כיצז לספר לעמית אפשרה זו קריאתה זה. בנושא

 מתיאור׳ משפחתה. של מצבה את לתאר עברה היא זו ובנקוזה הולזתה, ימי

 בקוביות זוג ב] האכלת היה המשחקים אחז למשחקים. עברנו ההולזת ימי

 רצון וביסא המנחים של יוזמה היה המשחק ומזלג. סכין בעזרת שוקולז

 משיכת של למשחק עברנו מכן לאחר הילזיס. את פיזית להזין לא-מוזע

 סבבים שלושה נערכו במשחק. השתתפה ואיריס להשתתף סירב עמי חבל.

 שלא עמית התלוננה המשחק בתום הקבוצות. בהרכב החלפות היו שבהם

 בקשר הצורך את מבטאת היא כ׳ ה״תה התחושה איריס. עם בקבוצה ה״תה

הרא״ה. סזר׳ במסגרת הופרזה שממנה אמה, עם

הרביעי המפגש

 את העלינו המנחים אנו הקבוצה. בח" ביותר המשמעות׳ היה זה מפגש

 הוא איתמר אימא, היא איריס שבה משפחה כמו היא שהקבוצה האפשרות

 רגשות, של מגוון יש משפחה, בכל כמו ואחיות. אחים הס והילזיס אבא,

וכוי. אחווה שמחה, תחרות, קנאה, כעס, ובהם
 איתמר קבוצה. מתנהלת לא וכך הנכון בעניינים מצב לא שזה טענה אורית

 פינה איתמר שכן. אמרה והיא הקבוצה, את לנהל רוצה היא אס אותה שאל

 הנוכחים את אישיות שאלות ושאלה מיקרופון נטלה היא הכיסא. את לה

 בנקוזות נגעה היא המנחים. על גס פסחה ולא וכוי( יחסיהם משפחתם, )על

 היא הסבב בתום הגירושין. על לזבר להם ואפשרה אחז כל של הכואבות
 לו שנתנה ועל הלב ٧אומ על לה הוזה והוא לאיתמר, המיקרופון את החזירה

אורית. שפינתה התפקיז את לתפוס רצה לא אחז אף מעט. לנוח

 המנחה של מקומו את ולתפוס הקבוצה את להנחות אורית שהציגה בזרישה

 נטש אביה אביה. כלפי חווה שהיא הקשים הרגשות את ביטאה היא הגבר.

 בריאיון סיפרה אמה קשר. כל עימה מנהל ולא שנת״ס בת בהיותה אותה

 ז״ל הביסו׳ את ומצרפת נפטר כאילו הביולוג׳ אביה אל מתייחסת אורית כ׳

 הרצון את הן איתמר כלפי מפנה היא כ׳ ה״תה בקבוצה התחושה לשמו.

 של תגובתו מתפקיזו. ולסלקו אותו "למחוק" הרצון את והן ובמקום בשליטה
 רגשותיה. את לחוות לה אפשרה סיפורה. ואת אורית את שהכיר איתמר,

לחוש יכול היה גרוש כ^ב אישית, מבחינה במה. לה לתת צורך חש איתמר
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 איריס עמה. קשר מכל ונמנע בתו את שנטש האב כלפי כעס חש הוא כעס.

 את לה ולתת קנימה. ١לפרו׳ אורית את לעוזז רוצה שהיא כאס, חשה,

 תוזה הכרת חשו המנחים הנירושין. על ולשוחח כאבה את לבטא הביטחון

הגירושין. נושא עס להתמוזזות הקבוצה את הניעה שפעולתה לאורית

 הטיפוליים בקלפים 1השתמשנ המשפחה. נושא את לפתח עברנו מכאן

 בעיניהם הקשור קלף לבחור התבקשו הילזיס נורז. חברת של ו"הו" "סאגה"

לנספחים. צורפו מהבחירות חלק קלפים. כמה שבחרו יש למשפחתם.

 בלטאה בחרה עמית ביניהם: שרבים כהוריו אותם ותיאר רוקז בזוג בחר צחי
 והוא הזנב את ללטאה שחותכים כמו המשפחה את לה שחתכו הבגישה כ׳

 זה אבל בחזרה הזנב את לחבר שאפשר ואמרה הגיבה סתיו לפרפר. ממשיך

בלבז. פעמים לשלוש מוגבל

 לאחר בקלף מופיע שלא רביעי, ורז ורזים. שלושה ובו בקלף בחרה שיר

 שלה, אימא את סימל הגזול הוורז אביה. את בעיניה סימל ונפל, שנשר
 שהיו הנותרים, הוורזיס שני הס ואחיה היא אליה. חזרה לקבלו המסרבת

יחזור. שנפל שהוורז רוצים
 האב למה ושאלה רומנטית אווירה תיארה היא קלפים. בחמישה בחרה סתיו

 שהיא ואמרה למשפחתה כסמל בתפוח בחרה היא לעזוב. צריך תמיז

ממנו. שנגסו תפוח כמו זה שלה שהמשפחה מרגישה
 הוא וקשת. גשר ובו וקלף מוזהב גביע ובו קלף איתמר בחר הסבב בסיום

 וכי והשיתוף, הלב ٧אומ על מוזהב גביע פרס, להם מגיע כ׳ לילזים אמר

 וצבעוני ורוז עתיז צופה והוא המשתתפים. בין וחיבור גשר שנוצרו הרגיש

 התרוממות חשנו נגזית, בהעברה התקווה. את המסמלת הקשת, כמו

 העוצמה נוכח מהבאות פחז זאת ועם שעלו, והתכנים השיתוף נוכח רוח

והאחריות. הרגשית

החמישי המפגש

 של הימנעותם לבין שעלו בתכנים להמשיך רצוננו בין פער ניכר הזה במפגש

 של אווירה ה״תה וההתנגזות. הכעס רק נשארו בכאב. להתעסק הילזיס

 הביעה אורית איתמר. כלפי הופנה הכעס עיקר המנחים. בנו ומרז התפרקות

 הזלת את פתחה היא לזבר. לה נותן שאינו בטענה איתמר כלפי כעס
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 שהיא לאיתמר אמרה שיר .٧בחו וחצי-גוף בפנים חצי-מף הרצפה על וישבה

 בכלל: איתם נפנש ואינו ׳לזיו את נטש הוא כ׳ עליו וכועסת אותו שונאת

 הכי הזבר הס ילזיס שלו? הילזיס ואת אשתך את לעזוב יכול אתה "איך

 ללא אך הקבוצה, למעגל אורית את להחזיר ניסה איתמר בעולס!". חשוב

 אפשר בהתנהגותה הכעס. את שחררה שיר שיר. את לזובב וניסה הועיל

 לברר ניסתה כשהיא קוהוט, זיבר שעליה האיזיאליזציה מסוג העברה לראות

 אביה נחווה הגירוש׳) לפני לאיזיאליזציה. מושא להיות יוכל הגבר המנחה אס

אונים. וכחסר כסולה נתפס הוא הגירוש׳) וסאז איזיאל׳, מזי) כאב

 וסומלה ١אות שנטשה הזמות כלפי כעס רגשות העבירו אורית וגס שיר גס

 להוות יוכל כמה עז איתמר את בחנו הן כלומר. איתמר. על-יז׳ בקבוצה

אות). נוטשת ולא אות) שמכילה איזיאלית זמות

 את לרכך ניסתה עבורה, משמעות׳ להיות ממשיך שאביה סתיו, מנגז,

 צריך האב מזוע תהיותיה כועסים?". כאן כולם "למה ושאלה הדברים

 בולטת בצורה העלתה סתיו הקבוצה. חברי על-יז׳ נענו לא הבית את לעזוב

 כל במשך איתמר ליז ישבה היא אחז, מצז הכפולה. הנאמנות נושא את

ישירות. איריס כלפי רק הביעה חיוב״ס רגשות אך המפגשים,

 הגברית, הזמות כלפי חיוב״ס רגשות לבטא אפשרה לא אחז כגוף הקבוצה
במשפחה. נמצאת שלא הזמות כלפי כעסה את הביעה ובכך

השישי המפגש ا

 ואורית עמי כאשר והתעצמו הלכו הנטישה ותחושת ההתפרקות תחושת

 תהיה לא ושהקבוצה חסרה שאורית אמרו הבנות למפגשים. להגיע הפסיקו
 כלפי להתנהגות בקשר זעות חילוק׳ היו המנחים בין בלעזיה. זבר אותו

 זה את לה לאפשר צריך להגיע רוצה היא אין שאם בזעה היה איתמר אורית.

 מוותרים שלא מסר לה להעביר שצריך בזעה ה״תה איריס עליה. ٧ללחו ולא

 אפשר ה"הוריס". בינינו ענבז לא זה כאב ילז. איבזה כאילו חשה והיא עליה,

 הילזיס שחוו הגירוש׳) לתהליך מקביל תהליך עברנו ואישה, כגבר כ׳ לומר
 ויש עוזב, המשפחה מבני אחז מתפרקת במשפחה האישיות. במשפחותיהם

מעובז. תחיז שלא ועצור עצום כאב

 הביעו הם הילזים. הורי מצז רבים קשים רגשות אלינו הועברו עת באותה
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 שטיס. אנחנו מה יודעי□ אנחנו אם שוב ובזקן חוזה. של קשוח חחושוח

 החהליך קב٧ ׳לזיהס, של ברה٧הה רנשוח אח לספוג החלו הוביס אוחס

 והביעו אחרת. ולהתנהג שאלות לשאול החלו הילזיס בקבוצה. שעברו רגשי

 רגש״ח תכניס חזרה המנחים אלינו העבירו ההורים לקבוצה. להגיע ١רצו חוסר

)מנחה(. הורה - הורה - ילז משולש נוצר וכך אלה

 המשתתפים. בין החיבורים את למצוא ניסינו ההתפרקות תחושת בשל

 עזרה לראות התאפשר בעש״ה משותף. קולז' יצירת היה שנבחר האמצעי

 שליסה תוך אך לכעס מקום לתת צורך היה למנחים ושיתוף. מחוות הזזית.
התפרקות. מתוך ולא

I השביעו המפולש

 בזמיון השתמש איתמר בקבוצה. למצוא שניתן הביסחון את להזגיש המשכנו
 בסוחיס, הכי חשו הס שבו המקום אל המשתתפים הגיעו שבאמצעותו מוזרך

 )מה חושיהם בכל אותו ולחוש במקום לשהות התבקשו הס ונינוחים. מוגנים

 בתום ועוז(. סועמיס במישוש, או במגע חשים מריחים. רואים, שומעים,

בחוויה. שיתוף ביניהם ונערך לחזר חזרו הס בזמיון המסע

 הארוחות את תיארה עמית שלו. הבסוח המקום את תיאר אחז כל

 אל התחברה היא נוכחים. המשפחה בני כשכל סבתה בבית המשפחתיות

 עזת׳ אוכל סביב זיון התפתח בבוקר. שבת ארוחות על איריס של הזיכרון

תאומות(. - )העברה והזומה המשותף את למצוא שבו והס

השמיגי המפגש ا

 בכעס. רק ׳תמקזו ושלא הרגש״ס הביסו״ס מגוון את להרחיב ביקשנו

 וגירושין" ילזיס - שרשרת "תגובת בספר המופיעות בכרסיסיות השתמשנו

 או משחק זרך הביעו או צ״רו הילזיס (.116־88 :1987) ופלשר אילון של

 אווירה ה״תה בכרסיסיות. שתוארו מהאירועים הנובעים רגשות מגוון פיסול

 פעולה. לשתף להם וגרמה עקיפה בזרך ברגשות לגעת שאפשרה נינוחה

 עומזיס אנו כ׳ לילזיס הזכרנו הזרך. בהמשך הביסחון תחושת אלינו חזרה

משותפת. כסעוזה האחרון המפגש תוכנן בקשתם, לפי הקבוצה. סיום בפני
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I התשיעי המפגש

 הזדמנות נם אלא חיתוך רק אינה שפרזה תקווה לילזים לתת רצינו כמנחים

 יצירה י٧אמצ מגוון למפגש הבאנו כך משום חזשים. וחיבורים גשרים ליצירת

 ומקום גשר, ל٧ שולים יוצאים שממנו מקום מקומות: שני על להחליט וביקשנו

 מוזרנית. ועיר גשר טרף, חיות ובו ג־ונגל יצרו הילזים מגיעים. שאליו אחר

 הפגישה רוב במשך במשימה. להשתתף מסוגלת ה״תה לא שיר כ׳ לצ״ן חשוב

 סביב רב ועצב כעס הביעה היא פרחים. בנפרד, צ״רה, ובסוף בכתה היא

 ואמרה להם, יעזור ומי גרושים להורים ילזים עכשיו יעשו מה שאלה היא הפרזה.

 היא שלה. לילזים לעזור איך תזע בטח היא תתגרש עצמה היא שאם לאיריס

עמס. קשר שוס רצתה ולא הקבוצה חברי משאר עצמה את הבזילה

 לא ביקשה היא המוזרנית. לעיר הגיונגל בין המפריז הנהר את צ״רה סתיו

 והחל הטרף וחיות הג'ונגל בציור עסוק היה ש׳ האחרונה: לפגישה להגיע

הגירושין. על לזבר הראשונה בפעם

 כללי, באופן מסעזות. על זגש עם המוזרנית העיר בציור עסוק היה צחי

 שלו הבטוח )המקום להזנה קשורה ה״תה אצלו ההעברה הזרך כל לאורך
 היה אביו מפגש כל לפני במסעזה. הולזת 01׳ זכר הוא קונזיסוריה. היה

אוכל(. לו מביא

 ואיתמר הגשר, בבנ״ת עסוקה וה״תה העולמות בין לחבר צורך חשה איריס

 הגיונגל את ש׳ עם לצ״ר ניסיונו יצירתית. בעבוזה בהשתתפות מבוכה חש

 להביע שמצליח ראשונה )פעם התוצאה נוכח הילז, מצז בלעג נתקל והחיות

 היה ולא ובקושי בפרזה עמוק תקוע היה כ׳ העריך איתמר האב(. כלפי רגש

שלו. הגירושין לחוויית רגשית חזר כ׳ נראה וגישור. בחיבור לעסוק פנו׳

I העשירי המפגש

 "סעוזה - שני וחלק סיכום, - ראשון חלק חלקים: לשני חולק הסיום מפגש

 מהם ולהיפרז המפגשים את לסכם לנו אפשרו לא הילזיס משפחתית".

 אך קלפים( כרטיסיות, ציור, )זפי אמצעים מיני כל הבאנו מסוזרת. בצורה

 מאיתנו. פרזה מילות כתבנו שעליו איש׳ קלף ילז לכל חילקנו הכול. זחו הס
בנספחים. ראו לשיר, שנכתב כזה, לזף זוגמה
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 פירות. סלט והכינו איריס סביב הצטופפו הבנות הסננוזה. רכה٧נ מכן לאסר

 בהעברה הצורך נענה בכך ומשקאות. כריכים והכינו איתמר עם ישבו הבניס

 בזרך זה, לצז זה או יחז זבריס עשיית של חוויה שמספקת תאומות מסונ

 בהזנה הצורך התבטא המנחים עבור המין. אותו בן ההורה לבין הילז בין כלל

לזרך. בציזה אותם לצייז ילזיהם, של פיזית

ס*כום

I ההנחיה

 ההנחיה הקבוצה. בחיי השני כחוט נשזרו הנגזית וההעברה ההעברה תהליכי

 משפחתיים. תהליכים של ההתפתחות את האיצה ואישה נבו של המשותפת
 הוא שבו במקום או שלו בבעיה לטפל הקבוצה מחברי אחז לכל אפשרה היא

 המשפחתית במסנרת המתקיימת לזו ביותר הזומה בסיטואציה מתקשה הכי

 סוני מפתחים כשהם ההעברות, סוגי כל את אלינו להעביר יכלו הילזים שלו.

מאיתנו. אחז כל עם שונים העברה

 להשליך אפשר הוא כלפיו. שהופנה הרב הכעס את חווה וכ^ב, כגבר איתמר,

 האמיתי, לאב בניגוז שהוא, בזמן והכאב הבגיזה הנטישה, רגשות את עליו

 אחז מצז אפשרה גרוש אב עצמו שאיתמר היזיעה התמוטט. ולא עזב לא

 שבפרזה הכאב את לחוש יכול שהוא מזובר, במה מבין שהוא ותחושה קרבה
 למוקז ולהפכו שאכזב, שנטש, כאב לראותו לילדים גרמה שני ומצז מילזיו,

והתסכול. הכעס כל את להפנות קל הכי היה שאליו

 "תוכלי טובה", מורה להיות "תוכלי ומיטיבה: כטובה נתפסה כאס, איריס,
 בקרבה, רצון כלפיה הביעו הבנות. בעיקר הילזים, שלך". לילזים לעזור

 עקב מצזה ובהתפעלות בהכרה באישור, רצון וכן ובהיצמזות, פיזי במגע

 חיוביים היו איריס כלפי שהועברו הרגשות שלהם. הפגועה הביטחון תחושת

 שנשאר ההורה על לשמור הילזים של הצורך את ביטאו הס כי ונראה יותר
 איריס של הנגזית ההעברה שבתהליך גס ייתכן ה^׳ס. כלל בזרך איתס,

 העבירו ולכן להם ולהזיק בהם מלפגוע שלה והחרזה הזאגה את הילדים חשו

לאיתמר. מאשר שליליים רגשות פחות אליה
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 גירושיו אל אחורה, רבוח שנים חוזר הוא ההנחיה שבתהליך חש איתחר

 הוא שלו. חילזיו הפרזה אוז נכון אז ביצע כמה עז שאלות עלו האישיים.

 רק חולו. ישירות זאת ביחאו ולא כלפיו ילזיו שחשו הכעם את תחרש חווה

 כבר כשהוא הנירושין, לאחר שנים כעשר הצעיר, בנו העז לקבוצה קוזם שנה

 איתתר הניע כך משום והאכזבה. הכעס תחושות את בפניו להביע חייל,

 שעליו חש הזמן וכל הילזים, חצב לגבי גבוהה רגישות תחושת עם לקבוצה

כמנחה. תפקיזו ובין האישיות חוויותיו בין לערבב שלא להיזהר

 התחושות מוזגש באופן עלו הנגזית, ההעברה בתהליך איריס, אצל

 סוסלי בקשר הצורך לרכך, להיסיב, ולגונן, להגן הצורך האימהיות,

 האחריות העברת לבין כמספלת האחריות בין הנכון המקום ובמציאת

עצמם. להורים

 להורים בילזים בסיפול בעיקר ואישה, גבר של ההנחיה שמוזל מאמינים אנו

 "לשכלל" ההעברה, תהליך באמצעות לילזים, לאפשר כזי חיוני גרושים,

המשבר. עם התמוזזותם את

I הקבוצה

 משיחות רגשית. עוצמה בעלת נזירה חוויה עברנו הקבוצה חברי והן אנחנו הן

 עבור חיובית חוויה הקבוצה הייתה זבר של שבסופו למרנו ההורים עם מעקב
 שזכינו בתחושה אנו מפגשים. בעשרה זי אין שמא חששנו שאנו אף הילזים,

 שפקז מהמשבר חלק לעבז לילזים לאפשר להזרמנות שותפים להיות

 האירוע. מאז רב זמן חלף מהם חלק שאצל אף הוריהם, גירושי עקב אותם
 בשנת הפעילות המשך את לתכנן אותנו הביא הקבוצתי בכלי שלנו האמון

הקרובה. הלימוזים
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ח פרק
 מקצועיות אתיקה,

שביניהן ומה
דרטלר ורונית לוקסנבורנ לורן

מבוא

 נפגשת הקבוצה בטרם עוד מתרחש, קבוצה בהצלחת הראשון הצעז

 משתתף כל להתאףת יש רבה חשיבות המועמזים. במיון כבר לראשונה,
 לקבוצה כאשר בעייתית, להיות עלולה הקבוצתי בהרכב שונות לקבוצה.

 מקצועיות, זילמות עם מתמוז؛ הקבוצה מנחה לעתים מרחב. מספיק אין

 העקרונות מסוימים במצבים בקבוצה: משתתף של ולקבלה להתאמה בקשר

אחז. בקנה עולים אינם האת״םהאתים והעקרונות המקצועיים

 נזון לקבוצה, מועמזים לבחירת המתייחסות תיאוריות נסקור זה במאמר
 ונמשיך את״ם עקרונות ובין מקצועית החלטות בין בבחירה הכרוכה בזילמה

 מועמזת שהגישה תלונה בצל שהתנהלה שלנו, הקבוצה הנח״ת בתיאור

מינית. אפליה רקע על לקבוצה אי-קבלתה בשל האתיקה לוועזת נגזנו.

תיאורטי רקע

 היחיז של התאמתו לחשיבות מתייחסות קבוצה בהרכבת התיאוריות

 הקבוצה: להרכב בנוגע גישות שתי שיש מצ״ן (Yalom, 1985) ׳אלום אליה.
 (Cohesive) מלוכזת קבוצה לבנות שמטרתה - ההומוגנית הנישה קבוצה
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 .Dissonance^- וזיאור״ת על המבוססת - ההסרוגנית והגישה ומתואמת,

 מצ״ן, ׳אלום אמיתית. וללמיזה לשימי להוביל יכול זיסוננס רק זו, גישה לפי

 נוחה אווירה תתאפשר שבה מלוכזת, קבוצה לבנ״ת רבה חשיבות שיש

 לא בקבוצה, הומוגניות ללא נשירה. ותימנע אמיתית ולעבוזה לקונפליקסיס

בונה. לאינסראקציה בסיס למשתתפים יהיה

 מציינים (Hepworth, Rooney & ־!arsen, 2002) ולרסן רוני׳ הפוורת'.

 בקבוצות בעיקר בקבוצה. ללמיזה תתרום משתתפים של מגוונת שבחירה

 לזחות או לקבל שההחלסה מזגישים, הם זאת, עם משימתית. מגמה בעלות
 יתקבל לא אלכוהוליסס - לזוגמא הקבוצה, במסרת תלויה לקבוצה. מועמז

 אנשים עם הומוגנית לקבוצה יתקבל כן אבל אישית, התפתחות לקבוצת

 שהאתגר סבורים הס התמכרויות. של שונים 0גי10מ הסובלים אחרים,

 להסרוגניות. הומוגניות בין משקל, שיווי עם קבוצה לבנות הוא העיקרי

 לזאוג חשוב קבוצה, שבהרכבת מצ״נת (Whitaker. 1985) וויס״קר

 אחרים ולזחות הקבוצתי מתהליך תועלת שישיגו אנשים של להכללה

 בהרכבת המנחה של העיקרי תפקיזו זה״נו מהקבוצה, להיפגע שעלולים
 במושגים לסענתה ותפרח. שתשרוז קבוצה לבנות לנסות הוא הקבוצה,

 פתרון עם ""תקע" שהחריג מאוז קל בקבוצה, קונפליקסיס מוקז׳ של

 להיתפס לחלופין, או מסוימת, בצורה להתנהג ממנו שיזרוש מוגבל קבוצת׳

ססריאוסיפ״ס. במושגים

 מועמזיס בבחירת מכריעים משתנים שני שיש מצ״ן, (Garvin, 1987) גרווין
 להרכיב לא הוא הבסיסי שהעיקרון מצ״ן הוא והמין. האתני הרקע לקבוצה:

 עם משותפות חוויות לו שאין להרגיש עלול היחיז כ׳ מיעוס, עם קבוצה

 קבוצה כמ״צג אליו להתייחס עלולים הקבוצה חברי ויתר בקבוצה. האחרים
 הפנסזיות כל את הן ל״צג. עשוי נשים של בקבוצה יחיז־ גבר זוגמא: שלמה.

 והוא הגברי, המין של השלילים החלקים כל את והן גברים לגבי נשים של

׳חוזית. אישיות בעל נפרז כאזם להיראות לא עלול

 שהתאמה סועניס, (Barnes, Ernst & Hyde, 1999) וה״ז ארנסס ברנס,

 בשאלה רק לא - הקבוצה הרכבת לגבי מחשבה זורשת קבוצת׳ לסיפול

 יתאים שמשהו אפשרות יש למי. מתאים מ׳ אלא לקבוצה, להכניס מ׳ את -
 המנחה(. )כולל הזאת הספציפית לקבוצה לא אבל קבוצתי, לסיפול

 וזאת המועמזיס, בין ושוני זמיון של משקל שיווי ביצירת כרוכה ההרכבה

 הוא המרכזי הכלל זמיון, לפי כשבוחריס חברתי. מיקרוקוסמוס לבנות כז׳
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 ורגיש שכוישר.! מצב למנוע בזי שנ״מ-שנ״ם, זה״נו נוח". "מיבח של העיקרון

 או היחיז הזקן היחיז, ההומוסקסואל היחיז, השחור לעזאזל; שעיר או חריג

היחיז. הצעיר

 שומריס המספל, או שהמנחה, שבהנחה מצ״נת (Whitaker, 1985) וויס״קר

 יש תמיז - הקבוצה את ולהרכיב המועמזיס למיון הכוח את ביזיהס

 קבוצתיים תהליכים של ההערכה עם בהצלבה האנשים הבנת על להתבסס

 אנשים שבה הזרך ניבוי מסוים. קבוצת׳ מבנה ליצור העשויות התנסויות, ושל

 להציע אפשר אמנות. הס - שתעבוז חברנת ליצור והניסיון יחז ׳עבזו

 יפנע כ׳ מאוז שסביר אזס, מהכללת הימנעות למשל: מנחיס, קווים כמה

 כמצוי אותו ששופסיס אזס, מהכללת והימנעות האחרים, של במאמציהם

האחרים. מכל יותר פגיע במצב

 מעוררים בקבוצה מסוימים ש"תפקיזיס כותב (1998) סריאסס ׳01׳

 הקבוצה מתמרנת פעם לא לעזאזל. השעיר הוא מהם אחז אתיות: זילמות

 חריגים שהם הקבוצה. חברי סאזו-מאזוכיססית. פינה לתוך חבריה את

 ועלולים אחרים, מחברים יותר לכך חשופים הקבוצה(, חברי לשאר )יחסית

רוזפנית". להתנהגות קורבן להיות

 שונה שיהיה בקבוצה, משתתף הכללת מפני מתריע (Gar٧in, 1997) גרווין

 כלא האחרים למשתתפים להיראות "עלול שהוא מחשש מהאחרים, ז1מא
 המשתתפים לעתים כ׳ מזגיש, הוא כסוסה". סוציולוגיים במושגים או רצו׳,

 להיות לו וגורמים משתתף, לאותו מהתייחסות להימנע עלולים האחרים

 במקרה לכן שלה. לעזאזל השעיר להיות להפוך אפילו או מהקבוצה, מבוזז

 כסוסה להיתפס עלול מסויס שמשתתף סכנה יש שאס ,٧ממלי הוא כזה
 לבנות כז׳ "באמצע" או לו זומה נוסף לקבוצה לצרף מקום שיש בקבוצה,

המשתתפים. בין תכונות של רצף
 (,Anti-Gioup) ה"אנסי-קבוצה" בנושא בספרו (,Nitsun, 2002) ניססון

 לפגוע שמאיימים קבוצה, בכל המתרחשים הרסניים תהליכים מגזיר

 את המוריזה כהתנהגות מתאר הוא אנסי-קבוצה המושג את בתפקוזה.

 התסכול את המבסאת משתתפים של מוגזמת לנשירה עז הקבוצה, מורל

אלה: לתהליכים שונים מקורות מצ״ן ניססון פעם. מזי חווים שהם והכעס

 מקור הקבוצתי. התהליך מעצם ופחז חרזה אמון, חוסר כשיש הוא הראשון

 ובמקום שלו הנרקיסיססיים לצרכים תסכול חווה כשמשתתף הוא שני
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 את חווה הוא "בורו, אמפטית כמראה משתמשת שהקבוצה להרגיש

 הקבוצה כזה. במצב שלו. הביטחון אט רערת٧ומ רשלזיוז כמזניחה. הקבוצה

 משתתפים בין שמופ״לט אגרטיה הוא השלישי המקור כמשפילה. מורזשח

 או "וין ב״ימות ישיר באופן ביטוי ליז׳ לבוא יכולה המחקפה הקבוצה. של

 להכיל מסוגלת אינה הקבוצה אם וקנאה. הרסניט בתחרות "קיף באופן

 כנורם נתפסת ב״צמה הקבוצה הללו, הרגשות את בונה באופן לפתור או

 ש״לולה שלילית, להתנהגות תהפוך הקבוצה כלפי ההת״חטות מסוכן

הקבוצה. קיום "ל לשמור הנזרשת ההתלכזות את ל״ר״ר

כותב: רוזנווסר, של המקראה בתוך ו(. 964) פוקס

 המנחה אחריות ה״בוזה. תהליך ו״ל הקבוצה "ל כוללת אחריות למנחה

 ליצירת ולפ״ול שביכולתו. ככל ל״שות ולחובתו למחויבותו מתייחסת
 חבריה יוכלו בה והמסגרת המקום תהיה שהקבוצה כז׳ הנזרשים התנאים

 המאפשרים תנאים בקבוצה ליצור "ליו ולהתפתח. לצמוח תו״לת, להפיק

 תקשורת ולק״ם הזז׳ אמון פסיכולוג׳, ביטחון של תחושה לפתח לחבריה

 הקבוצה חברי "ל מהשפ״תו נוב" הקבוצה מנחה של כוחו פתוחה

המשתתפים. את וממ״ן בוחר הוא בהן בקבוצות למשל,

 איזו "ם להחליט המקצו" איש "ל כ׳ טו״נת, (Whitaker, 1985) וויט״קר

 מושפ״ת זו החלטה הקיימות. במגבלות ל״בוז מתכוון הוא אוכלוסייה

 אס מיומנויותיו. ומרמת שלו ה״נ״ן מתחומי הארגון, של הרשמיות ממטרותיו

 הגיוני זה יהיה קבוצה, להנחות ביכולתו בטוח ואינו מנוסה אינו המקצו" איש

 ורב גזולה שלה ההומוגניות שרמת "קלה", קבוצה 0״ בהתחלה ל״בוז מצזו
בה. המשתתפים של המשותף המכנה

 למו״מזיס, שהוצגו המטרות את נציג הקבוצה, הקמת בתיאור נמשיך

 שונה שה״תה חו״מזת אלינו כשפנתה לנו שהיו ההתלבטויות את נ״לה

 לתיאוריות בהקשר לקבוצה להצטרף לבקשתה ונתייחס המו״מזיס מיתר

 מו״מזת אותה של הי״זרותה השפ״ת "ל נרחיב בהמשך, ל״יל. שהוצגו

 שמצרפים האפשרות לגבי שה״לינו להש״רות התייחסות תוך מהקבוצה
לקבוצה. אותה
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הקבוצה הקמת

 גיאוגרפי שטח על מפוזר שתחומה אזורית, במועצה עובזות שאזחזו כי״ן

 להריע ממונעת שאינה אוכלוסייה של טכנית בעיה וקיימת ביותר. רחב

 ושפרסוס לקבוצה. מועמזיס לנייס רב קושי שיהיה מראש יזענו למפגשים,

הקבוצה. הקמת להבטיח כזי הכרחי יהיה ורחב אינטנסיבי

פעולות: כמה נקטנו המועמזיס לגיוס

 בפניות וגס מחלקה בישיבות גס במחלקתנו, סוציאליות לעובזות פנינו ٠

שלהן. Case-l0ad-0 מתאימים מועמזים לאתר בבקשה אישיות.

המקומי. בעיתון מוזעות פרסמנו ٠

המועצה. של האינטרנט באתר מוזעה פרסמנו ٠

במועצה. ולגנים ספר לבתי למרפאות ובטלפון בכתב פנינו ٠

 ניפינו באזור, המתגוררות החז-הוריות המשפחות כל של רשימה קיבלנו ٠

ובטלפון. בכתב קשר עמן ויצרנו הרלוונטיות המשפחות את

המועמזיס: לקבלת ברוריס קריטריונים קבענו
45-30 גילאי ٠

18 לגיל מתחת הוריסלילזיס ٠

הגירושין אחרי שניס שלוש עז או בנפרז( )גריס הגירושין בהליך מצויים ٠

קשה פסיכיאטרי רקע ללא ٠
בקבוצה להשתתף מוטיבציה בעלי ٠

 הקפזנו אולס מתעניינים, מעט שהיו כיוון ומתסכל, איטי ארוך, היה הגיוס שלב

 אישי. ריאיון עבר אחז וכל שקבענו, לקריטריונים שענו חועמזיס קבלת על

 שעזיין אישה כמו שלנו, בקריטריונים עמזו שלא מועמזיס, כמה זחינו
 מעל לילזים נשים ושתי החזשה חברתו עם שגר גבר בעלה, עם התגוררה

 מיזת על שהצביע מה בתשלום, כרוכה הייתה בקבוצה ההשתתפות .18 גיל
הקבוצתי. לתהליך המשתתפים של והמוטיבציה המחויבות

 לילז, אס לסבית, שהיא שהצהירה אישה אלינו התקשרה הגיוס במהלך
 אימותיהן עם נשארו הילזיס שני לילז(. אס היא )גס זוגתה מבת שנפרזה

 יתר של מאלה שונים היו שלה שהנתונים מכיוון הפ.רזה. לאחר הביולוגיות
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 שבו! הזוכה צת1בקב השתתפותה לובי לבטינו את הצננו המועמזיס,

 ותיקות סוציאליות עובזות אנחנו אמנם הספב. בית בתסגרת השתתפנו

 הבאשונה הזינתית הקבוצה זו אך החשפחתי, הטיפול בתחום ותנוסות

 לקואת מאוז וחוזות נרגשות היינו בפרט. וכק؛-תרפיסטיות בכלל שהנחינו

 בסגנון מועמזת אותה של לשוני התייחסנו כך, الال נוסף הקבוצה. פתיחת

 מיוחז רווקז תהווה שנוכחותה בחשש מתחוזזת, היא שאיתן ובשאלות חייה

 את הבענו כן כמו מתטרתה. שונים אך חשובים, בתכנים הקבוצה לעיסוק

 להיתקל שעלולה מראש שיזוע קבוצה עם להתמוזז יכולתנו לגבי זאגתנו,
 הזחייה, להצטרף. בקשתה את לזחות הוחלט הזיונים בתום רבים. בקשיים
 אלטרנטיבות לה הצענו אך לריאיון, הזמנה ללא בטלפון נעשתה לצערנו,

לטיפול. אחרות

 נשירה הייתה לא הפגישות ו2 כל ובמשך גברים, ושני נשים שבע נבחרו

 1הי חלק משותפת. משמורת הייתה ולשניים משמורנים, היו כולם בכלל.

 זה את זה הכירו ולא עבזו כולם לאחרונה. התגרשו ותלק גירושין, בהליכי

הקבוצה. לפני

צה1הקב מטרו^ ا

 להיות היא הקבוצה שמטרת למועמזים, הסברנו הראשון המפגש לפני עוז

 מניסיון ללמוז הפךזה, משבר בעקבות קשייהם את לבטא בטוח מקום
 בעקבות סבלם ואת חווייתם את הנכונה בפרספקטיבה ולשים האחרים

 רמות: בכמה לזבר למשתתפים יתאפשר הקבוצה במסגרת הגירושין.

 שלא נישואין שמלווים והאכזבה האבזן תחושת את לבטא - האישית ברמה
 ובנוסף לבז ילזים בגיזול הכרוך הקושי על לשוחח - ההורית ברמה הצליחו;

 קשר ללא החיים את להמשיך הקושי - הלא-משמורן של הצז את לשמוע

 לחנך רוצה הורה שכל העובזה עם מתמוזזים איך הילזים. עם וקרוב רצוף
 מסוימים במקרים הזוג בן/בת על הכעס והפגת אחרת בצורה ילזיו את

 שיועלו שאים1והנ טווח, קצרת קבוצה היא שהקבוצה המועמזיס לכל הוסבר

הקבוצתית. למסגרת המתאימה התייחסות יקבלו
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למעשה התיאוריה ١מ

 קבוצה יצירת הוא הקבוצה, בהרכבת עינינו לנגז שעמז העקרונות אחז

 והתפתחות צמיחה של בתנועה להיות ויוכלו יחז לעבוז שיוכלו אנשים של

 התייחסה וויסייקר הומוגנית, קבוצה של היתרונות על זיבר יאלוס הזזית.

 מהתהליךמתהליך תועלת שישיגו חועמזיס, לבחור המנחה של לחשיבות

להיפגע. שעלולים אחרים ולזחות הקבוצתי

 ואילו הקבוצה, בתוך שלמה קבוצה לייצג עלול בקבוצה שהמיעוס ציין, גרווין

 מי את רק לא להתאים יש הקבוצה שבהקמת סוענים והייז ארנסט ברנס,

 "מנחה במאמרה כותבת רוזנווסר למי. מתאים מי אלא לקבוצה להכניס

 בקבוצה. להיפגע שעלול אזם מהכללת להימנע שצריכים (7991) הקבוצה"

 יש אחז, שמצז ראינו כולה. לקבוצה מועמזת אותה התאמת את כשבזקנו

 האחרים המועמזים כל של למצב מועמזת אותה של במצבה מוחלס זמיון

 שמתמוזזים הורים כולם שלהם, זוג בת או מבן לאחרונה נפרזו כולם -
 בעוז אולם הפרזה. אחרי באבל נמצאים כולם לבז, ילזיהס של גיזול עם

 הלסבית הייתה מועמזת אותה הסרוסקסואליס, היו האחרים המועמזים כל
 הם גירושין היום, עליהם מושתתת שחברתנו השוויון ערכי למרות היחיזה.

 בממסז, והמלחמה זו אוכלוסייה של בזכויות בהכרה לזכות ٧המאמ שונים.

רבה. במיזה הקבוצה מתכני שונים אך חשובים תכנים הס

 עלול שונה היותה עצם בקבוצה. לעזאזל השעיר תהיה שהיא מראש חששנו
 מתריעים וסריאסס גרווין מאיזך. ובעייתיות. וסקרנות מחז התפעלות, לעורר

 כזי המשתתפים, מיתר מאוז שונה שיהיה לקבוצה משתתף הכללת מפני

 קורבן יהיה או (Garvin. 1997) כ"סוסה" ייתפס אזם שאותו מצב למנוע

(.1998 )סריאסס, רוזפת להתנהגות

 מקצועית. החלטה קיבלנו ומעמיקה ארוכה והתייעצות התלבטויות לאחר

 מועמזת של הצטרפות זוג, מבן/בת פרזה של המשותפות הבעיות שלמרות

 לא - מתאימה אינה הטרוסקסואלים של לקבוצה הומוסקסואלית שהיא יחיזה

 בקבוצה שמזובר מאחר כולה. לקבוצה ולא במיעוט, שתהיה למשתתפת.
 מהתהליך תלק הס לחבריה הקבוצה שמעניקה שהתפקיזיס הרי זינמית,

 בקבוצה ולהיתרם לתרום להשתלב, יכולה הייתה מועמזת אותה הקבוצתי.

 זמן מספיק לה שיש בקבוצה לחילופין, או כזה. יחוז בעלי אנשים עוז היו שבה
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 קבוצתיות מטפלות היינו שאילו ייתכן זוחה. והשונה שונה הנוחה כיצז לראות

 כיוון אחרת, הייתה ההחלטה טווח, ארוכת הייתה הקבוצה לחילופין. או חנוסות,

 לקיזום לתרום ואף נוטפים והיבטים נוונים להוסיף היכולת כזו שלחו״מזת

 סיכון לקחת יכולנו לא שלנו, הניסיון תוסר שננקב החלטנו אולם הטיפול. תהליך

 או אחז למועמז הרסנית להיות שעלולה בצורה יתפתח הקבוצתי שהתהליך

 המקצועיות רמת את ישקול המקצוע שאיש החשיבות את חזנישה ויס״קר יותר.

 "קלה". קבוצה עם לעבוז המתחיל למנחה שעזיף ומוסיפה שלו, והמיומנות

 להתרחש יכולה האנסי-קבוצה שתופעת מסביר (Nitsun, 2003) ניססון
 חרינ משתתף יש אס כ׳ סבורות אנו אבל אחרת, או כזו ברמה קבוצה בכל

 קיומה. על לאיים ועלולה מייזית מוקצנת, להיות עלולה התופעה בקבוצה,
 היחוז״ם הנושאים עם והיכרותנו ניסיוננו חוסר ועם לקבוצה האחריות מתוך

מקבלתה. ראשוני חשש הבענו ההומוסקסואלית. לאוכלוסייה

 קובע סוציאלית בעבוזה היסוז חוק אתיים: עקרונות עומזים זו החלטה מול

 להתפרש עלולה המועמזת של זחייה גזעי. או מיני רקע על פונה לזחות שאין

 על מבוססת שהיא אף על מינית, כאפליה כולה החברה ועל-יזי יזה על

 את לשתף לא ההחלטה את קיבלנו שכאשר לציין יש מקצועית. החלטה

 רק הבעיה לעומק ונחשפנו האתיים בעקרונות זנו לא בקבוצה. המועמזת

האתיקה. לוועזת פנתה כשהיא

ות
פח

ש
מ

 
בר

מע
ב

 הקבוצה התפתחות
הנטזרת המשתתפת בצל

 כלל, נשירה ה״תה לא מטרותיה: את השינה הקבוצה לעיל, שצ״נו כפי

 רצון שביעות ביטאו הקבוצה חברי ־ ובסיום פעילים, היו המשתתפים כל

 את שהביעו המשתתפים בין טובים קשרים ונוצרו בה, מהשתתפותם

בקבוצה. האינטימיים רגשותיהם

 כלל, הכרנו שלא המועמזת, בצל עובזות עצמנו מצאנו המנחות, שתי אנו,

 אורך לכל אותנו ליוותה מהקבוצה, היעזרה זיוק ליתר או נוכחותה אבל

 הבאות: בשאלות רבות עסוקות ה״נו רפאים. רוח כמו הקבוצה
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 לקבוצה קורה היה מה בקבוצה? השתתפותה את למנוע ١נכו היה האם

 האינטראקציה עם מממוזזומ ה״נו אנו איך אותה? מקבלות ה״נו אילו

 הקבוצה הנח״ת אורך לכל השערות העלינו משתתפת? ה״תה לו בקבוצה

 לאם בנוגע זעות לעצמנו גיבשנו התהליך בסיום ורק ההזרכה. ובתהליך

הנכונה. ה״תה החלטתנו האם - זח״תה

 הקבוצתי. מהתהליך זוגמאות באמצעות זו בסוגיה התלבטותנו את נציג

 המחקרית בספרות (,Mackanzie & Livesey, 1983) וליווסל״ מקנז׳ לפי

 בק שונים. התפתחות שלבי זרך מתקזמות שקבוצות כללית, הסכמה ק״מת

(1974 ,Beck) השלבים של וברצף בתיאורים משמעותיים זמיון קווי מצא 

 להם. שניתנו ובשמות השלבים במספר הבזלים למרות ההתפתחותיים,

 בשלב הנורמטיביים; ההתפתחות שלבי זרך עברה בהנח״תנו הקבוצה

 ביטחון תחושת שבנו בזמן ואיטי זהיר באופן המשתתפים נפתחו הראשון

 מרכזי מקום - אנו - תפסנו זה בשלב כולה. ובקבוצה כמנחות בנו בסיסית

 גס הקונפליקטים. שלב החל מפגשים כמה אחרי הקבוצתי. בתהליך יותר

 בין אינטימיות נוצרה השמיני מהמפגש עימנו. ביניהם וגס עצמם לבין בינם

 מהתהליך רצון שביעות להם והסבה הקבוצה כל את שגיבשה המשתתפים
הקבוצתי.

 היה התהליך בקבוצה, משתתפת ה״תה מועמזת אותה שאילו שיערנו
 - האחת זה: בעניין השערות שתי לנו היו לחלוטין. שונה בצורה מתפתח

 לפני עת, בטרם ועימנו המשתתפים בין קונפליקטים מפתחת ה״תה שהקבוצה

 שהמשתתפים - השנ״ה כולה. ובקבוצה בנו הקבוצה חברי של האמון בנ״ת

 פנימה להתבונן במקום בה מתרכזים והיו לשוני יתר בסקרנות מגיבים היו
 כז׳ תוך ומתעכב. הראשון בשלב נעצר היה הקבוצתי התהליך ואז בעצמם.

 הבין־אישית לאינטראקציה המיוחזיס הקש״ס התחזזו הקבוצה הנח״ת

 זאת, עם מועמזת. אותה של זח״תה עקב הקלה תחושת והרגשנו בקבוצה,

 ה״תה לו התהליך עם מתמוזזות ה״נו וכיצז נכון פעלנו האס השאלות נותרו

מתקבלת.
 על להגן צריכות המנחות כמה עז שאלתנו על מבוססת השנ״ה הזוגמה

 יחיז גבר ונותר נעזר אחז גבר כאשר המפגשים, באחז בקבוצה. הפרט

 בקבוצה. הגברים של נציג היה הוא שבה סיטואציה נוצרה מפגש, באותו

 מאשתו כשנפרז שעבר הקשה בחוויה הקבוצה את שיתף הוא פגישה באותה

 אמר המנחות, - עלינו כעס הוא מכן לאחר במפגש לו. הגיבה והקבוצה
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 (1985) ״יסקר עליו. ה^נו ושלא הקוזמת בפגישה ומושפל מומקף שהרגיש

 נמצאת באירועים השליסה המנחה, על המוסלמ האחריוח על-אף כ׳ סען

 יוסר רב כוח למנחה לא-פעם מייחסים הקבוצה חברי הקבוצה. חברי אצל

 מהמשחתפות אומו נציל שאנו הגבר של הציפייה ומכאן באמת. לו שיש מזה

 אכן האם עצמנו את שאלנו כמנחות על-יזן. מותקף חש כשהוא האחרות

 מפגש, באותו היחיז הגבר של חשיפתו חשבון על קבוצת׳ תהליך אפשרנו

לעבוז. לקבוצה שאפשרנו או

 היא האם השאלה, מתעוררת הלסבית המועמזת את מקבלות שה״נו בהנחה
 עליה להגן צריכות ה״נו האס הקבוצה? חברי מצז מותקפת מרגישה ה״תה

 יעיל היה זה האס הזו בסיסואציה לבז? להתפתח הקבוצתי לתהליך לתת או

כולה? לקבוצה הרסני או

 בשלב בקבוצה התרחשה החלסתנו את לבזוק לנו שגרמה נוספת זוגמה

 תוך חזקה, תקשורת להפגין ממשיך הקבוצתי האקלים זה "בשלב האינסיח׳.

 (.Mackenzie & Livesley, 1983) לקירבה" וסובלנות הגנתית לא פתיחות

 החלסתו בעקבות מבעלה נפרזה שהיא בקבוצה, סיפרה המשתתפות אחת

 ובקש" בקש״ה הקבוצה את שיתפה היא הומוסקסואל. היותו את לחשוף

 אמפסיות היו בקבוצה התגובות החזשה. המציאות עם להתמוזז ילזיה

 רב היה המתח זאת ועם הבעל, כלפי ושיפוסיות המשתתפת כלפי מאוז

 שאותה הקלה, חשנו זו בפגישה סיפורה. את לקבל התקשו והמשתתפים

 עם קשות. היו ההומוסקסואליות לנושא שהתגובות כיוון ה״תה, לא מועמזת

 ה״תה לו מתפתחת ה״תה הקבוצה איו השאלה לגבי סקרניות נותרנו זאת,

 אולי - האחרים המשתתפים בקרב מתקבל היה שלה השוני האס משתתפת.

 סוזות ולחלוק חששותיהם על להתגבר הקבוצה לחברי מאפשרת ה״תה היא

להתבסא? שפחזו לאלה לביסו׳ מניע להיות יכלה ואולי נוספים

 באותו שהתפתחה הזינמיקה את לנתח כשישבנו קבוצתי. מפגש כל אחרי
 להיזכר נהגנו ויעילה, תקינה בצורה תפקזנו אס עצמנו את ובזקנו ערב

 איך נוכחת. ה״תה לו קורה היה מה עצמנו את ושאלנו שלנו הרפאים ברוח
 מתפתח היה הקבוצתי התהליך האס מגיבים, היו האחרים המשתתפים

מתמוזזיס. ה״נו אנחנו איך צורה, באותה
 1קיבלנ כשלא נכון פעלנו האס שוב, עצמנו את שאלנו הקבוצה, סיום לאחר

 מחליסות ה״נו האס שצברנו, הניסיון אחרי היום, המועמזת? אותה את

 שונות הגזלת ניסיון, חוסר של סיסואציה שבאותה סבורות אנחנו אחרת?
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 מסוימים למועמזיס מרסנים ואפילו בעיימים למיום עלולם מייםמ בקבוצם

 אצלנו בזקנו נכונמ. מייחם םנו,٧ז לפי ממלסמנו. לכן כולמ. לקבוצם ו/או

 במחלסמנו מ״םמ שלא ומבנו ממומוסקסואליום מול שלנו מקזוסם מזעמ אם

 צריכום מיינו כמנחום אנחנו לסבים. מאישמ של מיוםמ מעצם זחיימ שוס

 סיכון או סבירמ בצורמ למחמוזז נצליח שאולי סיכוי לקחם מאס למחליס

 קיבלנו מרסנייס. למיום מיו שעלולים חמליכיס על לשלוס מצליסום מיינו שלא

 של מצל עס שמחמוזזנו לציין יש אוםמ. לזחום - מבסוסמ ממחלסמ אם

 מסנרם בכל אלא מקבוצמ, מנחיים במשך רק לא מלא-נוכחם ממועמזם

 לסבים. שמיא מפני לקבוצמ מועמזם קיבלנו שלא מעובזמ אם מעלינו שבמ

 לעמיחיס וגס לסברינו גס מסיבום אם למסביר סחקשום עצמנו אם מצאנו

 שליליום ממשלכום שזאגנו וברורים פשוסיס במשפסיס מסבירים איך שלנו.

 שלא עלינו, סומכיס לעמיחינו, מסביריס או בקבוצמ למסרחש שעלולום

 זאם, עס כשמס. זינמים קבוצמ כמנחום שלנו ממקצועיום על מספיק סמכנו

 קשיינו על מוסיפמ במחלססנו, כולס יז על כסועום נחפסנו שאנו מעובזמ

מעלינו. שריסף משחור ולצל

ההדרכה

 לאורך וכמובן ממנחימ אורך לכל אומנו ליווםמ מאחים ממקצועים מזילממ

 שיש מאוז שמחנו מאחיקמ. בעיים עס לראשונמ כשמחעמחנו מקורס.

 אם למביא אפשר שאלימ מקורס במסגרם אוחנו ממלוומ מזרכמ קבוצח
 לזיון בקבוצמ מקוס לנו שיש מרגשנו, מסוגימ אם מבאנו כאשר לזיון. מסוגימ

 זו מכלמ עבורנו. מכל מיא שמקבוצמ מרגשנו זמ במובן משוחפם. ולחשיבמ

 מסיסואצימ אם למכיל לנו עזרו עבורנו שפינחמ וממקוס אוחנו מקבוצמ של

מקביל. כחמליך

 אומנו ליווםמ שאף מקורס מנחם של מליווי אם מאוז חשנו כך, על נוסף

 לסוגים במחייחס מקצועי. כעוגן לנו ומ״םמ בנו ממכם מאחיקם, לוועזם

 כפי או מקבוצם מנחם עס ביחסנו מאוראלי" ב"שלב שנשארנו מרגשנו זו

 מאס בין מוסלסם חלום קיימם מזם בשלב מציין: (1960) שוויניקוס

 מחינוק של מפוסנציאל אם לממש יכול לאס מחימק של מחיבור רק לחינוק.
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 לנו ואפשרו אותנו. הרגיעו בוועזה ונוכחותה המזריכה של הליווי בהזרגה.

 והניסיון שלנו המקצועיות למרות מקצועי. באופן זעתנו חוות את להציג

 הראשונה הפעס ה״תה זו במנחה. תלות חווינו זה במצב בטיפול, שלנו הרב

 ׳תו־ונות שיש גס אך היתרונות, את ׳זענו משותפת. בהנחיה עבזנו ששתינו

 בקבוצה המשותפת בהנחיה להפריע שעלולות למלכוזות מוזעות ה״נו

(1992 ,Edelwich.) שעבוזתנו לווזא בזי וזמן אנרגיה הרבה השקענו שתינו 

 גס זכינו בהזרכה שניתן. ככל לקבוצה ופורחת יעילה תהיה המשותפת

 וגס באישיות גס בשוני להכיר ובעיקר שלנו. השותפות על לעבוז באפשרות

מזו. זו הרבה למזנו ואכן שלנו העבוזה בצורת

ות
פח

ש
מ

 
בר

מע
ב

סיכום

 ללא זה, בצז זה ההולכים עקרונות ובאתיקה במקצועיות ראינו בעבר

 "מתגרשים של לקבוצה המועמזת של זח״תה בעקבות קונפליקט. שוס

 שני בין להבזיל למזנו האתיקה. לוועזת ופנ״תה שהנחינו ”ומתגרשות

 אנו נפש, וחשבון בינינו ארוכות שיחות בתוס האלה. החשובים הנושאיס

 ונכונה. מקצועית ה״תה אותה לזחות שההחלטה עצמנו עס שלמות נשארות

 יותר ועוז הזח״ה. מעצס נפגעה משתתפת שאותה מאוז מצטערות אנו

 מנוסות, זי ה״נו שלא מכיוון אבל מינית, כאפליה זו זח״ה שחוותה כך על

בקבוצה. בע״ת׳ מצב למנוע ה״תה כוונתנו

 אתית עברה כל עברנו שלא החליטה האתיקה שוועזת לצ״ן חשוב לסיוס,

 הערות שתי העירה הוועזה זאת, עס מקצועיים. שיקוליס לפי ושפעלנו
היא: באשר קבוצה להנחיית חשובות

 קבלה כתנאי - לריאיון המתייחס סעיף להוסיף חשוב הקבוצה בפרסוס .1

 "ענו שנבנית הספציפית לקבוצה המתאימים המועמזיס ורק לקבוצה,

בחיוב.

 אי- לגבי הזגשה עס אישי. באופן להיאמר צריכה משתתף של זח״ה .2

 חשוב בכלל. לקבוצה אי-התאמה ולא הספציפית, לקבוצה התאמה

פונה. לכל הולמת אלטרנטיבה להציע

178



ה٠ביבליוגרפ  I
במקצוע אתיות בםופות קבוצת׳ בטיפול אתיות "סופות (.2000) י' טריאסט,  
ושפלר ו״ל אכמון, עורכים: הנפשי". ٧וה״עו הטיפול .

ז שיחות, ,”ומוכל מיכל על "מחשבות (.1993 ٢)מר מ' למאן. (2).  
)עווכיס ١לירו '11 רוזמוסר '1 בתון: הקבוצה". "מנחה (.1997) נ' רוזנווסר, ), 

למתנ״טים והחברה ציפור׳ מרכז ירושלים: קבוצות. להנחיית מקראה .

Barnes, B., Ernst, E. & Hyde, K. (1999). ״An Introduction to Groupwork: 
A Group-Analytic Perspective". New York: Patgrave.

Beck, A. p. (197،). "Pliases in the Development of Structure in Therapy 

and Encounter Groups", in: D. A. Wexler & L. N. Rice (eds.). 
Innovation Client-Centered Therapy. b York•. NTYey.

Edelwich, נ. & Brodsky, A. (1992). "ColeadersIlip and Supervision", in: 

Group Counseling ؛or the Resistant Client, b TwY i.s,

pp. 157-166.
Foulks, s. H. (1968). "Therapeutic Groups Analysis: New Decisions and 

Tasks". New York: International Universities Press.
Garvin c. D. (1997). "Group Work". Third Edition. Simon & Schuster, 

Needham Heights, MA.
Hepworth, D. H., Rooney, R. H. & Larsen, d. A. (2002). "Direct Social 

Work Practice: Theory and Skills". 6th Edition. Pacific Grove, CA.: 
Brooks/Cole.

Mackanzie, K. R. & livesley, w. J. (1983). "A Development Model for 

Brief Group Therapy", Monograph I: American Group Psychotherapy 
Monograph Series. New York: International Universities Press.

11, A. ( י>١ . "The Anti-Group: Destructive Forces in the Group 
and their Creative Potential". London: Routledge, The International 
Library of Group Psychotherapy and Group Process.

Whitaker, D. s. (1985). "Using Groups to help People”, london: 
Routledge.

Hd, DI 1 ال١ . "The Theory 0؛ Parent-Infant Relationship in 
the Maturational Process 0؛ the Facilitating Environment". tonAon'. 
Karnac Books.

سال١,د . D. fat١."The Theory and Practice 0؛Groups Psychotherapy". 
4th Edition. New York: Basic Books.

I 179 בניוושין משפחות עם קבוצתית עבוזה



ט ק פו־
 □ליס - ף0ךוז-1ה

 לחיבור יצירתיים
 פנימית מציאות בין

חיצונית למציאות
ממן גל מירי
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תיאורטי מבוא

 של גבוהות ברמות המתפקזות והגבושות הסבוזות המשפחות שיעוב

 בקריית ולילז" למשפחה ב״מבכז האחרונות. בשנים ל וגז־ הולך קונפליקטים

 במשפחה, אלימות ולמניעת לטיפול מרכז אזוריים: שירותים פועלים שמונה

 סעז פקיזי משולבים ואף הורים־ילזים קשר מרכז משפחתי, לטיפול תחנה

 מאבקים של גבוהות רמות המשמרות במשפחות פוגשים אנו זין. טזרי לחוק

 הלא-פתור הזוגי מהקונפליקט ומשליכות ואלימות, גירושין פ.ךזה, רקע על

 שונות ברמות מתפקזות המשפחות בתווך. העומזים הילזים ועל ההורות על

 בהורים החל הקשת: לאורך שונות נקוזות פני על וניצבות קונפליקטים של

 בהורים וכלה יעיל לפתרון אותם מקזם שאינו בסיסי הורי שיח המנהלים
 גווניו בשל "קשת" במונח בחרנו מהילזים. ומנתק קשר מסרבנות הסובלים

 והתקווה האור ובשל משפחה כל של היחוזייס לגוונים כמטפורה הרבים,

 הזילמות, שלל את גם מתאר זה מושג ט'(. )בראשית מסמלת שהקשת

 סיוע ל.1יפ0ב ונחוויס במעברים משפחות המאפיינים והמורכבות הקשיים
 יכולת ולפתח הנפרזות עם והשלמה עיבוז לאפשר עשוי במעברים להורים

בוגרת. הורית היזברות
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 בוים:٧במ הילד טובת עקרון על מתבסס™ והכשרתת המקצועית עמזתנו

 בטובתס ההורות בסוגיית ולהמליך זעה לחוות נקראים סעז "פקיזי

 ٠3.20 )תע״ס על" עקרון תמיז הימ הילז טובת עקרון ]...[ קטיניס של

 הקליינט הינו במרכז-קשר הורה עס מפגשיס לקיוס המופנה "הילז (,1998

 ילזימ של למצוקותיהם מת״חס (1997) הטב (.2002 )הרמל, העיקרי"

 פסיכולוג׳, ניצול שווא, האשמות בילז. משימוש הנובעים גרושים להורים

 לעזאזל. לשעיר והפיכתו הוריו של היחסים למצב כאחראי הילז תפיסת

 שההורים ולזמ״ן חולמנות, של למצב מהמציאות לברוח שיבחרו ילזים יש

 משאלה להתחזק עשויה גירושין של מתמיז איום כשק״ם נפרזו. לא כלל

 אשמה רגשות מתעוררים מכן ולאחר ההורה, מקום את לתפוס אזיפלית

 תוזר מיק׳ של בהנחייתה בקורס כביכול. התגשמה שהמשאלה כך על

 האזיפלית הזרמה - אלקסרה תסביך את תיארה היא (25.4.2009)

 וכך אליה, ומתנכר מבתו מפחז האב זה במצב לאביה. בת אהבת של

 להתרחקות להזזהות, כאובייקט מתוארת האס אב. חסך אצלה יוצר

 התלות להזזהות. תלות בין קונפליקט הבת אצל נוצר וכך ולהתקרבות,

 מהאב הנפרזנת את לשאת יכולה הבת ובזכותה קשר מאפשרת ההזזית

האס. אל החזרה ואת

 מצ״ן הוא משפטי. זיון בעת הוריו בין להיקרע עשוי ילז כי טוען )שם( הטב
 להתקשות כמתבגריס העשו״ס גירושין, ילזי על ולרשט״ן של מחקרה את

 את גס מצ״ן הוא גירושין". של "תורשה להנציח חיוב״ס. קשרים ביצירת

 בגילאים גירושין ילזי אצל חריגות תופעות לגבי וקלי ולרשט״ן של מחקרן
 הרע", ל"הורה הטוב" "ההורה בין מתמשך בקונפליקט השרוי ילז שונים:

 הטב האחר. להורה תחליף שישמש ולזרוש הילז על להישען הורים ניסיונות

 היווצרות נזקקים. ילזיס מתמשך לסכסוך הנקלעים גירושין בילז׳ רואה
 משפס״ס תהליכים עקב להיפרז המתקשות במשפחות חזשיס קונפליקטים

 שליל״ס רגשות (.Wall, 1992) ההורים בין איבה ליצור עלולה מתמשכים,

 בין להפריז ההורים יכולת הילזיס. עם בקשר לחבל עלולים שניהם אצל

 המאפשר סביר, הורי בתפקוז מכריע גורס היא הזוג׳ לקשר ההורות נושא

 משותפת ואחריות פעולה שיתוף וכן הילזיס עם ההורים של רציף קשר

כהורים.

 ח״ס מתגרשים ילזי כ׳ תוזר-גולזין, מיק׳ צ״נה שבהנח״תה בקורס

 רבה לאנרגיה נזקקים הס חזקות. וזרמות מיניות ׳חז־לחוז, של בקונפליקטים
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 הדרכה יקבל שהורה חשוב האלה. והקונפליקטים הזילמות את לפתור כז׳

הילז. חקום על ובשמירה נבולות בהצבת החשיבות את להבין כז׳

 הארכיטיפ׳ הפלאי לילז להקשיב רבות זרכים כ׳ טוען (1992) בראזשו

 בשחזור לט״ע עשויה זו תפיסה לסיפורים. הקשבה היא מהן אחת שבנו.

׳לזות: חוויות

בנן שביל :שן, כביש

ית.5٠נ ٧ע
 ^ם, אמא כאן, ^א
 הוארתי כאן

 מז-מן, פעם, שה״ת׳ מה

 שעכשו מה
נשכחת..." ؛לזות

(1982 ירביץ. )גלען

 רגשות, חוויות, של שחזור תון־ שבתוכו, הפנימי הילז אל הורה התחברות

 חזשות התחברות נקוזות ליצור עשויה וצבעים. ריחות זיכרונות, תפיסות,

 של מצבם שונה. באופן ומבין מרגיש שומע, מזזהה, ממקום ׳לזו עם

 (1985) וויס״קר שמעלה מושגים שני על ענה בקבוצה המשתתפים

 וחוסר פרזה סביב בשאלות העיסוק כ׳ מצאנו ו"גבול". מסריז" "עיסוק -

 קש״ם ממנו, לצאת והניסיון אלימות מעגל וגירושין, גט אי-מתן נפרזות,

 לא-פתוריס, ורכוש ממון ענייני רא״ה. סזר׳ ובקיום הילזים בתפקוז

 והפעלת חיצוניים גורמים התערבות מתמשכים, משפטיים תהליכים

 הגבול מושג מטריז". "עיסוק בגזר הס אלה כל - ועוז על-יזס סמכות

 כבר שאנשים איש״ס ומקורות מיומנות הבנה, בין המפריז הקו את מצ״ן

 לראיונות שהגיעו אנשים אצל כ׳ מצאנו עז״ן. להם שאין כאלה לבין רכשו

 המצוי. מהמצב רצון שביעות חוסר ק״ס לקבוצה להצטרף רצון והביעו

 לעבר וללוותם להם לס״ע לנו יתאפשר הקבוצה באמצעות כ׳ קיווינו

להם. הרצו׳ המצב
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הקבוצה וזיאור

I יחוזייס נואפייגים

 קשרי מתקיימים בעיר תושבים. 2,^000 מונה שמונה קר״ת של אוכלוסייתה

 על היתר, בין להערכתנו המתבססות, והתנזבות הזזית עזרה והיכרות, קרבה

 העובזה מורכב. ביסחוני מצב החמישים, בשנות העל״ה כגון משותפים מכנים

 רוב בין בה. להתגורר מהתושבים חלק של והבחירה גבול עיר היא שהעיר

 שכונת באותה מגורים כלשהי: היכרות בעבר התקיימה הקבוצה משתתפי

 מסגרות באותן ולימוזיס זהה עזת׳ מוצא מוצא, משפחות בין היכרות ׳לזות,

 תפקיז במסגרות היכרות בשכנות. מגורים בהווה: ההיכרויות רקע חינוכיות.

 אחת לפחות עם בהווה ו/או בעבר קשר המשתתפים לכל עבוזה. מקום ו/או

 מרכז זין, סזר׳ לחוק סעז פקיזות ולילז": למשפחה ב"מרכז מהפונקציות

 ולילז למשפחה )במרכז הורים־ילזים קשר מרכז אלימות, ומניעת סיפול

 בסיפול בעבר היו מהמשתתפים שלושה משפחתי(. לסיפול תחנה גם פועלת

 סעז פקיזת עם קשר לחלקם יש כיום סעז. כפקיזת מהמנחות אחת אצל
 ואצלנו. קרובה בעיר קשר מרכז עם התקשרות מנהלים ושנ״ם שכנה, מרשות

 לפני ומזרח. ממערב המוצא משפחות מקור ,١האר׳ יליזי הם המשתתפים
 קבוצה להקים אם ההתלבסות הרכבה. בענ״ן רבות התלבסנו הקבוצה הקמת

 "בין זיאלוג לק״ם אפשר יהיה האס מהחשש נבעה ולאבות לאימהות מעורבת

מעורבת. קבוצה בהנחיית ניסיוננו מחוסר וכן העולמות" שני
 ההזרכה במסגרת נערך הראשוני המיון מועמזיס. 27 על המלצות קיבלנו

 של גבוהות ברמות שתפקזו מי זימנו לא שבעקבותיו בפרקסיקוס,

 אלימות למניעת במרכז ראשוני סיפול בשלב המצויים מסופלים קונפליקסים,

 מנהלת עם התייעצויות לאחר סעז. כפקיזות הישיר בסיפולנו שנמצאים ומי

 לאבות מעורבת קבוצה להקים הוחלס אלימות, ולמניעת לסיפול המרכז

 לציין יש מבקרים. ואבות משמורנים אבות משמורניות, אימהות ולאימהות,

 לראיונות לקבוצה. כמתאימות נמצאו לא לנו, המוכרות מבקרות אימהות כי

עשרה. הגיעו מתוכם מועמזים, 15 הוזמנו

 אבות שני משמורניות, אימהות ארבע משתתפים: תשעה מנתה הקבוצה

 )חיילים( בגירים שני ילזים: 21 שלהם מבקרים, אבות ושלושה משמורנים
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 הטל ,39 הממוצע המשתתפים داال .16 עז וחצי משנה הגילאים במוות 19-1

 ותחילת 30ה- שנות באמצע בובם .53 ביותה והמבוגר 32 ביותר הצעיר

 אחז מהם שנים, כשש מזה גרושים/פרוזים ארבעה לחייהם. הס שנות

 חיי במהלך גט קיבלה )אחת שנתיים עז גרושים/פרוזים חמישה גט, מסורב

מתמשכים. משפטיים בתהליכים נמצאים ארבעה הקבוצה(.

 לא באופן עובזים שניים כשכירים, חמישה כעצמאים, עובזים מההורים שניים

 הקבוצה(. סיום לקראת )אחז חזשה זוגיות 1בנ מהמשתתפים שלושה סזיר.

 הקשר חיזוש עקב ילזיו על זמנית במשמורת זכה האב הקבוצה חיי במהלך

 בית להחלטת בהמשך חוזש הקשר שנים. כארבע של נתק לאחר ביניהם

 מצב בשל האב ביזי המשמורת להשארת ההמלצה יח״ס. ובטיפול המשפט

 חוויה עברו המשתתפים כל מחוזית. סעז פקיזת על-יזי גובתה הקטינים,

 מבקרים לאבות בסזנה ו/או קבוצתית ו/או פרטנית - קוזמת טיפולית
הקשר(. )מרכזי

I הקבוצה מטרת
 המצויים כהורים יכולותיהם שיפור הייתה למשתתפים שהוצגה המטרה

 ילזיהם של התפתחותיים צרכים זיהוי פריזה/גירושין/אלימות, במשבר
 וחיזוק האחר, ההורה עם שלהם התקשורת ערוצי הבנת תוך עליהם, ומענה

 השערתנו: את הסברנו ילזיהם. ושל שלהם וההסתגלות ההתמוזזות תחומי

 הורותם לגבי לאבות אימהות בין שיח קיזום לאפשר עשויה מעורבת קבוצה

 כי שלנו מאמין האני ואת ולאחריהם, ואלימות גירושין הפרזה, משבר בתוך

 ולקשיים לצרכים המוזעות את ויגביר פתוח זיאלוג יאפשר משותף מפגש

 האישית: ההורות בהורות, השומת האחר, ההורה של המעורבים הקטינים של

 של הגזרתו את מביאים (2001) ובהרב זיו בהווה. ביטוייה וזרך מקורותיה

 הזזית תלות על המבוססת זינמית כשלמות הקבוצה את הרואה לוין, קורט

 האנחנו זהיינו: רכיביה, כל מסך יותר היא הקבוצה כי וטוען חלקיה בין

(Weness) הקבוצה. של הפרטיים המרכיבים כל מסך גזול

 והערכתנו המשתתפים בקשת עקב מפגשים. 12 לקיים היה הראשוני ן1התכנ
 בהזרכה התייעצות בסיס על הוספנו הקבוצה, את להמשיך מקום שיש

 בסוף והסתיימה 15.12.04ב- החלה הקבוצה מפגשים. ארבעה בפרקסיקום

.2005 מרי\
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 □1,יצירת אמצעי□ ובים:١ש כלי□
 □ניסית □ציאות בין לחיבור

חיצונית לסציאות

 ילזותנו את תחזש לחיות תקוים את ילזית באתצ״ות (,199)^ הינינס לפי

 זיו לזעת תורינו. כלפינו שעשו תבטעויות היתנעות ٦תו יותר, טוב שלנו

 לא תילים שאלף תסר לבעביר תצליחות תיל!ליות לא טכניקות )שם(, וברוב

 רשיתוש רבים. חושים תעורבים לא-תילולי כלי שבכל תאחר לרעביר, יצליחו

 בטכניקות טובות. ובטתעב בפנתב בתאפשרת חווייתית בתנטות יוצר

 ביטוי כל בתוכו. וחלקים נושאים עם באזם של לתפנש ישיר אתצעי תבוות

 ועם תעובזים, שאינם בלתי-תוזעים לחותרים בשלכתי נירוי תבווב אתנותי

 אלב חותרים עם לבתתוזז ראזם בשלות על תעיזב בופעתם עצם זאת

 לחוויב בזזתנות תת, על תזבר (1995) וויניקוט בתוזע. לתחום ולבביאם

 בתשחק, של בחותר שבם וחושיים תוטוריים יצירתיים, לזחפים צורב נטולת

 בחיים את חווים אנו באזם. של בחוויתי קיותו כל נבנב בתשחק יטוז על וכי
 תצפית ושל סובייקטיביות של בתרנש בתארו. בתעבר, תופעות בתחום

 ביחיז של בפניתית בתציאות בין ביניים תחום שבוא ובאזור אובייקטיבית,

בחיצוני. בעולם באזם בני כלל של בתשותפת בתציאות ובין
 לאובייקט שבפכב ציפור בזתות פר!וב בובת - "קיווי" צורף בראשון לתפנש

 יכול "לא לבאנשב: זכב קיווי בתשתתפים. שבנזירו כפי זיבור" ול"רשות תעבר

 בביכרות, סייע קיווי ועוז. כנפיים" לפרוש יוכל בתפגשים בסוף "אולי לעוף",
בקרח. את לבפשיר ועזר בקבוצב בסכם ובעריכת בציפיות בבירור

 ובזיזות, כאב חלותות, על בתשתתפים סיפרו ובשלישי בשני בתפנשים

 שינוי ליצור רצון תב-(). בנפרזות צורך ב', פרק וחבקרים, תשתורנים בורים

 לרנשות קראו בם חוזרת. לאליתות לבינרר לא כזי ותתבב חשיבב בצורת

 אופטיתיות וכעס. תקווב וכאב, בותור בין לאיזון זרכים בציעו בשתות,

 עקב שוטרים עירוב בראייב, סזרי אופי על סיפרו ועצבנות. עצבות ותועקב,
 בילז בלי פרטי לזךון רצון באחר: בבורב אל ללכת ילז של בסכתב חוסו

 נתק לאחר לאביב לעבור ברוצב בת כך; עקב בתעורריס אשם רנשות תול

 של סיוע תחוזש; תנתק ופחזו בבזרנתיות באב רצון חול ביניבם, תתושך
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 סוציאליים: עובזיס ٠סעד פקיזות ٠יח"ס משפסיות, ערכאות חיצוניים: חרמים
השני. ההורה מקום ובשמירת הורית בסמכות צורך

 כותב ו(993) קירשקה יצירתיים. בכלים בשימוש התחלנו הרביעי במפגש

 הרעיונות הפנסזיות. לנבכי קפיצה קרש מהוה קלף כל כי הביסאס קלפי על

 צבעים. קופסת "וכמו ולסיפול: למשחק הגלם חומר את מהווים והאסוציאציות

 להם שהזכירו קלפים בחרו המשתתפים ".١לאמ להיות המשתתף את מזמין

 ורגשות, צרכים מצבים, של מגוון עלו בתיאורים וכוי. תמונה תכונה, מצב, אירוע,

 עצמאות. מול תלות של בתחושות בהגנה, בפיצוי, בזיאלוג, בקבוצה, צורך וכן
 חופש, מול אלימות אור, לעומת בזיזות מוות, חרזת מול תקווה ׳לזות. פצעי

 ס״עו אלה תכנים ועוז. פשרות חיפוש תסכול, תוקפנות, כעס, נפרזות, חוסו
 המשתתפים: של והתפקיזים האישיות התכונות ובבחינת בינ״ם בהערכת לנו

 ניסיון מסכות, הסרת לרצות, צורך אלימות, תוקפנות, אסרסיביות, מצאנו

וכוחות. תקווה תעוזה, סף, שמירת תת-קואליציות, ליצור

 הועלו ההביסאס. קלפי בעזרת כמו-זמיונ״ס סיפורים נבנו החמישי במפגש
 בגוף זיבר מהמספרים אחז כל בהווה. והשפעתם כואבים ׳לזות זיכרונות

והמנחים. המשתתפים מצז והזזהות תמיכה תגובות וחיפש ראשון,

 הסיפורים שני ההביסאס. קלפי בעזרת הסיפורים בנ״ת נמשכה השישי במפגש

 עם הזזהות של למקומות הקבוצה את והביאו וכואבים איש״ם היו העיקריים

 סופר בהנצחה. ובצורך/רצון ברגשות בחוויות. שיתוף צעיר, בגיל הורה אבזן

 נמסר כ׳ רבות שנים לאחר שהתברר עז למת. שנים שנחשב משפחה בן על

 על סיפר המשתתפים אחז מפגש. התק״ם סרם אך עקבותיו על עלו ,٧לאימו

 למשפחה. אותה והשווה בקבוצה, מרגיש שהוא ואינסימיות קירבה תחושת

 להיות זה "איך זור, בן זתיה של שיר קראנו בשבס. בס״ו חל השביעי המפגש

 פורח, התשובות: מבין ?١٠ע המושג אצלם מעורר תחושות אילו שאלנו "٧ע

 שאלה עלתה בקבוצה פרי. נותן מלבלב, עמוקים, שורשים בעל הולזת, יום

 פוזה. של אבזן מול מוות, כלומר מוחלס, אבזן אבזן: סוג׳ בין שוני על

 חיברו איש״ם, ציורים צ״רו בכו, בתחושות, שיתפו אנשים ואלימות. גירושין

 הקבוצתית בעבוזה משותפת. לעבוזה הציורים את והרכיבו קבוצת׳ סיפור

 נספח(. )ראו הקבוצתי הסיפור מרקם ואת איש״ם חלקים לזהות אפשר

 מהמשתתפים. אז בכל וגבריים נש״ם חלקים על מגזריות שאלות הועלו

 האישי בין הקוזמת: הפגישה בעקבות חוויות על זיברנו השמיני במפגש

 החוויות מעצם הקבוצה קש" את שיקפנו בינ״ם. הערכת התקיימה לקבוצת׳.
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 פירשנו הקבוצה. סיום שאלת עלתה ואלימות. גירושין פרזה, של המשותפות

 בגירושין הפרזה תהליך את כמשחזרת להיחוות שויה٧ מהקבוצה הפרזה כ׳

 גינקו, קוביות להביא בחרנו מהמשתתפים. אחז כל בח" אחרות !פרזות

 ם٧ובפ ביניהם, לזבר לא הוראה להם ניתנה אחת פעם מגזל. בנו והמשתתפים

 זיבור. ללא גם לתקשר אפשר כ׳ ה״תה מסקנתם לזבר. להם אפשרנו נוספת

 את שליוו תחושות פנימיות, חוויות על השלכה נעשתה נהרס המגזל כאשר

 כעס, רבה: בעוצמה בכי, כז׳ תוך רגשות, הובעו וההרס. המשפחה בנ״ת שלבי

 תוך זה, כלפי זה ועזינות רכות נהגו המשתתפים כישלון. תחושת אונים, חוסר

 קושי היה זמני. שם בעלת הקבוצה ה״תה עז״ן זה בשלב וחיזוק. תמיכה עיזוז,

מפגשים. 12 אחרי להמשיך הקבוצה רצון לזיון עלה להחלסה. להגיע

 בארבעה הקבוצה משך להארכת מחמש הסכם נערך העשירי במפגש

 מרגיש חווה, עובר, ילז מה ילזי": ל"סיול יצאה הקבוצה נוספים. מפגשים

 של בקולו תחילה זיברו המשתתפים המשפחתי. למשבר בהקשר ומזמ״ן

 הרגישו חוו, עברו, הם מה עצמם: על לזבר עברו מכן ולאחר מילזיהם אחז

 איך בולם, ומה מקזם מה התמוזזות, יכולות בין השוואות ערכו הם ופנסזו.

 הפתיחות רמות נאהב. היותו ולתחושת ביסחונו לתחושת לילז, לעזור ניתן
 המילים" את ל׳ "לקחת הורגש: הקבוצתי והלא-מוזע גבוהות, היו והאמון

 ועכשיו ש... חשבתי היום "בזיוק מילים, באותן יחז לזבר החלו כששניים

ועוז. כמוך" מרגיש ממש אני "גם זה", את אומר אתה

 איו הקבוצה: את שהעסיקה זילמה על שנ״ם בין זיאלוג נערך 11 ה- במפגש

 )שם( בנסון לקשר. מחויב ולא מנותק מבקר כשהורה רא״ה סזר׳ מקיימים
 חוזעות מקזם ספונסניות, מעורבות, כמגביר התפקיזים למשחק מת״חס

 הראשון בשלב קבוצתי. ושיתוף גיבוש ומחזק בעיות פתרון על מקל והבנה,

 שתפקיזם נוספים שחקנים שני ושותפו בעמזתו, החזיק שחקן כל במשחק

 החליפו מכן לאחר האחר. לעבר עמזתו את להגמיש צז לכל לס״ע היה

 לקזם ניסו אגו( אלסר )בתפקיז המשנה ושחקני תפקיז, הראשיים השחקנים

 בוגרת הורית בתקשורת הצורך על זנה הקבוצה ופשרה. גישור של אפשרות

 בסיוע צורך על זיברו לפתרון. קשה במשחק שהוצגה הזילמה כ׳ וגילתה
 נוספה ואליה גזולה ה״תה האמביוולנסיות במשחק. שנעשה כפי חיצוני.

 לפתרונות להגיע להתגמש, לעתים המתקשה הפנימי מה"שז" חשש תחושת

ופישור. גישור של
 ברקע הילזות. לעבר אישי" "מסע מוזרך, בזמיון השתמשנו 12ה- במפגש
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 של בתחושות שיתפו אנשים נרות. החזר ובאמצע שקטה. מוזיקה הושמעה

 לפי צעיר. בגיל הורי תפקיז קבלת אב, אבדן שורז, ילז נאווה, פיזי, רעב

 היא הראשונה הנחות: שתי על מבוססות הזמיון טכניקות )שס(, בנסון

 למזגס, או לשנותם ורנש, פסיכולוגית אנרגיה לתעל יכולים זמות או שסמל

מחשבה. בעקבות באות והתנהגות שאנרגיה היא והשנייה

 הורה לקבוצה: שם ובחרנו האחרון המפגש בתכנון התחלנו 13ה- במפגש

 בריסטול. על ועבזו קבוצתיים, וסמלים לוגו יחז בנו המשתתפים טף. -

 להסכמות הגעה שיתוף, לצז ויצירתיות רעיון בעשייה, אישי חותם הורגש
נספח(. )ראו האחר של הספונטניות וקבלת

 על לקחו אנשים הסיום. מפגש בתכנון והמשיכו פרזה על זיברו 14ה- במפגש

 רגשות והביעו פרזה, מהי על ראשוניות אסוציאציות העלו תפקיזים, עצמם
 אישית. העבודה עבורס, פרזה מהי ובקולז' בצבע ביסאו אנשים מעורבים.

 יובל הקבוצה. סיום אחרי ולהיפגש להמשיך רצון היה הקבוצה מקולות אחז

 הפחז ועל-אף חשים, שהם הכאב "על-אף הפרזה: קשיי את מציין (2001)

 של בסופו ]...[ נוספת לפרידה הזזמנות הוא קרוב קשר שכל מכך שלהם
לבז". אתה כאשר עליו שומר שמישהו להרגשה תחליף אין זבר

 לחג. שעה רבע להקזיש מראש ביקשו אנשים בפורים. חל 15ה- המפגש

 זמן הקזישו והם רצינית, הייתה התייחסותם נספח(. )ראו משוב זפי העברנו

 יצירתיים בכלים השימוש בעניין לשאלה ת1מהתשוב כמה להלן ומחשבה.

 ולקראת בעבר האני "ניתוח הכול", על ולזבר להיפתח "מעניין (:8 )שאלה

 ולהוציא להיפתח לעצמי "להרשות ביטוי...", חופש "חופש, בעתיד", אני מה

 סיכום לשם נוספת שעה בחצי הוארכה הפגישה מוזחקיס". חזק שהיו זברים

 קבוצתית, בעבוזה ציזזו חופשי, באופן זיברו אנשים , האגף מנהל עם רשמי
 הוא ובמה לאבות אימהות בין הזיאלוג חשיבות את בקבוצה, קיבלו מה 1צ״נ

פרטני". טיפול תחסוך קבוצה תרם",
 הגיעו האנשים שקטה. בפינה במסעזה, 30:16 בשעה החל הפ.רזה מפגש

 אחז כל זמעה. הזילו ולפעמים מתרגשים חגיגית, לבושים בעיניים אור עם

 קיבלו הם וחצי כשעה לאחר פרסונה. מחפיסת קלפים שני לבחור נתבקש
 שני: וקלף לעצמי, כמתנה לוקח/מבקש/רוצה אני מה - אחז קלף הנחיות:

לקבוצה. מעניק אני מה

 שיר לו לשיר האחרים החלו מתנתו, את תיאר הראשון המשתתף כאשר
 ביתי "כאן סולם", יש שלי "לאבא )כמו המתנה לנושא או לסמליות המתחבר
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 נספח( )ראו אלבום ם״\׳ של הספר אונ במחנה קיבלו כאשר נול,"(. מול אל

 בימי ל"פנישות" מורי" OV שלישי בימי מ"פנישום״ שמו את לשנות הציעו

הולזת. ימי תאריכי הכולל קשר זף בנו המשתתפים קיווי". עם רביעי

 חשוב היה כ׳ ורמז באקראי. אות׳ שפנש לאחר לקבוצה הצסרף האבות אחז

 השתתף האב ׳לזיו. לבין בינו קשר נוצר כ׳ מיז הבנתי התקווה. על שישמור

 (2001 מיכאל בהזרכת וסמרלי )נלוזמן 2001ב- מבקרים לאבות בסזנה

התקווה. את לאבז לו שאסור ׳וזע הוא כ׳ ה״תה אז אמירתו

הקבוצה סיכום

 לשאלה למשוב. המשתתפים מתשובות חלק לצסס אפשר הקבוצה לסיכום

 המשתתפים: ענו נספח( ראו משוב, בזף 2 )שאלה הקבוצה ה״תה איו

 ]...[ לשני אחז תומכת ומחוברת קסנה משפחה להיות למזנו מזהים, "חווייתי,

 היו זה... ברנע כבר נענועים מלא שאני להניז רק להוסיף, מה הרבה אין עצוב.

 בהם לנושאים ומוזעות 'אור' ל׳ שנתנו משמעותיים מאוז זברים כאן והועלו

 וחיזוקים כוחות המון וקיבלתי הקבוצה מן רבות למזת׳ והתקשיתי... עסקת׳
 רצון כוח המון לבז: שאני מאז שעשיתי תשוב הכי הזבר זרכי... להמשך

 חושב אחד... בשביל וכולם כולם בשביל אחז להתמוזז... איו להמשיך.
 זברים על להסתכלות העצמי הביסחון לחיזוק ל׳ תרם בקבוצה שה״ת׳ שהזמן

 שכל לזה בנוסף הילזים... של האימא את סוב יותר להבין לזונמא כמו שונים

 נם עזרו אשר מוזרך זמיון קלפים, כנון פעילויות היו בעיותיו את סיפר אחז

 לבין לו ציפו שהמשתתפים מה בין שוני היה האם לשאלה .”נפשית... מבחינה

 ברוב ומרתקת, מעניינת חוויה ה״תה "זו התשובות: נתקבלו בפועל, שחוו מה

 נזהמת׳ לסובה... מאוז הופתעתי אופסימיות... יותר ל׳ הביא זה הפגישות

 יהיו לציפיות" בנוסף הקבוצתית שהחוויה ׳זעת׳ לא הרבה... שחוויתי לנלות

 שזמ״נת׳, כמו המנחים... בקבוצה, המגובש החברתי התחום סובות... מאוז
 ההתחזקות בעיקר היו הציפיות ...’זולר 'מיליון לבקש יכולה והייתי הלוואי

 לא שזה שמח עושים, לא או עושים במה תעסוק שהקבוצה חשבתי והחברות...
שחוויתי...". ממה להבזיל נמוכות היו הציפיות בקבוצה. היה

נשלם. ולא תם
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 הורה-טף לקבוצת משוב ז־ף
ת-שמונוז٠י٦ק

2005 ٧מר - 2004 זצמבר

יהיר,... שזה חשבתי הקבוצה, על חשבחי כאשר ו.

היה... זה הסיום, לפזי קצח והיום, .2

 מה ובין שציפית מה בין שוני היה האם מהקבוצה. ציפיות לך היו אם .3
שחווית?

 את זרג/י מכך? שמח/ה ו/או מרוצה את/אתה האם שוני, היה אם م
 מרוצה - 10 שמח/ה; או מרוצה לא - 0) 10־0 של במוות הרנשתך

מאוז(. שמח/ה או
 הקף/הקיפי אותך? שהעסיקו ולנושאים לשאלות התייחסות הייתה האס .5

 בינונית. במיזה רבה. במיזה מאוז, רבה במיזה המתאימה: ההנזרה את

לא. כלל מועסה, במיזה

 בקבוצה ההשתתפות רעיון את לתבר/ה לשווק רוצה/מתבקש היית אס .6

לו/לה? אומר/ת היית מה זומה,

בחייך? לשינוי תרמה הקבוצה תחוס באיזה .7
 בעזרת עצמי הצנת כמו: יצירתיים בכלים שימוש נעשה הקבוצה במהלך .8

 ציור מוזרך, זמיון בשבט, לט״ו שיר קלפים, בעזרת אישי סיפור קלפים,

 במה הקבוצה. לונו אישיים, ציורים קבוצתי, וסיפור ציור ובניית אישי

אלה? כלים לך תרמו

למנחים... מילים כמה .9
לשנות? אפשר היה מה בקבוצה? לך חסר היה מה .10
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ا פרק
ניכחית אחוז מאה

רכס וליאורה פורסן אחי

העבוזה "שא

 להקים נזרשנו ׳לזיהם, ו/או מתגרשים קבוצות להנחיית קורס במסגרת

 במועצה רווחה מחלקת - עבורתנו מקום במסגרת קבוצה הקמנו קבוצה.

משמורניות. גרושות לנשים - אזורית
 גברים עשרה עז שמונה בת קבוצה להקים ה״תה הבאשונית המסרה

 שלוש של קבוצה נבנתה במציאות אך מפגשים, 21בכ- שייפגשו ונשים
 בקבוצה בתהליך ביותר משמעות׳ גורם היוותה זו עובזה בלבז. נשים

 שמונה בת לקבוצה זומה אינה קסנה כה שקבוצה גילינו שלנו. ובלמיזה

 גזולה. כקבוצה המוגזרת לקבוצה לא ובווזא׳ משתתפים, עשרה עז

 העובזה גם ׳חוזיים. וחסרונות יתרונות היו שהרכבנו הקסנה לקבוצה
 "מאה בשם זו לעבוזה קראנו משמעותית. ה״תה מנחות שתי שה״נו

 הקבוצה. חבבות ١בי ביותר המשמעות׳ שהחוזה כיוון נוכחות", אחוז

 לנו ברור היה המפגשים. לכל להופיע מהן אחת כל של המחויבות היה

 כל של מחויבות אין אס להתקיים יכולה אינה כל-כך קסנה קבוצה כ׳
מפגש. לכל להגיע חבריה

 את קסנה, בקבוצה שבהשתתפות היחוזיות את להציג ברצוננו זו בעבוזה

 שעמזנו הזילמות את וכן תרפיה-1הק ובעבוזת הקבוצה בהנחיית התנסותנו

וקיומה. הקבוצה הקמת במהלך בפניהן
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תיאורטי מבוא

 )שלושה בתיוחז קטנות קבוצות الج תיאורטי חותר לחפש כשניסינו

 לאפיין כשניסינו נס ספציפית. התייחסות שום כת״ס תצאנו לא תשתתפיס(.

 בכתובים תצאנו לא שלה, הזינתית ההתפתחות שלבי ٦זר הקבוצה את

 יכולות איננו בלבז. תפנשיס שרה٧ נערכו שבה שלנו, בקבוצה לחוויה הליתה

 לא התנהלה, שהקבוצה כיוון תשיחתי, כתהליך בקבוצה התהליך את לאפיין

 חצבן 0ال יותיותית והתחוזזות אישיות חוויות על-פי אלא תשיתות על-פי

 כקבוצה שלנו הקבוצה את להנזיר החלטנו כן, الج התשתתפות. של האישי

 חז-הוריות נשים סתתוזזות שעתם בתכנים העוסקת טווח, וקצרת קטנה

הקבוצה. בתזל לעסוק לא ובחרנו היותיוס, בחיי

 התחושה לפי נקבעים קבוצה של נכונים ונוזל הרכב כי טוען (1978) בניתין

 תצותצתת קבוצה קובע!(. לא )הגוזל נורחטיבית תיזה אתת לפי תאשר יותר
 בכיסא לאחור פעם חזי להישען תחשתתפיה אחז לכל תאפשרת אינה

 הקבוצה. פעולת תיפגע שבכך בלי האחרים, של תגובותיהם אחר ולעקוב

 צריך הקבוצה, של העניין תוקז הס עצתם התשתתפיס כאשר בניתין, לזעת

 אנשים הוא ההתעניינות תוקז שבו בתצב תאשר יותר קטן להיות תספרם

ילזיהם. לתשל כתו לקבוצה, ٧שתחו

 ובה לתשפחה בעינינו זותה תנחות ושתי תשתתפים שלושה של קבוצה

 וחסרונות. יתרונות כתובן יש כזה תשפחתי בתבנה הורים. לזוג יחיז ילז

 תקבל שהוא היא יחיז ילז של הבולטת התכונה (,1959) וויניקוט על-פי

 בקצב נבנית שלו הראשונית העולם פיסת הלב. תשותת תלוא את תהוריו

 ותובטחת הפרעות, ונטולי פשוטים לקיותו התנאים עבורו. חזי תהיר שאינו

 תשתעותי יתרון זהו חייו. כל בתשך לו שתסייע בסיסית יציבות תחושת לו
 הגותלין יחסי ועל הילז של העתיזית התפתחותו על השלכות ולו ביותר

הוריו. לבין בינו

 הבולטים החסרונות חסרונות. כתה עותזיס הזה התשתעותי היתרון תול אל

 קשריו פרי שהן תעשירות חוויות והעזר לתשחק חברים העזר הם ביותר
 ילזים תשחקי תתנו. וצעירים בוגרים ואחיות אחים עם הילז של התגוונים

 תבינים כשהם וגם אותם, לספק יכולים אינם שתבוגרים רבים זברים נותנים

 רוצים. היו שהילזים כפי זתן זי בתשחק להשתתף ביכולתם אין אותם
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 ١מחמ״ והוא הילד של משחקו מצטמצם בבית אחרים ׳לז־ים כשאין לפיכך,
 חמאפ״נים והאימפולסיביות חאחריות חוסר שבספונטניות, ההנאה את

ילזים. עם משחק

 נזולה ומחויבות רבה אחריות וחש פלו מכפי מבוגר להיות נוסה היחיז הילז

 ביטוי של חוויה הוא היחיז לילז במיוחז שחסרים הזבנים אחז הוריו. כלפי

 למשל. חזש, תינוק בבוא אחרת במשפחה ילז אצל באה שלעתים תוקפנות

 תוקפנות. להביע ולומזים הסוגים מכל במשחקים משחקים יחז הגזלים ילזים

 במהלך שבטבעו התוקפני הצז את לבטא נאותה הזזמנות אין היחיז לילז

 בתוך היחסים מהות של היחוזיות להבנת אותנו הביאה זו הכרה ׳לזותו.

 שלא כיוון המנחות. לבינינו המשתתפים ובין משתתפים שלושה של קבוצה

 שונות תיאוריות כאן נביא הקבוצה. לגוזל המתייחס תיאורטי חומר מצאנו

 שעברה בתהליכים ביטוי ליז׳ שבאו כפי קבוצה התפתחות המאפיינות

בהנח״תנו. הקבוצה

 בקבוצה לראות מקובל כ׳ מצוין מהי", "קבוצה ונתן רוזנוסר של במאמרם

 או כזה הרכב שרק כיוון אנשים, שלושה של מינימלי מצירוף הנוצר גוף

 טיפוסיים, קבוצתיים ותהליכים לתופעות ביטוי אפשרות נותן ממנו גזול

 ועוז. קבוצת׳ ٧לח ומיעוט, רוב יחסי וקואליציה, התארגנות מנהיגות. כמו

 ההזזית והתלות האינטראקציה זפוס׳ על רבה השפעה יש הקבוצה לגוזל

 מספר אחז, קשר רק להתקיים יכול זוג שאצל בעוז חבריה. בין הנוצרים
 שלושה של בקבוצה הקבוצה. שגזלה ככל עולה האפשריים הגומלין קשרי

 הזז״ם קשרים סוג׳ ארבעה של להיווצרותם אפשרות ק״מת משתתפים
 זה החברים את המקשרים היחסים עוצמת אי־ב׳־ג'(. ב־ג', אי־ג', )אי־ב',

הקבוצתית. הלכיזות על־פ׳ נקבעת לזה

 בעלות לקבוצות כ׳ וגורס בלכיזות הבין־קבוצתית בשונות זן זורקה״ס

 לכיזות כ׳ טוען (1948) לוין חבריהן. על יותר רבה השפעה יש גבוהה לכיזות

 נובעת האישית ברמה הקבוצתית. וברמה האישית ברמה תהליכים כוללת

 כבוז חיבה, בסיס על אחרים קבוצה לחברי חבר כל של ממשיכתן הלכיזות
 המלכזת יחז"”ה תחושת את הלכיזות משקפת הקבוצתית ברמה אמון. או

 משהם יותר לכיזות בקבוצות קיימים וסיפוק הנאה אחת. יתיזה לכלל אנשים

 להשתתף נוטים החברים כאלה בקבוצות כאלה. שאינן בקבוצות ק״מים
 מועט מהמפגשים ההיעזרויות ומספר יותר, רבה בתזירות ולתקשר יותר

 וחרזה מוגברת עצמית הערכה חווים לכיזות בקבוצות אנשים כן, כמו יותר.
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 הלכידות ולהגנה. לביטחון מקור מספקת שהקבוצה משוס כנראה מופחתת,

 החברות משמעות את ומגבירה ולחיוניותה הקבוצה של לכוחה מסייעת

 ישירות מתקשרת קבוצה של תה1לכיד אליה. המשתייכים אלה עבור בה

 כזו לכיזה, קבוצה רק ממנה. ונגזרת חבריה לצורכי מענה לתת ליכולתה

 תוכל גבוהיס, הזזית תמיכה לספק ונכונותם יכולתם חבריה, בין ן1שהאמ

והפסיכולוגיים. החברתיים צרכיהם את לספק בה לפרטים לאפשר

 בסיסיים, צרכים שלושה לקבוצה הנכנס לפרט (,1958) ٧שו של לטענתו

 צורך הוא הראשון הצורך מרכזיות. בזילמות מלוזה מהם אחז שכל
 רצון בין זילמה הפרט אצל מתפתחת שסביבו (.Inclusion) בהשתייכות

 ומובזל. מובחן להיות הרצון לבין לגמרי בה ולהיטמע בקבוצה להתמזג

 Control and) ולהשפיע כוח בעל להיות לשלוט, הצורך הוא השני הצורך

Influence.) בסביבתו, לשלוט האזם של פרימיטיביים מצרכים נובע זה צורך 
 בבז ובז להשתייך רוצה הפרט - בהשתייכות לצורך במקביל מתקיים והוא

 ובאינטימיות בקבלה הצורך הוא ٧שו שמתאר השלישי הצורך לשלוט.
(Acceptance and Intimacy.) תנאי. ללא בקבלה צורך זהו

 הקבוצה חברי שכל ההכרה הוא הראשון המשותף הקבוצתי החלק כן, אם

 זה משותף מכנה צרכים. שלושה אותם סביב הסובבות בזילמות עוסקים

 בקבוצה החברים כך על נוסף בקבוצה. וההתחברות הקרבה תחושת את יוצר
 הקבוצה לחברי מאפשרות אלו יות1חו שונות. חברתיות בחוויות מתנסים

 שבו החברתי ההקשר בחינת באמצעות והחברתי הפנימי עולמם על ללמוז

 חברתיות והתמוזזויות התנהגויות של אחרות בצורות התנסויות מצויים. הם

 התפתחות, גזילה, לחוות לפרס מאפשרות בקבוצה, אחרים אנשים של

ושינוי. צמיחה
 שלבים המציג מוזל להציג בחרנו הקבוצה התפתחות את לאפיין כזי

 התיאורטית שההתייחסות מצאנו כי אם טווח, קצרות בקבוצות התפתחותיים

 ערכו מפגשים. מעשרה יותר ארוכים לטווחים כלל בזרך היא מועז" ל"קצר

 המטפל לב תשומת את מכוון טווח קצרות לקבוצות ההתפתחותי המוזל של

עובזת. כמערכת הקבוצה של מהיר לייסוז קריטיים שהם לאירועים

 שלב בכל קבוצה. בהתפתחות עיקריים שלבים חמישה זיהה (1983) מקנזי

 מתמקדים שבהן בין־אישיות סוגיות סזרת הכוללת התפתחותית, מטלה יש

 להמשיך שתוכל כזי להתייחס הקבוצה חייבת אליהן ואשר במהלכו

 באופן עמזתו, את לחשוף חבר לכל גורס זו מטלה לפתור הלחץ ולהתפתח.
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 זוז דיאלקטי מתח השקפות. של קיטוב היוצר זבר לא-מילולי, או מילולי

 כל טיפולי. שימי ליצירת בו להשתמש שאפשר מסוים, חברתי הקשר מספק

 לה٧מ כשלס. הקבוצה עומדת שמולה למטלה במקביל (,Beck. 1981) שלב

בקבוצה. הפרטים מתמוזזיס שעמס יחוזייס ואתגרים סוגיות

הסיום. ובשלב שלבים בחמישה יתמקז הקבוצה בהתפתחות שלנו הזיון

התקשרות :1 שלב

 בין ההתקשרות סוגיית את לפתור היא הבסיסית המטלה הראשון, בשלב

 חברתית למערכת תהפוך הקבוצה כי מבטיחה זו מטלה השגת חברים.

 הוא ההתקשרות להתפתחות העיקרי המנגנון קבוצתית. זהות תיווצר וכי

 הגילוי עקב וכנחמה כשמחה לרוב, מתבטא, זה מנגנון אוניברסליות.

 חיונית, תופעה היא בלתי-ביקורתית קבלה זומות. התנסויות יש שלאחרים

 חשיבותה חברים. בין עימות לשאת פנימי כוח עזיין אין ולקבוצה הואיל

 שסביבו מוקז מספקת שהיא בכך היא האוניברסליות של הפונקציונלית

 התנסויות בין השוואה לכיזה. לאינטראקציה ולהגיע להתאחז הקבוצה יכולה
 וכך לקוטבייס אלה הבזלים הופכת קבוצתיות-٢וחו תוך-קבוצתיות

 קיימת זאת, עם הקבוצה. של החיצוני הגבול את כלליים בקווים מסרטטת
 להתקזם תצליח ולא זו, ביקורתית לא באווירה תתחפר שהקבוצה סכנה

יותר. וקונפליקטואליות מורכבות אינטראקטיביות לסוגיות
 ממערכת לחלק להפוך לעצמם לאפשר היא המטלה בקבוצה הפרטים עבור

 הוא זה שלב עם המזוהה הפחז ומנותקים. מבוזזים להישאר ולא חברתית,

 חשיפה באמצעות תחילה מושגת המטלה אחרים. על-יזי קבלה חוסר של

עובזתי. אופי בעלת לרוב יחסית, שטחית עצמית
 במיזה השתתפו החברים שכל לאחר הראשונה, המטלה את השיגה הקבוצה

 אז או בקבוצה. להשתתף מחויבות והביעו אישית עצמית בחשיפה מסוימת
 החברים, בין יותר חזקים קשרים יצירת של הבא. לשלב לעבור מוכנה היא

 וקונפליקטים הבזלים הופעת עם להתמוזז להם שתאפשר לכיזות ותחושת

בין-אישיים.
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ביזו?" :2 שלב

 החברים. בין הבזלים שקיימים בכך להכיר היא הקבוצתי^ המטלה זה בשלב

 החבר של לזה הקבוצה של החיצוז׳ מהרבול למוז המוקז ל٧ זאת, להשיר כז׳

 הלא- שהסביבה סכנה בחובה טומנת להבזליס לב תשומת האינזיביזואל׳.

 במקביל, שינוי. יאפשר שלא באופן תימשך ר שלב של והנוחה ביקורתית

 הזמיון שהנחות כך שונות, השקפה לנקוזות המוז״ות את מקזמת היא

 זה שלב ווזימות. קונפליקט של לאווירה המוביל זבר מאותררות, המוקזמות
 לבין בינס ההבזליס את מזרישיס כשהחברים בקיטוב, בתחילתו מאופיין

 זה בהליך המופיוז הררש זברים. רואים הם שבה האישית הזרך ואת עצמם

חברים. בין רבולות הפותחת ספונטנית, עצמית לחשיפה מביא

 תכופות נמנעים הס ובשוני, בקונפליקט בטיפול קושי יש רבים שלאנשים כיוון

 רק אינה המטפל של המטרה לעולם. נפתר הוא אין כן ועל הביזול משלב
 ואת החברים בין ההבזלים את לבחון רם אלא העוינות, של ונטילציה לעשות

הביזול. את לקזם וכך האירועים, את תפיסותיהם

 חברתית. כישות לכיזות של מתמשכת תחושה עם 2 משלב עוברת הקבוצה

 בקרב והעמזות הזעות לשונות יותר רבה הערכה מפתחת היא בו-בזמן

 חבר שכל בכך להכרה מובילה אינזיביזואלית ׳חוזיות של זו קבלה חבריה.

לו. ׳חוזי תפקיז בקבוצה למלא יכול

I רזיביזואציה א׳ :3 שלב

 המאפשר זבר אינזיביזואציה, לקזס היא זה בשלב הקבוצה של המטלה

 מושרת שבאמצעותו התהליך חבר. כל של מורכבותו של מעמיקה הערכה

 תומכת. בסביבה אקטיבי בין־איש׳ אתרר הצבת הוא זו תכנית מטרת

 נע ,2 בשלב החברים שבין לרבולות 1 בשלב החיצוני מהרבול שנע המוקז,

 ולא האינזיביזואלית ברמה הוא הזרש חבר. כל שבתוך הרבולות אל עתה

אינטראקטיבית. ברמה
 תרר הקוראת עובזה פסיכולונית, לחקירה להיפתח היא המטלה הפרט עבור

 הפרט ניצב זה, אינטרוספקטיב׳ שלב במהלך האופייניים. ההרנה מנרנונ׳ על

 קוזם, הכיר שלא בעצמו, כשחלקים העצמית, הערכתו על רציני איום נוכח
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 מאפיינים מזהים כשהחברים לכיזות, של זחף ٧מופי זה איום מול נחקרים.

 היא המוצאה ו. בשלב שהושרה האוניברסליות אמ מעמיקים וכך משומפים,

 של היבטים אותם של קבלה ובמיוחז העצמי, למורכבות יותר רבה מוזעות

 להערכה מביאה זו קבלה לבלתי-רצו״ם. או לרעים במקורם שזחשבו העצמי

 זיהוי איש״ם. מבנים של מורכב מערך התפתחות תוך יותר, נבוהה עצמית

 עצמם לבין בינם הנבולות את לבחון לפרטים מאפשר פנימיים מצבים מנוון

 אצל יותר כקשה לרוב נחווה 3 שלב לזה. זה מתייחסים הם שבו האופן ואת

 צריכה אחרים על להסתמך הנט״ה תלות. של בעיות להם שיש משתתפים

העצמי. לחקר יותר רבה באחריות מוחלפת להיות

 בחשיפה אקטיבי באופן השתתפו החברים שכל לאחר לפתרונו, מגיע 3 שלב

 זו מנקוזה חשובים. פסיכולוגיים בנושאים לזיון פתיחות והפגינו העצמית,

 יותר. ולמסושטש פחות לחז הופך לשלב משלב המעבר ואילך הקבוצה בח"

 להתאפיין נוטים מוקזמים שלבים מתפתחות, חיות כשמערכות כללי. באופן
יותר. קשיחים מוגזרים במאפיינים

אינטימיות :4 שלב

 יחסים של משמעותם את ולחקור אינטימיות לחוות היא م בשלב המטלה
 יותר לא תהיה הזזית עצמית הכרה ללא אינטימיות ברם, קרובים.

 להבין יכולים הם יותר, רב נגיש מיזע לחברים כאשר עתה, פנים. מהעמזת

 לנגיש שהפך הרב, המיזע יותר. מורכבות בזרכים זולתם ואת עצמם את
 של קרובה לאינטראקציה בלתי-נמנע, באופן החברים, את מטיל ,3 בשלב

 במיזה משפיעים )תת-מערכות( האינריביזואל״ם החברים ועכשיו. כאן

 עמוקים הופכים המערכת בתוך שהיחסים ככל זה, על זה יותר רבה

 של זוגות החובק זה הוא המוקז, במרכז הנמצא הגבול יותר. ומורכבים

 הוא שבהן לזרכים ומתייחסים ביניהם הקשר את הזזית החוקרים חברים
אחרים. עם מיחסיהם שונה

 כבשלב עצמם את לקבל רק אינה בקבוצה הפרטים בפני הניצבת המטלה

 אחר. למישהו וכרלוונט״ם לקרבה כמסוגלים עצמם את לקבל גס אלא ,3

 שהפכו אנשים מצז הזח״ה איום את עמה נושאת היחסים בחשיבות זו הכרה
וקרובים. למוכרים
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 לא-הגנתית פתיחות תוך חזקה, התקשרות להפגין מחשיך הקבוצתי האקלים

 לא-מציאותית אוטופיה להופיע ועשויה נמוך, הקונפליקט לקרבה. וסובלנות

 ,1 בשלב המוזכרות מהסוגיות רבות ואכן, .1 בשלב שהופיעה לזו הזומה

יותר. מורכבת ברמה מחזש עתה מעובזות

 הבין־אישית מהקרבה מההתרגשות במעבר מתבטא 5 לשלב המעבר

 אחריות על מבוססת להיות ח״בת נמשכת, היא אס כזו, מעורבות כ׳ להכרה

בין־אישית.

הדדיות :5 שלב

 החבריס בין הזזית אחריות של תחושה לפתח היא זה בשלב המשימה

 של מוגברת כתחושה לא מומשג זה זבר הקרבה. משמעות את ולחקור

 מושס המוקז חבר. כל של הבסיסית ׳חוזיותו של כהערכה אלא אינטימיות,

 ואחריות פנימית אוטונומיה של במונחים חבר כל המקיף הגבול על אפוא

בו-זמנית. אחרים כלפי בין-אישית

 או תלות על המבוססים מאוזנים, לא קשרים בין הוא הקיטוב זה בשלב

 יכולים אינם שקשרים לכך מוזעות יש שוויון. על המבוססים אלה ובין ניצול,

 הזזית הסכמה על מבוססים להיות ח״ביס אלא חז-צזזי. באופן להיקבע

פעולה. ושיתוף

 בין־איש״ס בקשרים נטישה או ניצול של הוא בקבוצה הפרט על האיום

 צורך יש החברים, בין הקשרים מתחזקים כאשר וקרובים. משמעותיים

 העיקרי. למוקז הופכות אלו סוגיות 5 בשלב אמון. של יותר עמוקות ברמות

 עם שלהם לאינטראקציות ת1אתרי שבקבלת לאתגר להגיב ח״בים הפרטים

והעבוזה. ההתקשרות המשכיות של הוא הקבוצתי האקלים אחרים.

סיום :6 שלב

 חברתית מערכת של בסיומה עתה לעסוק בקבוצה והפרטים המנחה על
 תוך להתנתקות להגיע היא הסיום, עם הקבוצה של מטלתה זו. "מלאכותית"

 של ההיסטוריה וקונסטרוקטיבית. חיובית כהתנסות הקבוצה של הפנמה

 ומעבזיס מרכזיות בהתרחשויות נזכרים נסקרת, בה הפרסים ושל הקבוצה
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 הקבוצה של הפנמתה בתהליך מסייעים אלה מנבנופיס נוספת. ם٧פ אותן

 זה, מעיבוז יימנעו כ׳ סכנה נשקפת ותתתשכת. חשובה אישית כהתנסות

האופסימלית. ללמיזה ויפרינב ההתנסות של אינסנרציה ٧יתנ והזבה

 הוא אך ופרזה. אבזן של בתחושות מלווה הסיוס בקבוצה, הפרס בור٧

 שהתפתחו ההתמוזזות במיומנויות להתנסות אחרונה הזזמנות מעניק נס

 וליישס הקבוצה, ללא בהצלחה להתמוזז ללמוז חייביס הפרסיס בקבוצה.

 סוניית את חבר כל בפני מציב הסיוס היומיום. בחיי שרכשו ההבנה את

לעצמו. ואחריותו האזס של ההכרחי ביזוזו של הקיומית הבעיה פתרון

הקבוצה תיאור

 מושבים על החולשת אזורית, במועצה התקיימה הקבוצה במבוא, שצוין כפי

 הנישה זרכי רחב. ניאונרפי שסח פני על הפרוסים חילוניים וקיבוצים

 בלתי-אפשריות, וכמעס בעייתיות הן הציבורית בתחבורה ואליהם מהיישובים

 בקושי מתאפיין היישובים באחז הממוקם המועצה בניין נם פרסי. רכב ללא

 וותיקים, קסנים ביישובים מזובר פרסי. רכב ללא אליו להניע תושבים של
 בחיי מצסלבות וזרכיהם זה את זה מכירים תושביהם רוב כלל ٦שבזר

 סיפולית קבוצתית פעילות בארנון לקושי נורמים אלה נתונים היומיום.

סוזיות. שמירת בנושא החרזה את ומעלה חשיפה המצריכה

 11 התעניינו זאת לחרות אך מקיף, פרסום לעשות החלסנו זה רקע על

 בתום האישיים. לראיונות אחז ונבר נשים שמונה הניעו שמתוכם בלבז, איש

 על אותן ייזענו בקבוצה. השתתפותן על נשים שש עם סוכם הראיונות

 הזבר בלבז. נשים שלוש הראשונה לפנישה הניעו ובפועל הראשון, המפנש

 לפיכך הקבוצה. קיום אפשרות לנבי להתלבס לנו ונרס מאוז אותנו הפתיע

הקבוצה. הקמת מתהליך כחלק הראשון המפנש את רואות אנו

 המוכתב הקבוצה לסננון בקשר יחז והתלבסנו הנשים שלוש עם זיון ערכנו

 מאוז רוצות שהן היה הנשים של המסר קסנה. כה קבוצה היותה מעצם

 על החלסה התקבלה זו בפנישה אותן. נאכזב שלא ומצפות הקבוצה בקיום

 התחייבו הנשים נוכחות. אחוז מאה - מיוחז חוזה שחייבה הקבוצה, קיום

 כך על להוזיע חובתה להניע תוכל לא מהן אחת ואם פנישה, לכל להניע

תתבסל. והפנישה לאחרות
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ת1המשתתפ מאפייני
בזו״ם( )השמות

 בטווח ילזים לשלושה אם המועצה, ממושבי באחז מתגוררת ,43 בת שושנה

 נמצאת שנים. 17 נשואה ה״תה החינוך. במעבכת עובזת .15־5 של נילאים

 הקבוצה(. במהלך התקיימו )הניבושין בנפבז וחיה ניבושין בהליכי וחצי שנה

 כל במשך בה שבנז בעל עם ביותר, קשה זונית מערכת תיארה שושנה

 עמו. וחיה חזש זוג בן עם קשר יצרה שושנה עיניה. ולנגז בנלו׳ הנישואין שנות

 מבליטה תימני, במבטא מזברת מאוז, שחומה התימנית, לעזה בת שושנה
 ח״ם. ושמחת אנרגיה הרבה מביאה החם. במובן שלה המזרחי החלק את

 תחושת משרה מאוז, נעים קשר של תחושה יוצרת הפסקה, ללא מזברת
פנים. העמזת שחלקה התברר שבזיעבז עצמי, וביטחון כוח

 -I 12 בני ילזים לשני אם המועצה. מיישובי באחז מתגוררת ,48 בת חוה:

 מתגוררת חוה נישואין שנות שבע לאחר כשנתיים. השני מבעלה גרושה .24

 ועבר עזב זוגה שבן לאחר אלה, מנישואין היחיז בנה עם המשפחה בבית

 היא פרטית. בחברה כמזכירה מועסקת חוה חזשה. זוג בת עם להתגורר

 את לךצות ניסתה ולקבלה לשקט רצון מתוך מאוז. קשים נישואין חוותה

 מנהלת היא כיום מולו. ושיתוק פחז לה שגרם מה ויותר. יותר לו ולתת בעלה

 המזונות. תשלום ועל המשותף ביתם על מתמשך משפטי כלכלי מאבק מולו

 מתמוזזת היא שאיתם העיקריים הקש״ם ואת מצבה את מתארת חוה

 קשרים ליצור היכולת חוסר הפחזים, עצמי. ביטחון היעזר הגירושין: בעקבות

 לעצמה לאפשר המסוגלות וחוסר חברתי למעגל ההשתייכות חוסר חברתיים.

חזש. קשר לבנות

 ילזים לארבעה אם המועצה. מיישובי באחז מתגוררת ,47 בת מלכה:

 וחצי כשנה מבעלה פרוזה שנים, 27 נשואה ה״תה .26־11 הגילאים בטווח
 שנים עובזת מלכה הקבוצה(. במהלך )שהתנהלו גירושין בהליכי ונמצאת

 הףרוז המשפחה. בבית מהילזים שלושה עם מתגוררת אבות. בבית רבות

 הרכוש על קשה משפטי מאבק של בעיצומו נמצאת סמוך. בקרוואן מתגורר

 מעורב שהיה הגירושין מסיפור קשה ופגיעה עלבון חוותה מלכה המשותף.

 שתי על עומזת חזקה אישה של תחושה מעבירה מלכה בעלה. של בבגיזה
ומציאותית. לעצמה מוזעת רגל״ם,
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הקביצה מטרוז ا

 של בעיצומו נמצאות שחלקן משמובניות גרושות נשים של בקבוצה מזובר

 הקבוצה מטרות את בפניהן להציג בחרנו לכן פרזה, או גירושין תהליך

 אלה מרכיבים ש״כנו למצבן. הקשורים המרכיבים כל את שיכלול באופן

מעגלים: לארבעה

אישית זהות - עצמה עם הגרושה מעגל .1

ילזיה עם הגרושה מעגל .2

שלה הגרוש עם הגרושה מעגל .3

A חזשים בקשרים הגרושה מעגל

 סביב ושיתוף התמוזזות למיזה, התייחסות. כליבון, הוצגו הקבוצה מטרות

בח״הן. אלה מעגלים

הקבוצה התפתחות נוהלו [

 העבוזה מבחינת הן שתינו עבור חזשה התנסות ה״תה קטנה טיפולית קבוצה
 השנים ארוכת היכרותנו למרות המשותפת. ההנחיה מבחינת והן הקבוצתית

 מענ״ן, תהליך עברנו אלה מוקזים בשני כק؛-מנתות. תפקזנו לא מעולם

 מצז לנו גרם חזשה למיזה ועם אחר סגנון עם המפגש עבורנו. וחשוב מאתגר
 זה חשש וחשש. זריכות מתח. אחר ומצז וענ״ן, סקרנות התרגשות, אחז

 שתשאיר ברורה מזויקת בצורה המפגשים את לתכנן בצורך ביטוי ליז׳ בא

 כגון אביזרים הכנת כולל מהלא-יזוע. החשש את ותפחית בשליטה אותנו

וכרטיסיות. קלפים

 בפגישה כ׳ )נזכיר היכרות לצורך HO של בקלפים השתמשנו השנ״ה בפגישה

 אחוז מאה של ולחוזה הקבוצה לגוזל בהתייחסות התמקזנו הראשונה

 הקלפים בעזרת ההיכרות סבב את ס״מנו לא זו פגישה במהלך נוכחות(.

 היה לא כ׳ הסתבר הבאות. בפגישות הסבב את להמשיך ותכננו שנבחרו

 פתוח כחוב נשאר בהם השימוש והמשך עזר כלי שישמשו בקלפים צורך
 באינטראקציה, הקבוצה חברות של הצורך כ׳ נראה הסיום. לקראת שנפרע

 ואביזרים שקלפים והרגשנו גזול, היה ובשיתוף בהכלה החופשית, בשיחה
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 שהבנות מצאנו הקבוצה. שי הטבעי התהליך את חוסמים מראש ותכנון

 למקוס. יותר הקשורה "החזקה". מכנה שוויניקוט למה זקוקות בקבוצה

 כמנחות שלנו קוזס - ן1בי מזבר שעליה ול"הכלה" קבועים, ולתנאים לזמנים

 אלה צרכים על המענה עצמה. את המכילה הקבוצה של מכן ולאחר הקבוצה

וחשיפה. השתתפות ואפשר ביסחון תחושת לנשים העניק

 שהתנבש ההנחיה מסננון נבע בקבוצה שנוצרה המאפשרת מהאווירה חלק

 שלנו ובהתנהנות האישיות במבנה מהשוני כתוצאה כקו-מנחות. בינינו

 והזזמנויות שונים תפקוז זנח׳ בקבוצה למשתתפות מספקות שאנו הרגשנו

 מתקשרים אולם זה עם זה מסכימים תמיז שלא זוג בני של מוזל לחוות

 בעצם הצענו סגנונות לשני מרחב כשאפשרנו ובונה. פתוחה בזרך ביניהם

 בסוג עצמנו את מצאנו מהשוני כחלק בקבוצה. נוספים לסגנונות אופציות
 המקשר החוס במציאת מתמקזת האחת שלפיה תפקיזים חלוקת של

 אחת לכל מקום לאפשר אחראית והשנייה הקבוצתית, באינטראקציה

 הקבוצה מהיות וכחלק זה הנחיה סגנון של היתרונות לצז מהמשתתפות.

 שומרים ההורים שבו יחיז לבן הורים המזכיר קרוב סגנון התגבש קטנה, כה

 שהם מקונפליקטים נמנעים הצזזים ושני ההורים על שומר והבן הבן על

הקבוצה. של הצחיחה מתהליך חלק

 מעגלים. ארבעה על־פ׳ הקבוצה מטרות את למשתתפות הצגנו כזכור,

 אך המעגלים, מארבעת אחז לכל הקשורים מרכיבים עלו הקבוצה במשך
 שלהן. הגרוש עם והמעגל אישית( )זהות עצמן מול שלהן המעגל עמזו במוקז

 כראשון אותו הציגו כולן הראיונות שבשלב אף פחות עלה הילזים נושא

 שבו השלב לאור המובן זבר עלה, לא כמעט חזש קשר בנ״ת נושא במעלה.

רובן. נמצאו

 המפגשים תיאור המשך את כאן נביא הקבוצתי התהליך את לתאר כז׳

 מתהליך כחלק הגזרנו הראשון המפגש את כזכור. הנשים. שעברו והשלבים

 באמצעות תחילה - ההיכרות תהליך החל השני במפגש הקבוצה. הקמת

 שושנה זה בשלב כבר חופשית. בשיחה ובהמשך הצגנו שאותם הקלפים

 במה ושיתוף פתיחות של סטנזרט ויצרה השלוש מבין הזומיננטית ה״תה

 ביותר. כקשים לשעבר בעלה עם הח״ם את תיארה שושנה עליה. שעובר
 והיא האישיים בח״ו עסוק כשהוא הילזים ולצז לצזה בעצם ח׳ בעלה

 חיה שושנה משפחתו. ואת אותו לרצות וברצונה צרכיו את בלספק עסוקה

 ממנה". סובה "יותר זוג בת ויבחר אותה שינטוש מכך בפחז רבות שנים
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 ם٧ להחמוזז צריכה ה״תה ושושנה פרדה יזם באמם הוא זבר של בסופו

 חז-הורים אם ה״םה שלמעשה הזבישה שושנה לה. שהוכםבה המציאום

 כ׳ הרנשנו זה. במובן מפקיזה אם שינמה לא והפרזה השנים כל לאורך

 ׳כולם כוח, כמו ח״ה, שבסיפור החיוביים החלקים אם להבליס רוצה שושנה

 חלקים הקבוצה בפני להביא מוכנה לא ١ז״٧ו משנ״ם, ורווחים שמחה אישים,

 והרגשנו ח״ה על ובפרסים במיאורים הרבמה שושנה לפרזה. הקשורים קשים

 המשםםפום השיחה. על ומשחלסם וזח, מקום הרבה לעצמה לוקחם שהיא

 נינוחה אוירה על לשמור והקפיזו השםלסוםה אם בלמו לא האחרום

קסנה. לקבוצה המחאימה

 לא- חלש, מהמקום ההיכרום בשלב עצמה אם הביאה לעומםה, חוה,

 שבה הערך חוסר מםחושם כחוצאה ולממיכה. לעזרה הזקוק מחמוזז,

 ׳שירום. אליה שפנינו לאחר רק והשםחפה הזמן רוב חוה שמקה נמצאה

 מסוים. איזון מלכה היווחה וחוה, שושנה של זמויוחיהן ש״צגו הקצוום בין

 ׳זעה היא צורך. שהרגישה פעם בכל עצמה אם להביא מסוגלם ה״םה מלכה

 לשושנה לשקף אחר וחצז למצוקוםיה, ולהח״חס בחוה לחמוך אחז מצז

 שמיהן. עבור מכילה זמום היווחה היא זבר של בסופו זעוחיה. על ולחלוק!

 אוחה לבלום אחריום לקחם כמנחום לנו גרמה שושנה של השחלסוחה
 עליה להגן צורך בנו עוררה חוה של חולשחה לאחרום. גם מקום ולאפשר

 שנוצרה האישים והמחויבויום מהאחריום כחלק הקבוצה, בחוך מקום לה ולחם
 נוצר המפגשים בהמשך רק למוכה. נשאבום עצמנו שמצאנו קסנה בקבוצה

בקבוצה. מהן אחם כל שחופסם למקום ביחס ובירור קבוצם׳ זיון

 מוקזמיס בשלבים כבר לקבוצה מעבר קשרים נוצרו הקבוצה חברום בין

 בני בהשחחפום מפגשים וק״מו לזו זו החקרבו ומלכה חוה החהליך. של

 בין לצרפה. ניסיונום שנעשו אף זו ביוזמה השחלבה לא שושנה משפחה.

הקבוצה. לשעום מעבר סלפוניום שיחום החק״מו לשושנה מלכה

 אם פירשה שושנה שבו לחוה שושנה בין דיאלוג החק״ם הקבוצה במוך

 מסוגלם אינה שושנה כ׳ ראינו כסנוביזם. סגירוחה ואם חוה של חולשחה
 חברי אם כמ״צגם אומה ורואה חוה של ובמצוקוםיה בחולשוםיה להכיר

 זו להשלכה שלנו הפירוש לעומחם. נחוחה חשה שהיא חיה, היא שבו המושב

 הקושי אם להבין יכלה בהמשך שושנה. אצל והםנגזום חמיהה מחילה עורר

 מאיפה כשהבינה חבחינחה. חוה להקשר. להסכים החקשחה אך חוה של

 מהמחשבה כוח קיבלה ואפילו ממנה נעלבה לא שושנה, של ההערה הגיעה
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 ביטחון וכחסרח כחלשה אותה רואה בהכרח לא אותה מכיר שאי" שחי

 שמתחת לראות זו בנקוזה יכלה מלכה ס״בית. שהיא להתרשם אפילו ויכול

 והכחשה. כאב חולשה. םJ מסתתרים שושנה של והיכולת הכוח למעטה

 שינוי של תחילתו הסתמנה החמישית בפגישה הקבוצתי. התהליך מבחינת

 מקבלת החלשה - מתעגלת הקיצונית כשזמותן לשושנה חוה בין באיזון

 חולשה. של למקום להתחבר צמה٧ל מאפשרת החזקה ואילו כוח קצת

 עם להתמוזזות קשורים היו הראשונות בפגישות שעלו נוספים נושאים

 ימצאו היכן ומהשאלה הילזים של מהקשיים הפחד מהלבז, הפחז הפרזה.
 תחושת וערעור המשפחתי התא התפרקות בתים, שני בין מקומם את

 מכך שלהן התסכול תחושת את הזגישו הנשים שלוש והשייכות. הביטחון

 הקושי ואת עליהן, מוטל הילזים גיזול של העול ושכל כרצונו עושה שהגרוש

ביניהם. במאבק נשק כלי משמשים שהילזים בכך

 הפגישות במהלך חזשה. זוג מבת וחשש קנאה רגשות הביעו גם שלושתן

 זוגן, בני מצז ומילולית נפשית התעללות חוו שהן להכרה שלושתן הגיעו

 לאורך קיומו את שאפשר ההתעללות במעגל חלקן את גם הבינו ובמקביל

 הקלה לחוש המשתתפות יכלו הקבוצתי הזיון באמצעות רבות. נישואין שנות

 על במאבק חלקן את גם ולהבין זומים זברים עוברות שהן העובזה מעצם

אותו. לשנות יכולתן ואת הילזים
 בהתייחסות בח״הן והשינויים המעברים נושא עלה החמישית בפגישה

 את הסלון ממרכז להזיז הקושי את העלתה חוה כסימבול: לחפצים

 פקוזות לה ומחלק קבע זרך יושב שלה הגרוש היה שעליה הכורסה

 כיצז סיפרה מלכה בבית(. השנ״ה לקומה הכורסה את העבירה )בהמשך

 לבית. ١מחו׳ אל אותה שזרקה לאחר שלה הגרוש של הכורסה את שברה

 המשותפים המשפחתיים התמונות אלבומי את שפירקה סיפרה שושנה

האב. הופיע שבהן התמונות את והוציאה

 השייכות תחושת בזכות שהתאפשר הכעס וצף עלה הפרזה מנושאי כחלק

 ומתוך שושנה הגיעה עמה מההכחשה כחלק בקבוצה. שנוצרה והנורמליזציה
 חלש אזם כעל בעלה על סיפרה היא כוח תחושת של נרקסיסטית עחזה

 הוויתור כ׳ כשהבינה כוחה. את מעצימה שהיא הרגישה ובכך לרחמיה הזקוק

 מוכה אישה של תכונות מאפ״ן אליה אהבתו את לשמר והניסיון עצמה על
 כעס להביע התחילה בעלה. של המתעלל יחסו את בהכנעה לקבל שמוכנה

אמיתי. וכאב
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 לאחר שלה הגרוש כלפי נקס רגשי1 כעס חלאת מלכתחילה הגיעה מלכה

 הרגישה היא גס לבו. גחמות לכל שנענתה שעווה" "בובת שימשה כ׳ שהבינה

 לאחר ריכוך של תהליך החלה היא זאת. עס התעללות. של סוג שחוותה

 לשעבר. בעלה כלפי שהביעה השנאה עוצמת את לה שיקפה שהקבוצה

 גס ١ולכ בו. ומהתלות שלה הגרוש של מזמותו להיפרז התקשתה חוה

 ומאוזה נפשה בכל ניסתה חוה גס כ׳ מתברר עליו. לכעוס התקשתה

 שלו. הביקורת רמת עלתה כך יותר. שניסתה ככל אך בעלה, את לרצות

 להיפרז מוכנה איננה שכלל לה שיקפו הקבוצה חברות כאשר הופתעה היא

 חוה קשה. נפשית התעללות מצבי משקפיס שהביאה התיאורים וכי מזמותו

 ההבנה אליה חזרה לא עז״ן אך הנשיס. זבר׳ את כששמעה לבכות הרבתה

מוכות". "נשיס המוגזרות נשיס של לקבוצה ש״כת היא שגס

 זבר מאחוריהן. כבר הזרך שמחצית להכרה הנשיס הגיעו השישית בפגישה

 "לא ביקורת: עלינו מתחו הן אחז מצז בסיוס. לעסוק להתחיל להן שגרס

 שלתחושתן אמרו אחר ומצז מלספות...". מזי יותר אתן מספיק. אותנו ניערתן

 אלה על אלה גוןנו הן וגס אנחנו גס בהמשכיות. צורך ויהיה יספיק לא הזמן

 מיז קסנה. קבוצה של המגונן המקוס את לשמר כז׳ מקונפליקס ונמנענו
 איתן שהביאו משפחתיות בתמונות הקבוצה את הנשיס שיתפו מכן לאחר

 חשיפה ואפשר בחזר המשפחתיות לאווירת אותנו שהחזיר זבר מהבית,
 ובכך שעברה נפשית התמוססות על סיפרה שושנה סוזות. וגילוי הזזית

 גרס זה סיפור שלהן. השבירה ברגעי לשתף האחרות בפני הזרך את סללה
 ולא לו שהתכחשה למקוס ולהתחבר שלה המשבר את שוב לחוות לחוה

לראותו. רצתה

 ואפשרה הסוזות גילוי עס שנוצרה התפנית את העמיקה הבאה הפגישה
 הקשיס. הסיפורים עס להתמוזז והיכולות הקבלה הנורמליות. את לבזוק

 וסלחנית מבינה יותר, מקבלת התייחסות להן גרמו שעלו הזומות החוויות

 לחוה לעזור מנסות ומלכה שושנה את ראינו הקבוצתי בתהליך עצמן. כלפי

 תחושה ותיארה והתרגשה בכתה חוה לה. מוותרות ולא עצמה את לבסא
שהיא. כפי רצויה שהיא חזשה,

 ביחס בקבוצה אחת כל של ההרגשה של הנושא עלה השמינית בפגישה

 באשר נוחות תחושת חוותה אחת שכל התברר בה. תופסת שהיא למקוס

 לפרוק לה שאפשרה שושנה, של הזומיננסיות עס נוח הרגישה חוה למקומה.

 הרבה לה שאפשרו בכך נוח הרגישה שושנה איתן. מזזהה שהיא תחושות
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 לא חוה ואילו לחוה לעזור התאמצה היא לתחושתה אך ביטוי. ויכולח מקום

 מקום לעצמה ופיזמה לאחרות ונתזה אחת מכל קיבלה מלכה יז. הושיטה

 במציאות לתחושות מקבילות היו אלו תחושות לו. זקוקה שהייתה פעם בכל

 ולא נותנת שהיא בתחושה הזמן כל בעצם חיה שושנה לקבוצה: ٧שמחו

לאחר. משמעותי משהו להעניק מסוגלת אינה חוה ואילו מקבלת,

 לפרזות התייחסות תוך הפרזה, תחילת את היוותה התשיעית הפגישה

נספח(. )ראו ה-ס קלפי זרך בחייהן, לנשים שהיו נוספות

 כל במשך בחייהן. המעברים נושא של סגירה נעשתה העשירית בפגישה
 לחוש כזי מקומות להחליף הצענו זה במפגש קבועים. מקומות היו המפגשים

 לה. ולתת מהאחרת לקבל רוצות היו ומה מהן, אחת לכל התזוזה עושה מה

 חוו הן מקומות ביניהן החליפו כשהמשתתפות משמעות. יש שלמקום מתברר

 מעצמן. ולתת רעותה של אחת ומהאנרגיות מהמקום לקחת רוצות היו מה
 להמשכיות רצון והביעו ומתנות משובים המשתתפות נתנו הפרזה בתהליך

מהפגישה(. נספחים )מצורפים הקבוצה

קטנה כה קבוצה לקיום הציזוק

 כה קבוצה לקיים מוצזק האם בשאלות התחבטנו הקבוצה תחילת לפני

 מהמפגש המשתתפות יקבלו ומה שלה המוסף הערך יהיה מה קטנה,

 סיום לאחר שלוש. מול שתיים בהיותנו פרטני מטיפול שונה שיהיה המשותף,

 לכל מפגש בכל מקום מספיק יש קטנה בקבוצה כי לומר יכולות אנו הקבוצה

 לזכות כזי והן שלה האישי הסיפור את להביא כזי הן מהמשתתפות, אחת

 המתקיימת. מהאינטראקציה נה1ניז ולהיות האחרות המשתתפות בתגובת
 ואכפתיות עמוקה היכרות נוצרו מפגש בכל אחת לכל שהתאפשר המקום בשל

 מקומו את מוצא לא המשתתפים אחז לעתים גזולות בקבוצות רבה. הזזית
 הביטחון חסרת חוה אפילו כזה. מצב אין קטנה בקבוצה ביטוי. ליזי בא ולא

 ב"מאה הקבוצה קיום ותנאי שנוצרה המעורבות תחושת להתבטא. הצליחה

ההזזיות. והאחריות השייכות הקרבה, תחושת את העצימו נוכחות" אחוז

 מהר נוצרה כי לנו שנראה מוקזמיס, בשלבים אינטימיות בקבוצה חווינו אנו

 להביא למשתתפות אפשרה הזאת האינטימיות הקבוצה. גוזל בשל כל-כך

 שושנה, של ההתמוטטות חשיפת זה, בהקשר וקשים. עמוקים חיים סיפורי
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 שלא ٠צלוה٧ של ררתמוסטות לסיפור לרתחבר לחוור אפשרר לחשל,

 באמצעות ולצמוח. עצמר את ולרבין לקבל וחכאן מעולם אוחו סיפרר

 רסביבר בעיני נתפסת ריא כיצז לרכיר חור לחזר רקבוצר משתתפות

 את ורבינר כסנובית, לריתפס שיכולר כזו מרוחקת, אונים, חסרת חלשר. -

 אפשרות לראשונר חוותר ריא רקבוצת׳ רטיפול באמצעות שלר. ר"תקיעות"

 למרות רבות שנים אותר שליוו ורתלות ראוניס חוסר מתחושות יציאר של

 אותר אורבות רקבוצר שמשתתפות רתחושר שעברר. פסיכולונ״ס טיפולים

 קדימר. ٧לפרו לר אפשרו שרביאר, רקש״ם למרות אותר ומקבלות

 מובילר אחריות, רלוקחת מנרינר כחזקר, נתפסר חור, לעומת שושנר,

 קיבלר בקבוצר מרסביבר. חיוביים חיזוקים לקבל רנילר ר״תר כך על וכו'.

 לבטא רעזר שלא לכאב בר, ר"חלשים" לחלקים רת״חסות לראשונר

 אחרים בחלקים ולרתמקז בעצמר, אותו לפנוש לא ואפילו אחרים במקומות

 רבינר ריא רקבוצתית ראינטראקציר באמצעות מרם. רתעלמר אז שעז בר

 ריחסים ורצנת ררבנר ראימרית, רקבלר שלר, לנרוש שלר שררת״חסות

 תסכול, של לתחושות כיסוי ושימשו אמיתיים ריו לא איזיאל״ם. ריו כאילו

 רציף חברותיר של ורנקם רשנאר סיפור׳ עם שושנר של רמפגש וקנאר. כעס

 לרבין לשושנר עזרנו כמנחות אנחנו אצלר. ״ם1חב ריו אז שעז רגשות אצלר
אלר. תחושות ולקבל ולרכיר

 שבר עברר ומךצר, צייתנית כאישר בנישואין זרכר את רתחילר מלכר

 אישר לריות - קיצוני באופן לרתמוזז ובחרר נישואיר רתמוטטות עם גזול
 יחליט לא אחז "אף שברם עצמאיים ח״ם ולחיות וחופש״ר משוחררת

 בעלר כלפי ונקם שנאר תחושות ג״סר זו רתמוזזות לצורך בשבילר".

 זו ריא אם גם עמו, תקשורת מכל ולרימנע ממנו לרתרחק ובחרר לשעבר

 מלכר ראתר בקבוצר קטנים. לילזים רורים ריותם מתוקף רכרחית ר״תר

 שושנר של רסיפור מתוך רגרוש. עם אחרת יחסים מערכת לנרל גס שאפשר

 מצז רילזיס בנושא לתקשר יכולתם ועל לשעבר בעלר עם שלר רקשר על

 שקיבלר לאחר וכן רקצוות, בין מתנזנזת שריא לר ששיקפנו לאחר אחז,

 את לרכך מלכר רצליחר שלר. רחוזק על ופרגון ארבר ררבר חרקבוצר

׳לזיר. לטובת ולו מעט, אותר ולרגמיש בקיצונית רתנרגותר

 זמן בפרק משמעותיים איש״ס תרליכיס עברו בקבוצר רנשיס שלוש לסיכום,

 כזו בעוצמר לרתק״ס יכלו שאלר ספק ואין מפגשים(, )עשרר מאוז קצר
קטנר. בקבוצר ק1 כזו ובמשמעות
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ה3ההזר תהדיך ١ב> הקשר
הקבוצה לעבודת

 מקום עמזות, חיזוז ביטחון, לכוח, מקור עבורנו היוומה העמיתים קבוצת

 וללגיטימציה. לנורמליזציה מקום וגם רעיונות לשאיבת מקור להתלבטות,

 נינוחות תחושת מתוך זברים להביא לנו אפשרו הקבוצה וחברי המזריכה

ופתיחות.
 חלק רק היוותה האישית ההזרכה המצומצם, המפגשים מטפר בשל זאת, עם

 נעזרנו למעשה, האחרות. של ההתנסות היה חשוב היותר החלק מהלמיזה;

 המשמעותיים הנושאים ישירה בהזרכה עקיפה. ובהזרכה ישירה בהזרכה

היו: אותנו שהעסיקו
 את לקיים שלנו ההחלטה את חיזקה הקבוצה שלנו. הקבוצה של גוזלה .1

 לעומת מלא של לנושא ההתייחסות את והכתיבה הנתון בהרכב הקבוצה

 גם ערך בעלי להיות - בהקבלה חז-הורית. למשפחה והקבלה חסר

 כמו היא הקבוצה על שלנו האחריות ולכן נמצאת, המשפחה כל כשלא

המשפחה. על חז-הורית אס של האחריות

 בסיפור התעמקות של כיוון תפסה בקבוצה ההנחיה המוקזי. הקונפליקט .2

 את לשנות לנו עזרה וההזרכה מהמשתתפות, אחת כל של האישי

ביניהן. באינטראקציה בעיקר ולהתמקז הפוקוס

 במקום שנוצר הקיבעון את לראות לנו אפשרה הסיום לגבי ההזרכה .3

 המקומות בין להחליף בסיום שהעלינו ההצעה הישיבה. ובצורת

 אחת כל של האישי והסגנון הראייה הרחבת אפשרה הקבועים

מהמשתתפות.

נושאים: כמה עלו העקיפה בהזרכה
לביטחון. בגיבוייס והצורך באביזרים השימוש של הזילמה ז.

 המשתתפים כלפי מאיתנו הנזרשת לרגישות התייחסות אתיקה, .2

האישית. ובתגובה בסינון בראיונות,

 המנחים. נגז הקבוצה של חיצונית התארגנות ואנטי-קבוצה: קבוצה .3

 אחר. מסוג קבוצה עם וההתמוזזות הקושי חוויית הילזים: קבוצת م
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 החשיבה את והעמיקה הנחיה-1הק סוגיית אמ העלתה הקבוצתית ההזרכה

 סובה, זוגיות בינינו שיש הבנשנו כקו-מנחות. שלנו הזוניות לגבי והבזיקה

 את לפתוח הרבינו בינינו. לשוני ובבוז אחת לכל אישי מרחב המאפשרת

 אותנו. ומעצימה מעשירה הזאת שהיכולת וחשנו אותס, ולברר הזבריח

 מוסיבציה מקצועית, תפיסה קוזמת, היכרות היו הזאת הזוגיות בבסיס

 שבה קסנה לקבוצה כמנחות התעצס בינינו החיבור זומה. מחויבות ותחושת

 כן גס ההנחיה בקבוצת המקביל בתהליך כ׳ היה ונראה ומגונן, קרוב הכול

אחת. כיחיזה נתפסנו

 שונות אי-הסכמות, קונפליקסים, חווינו הקבוצתית ההזרכה בתהליך

 כמו זה, מצב בקו. המנחות של האישי ובסגנון ההנחיה בסגנון וניגוזים

 ליזי לבוא שוניס לסגנונות המאפשר ונורמלי לגיסימי מצב נראה בזוגיות,

 היחסים מערכת את לבזוק לנו גרס אלה בקונפליקסיס העיסוק ביסוי.

 לתקוף לריב, לשתינו יש מרחב כמה השאלה ועלתה כקו-מנחות שלנו
 מול יחיז לילז גס וכמו שלנו לקבוצה גס כמו במחלוקת. ולהיות זו את זו

 כך על מעיזה זו עס זו וגלויה כנה בצורה זאת לבזוק היכולת עצס הוריו.

 שהתלבסנו לאחר עצמה. את להביע אחת לכל ומרחב פתיחות בינינו שיש
 לכל שאפשרנו היות בינינו, מגונן למצב נכנסנו לא כי למסקנה הגענו רבות
 שונות, הייתה אס גס הקבוצה. בתוך שלה הסגנון את לבסא מאיתנו אחת

 עס משותפת. להחלסה הגענו זבר של ובסופו הקבוצה לפני זאת בזקנו
 ביחסינו ביסוי ליזי בא כן יחיז" לילז כ"הוריס שלנו המגונן החלק זאת,

בקבוצה. המשתתפות כלפי
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גרפיה1ביבילי [

 מבט - קטנה קבוצה בהתפתחות "שלבים (.1998 )יולי ם' ושנ״זר, ש' אגמון,

(.3) ׳"ב שיתות. פסיכוזינמי",

 אביב: תל במשפחה". ٧לח במצבי התמוזזות - עדין איזון” (.1983) ’ע אילון.

פועלים. טפרית
 פועלים. ספרית אביב: תל קטמת". בקבוצות "התנהגות (.1978) ’א בגימין,

 מועז". קצרת "פסיכותרפיה (.1989) )עורכים( ג׳ ושלר, איציקסון. .’ח זסברג,
מאגנס. ירושלים:

 שלהן, הגרוש כלפי גרושות אמהות של הרגשתן בין "הקשר (.2000) '0 הזר,
 בין )השוואה ׳לזיהן כלפי התנהגותן ותפיסת הרגשתן עצמן, כלפי תחושתן

 בר- לאוניברסיטת מוטמן לתואר עבוזה נשואות(". לאמהות גרושות אמהות

אילן.

 קו-תרפיה - האחז מן השנ״ס ״סוביס (.1997) ב׳ וטאוב. ש' גפני, הופמן,
מאגנס. ירושלים: וקבוצות". משפחות ביחיזיס,

 ספרית אביב: תל וסביבתו". משפחתו בילז, "הטיפול (.1959) '1 ’ז וויניקוט,

פועלים.

 זמורה-ביתן. אביב: תל הגירושין". "אחרי (.1984) ג' ק' וברלין, '0 ג' ולרשט״ן.

 של הסתגלותם על טווח קצרת קבוצתית התערבות "השפעת (.1989) ר' פונצ'׳,

אביב. תל לאוניברסיטת מוסמך לתואר עבוזה נפש". חולה להורה ילזים

 ירושלים: קבוצות". להגח״ת "מקראה (.1977) )עורכים( נ' ולירון. נ' רוזנווסר.

למתנ"סים. והחברה ציפור׳ מרכז

 מחקר". טיפול, תיאוריה, בזמן, מוגבלת "פסיכותרפיה (.1989) ג׳ שפלר.
מאגנס. ירושלים:
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יא פרק
הסיכויים 7□ כנגד

רענן ונעמי עמיחי זבי

 גרושות גשי□ עם פגישות 12 שכלל קבוצת׳ תהליך נתאר זו בעבוזה

 עתזה שהקבוצה תשו□ הסיכויים" לכל "בניגוז לעבוזה קראנו ופרוזות.

 רוב ראשית, קיומה: את למנוע פוטנציאל בהם שהיה קש״ס בפני מראש

 חברתית; ממסגרת המנחות, אותנו, והכירו לזו זו קשורות היו הקבוצה חברות

 לסיטואציה הגיבו מכך וכתוצאה בנישואיהן אלימות חוו החברות רוב שנית.

 וההנחיה. הקבוצה תהליכי את להרוס היו שעלולות בהתנהגויות הקבוצתית

 כבירים מאמצים מצזנו נזרשו מורכב. במצב אותנו העמיזו אלה נתונים
 להיגרר ולא ולתוכנו, עלינו שהושלכו הקשים והרגשות התכנים את להכיל

 טמנה שהקבוצה (Anti-Group) האנטי-גרופ של ההרסניים לתהליכים
הקבוצתי. התהליך לטובת אלה במנגנונים להשתמש היה האתגר בחובה.

תיאורטי מבוא

 התפתחות של הזינמ״ם התהליכים את המסבירה בתיאוריה נתמקז זה בחלק

 של התפקוז בשלבי ונזון (1997 )בירן, אוב״קס ביחסי פאזות לפי הקבוצה

 שנמצאו נוספים נושאים בקצרה נסקור (.Beck et aL. 1983) ועמיתיו בק

 נגזית, והעברה העברה הכלה, כמו: בקבוצתנו, שנוצרה לזינמיקה רלוונטיים

 הזנה בספרות ניעזר כן אנטי-גרופ. של והתנהגות השלכתית הזזהות

 שסבלו נשים ונאפ״ן בקבוצה. נשים בקרב והתנהגותיים רגש״ם בשינויים
ורגשית. פיזית מהתעללות
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הקבוצה התפתחות
אוב״קס יחסי של יס١סוז לסי

 אובייקט יחסי תיאוביית של היסוז הנחת עומזת הקבוצתית בוזה٧ה בבסיס

 תניע שאיתו הפניתי העולם בין ٧אתי קשב שקייס הטוענת (,1980 )קבנברנ,

 הקבלה קייתת כן כתו ועכשיו. כאן בקבוצה התתבחש לבין לקבוצה חבב כל

 )וויניקוט, לתינוק האס שבין ליחסים לקבוצה התנתה שבין היחסים בתעבכת

 בצובה טובה" "אס של החוויה את לקבוצה לספק התנחה על כן ועל (,1960
 החנחה על חבביה חשליכיס הקבוצה, שעובבת התהליכים לאובך תספקת.

 על התפתחות. ולאפשב בהם לטפל כזי הפניתי. תעולתס שונים אספקטים

 בצובת לקבוצה ולהחזיבס בתוכו לעבנם אלה, השלכות להכיל המנחה

 תתפתחת הקבוצה בלכה, על-פי (.1997 )ביבן. ואינטבפבטציות שיקופיס

קליין: של פאזות תזבג זבך
 תהתפנש חוזה של נבוהה בבתה תאופיינת קצבה, פאזה הפובית: הפאזה

ולניכוו. לשיתוק תביאה כלל ٦בזב קבוצתי. סטינג עם הבאשון

 של תקובה כתאיים. ותפיסתו האובייקט תפני תבזה הפבנואיזית: הפאזה

 הוא שאותם הסובייקט שבתוך ההבסניים ביצבים הוא הפבנואיזית החבזה

 הוא האובייקט ואילו "הטוב" להיות יכול הוא כך האובייקט. על תשליך

 את שיחלק פיצול של ההגנה בתנגנון להשתתש תתחיל הקבוצה "הבע".
הסכיזואיזית. בפאזה שמתחזק זבב ולבעיס, לטובים הקבוצה

 בעים צזזים גם האובייקט על משליך הסובייקט הסכיזואיזית: הפאזה

 עולם לשניים, האובייקט את מפצל הוא בלבול. ונוצב טובים צזזים וגם

 במקביל וכעס אגבסיה מתקיימים זה בתהליך ולבן. שחוב של פבימיסיבי

 ויוצבים מוזחקים ההבסניים הבגשות ובחום. בתמיכה בקבלה. חזק לצובך

 לקשב צימאון כאן יש ולציפיותיה. הסביבה לזבישת ומותאם מזויף עצמי
 מעוותת מפוצלת. באייה בקבוצה קיימת זה בשלב בו-זמנית. ממנו ובביחה

 המנחה כבע. והשני כטוב אחז מנחה באיית או המנחה, של ולא-יציבה

 מחשיבותו. להפחית תנסה הקבוצה לכן לקנאה, אובייקט הוא זו בפאזה
 הזזהות השלכה. )פיצול, הפבימיטיביות ההגנות מעוצמת להפחית כזי

ממושכת. הנחיה עבוזת נזבשת הכחשות(, איזיאליזציה, השלכתית,

 עליצות. שמחה. יש נפלא. שהכול הבגשה יש זו בפאזה המאגית: הפאזה
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 פעילות את לס״ם אפשר ולכאורה מיותר המרמה מאר״ם, פתרומת יופיעו

 השלב איתו שיביא והקושי הכאב על להקל מסרתם אלה כל הקבוצה.

הזפרסיב׳. הבא,

 בלי מוב אין כ׳ שבהכרה בצער מאופ״רת זו פאזה הזפבסיבית: הפאזה

 קורא שביון למה מתקרבת הקבוצה זה בשלב שלם. לאוב״קם מעךר יש רע,

 היכולת ותתחזק "חלשו וההכחשה הבריחה (.Rioch, 1970) עבוזה" "קבוצת

 נכוזות תהיה פרימיטיביים; במזמוזים השימוש יפחת כאזם; המזחה את לראות

 את לשקם תרצה הקבוצה וחולשה; סבל אשמה, בכאב, ולזעת אחריות לקבל

 בו. ותלויה אותו אוהבת היא כ׳ בו, שפזעה אשמה תחושת מתוך האובייקט

ממזו. ולקבל אליו להתקרב ויכולת במזחה אמון תיצור זו זיזמיקה

 הקבוצה התפתחות
תפקח־ שלב■ של תוזל לפי

 שלכל (,Beck et aL, 1983) תפקוז״ם שלבים בחמישה מתפתחת הקבוצה
מרכזית: מטלה מהם אחז

המשותף. ומציאת היכרות באמצעות קבוצה זיבוש התקשרות: .1

 מורכבות ואת השוזה את לקבל מקוזפליקט. לצאת היכולת ביזול: .2
הקבוצה.

 אחריות לקבלת המביאה איזטרוספקטיבית עבוזה איזזיביזואציה: .3

בקבוצה. הדזית תלות ומפחיתה אישית

אחרים. עם איזטיחיות יצירת איזטימיות: .4

 שוויוזיות ליצור והיכולת הפזימית האוטוזומיה של בחיזה הזזיות: .5

יחסים. במערכת

 החתאית סיפולי ככלי הכלה
פיצול של לחצבית בחיוחז

 להכיל האס תפקיז אותם, ולפצל וברע בטוב להכיר מתחיל התיזוק כאשר

 (1993 לזזאו, )אצל ביון על־פ׳ בשבילו. אותן ולעכל ההרסזיות השלכותיו את
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 ימיתו יותר פגיע שהאזס ככי אויס יהכיה. זקוק אזם כי (,196)^ וקייין

 במצבים הבכיר. האחר. עי-יזי הכיה ייותר גזקק והוא קטנה עצמו את יהכיי

 באזם בטיפוי עמוקה יותר התערבות או שפירוש כזי מאוז חשובה הראשוניים

 הטכיזואיזי בשיב גם מאוז חשובה זו הכיה ומועייים. מורגשים יהיו המבוגר

 (.1997 )בירן, בפיצוי נרחב שימוש עושה הקבוצה שבו קבוצתי, טיפוי שי

 איימות, שי קורבנות בעברן שהיו שנשים טוענת (Dutton, 1992) זוטון

כישהי. טראומה שעברו משום כנראה יהכיה זקוקות

גגדית והעברה העברה ا

 אחר יאזם אחז מאזם רגשית עמזה או אמוציה שי העתקה היא העברה

 בתהייך ההעברה חשיבות את מזגיש (Foulkes, 1964) פוקם (.٧יחפ )או

 כיוון מאוז ימורכבות הופכות בקבוצה נגזית והעברה העברה הקבוצתי.
 גזוי הוא האפשרויות וחטפר באינטראקציה משתתפים רבים שאנשים

ביותר.

השיכוגיוג הזזהווג

 נפשי, תוך מופע שי כייצוג קייין מיני הטביעה השיכתית" "הזזהות המושג את

 אזם שבה תופעה היא השיכתית הזזהות בין־אישי. מופע בו ראה ביון אוים

 שי הנפשית במציאות שינוי יוצר וכך אחר, אובייקט אי מעצמו חיק משייך

 ההשיכה הכיה, יכוית יו אין אם אך ימכי, הופך האובייקט ההשיכה. מקבי

 המושיכים החיקים בין ערבוב כאן יש נגזית. בהעברה (Acted Out) מוצאת

 שי היכוית המטפי. שי החרזה ומעוררי המפוציים החיקים עם המטופי שי
 גם אך באישיותו בעיקר תיויה עיין, המושיכים החיקים את יהכיי המטפי

 הכירו בהמשך מכייה. תרפויטית ובאווירה הטיפויית הסיטואציה שי בגבויות

 זנזר בקבוצה. יחסים יגבי ההשיכתית ההזזהות מושג שי בחשיבות מטפיים

 עי- השיכתית הזזהות שי התכנים עם ההתמוזזות שתהייך מזגיש (1991)

 הטיפוי׳ בתהייך עיקרי חיק הם מחזש, הפנמתם מכך וכתוצאה המקבי, יזי

 ההשיכתית ההזזהות בחינות מהרבה ומוכי. מכיי ייחסי ישירות וקשורים

האנטי-גרופ. ייצירת בסיס יטענתו מהווה
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I האנטי-גחס מושג (Anti-Group)

 כתהליכים שנראה מה לתאר כזי (Nitsun. 1996) ניטסון פיתח دהמוש את

 אלה תהליכים תרפיה. בקבוצות להופיע העלולים חבויים או גלויים מפריעים.

 הרחבה. הקבוצה או התת-קבוצה היחיז. ברמת ביטוי ליזי לבוא יכולים

 שנראה שמה האמי! ניטסון אגרסיביים. כוחות מבטא האנטי-גרופ תהליך

 כוח להוות פרזוקסלי באופן יכול מבפנים. הקבוצה את להרוס העשוי ככוח

 מההעברה תושפע המנחה התנהגות )שם(, ניטסון על-פי לצמיחה. המוביל

 שהוא הנגזית וההעברה ההעברה על-יזי ייקבעו והתוצאות האנטי-גרופ. של

 מורכבות )שם(. לטענתו טיפולי. ככלי הכלה על ממלי׳\ הוא לקבוצה. מחזיר

 תופעת ביצירת מכריעים גורמים מהווים פרימיטיביים הגנה ותהליכי זו
האנטי-גרופ.

 התנהגותיים מאסיינים
מוכות נשיס של ורגשיים

 בהנחיית ניסיונן את מתארות (Butler & Wintram, 1991) וווינטרס בוטלר
 עוברות. שהן ובשינויים הנשים בין ביחסים התמקזות תוך נשים קבוצות

 לתהליכים התחברות באמצעות שלהן העצמי את מוצאות נשים לזבריהן,
 הן (.Gilligan, 1982 גם )ראו מהם התנתקות באמצעות ולא הקבוצתיים

 לכך ברור סימן היא הקבוצה בתוך חברות של התפתחות כי טוענות

 בזהות לשינויים לצפות אפשר וכי לזרך יצאו הקבוצתיים שהתהליכים
 האישית, זהותן של החברתי הביטוי היא העשייה נשים. עבור הקבוצתית.

מעשי. ביטוי ליזי בא כשהוא רק מתרחש זהות שינוי ולכן

האלה: ההתנהגות לזפוסי נוטות אלימות שחוו נשים

האחר. על והשלכתו מהבעל הכעס העתקת .1
וההורות. החברות העבוזה, בתחומי לקוי תפקוז .2

ביותר. והאינטימיים הבטוחים במקומות ביטחון תחושת איבוז .3

משמעות. כחסר העולם של תפיסה .4
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שוב. להיפגע מחשש יחסים מערכח לפמח והקושי באחרים ١אמו חוסר .5

 או כעס של לחגובומ גס״ה אינסימ״ם. ביחסים גבולות בהשמת קושי .6

 שחוו האלימות את עליהם השלכה תוך החזשים. השותפים כלפי פחז
בעבר.

7. P.T.S.D. תמימים סריגרים על-יז׳ הסראומסית לחוויה לחזור עשויה האישה 
(.Dutton 1992; Hernan. 1992) לחלוסין

I הקביצה הקמת

 וגשים לגברים פגיגו שונות. בזרכים הקבוצה הקמת זבר את פרסמנו

 האחרונות השנים בשלוש התגרשו או שנפרזו ולא-משמורניס משמורנים

 של פוסנציאלית אוכלוסייה באזור ק״מת .18 לגיל מתחת ילזים ולהם

 סלפונ׳ קשר יצרנו הנ״ל. לקריסריוניס המתאימות נשים שרובה איש 40-30
 להשתתף מעונ״ניס היו לא הגברים גברים. ושני נשים 25כ- עם ראשוני

 לסיפול, זו מאוכלוסייה רבים גברים של התייחסות מ״צג זה זבר בקבוצה.
בקבוצה. לסיפול ובמיוחז

 עקב התקבלו לא נשים שלוש (.1 נספח )ראו נשים 20 הופיעו לראיונות

 אחרת בקבוצה, הנשים כל לעומת משמורנית ה״תה לא אחת אי-התאמה.

 הקבוצתי מהתהליך שתינזק וחששנו נפשית מבחינה יציבה ה״תה לא

 סיפול של בקבוצה מעונ״נת ה״תה נוספת ואישה בקבוצה, תחבל או
אלסרנסיב׳.

 זתיות, היו הנשים כל "שובים. מארבעה משמורניות נשים 13 לקבוצה נרשמו

 גרושות. ואחרות פרוזות היו מהנשים מחצית אנגלוסכס׳. מרקע מהן שלוש

 סווח (.2 בנספח זיאגרמה )ראו שונים מסוגים קשרים היו בקבוצה הנשים בין

 ולאישה ילזים, שלושה־ארבעה היו לרובן .46-39 היה הנשים של הגילאים
שנים. 20-4 של בסווח היו הילזים גילאי ילזים. תשעה - אחת

 בעינינו. תמוהה ה״תה זו עובזה מבעליהן. אלימות חוו הקבוצה נשות רוב

 הס הזתית בחברה שגירושין להיות עשויה אפשרית שסיבה חושבות ואנו

 בין־אישייס קש״ס של במצבים כלל בזרך יתרחשו ולכן ססיגמס״ס.
אלימות. למשל כמו קיצוניים,
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 הקביצה: נזטרוז
ninnonn, עיביש שיטי

 כלים לגבש הייתה בראיונות, והציגו המגחות שקבעו הראשונית המטרה

 התייחסות על זגש עם הגירושין, עקב שנוצר החזש במצב המשפחה לניהול

 חזש במצב וכאזס כאס לאישה שקורות לתמורות לב שימת ותוך לילזיס

 חינוך בנושא כלים לקבל מעוניינות שהן הנשיס רוב הזגישו בראיונות זה.

 וזיבוריס מסיפורים להימנע ביקשו הן החזש. במצב והתמוזזות הילזיס

 הסכימו שהנשים אף ותכליתית. מובנית הנחיה והעריפו ומזכאיס, ארוכים

 להשתתף סירבו הן "מרז": עשו הן השלישית בפגישה מלכתחילה, לתכנית

 עצמן, בנשים שמתרכזת זינמית קבוצה שתהיה וזרשו שהכנו במשימה

היה. וכך זו. זינמיקה מתוך יעלו ושהנושאיס

 והשפעתה המוקז־מת ההיכרות
בקבוצה הזיננויקה ען"

 מאוסף מורכבת היותה היא פסיכוזינמית בקבוצה הבסיסיות העובזות אחת

 מורכבת ה״תה זאת, לעומת שלנו, הקבוצה (.Nitsun, 1966) זרים של
 אמירה הקלאסית בספרות מצאנו לא רבה. במיזה זו את זו שהכירו מנשים

כזו. תופעה על
 מהתבוננות ועבוזה. חברות שכנות, יחסי על התבססו הנשים בין הקשרים

 בין המוקזם הקשר ברשת להבחין אפשר (2 נספח )ראו בתרשים

 רובן את הכירה זבי שהמנחה הוא זו ברשת שמעניין מה המשתתפות.

 היסב לזוגמה הכירה היא הקבוצה. לפני עוז המשתתפות של המוחלט

 זלת ליז זלת בעבר התגוררה ב' של משפחתה ו-בי. ז' המשתתפות את

 ובין אינטימית, יותר עוז ה״תה ההיכרות ז' עם ומשפחתה. זבי של ביתה

 לשמחות הזזיות הזמנות כז׳ עז עמוקים חברות יחסי שררו המשפחות

 בקבוצה שהתרחש מה על מאוז השפיעה המוקזמת ההיכרות המשפחתיות.

 ההשפלה תחושת עם להתמוזז לנשים עזרה היא ׳חוזית. זינמיקה ויצרה

 לומזות שלנו "הבנות ל-ב': אמרה ט' לזוגמה, חז-הורית". משפחה ב"להיות
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 ויודעות הנשים את מכירות שה, העובזה הנירושין". על הרבה ומזברות יחז

 המוקזמת ההיכרות זאת. עם מאוז. אות, חיזקה "נורמליות" נשים כול, שה,

 התנהנותו על סיפרה כשב' לזונמה: הקבוצתית. בסוזיות מפניעה חשש יצרה

 התברר בעבוזה. עמית עם לו שהייתה קשה מריבה ועל בעבוזה בעלה של

 זו מריבה על סיפר כבר ב' של שבעלה התברר ד'. הייתה עמית שאותו

 הבלתי-נמנעת להתחככות נוספת זונמה המנחה. נעמי שהיא שלו. למספלת

 שלנו ולא-מתוכננת לא-רצויה היתקלות היא קסנים. במקומות אנשים בין

 המקומי. הקפה בבית לשבת כשבאנו הקבוצה מחברות אחת עם המנחות
 לפני מההתחלה. מאוז ויזיזותית פתוחה אווירה יצרה המוקזמת ההיכרות

 למשתתפות זבי בי, העיניים בנובה משוחררת שיחה התנהלה מפנש כל

 מנחה בי, שיחה של המקובלת התבנית על-פי הייתה לא זו שיחה האחרות.
ללקוחות.

 שנית, כפי נעמי. המנחה על מהותי איום יצרה בקבוצה הלא-פורמלית האווירה

 ליצור ונמנעה המשתתפות מרבית את הכירה לא נעמי ו, בתרשים לראות

 למעשה אותה הוציאה בהתחלה שנוצרה הדינמיקה לכן איתן, חברתי קשר

 עשו שהמשתתפות מהפיצול כתוצאה התחזק זה תהליך שנוצר. מהזו-שיח
 נעמי ואת המעניקה( )האם והזורמת המוכרת למנחה זבי את כשהפכו

הסמכותי(. )האב הזרה לאחרת

 שי J11TNO ٠9י הקבוצה התפתחות
תפקוד ושיבי אוב״קס יחסי

 )ביון( אובייקס יחסי של פאזות לפי מפנשים לקבוצות התהליך את חילקנו

 המצביעות מרכזיות לנקוזות התייחסנו (.Beck et al, 1983) תפקוז ושלבי
 את ציינו משותפת להנחיה בהתייחס הקשיים. ועל התהליך התפתחות על

 משוני נבע הקשיים מקור הקבוצתי. התהליך תיאור כזי תוך שלנו הקשיים
הקבוצה. של המפצלת הנסייה על-יזי הוזגשו אלה הבזלים באישיותנו.

ההתקשרות שלב - ת٠הפוב הפאזה :1 פגישה
 נם מיז אך פרוזות. או גרושות היות, את הנשים הזגישו ת1ההיכר בסבב

 נמצא לא "בעלי פרוזה: אישה ב', לזוגמה, והשלכותיו. המצב את הכחישו
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 באופן להתגרש". הולכת לא אג׳ יחזור. כשהוא יהיה מה ת٧יוז לא אני ,٧באר

 גם מכירה "אני מהארון". "יציאה של הקלה. של תחושה גם הייתה פרזוקסלי

 שלי, במצב שאתן ׳זעתי ולא נורמליות נשים ואתן ,٦אות וגם אותך וגם אותך

 אופוריה של הייתה ההרגשה הביתה". לחזור יכולה ואני מספיק זה ולמעשה

 בקשר הנשים של החזקה ההכחשה חרזה. על לכסות אולי היה שתפקיזה

קאונסר-פובית. כהגנה לזעתנו להתפרש יכולה המשפחתי למצבן

 ראשונית והתקשרות היכרות ונעשו הנשים בין מסוים אמון התפתח מיז

 להתאחזות שהפך המנחות, מאיתנו קשה חשש הורגש זה. לשלב המתאימות

 לא הנישואין שרוב יוזעות אתן האס נשואות? אתן "האס כלפינו: ולפיצול

 ומה הח״ס. של הנורמלי הפונקציונלי בצז אנחנו לנו: אמרו כאילו מוצלחים?"

 בזיזות של קונפליקס הבוזקת פובית התייחסות כאן לראות אפשר איתכן?

 נשים אצל במיוחז שמשמעות׳ זבר המנחות, מולנו במיוחז היבלעות מול

 תהליך של תחילתו זו הייתה למעשה בעליהן. מצז לאלימות קורבנות שהן

 שונות. ועוצמות צורות ולבש בקבוצה העבוזה כל לאורך שנמשך ההעברה,

 ומזכאיס. ארוכים מזיבוריס להימנע החברות רוב ביקשו בראיונות כאמור,

 בנינו לכן תכליתי. באופן להתמוזזות כלים "ללמז" מאיתנו ציפייה הייתה

 חזשה סיפולית סיסואציה עם להתמוזז לנו עזר שגס זבר מובנית, חצי תכנית
 חווייתית התנסות תכננו מפגש כל בתחילת וברורים. מוכרים כלים בעזרת

 המתארת מספורה לצייר או לכתוב משימה למשתתפות נמנו לשיחה. כמבוא
 כוחות על והצביעו מאוז אופסימייס היו התוצרים החזשה. המשפחה את

 שבור כז מאמן, עם כזורסל קבוצת לזוגמה, במשפחה. ושיקום תפקוז

 בפגישה בזרך. מכשולים לעבור המצליח זורם נחל לצורתו, והושב שהוזבק

 הגזר" על "ישיבה של תפקיז לקחה היא מלא, באופן השתתפה לא ש' זו
 ביסאה היא בכך המפגשים. סוף עז בה לאחוז שהמשיכה עמזה בקבוצה,

התהליך. כל במשך מלא אמון בהן נותן ולא המנחות את הבוחן קבוצתי קול

הזיפרגציאציה שלב - הפרגואיזית הפאזה :2 פגישה
 התקשרה ש-ש' סיפרה ב' מתחזקים. הנשים רוב בין הקשרים זו בפגישה

 כשחזובר חשיבות משנה מקבל כזה אירוע שלום". "שבת לאחל אליה

 הוא זאת. עם אחרות. נשים עם חברתיים בקשרים מיעסו כה שעז בנשים

 גיבוש לה. ומחוצה הקבוצה בתון ופיצול קונפליקס של תחילתם את מזגיש
המנחות. על כעס לעומת הקבוצה
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 כעס שי קבוצתית באווירה ופתחה סעז פקיזת שי בית ביקור עי זיברה ב'

 הצסרפו אותן. ותייצגות ١אית מזוהות המסת שאנו הרשויות, רגז ומחאה

 הייתה והאווירה הקבוצה עי יהשתיס ניסתה מהן אחת חזשות. נשיס שתי

 שהסינו המסיה את וביצעו פעויה שיתפו הנשיס זאת ימרות מאוז. מתוחה

 הנוכחי". מצבו עי ימבוגר המיועז הייזיס אחז בשם מכתב "כתיבת עייהן:

 שהתיהבו ישתייס. )פרס יהן תורמת זו שמשימה הרגישו יא הנשיס רוב
 יא הקבוצה שי ההתפתחותי ישיב ובהתאס סובות" "ייזות היו הן מאוז(.

 הפריעו יא כן כמו פעויה. באי-שיתוף המנחות את יהרגיז יעצמן הרשו
 יהפך, הארוכים. יזיבוריה סבינות חוסר שהורגש אף החזשה, יאישה

 חיצוני פעויה שיתוף בין בפיצוי שמזובר ייתכן אותה. וקיביו פניס יה האירו
ימרז. בהמשך הפכה זו התנגזות רגשית. יהתנגזות

האינזיביז־זאציה שיב - הסכיזואיזית הפאזה :3 פגישה
 עם גזוי שויחן הכנו כיסאות שי מעגי במקום הססינג. שזנה זו בפגישה
 האב ובין יייזים האם בין "היחסים עי יצירה ימשימת כהכנה חומרים

 יבצע הסכימו חיקן וכעס. זרות מיז הביעו יחזר שנכנסו החברות יייזיס".
 את ביצעו ויא התנגזו חברות ושתי שסתי, באופן באי-רצון, המשימה את

 היה העבוזה באמצע בהתיהבות. עבזה בקבוצה, חזשה אישה ש', המשימה.
 והסיחו בנו התמרזו הנשים הקבוצתי. בתהייך מפנה נקוזת שהיווה פיצוי\

 יזבר חופשיות יהיות רוצות הן יעשות. מה יהן שיגיזו רוצות יא שהן כיפינו

הייזים. עי ויא עצמן עי

 הן יזוגמה, ביותר. נרחב היה והשיכה פיצוי במנגנוני הקבוצה שי השימוש

 את השייכו הנשים רעה. כמנחה נעמי ואת ומבינה סובה כמנחה זבי את ראו
 ויכן נעמי עי המצופה תגובתם ואת והשתיסנים האיימים בעייהן זמות

 המנחות בינינו הקונפייקם את הביא הפיצוי בתוקפנות. מראש אייה התייחסו

 יאחר ומיז אונים חוסר הייתה זבי המנחה שי הראשונה התחושה ישיאו.

 שהציפיות הרגישה היא הנשים. רצון וקבית מהקונפייקס יברוח ניסיון מכן

 ינעמי נאמנות חשה זאת ועם ציפיותיה, את גס היסב ביסאו הנשים שביסאו

 תוך המקורי בססינג יזבוק חשוב היה נעמי, יזעת בתהייך. שותפה כמנחה

 שי הזה בשיב צפויה הייתה שיזעתה הנשים, יהתנגדות הבנה גייוי כזי

 והרגישה שיהן במרז הנשים עם שהזזהתה זבי עי כעסה היא התהייך.

 היא השסח פני שעי אף יפינה. שנזחק כמי אונים, וחוסר שייסה איבוז
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 העצמי ביטחונה את לערער הצליחה זו תגובה הנשים, תגובת את הבינה

 אך הכעס, את לה לשקף ניסתה זבי אמנם סמוי. לכעס אותה הביאה ובכך

הקבוצתי. התהליך סוף לקראת רק אותו לזהות הצליחה נעמי

 את בחשבון שנביא וסוכם מהקבוצה הנשים ציפיות לגבי בזיון פתחנו

 בזפוס׳ חז שינוי הן מרז של ותגובה הרצון על שעמיזה לצ״ן חשוב רצונן.

 שהקבוצה נראה להיכנע. ושרגילות אלימות שחוו נשים של ההתנהגות

 ולחלקיהן האמיתי לרצונן להתחבר להן אפשרו בה שחוו והתהליכים

בעוצמה. אותם ולבטא התוקפניים

הסכיזנאיז־ית הפאזה בין מעבר :5-1 م פגישות
האינטימיות שלב - הז־פרסיבית לפאזה
 והעומס העול היה אלה במפגשים הנשים את שהסריז העיקרי הנושא

 המשוחרר. לבעל בקנאה עיניהן את נשאו הן כאשר לחופש. וההשתוקקות

 זו תחושה אמנם ונטל. כמחויבות הילזים את וראו בעצמן התמקזו הנשים

 הזה בשלב מוכות. נשים גם מאוז מאפיינת אך גירושין, אחרי לנשים אופיינית

 ומחויבות נטל בין שהבזילה מאוז, זיכוטומית הסתכלות להן ה״תה עז״ן

 "אבנים על הקטע הבעל. שמ״צג כמו מוחלטת חופשיות ובין מוחלטים

 מפנה נקוזת ושימש למחשבה כנקוזה התקבל זבי, שקראה וקטנות" גזולות

(.3 נספח )ראו יותר מורכבת לחשיבה כהכנה הבא, למפגש

 טוב. מרגישה לא שהיא ואמרה באמצע הקבוצה את ש' עזבה م בפגישה
 סיפרו הן עליה. ולהשלכותיהס אלימים לאירועים תגובה שזו הבינה הקבוצה

 כל את והשליכו בעבר היו הן שבו למקום אותן מחזירה ש' של שהיציאה
 גם .P.T.S.D של תגובה המזכיר זבר שלה, היציאה על הקשות העבר חוויות

 הזה בשלב מפצלות. תגובות למעשה הן הקבוצה של ההשלכה וגם היציאה

 לזו. ביחס זו וגס לקבוצה ביחס קשה תחושה המנחות - לנו ה״תה עז״ן

 הביאו השלכתית, כהזזהות עלינו הקבוצה שהשליכה הקורבנות הרגשת

 הרגשנו שתינו המקומות. בשני ה״נו שתינו כאשר תוקפן-קורבן ליחסי אותנו
 זבי. ושל הקבוצה של קורבן הרגישה נעמי הקבוצתי. התהליך של קורבן שאנו

 שתינו עליה. שא״מה נעמי, של קורבן הרגישה וזבי נגזה, מאוחזות היו שעד״ן

 הקבוצה, כלפי תוקפנות משה נעמי ובו־בזמן זו. כלפי זו תוקפנות הרגשנו

כמנחה. יכולתה את מלחוש אותה לנטרל שהצליחה
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 הסכיזואיז־ית הפאזה והמשך הזפרסיבית הפאזה :6-1٥ פגישות

האינטימיות שלב המשך -
 משאים לגבי ומציאותית מעמיקה יותר לעבוזה הגשים נכגסו אלה בפגישות

 ליותר הפכו הח״ם בשטח. שינויים לעשות התחילו כן אותן. שהטריזו שונים
 מעמיק ממז קיבלו הקבוצה בתוך ביניהן היחסים וגם בעיניהן מורכבים

יותר. ומורכב

:1שהועל הנושאים

 קשים ורגשות עריות גילוי באלימות, שהתאפיינו הבעל-אב עם יחסים .1

כך. עקב שנוצרו
ביניהם. והיחסים לילזיהן הנשים התייחסות .2

 החופש לעומת והאחריות. הנטל עם והתמוזזות החזשה ההורות מימוש .3

עצמה. בזכות כאישה להתפתח הלגיטימיות את לבזוק ובמקביל לבחור

 והבין- האישית להתפתחותן במקביל פיז״ם שינויים לעשות התחיל! הנשים

 היומיומיים בענייניה עצמה את העסיקה כלל שבזרך ב', במשפחותיהן. אישית

 יוזמה נקטה לחו״ל(, נסע )הוא מבעלה פרוזה שהיא העובזה את והכחישה

 סבעת וקנ״ת שלה הנישואין טבעת למכירת אותה שליוותה חברה ומצאה

 הסרת על-יז׳ כגרושה מצבה עם החזשה הזזהותה את אישרה ת' אחרת.

 החופש את מזגיש וגס פנויה כאישה בפומבי אותה שמציג זבר הראש, כיסוי

 כיצז סיפרו הנשים כל בעלה. להשקפת ובניגוז זעתה שיקול לפי לנהוג שלה

 פיז״ם שינויים על וכן בביתה השאיר שהבעל בחפצים טיפלה בזרכה אחת כל

 ט' לזוגמה, החזשה. ולמשפחה להן למתאים אותו להפוך כז׳ בבית עשו שהן
 בצבעים הבית את צבעה ו־ז' הבחנה. ללא השאיר שהבעל מה כל את זרקה

שעשו. השינויים בעקבות שליטה מרגישות שהן צ״נו הנשים חזשים.
 את להציג חופשיות הרגישו הנשים בקבוצה. הזזית עזרה יחסי התפתחו

 בר מטיול חששותיה על סיפרה ת' לזוגמה, מהקבוצה. לעזרה וציפו בעיותיהן

 בנושא האב עם להתעמת ן1ביטח מהקבוצה וקיבלה אביו עם הבן של המצווה

 וביחסים מתבגרת בת עם שלה בקונפליקטים הקבוצה את שיתפה ב' זה.

 מוחות ובסיעור בתמיכה הנשים נעזרו המקרים בשני איתה. הבלתי-אפשר״ם

סימולציה. במשחקי וכן חברותיהן של
 של אירועים הזמן כל התנהלו הקבוצה בתוך שהתרחשו לתהליכים במקביל

 מצז היו אלה לאירועים לה. מחוצה וחלקם הקבוצה בתוך חלקם אנטי-גרופ,

 ובונים. יצירתיים צזזים אחר ומצז ולחברותיה לקבוצה הרסניים היבטים אחז
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 צזזי. למקום זםקו נעמי את ואילו וכמנחה כחברה קיבלו זבי זבבי אוז

 הקבוצה בתוך מאוז מרכזי מקום שתפסה ש', סביב התנלה נוסף מישור

 היא לומר. מה לה יש כי ברור שהיה אף זיברה לא שכמעס העובזה למרות

 בבית אצלה סוזית ופנישה לקבוצה ٧מחו וקשרים סלפוניס רשת ארננה

 באמת החשובים שהזבריס ציינו הקבוצה חברות מהמשתתפות. לחלק

 לעובזה בהתייחס המנחות. עלינו איום היוותה ש' לקבוצה. ٧מחו מתרחשים

 מבוזזות היו מכך וכתוצאה מבעליהן אלימות חוו הקבוצה נשות שרוב

 ליצירת ביסוי הספונסנית החברתית בהתארננות לראות אפשר חברתית,

יוזמה. ונסילת חופש

 להתפרק הנגזית, בהעברה להיבלע חששנו ז.1בתפק קושי הרנשנו כמנחות

 כמה על החלסנו לכן והכלה. התבוננות יכולת ולאבז מהאנסי-נרופ

הישרזות: אססרסגיות

 נוכחנו בקבוצה. העבוזה ועל בינינו היחסים על אינסנסיבית עבוזה .1

 להיפתח. או לחשוב עלינו מקשה המפנשים בחזר הישיבה שעצם לראות

 אחת )פעם המקומי הקפה בבית מפגשים סזרת קיימנו זה במקום

 יושבת ש-ס' גילינו ٧מבחו שעוז מאחר בפיצרייה. להסתפק נאלצנו

 זו את זו שיתפנו וקלילות חברות של אווירה ליצור כזי הקפה!(. בבית
 כבילוי ברכבת לנסיעה התייחסנו ואישיות. משפחתיות יומיומיות, בחוויות
משותף.

 את לשתף וניסינו יעיל. באופן בה להיעזר כזי להזרכה התכוננו הזרכה. .2

בפתיחות. בחוויותינו המזריכה ואת החברות

הכלה. ועל החזקה על החברות, קבלת על זגש שמנו הקבוצה בתוך .3

ההדדיות שלב - ופרדה סיום :12-1 ו מפגשים
 יכולת יותר יש פחותה. במיזה אך והכחשה פיצול קיימים עזיין זה בשלב

(.1997 )בירן, הלאה" ולהמשיך בכאב ו״לחוש מורכבות לראות

 למפגש פרזה. עם להתמוזז לנשים שהיה הקושי את ראינו המפגשים בשני

 העלינו כאשר כלל. הגיעו לא ושתיים ניכר באיחור הנשים הגיעו 11 מס'

 לבנות רוצות הן איך ושאלנו בו, הקשורים הקשיים ואת הפרזה נושא את

 נפרזות אינן שלמעשה רגיל, מפגש שזה השיבו הן האחרון, המפגש את

 לא לנוכחותנו וממילא להיפגש תמשכנה הן כי בלבז. בעינינו היא ושהפרזה
רבה. משמעות הייתה
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 הקבוצה את שאלה היא לפרזה. קשור שאיזו "שא להעלות ביקשה ש'

 הזחן. כל לה שולח הפרוז שבעלה גזולות לחתנות בקשר לעשות "ה

 תהבעלים. הפרזה "שא עלה ש', של לשאלה הקבוצה של בהתייחסותה

 שכאשר סיפרו הנשים מהקבוצה. לפרזה מקביל תהלין זה היה למעשה

 להישמע וכזי הבעל. מצז התייחסות ה״תה לא להיפוז. ١רצונ את הביעו

 ולהגיז בבירור זבר ל-ש' יעצו הן מאוז. ותקיפות ברורות להיות עליהן היה

 השלב למרות מאוז, חזק באופן שעלה ההיבסיס אחז רצונה. מה וחלק חז

 ש' הפרוז. בעלה כלפי ש' של האמביוולנסיות הוא הקבוצה, של המאוחר

 בכך המפגשים, כל במשך שהתקיימה הגזר" על "הישיבה את מאוז הזגישה

 ש״כת זו התנהגות האחרון. היה שמבחינתה במפגש. מרכזי נושא שהעלתה
 שנזרשה שהאסרסיביות לראות אפשר הפוב׳. הראשון, ההתפתחות לשלב

 ٧למאמ מקביל הליך היא בפרזה, מזובר שאכן כך על לעמוז כז׳ מאיתנו
בעליהן. על-יז׳ זה בנושא להישמע הנשים

 נעמי פרזה. המכחישה בגישתה הקבוצה המשיכה 2ו מס' מפגש בתחילת

 חזשה". התחלה זו פרזה, לא "זו העירה: '0-1 פרזה על קצר מבוא נתנה

 "הזזמנות אמרה: '0 זו. חזשה להתחלה לקחת רוצות הנשים מה שאלנו

 סיכום עשו האחרות הנשים שתי לשמוח". יכולה ואני מהבעל נפרזת׳ לשמוח,

 ארוכה. שתיקה הייתה מכן ולאחר מהקבוצה שקיבלו הזברים של מציאות׳
 הנשים רבה. התעניינות עוררו והן סיפול״ם, קלפים בהיסוס הציעה נעמי

 אני ו"איפה לקבוצה" כשנכנסתי ה״ת׳ "איפה קלפים: שני לבחור נתבקשו

(.4 נספח )ראו היום"

 ההתפתחות שלבי של סיכום לשמש יכולה בקלפים עשו שהן העיבוז זרך

 להתחבר הנשים הצליחו הקבוצתי התהליך זרך וכקבוצה. בקבוצה שעברו

 שיתוף והיה אינסימית ה״תה האווירה שלהן. והמורכב האמיתי האני לחלקי

(Sharing) שעלה המשותף המוסיב המנחות. לבינינו הנשים בין יותר מעמיק 
 בחושך, עצמן את תיארו הנשים לחופש. ממאסר יציאה היה הקלפים בניתוח

 הגירושין סמלי הכנועה. האישה את סימלה הנישואין וסבעת סגור, חלון מול

 היו היום. עומזות הן שבו המקום את סימלו אלה קלפים זורם. ונחל אור היו

 שליסה של במובן מלכה שלווה, אישה לעוף, המתכוננת ציפור של קלפים

 עברו שהנשים השינוי תהליך על מצביעים האחרונים הקלפים ואחריות.

 להיכנס פחז ועם ציני צחוק עם לקבוצה שהגיעה ',0 הקבוצה. מתחילת

 שהגיעה ב', עצובה". ולא שממה "לא שלווה, באישה בחרה קשים, לתכנים
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 שהמטבח התהליך בסוף באתה איש״ס, רצונות ונטולת נשואה כאישה

 להביננ כציפור. לעוף לשאוף כבר יכלה אך הבטוח המקוס הוא בורה٧

 ניצלה היא הגירושין ולאחר כלא היה הבית ז', עבור היא. רצונה את ולממש

 ואפשרות זרימה חשה היא התהליך בסוף ואילו ממנו, לצאת הזזמנות כל

בבית. להישאר לבחור

 ההזרכה "הליך בין הקשר
הקבוצה לעבוז־"

 כמנחות; בינינו היחסים (1) שלנו: עיקר״ס צרכים לשני מענה נתנה ההזרכה

 הקשיים את "חסנו התהליך בתחילת הקבוצתי. בתהליך שלנו הקש״ם (2)

 שאנחנו שה"תקיעות" הבנו ההזרכה זרך אך בלבז, הקבוצתי לתהליך שלנו

 שמוכנה מוכה אישה של לנעליים נכנסנו ששתינו מכך נובעת בינינו חוות

 הזולת. של עמזתו את מוחלט באופן ולקבל לחלוטין אישיותה את לבטל

 אחת בכל התעוררה במקביל מוכה". אישה”ול אלים" ל"בעל הפכנו וכך

 נעמי ואילו חופשית שיחה העזיפה שזב׳ אף לזוגמה: תוקפנות. מאיתנו
 את ואמרנו לגמרי לוותר מוכנות ה״נו שתינו שהכנו, המובנית בתכנית בחרה

וכעס. כישלון בזרכה אחת כל הרגשנו, במקביל אך בהזרכה, זה

 ההשלכתית ההזזהות את לזהות למזנו והמזריכה החברות מהתייחסות

 נעמי לעומת הקבוצה, לחברות המוכרת וזורמת טובה כמנחה זבי של

 של ואלימות קשיחות של אסוציאציה המעוררת הסמכותית. האחרת,
 חלקים פגשו עלינו שהושלכו וההזזהות הפיצול היכן הבנו לשעבר. הבעל

 בבריחה התבטאו אלה נגזית. העברה של לתגובות אותנו וזחפו בנו פגועים

 הישיר האופן נעמי. אצל המארגן לסטינג ובהיצמזות זבי אצל מקונפליקט

 לנו עזר בינינו, האישי הקונפליקט את לעבז אותנו "אילצו" החברות שבו

 הקבוצתי. התהליך את להציל ובכך אינטרוספקטיב׳ לתהליך להיכנס

 ההזרכה, וקבוצת המזריכה מיק׳ של ובקבלה בתמיכה מאוז נעזרנו

 הנגזית בהעברה להשתמש לנסות ואף רגשותינו את לנטרל לנו שאפשרה

 תוצאה הס חוות שאנחנו שהלחצים הבנו הקבוצתי. התהליך לטובת

ומהאנטי-גרופ. מוכות נשים של קבוצה מהנחיית

 נוח הרגשנו ולכן ומאפשרת, מקבלת מאוז שה״תה בחזר, מהאווירה נהנינו
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 הביו-איש״ם ההבדלים את שלל שלא באופן בם תמכה הקבוצה להיחשף.

 בין חדיף ניגוז היה ולהצליח. שוח٧ל ביכולתנו אחון בנו ה٧ונט בינינו החהות״ם

 להישאב לא לנו שסייעה עובז־ה שלנו, בקבוצה למתרחש בהזרכה האווירה

 וממשתתפות המנחה ממיקי שקיבלנו התובנות ובינינו. בקבוצה לקונפליקטים

 האחרות המשתתפות של הפתוחים הזיונים וישיחות. מקצועיות היו הקורס

בכלל. קבוצתית זינמיקה של יותר ומקיפה עמוקה הבנה לנו אפשרו

סיכום

 קבוצה בפועל. הייתה, גירושין, לאחר נשים קבוצת להיות שתוכננה הקבוצה,

 פתרון אלא משבר היו לא הגירושין ולכן במשפחתן, אלימות שעברו נשים של

 כמו ראשוניים, הגנה במנגנוני רב שימוש עשו הנשים האלימות. ממעגל לצאת

 הלו המשתתפות של ן1האמ השלכתית. והזזהות השלכה פיצול. הכחשה,

הקבוצה. במהלך ונבנה

 זרשו הקבוצה של הקשה והקונססלציה המנחות שלנו המנוגזת האישיות

 מיזה באיזו מתלבטות אנחנו ומיומנות. מעמיקה אינטרוספקציה מאיתנו

 הקבוצה של החיובית להתפתחות תרמה שלנו המורכבת ההתמוזזות

 את וחסמה בלמה היא מיזה ובאיזו הנשים, של והבנה קבלה ואפשרה

 שהתהליך רואות אנחנו לאחור במבט ההנחיה. יכולת ואת הקבוצתי התהליך

 בפגישה ציינו הנשים גם עבורנו. ומרתק מלמז מצמיח, אתגר היווה הקבוצתי

 צריכה שהתגרשה אישה "כל ט': כזברי עשו, שהן השינוי גוזל את האחרונה

כזה". קבוצתי תהליך לעבור
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 יב פרק
 מיוגוסים

 וגשים גברים על
הנישואין בחיי

אליבז נעמי
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העבוז־ה על

 סרוזים( או )גרושים מעבר במצבי וזורים קבוצת של בתיאור עוסקת זו עבוזוז

 אציר מראשון בחלק ממצבם. מנובעים רבים ומכאובים קש״ם עם ממתמוזזים

 לסגנון מתייחסות וכן "קבוצמ" מקרו׳ מחברתי ממבנמ על ספרותית סקירמ

 תוך מנישואין, לח" מקשוריס מיתוסים על ספרותית סקירמ אביא עוז ממוחימ.

מנישואין. מוסז של כישלונו או מצלחתו על במשפעתם זיון

 שמביא מרציונל ממשותפת: במנחייתנו מקבוצמ תיאור אביא משני בחלק

 לבסוף בקבוצמ. מעבוזמ וממלך ממשתתפים ٠ממקממ תמליך למקמתמ,

ומקו-מנחימ. בקבוצמ מעבוזמ סיכום יובא

תיאורטי מבוא א.
קבוצה? מהי

 בעצם מסוימת: זמות מיא לקבוצמ משתייכות תוזר, מיק׳ של מרצאתמ לפי

 לחשוב יש לקבוצמ שם לתת בבואנו לכן. סיווג. יש כבר כקבוצמ מנזרתמ

 מיווצרות תמליך משתתפימ. על ישפיע מוא שבו מאופן ועל משמעותו על
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 סטינב ובבנ״יז ובהכשרתו המנחה בניבוש פו^ת: שהיא לפני מתחיל הקבוצה

 רבה משמעות נתן וויניקוט הטכנית. מהבחינה רק לא חשובה, המקום בחירת

 רק אהבה להבין יכול הרך בניל ילז לטענתו, תינוק. של )הולזיננ( להחזקה

 התינוק של הטף החזקה, שבהעזר טוען וויניקוט ברנש. ולא הפיזי במובן

 קבוצה לוויניקוט, באנלוניה לו. מוכרים שלו והחזר התינוק של המיטה נופל.

 תוזר. מיקי לפי ממשתתפיה. אחז לכל נוחים תנאים יהיו כאשר אהבה תבין

 של תחושות המספק ומאפשר, מכיל קבוע, מקום - מקום כולל סטינז

 נם המספק - וזמן וביטחון; יציבות סמכות, ואי-רשמיות, חוס השתייכות,

 ומתוחם, מונבל הוא וכאשר משאב, הוא הזמן וקבועה. בטוחה מסנרת הוא

לקבוצה. וחשוב בסטינג ביותר משמעות׳ הוא

 קבוצתית עבוזה בבסיס העומזת ההנחה (,1997 רוזנוסר, )בתוך: בירן לפי

 שעמו הפנימי העולם בין ٧אמי קשר ק״ס כ׳ היא, אובייקט יחסי על המושתתת

 הקבוצה ועכשיו. כאן בקבוצה המתרחש לבין הקבוצה, אל חבר כל מניע

 בזרך הילזות. מתקופת סיטואציות מחזש לחוות הזזמנות לחבריה מעניקה

 יחסים על העבר מן יחסים של השפעתם את לבזוק מאפשרת היא זו

 במפנש למנחה. הקבוצה ובין עצמם לבין הקבוצה חברי בין בפועל, הנוצרים

 זה במפנש המנחה נתון כן על הבסיסיים, הקש״ם עולים הקבוצה של הראשון
 ראשית את מזנישה האובייקט יחסי שתיאוריית כשם ביותר. הקשה במבחן

 כשם ההתפתחות, המשך על מכרעת השפעה כבעלי הינקות ח" ואת הח״ס

 בראשית מרכזי המנחה נס כן אלה, ראשוניים אובייקט ביחסי מרכזית שהאם

 ובפירושים בתרנומיס תלויה הקבוצה של תקינה עבוזה הקבוצה. של זרכה

 שהם הלא-מילול״ס ההתנהנות״ס ובמסרים לה, מוסרים המנחים או שהמנחה

)שם(. לחבריה מעבירים

ה٠9הקו-תר יתרונות

 כוללת הזזית תמיכה (,1997 )רוזנוסר, קבוצות" "הנח״ת המקראה על־פ׳

 ראשים "שני קונניסיבית, מבחינה ופיזית. אמוציונלית קונניטיבית תמיכה

 הנישות האמונות, מנוון מועשר יחז עובזיס מנחים שני כאשר מאחז". טובים

 העברה סונ״ת או חשובים רמזים ٧מחמי אחז מנחה כאשר והטקטיקות.

 בעמית התמיכה אמוציונלית, מבחינה לזהותם. עשוי האחר המנחה שכננז,
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 הוא "!בפרקטיקה. הבזיזות אחרי מרענן שינוי הוא 1בק הטיפול חיונימ. היא

 מצבים במהלך ממיכה ''תקיעות", של מטיטואציה שחרור הנאה, מספק

היטב. שנעשית עבוזה על והערכה קשים,

 בין ולמחרות מחלוקומ מתחים, לעמים מביאה המשותפת העבוזה זאת, עם

 תוכל הקבוצה עם שהעבוזה כז׳ ול״שב לפתור עליהם שאותם המנחים,

תיכשל. העבוזה - ולא טוב, חיובי בכיוון ולזרום להתפתח להיתרם,

גברי□ עד שכיחים מיוחסים
הנישואין בחיי ונשים

 המנוגזים הצרכים לאיזון לנו ٧הנחו ברכישת מיתוטים הפריעו ומתמיז מאז

 כז׳ לנו ٧הנחו היזע או הכשרים את רוכשים איננו ולכן ונברים, נשים של

 מרחיקים שרק פתרונות מוצאים אנו קרובות ולעתים לנישואין, מוכנים להיות

(.199ו רבין, )לפי ממטרתנו אותנו

הנישואין: בת" השכיחים למיתוסים בעיקר את״חם שלהלן בעבוזה

 זה יזע - לקראתם בהכשרה או לנישואין בהכנה צורך אין :1 מיתוס

מלידה בנו טבוע
 להתייחסות בתפיסתו זומה שלעיל המיתוס (,Scarf, 1978) סקראף לפי

 שלא", או זה את לעשות היכולת את לו שיש "או המין: ח" של ולאפיון

 שאפשר ׳וזעים האנשים רוב כיום כאסון. נתפס המין בם" הכישלון כאשר

 ק״מת לא עז״ן אך מתאימה, והזרכה מיזע באמצעות המין ח" את לשפר

 היזע למרות האינטימיים, הנישואין בת" נוספים תחומים לגבי מוזעות אותה

 "׳וזעים" פשוט אנחנו כ׳ הרווחת ההנחה הנישואין. בנושא הנרחב מקצוע׳

 של החיקוי באמצעות בעיקר לומזים ילזים הנישואין. בח" לתפקז כיצז

 זו למיזה באמצעות המיזע ג.1ז בני בין והיחסים התנהגות נורמות את ההורים

 אלה. בעניינים ההורים להם שאומרים המילים מאשר יותר הרבה בהם נטבע

מכרעת. השפעה הלא-מילול׳ למסר זה״נו,

 הכישורים את סותר קרובות לעתים הילזים, עיני לנגז שעומז החיקוי מוזל

 שהינו הנישואין מתכונת את לזחות לנו גורם והזבר הנישואין בם" 1שלנ

 הכלים את חסרים אנו לחיקו׳, ומוצלח רצו׳ מוזל חוסר בעקבות לה. עזים
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 "תקועים". וחשים והזרכה הכנה חסרים אנו רעות. לנישואי להניע המתאימים

 ובכך זבר" מאותו "יותר לנסות היא הנפוצה התופעה היזע, חוסר בשל

ההפוכה. התופעה את משיגים

 להוביל שעלול נורמלי לא זבר הן הנישואין בת" בעיות :2 מיתוס

לאסון
 ואינם רע כסימן הנישואין בחיי בעיות רואים הנשואים הזונות רוב מוזר. באופן

 להינרם עלול בכך כי חוששים הם שכן בפרהסיה. בבעיותיהם לזון מסים

 נסולי נישואין הם "סובים" נישואין כי הוא זה ממיתוס חלק כלומר, נוסף. נזק

 לה שיש שלילי חותם מקבלת היא בעיה קיימת שאס נובע, מכך בעיות.

 את להסתיר מנסים זונות כן, ועל ביותר. וחמורות לכת מרחיקות השלכות

 להניע נוסיס הס מעצמם. ואף ומילזיהס משפחה קרובי משכנים. בעיותיהם

 שכעסס אחרי חמור, באופן היזרזרו שיחסיהם אחרי רק מקצועי לייעול

לאזישות. יותר, נרוע או, לשנאה הופך ההזזי

 חליפין לחפש נוסיס הס זה, כלפי זה אזישות חשים הזוג שבני לאחר

 מוכנות אהבים. פרשיות או תחביבים לעבוזה, בריחה כמו: לנישואין

 לוותר יותר קל זה במצב לאפס: שואפת בנישואין בסיפול להשקיע הזונות
ולהתגרש.

 וקרבה, רעות אהבה, רוצים הם מהנישואין. לגזולות מצפים הסריים הזונות
 להם אין הללו. האיזיאלים להשנת עזרה או הכנה כל להם אין אולם

 ועל הנישואין על בבסחה מישהו עם לזון האפשרות להם ואין מוזלים

בהם. הצפות הבעיות
 ביחסי בעיות על להתגבר שאפשר היא זה, ממיתוס המתבקשת המסקנה

 של מוקזמיס בשלבים מקצוע אנשי של וסיוע סיפול באמצעות הנישואין
הבין־זוני. הסכסוך

שונים צרכים ולנשים לגברים :3 מיתוס
 לשוויון. קשור בנישואין שלנו האיזיאלים למימוש המפריע השלישי הגורם

 לתמוך מעוניינים כולנו עקרוני, באופן המינים. בין בשוויון להאמין היום מקובל

 חיים לנהל רצונותיהן, את לממש עצמן, את לקזם זכות לנשים כי ברעיון

 העניינים כאשר אבל הגברים. שמקבלים לזו שווה הזזחנות ולקבל עצמאיים

משתנה. התמונה בנישואין, לשוויון מניעים
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 משק כמנהלת נתפסת מאישה ואהבה. ׳זיזות ת,1٧ר الال מבוססים הנישואין

 באש החפבנס, הוא הנבה סוב. יבנישו כולם כ׳ לזאונ שתפקיזה הבית

 הנבב כ׳ פיבושס - וכבונ תקשורת אינסימיות, שיתוף, ות.٧ר אך המשפחה.

 והבית. המשפחה ח" בניהול והמעשיים הרנש״ם בצזזים חלק לוקח

 נוסים מאושרים, שאינם זונות כ׳ מאא (1991 בבין, )בתוך: אפשס״ן

 כן המינים. תפקיז׳ לנב׳ נוקשות עמזות ٧לאמ מאושרים. מזונות יותר

 תנבר כך יותר, מסורתיות בעמזות מחזיקים הזונ שבני ככל כ׳ מצא, הוא
 להניע יותר מסונלים יהיו המינים בין בשוויון המאמינים זונות מצוקתם.

אמיתיים. רעות ליחסי

 והחברתיים הביולונ״ם ההבזלים את קרובות, לעתים מחזזים, הנישואין אולם

 הם ונשים נברים של האוניברסליים הצרכים כ׳ אומר. המיתוס הזונ. בני בין

המינים. בין למתחים המקור זה וכי שונים,

 האחז מתחנך, ליזתו משחר האזם כ׳ סוען, (Plttmen, 1987) פיסמן
 המיני הססריאוסיפ את הפנימו האנשים רוב אישה. - והשני נבר, להיות

 השאר וכל ורוזה, והשנייה כחולה בשמיכה ף10ע לעולם בא אחז כ׳

 להיות פירושה הנבריות מסורתי, באופן כ׳ פיסמן, מוסיף עוז מכך. נובע

 של מתמזת הפננה ומחייבת בעצמו ובסוח קשוח כול-יכול, בלתי-פניע,

סמכותיות.

 פעיל כתהליך נשיות תיארה לעומתו, (,BrownmilLer, 1975) בראונמילר
 להיראות לנבריס הנורמת ופניעה, עזינה התנהנות על-יז׳ הנבריס ריצוי של

 של ממחקר וסיפולי؛ת. למופת נאמנות להיות ח״בות נשים יותר; גבר״ס

 התפיסה לפי שנזלו ונשים נברים כ׳ עולה (1991 רבין, )בתוך: בם
 פחות ומסונלים יותר זיכאונ״ם הם המינים תפקיז׳ של הססריאוסיפית

 המרשים נברים כלומר, "זו-מינ״ם", יותר אנשים מאשר הח״ם עם להתמוזד
 מסוימת מיזה לעצמן המרשות ונשים רכות כמו נשיות תכונות לנלות לעצמם

 ספק ללא שהיא נמישות פירושה "זו-מיניות" קשיחות. כנון גברינת. של

 את האנשים לעצמם מאמצים בנישואין כאשר כך, מוצלחים. לנישואין מפתח

 וחוסר נמישות חוסר נוקשות, על משלמים הם הנוקשים, המיניים התפקיזים

 ככלי מוצע הזזית, רנישות מתוך הזונ בני בין זו-שיח שינויים. לבצע יכולת

בנישואין. הנינוזים לאיזון עיקרי
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הקבוצר. תיאור ב.

הרציונל

 שלהורים המחשב الال המבסס להורים. שהוצנ כפי קבוצה, לק״ס הרעיון

 סל העת כל מם٧ משאים כאחז( ונשים )גברים גרושים או פרוזים

 למריבומ עזים הילזים קרובומ. לעתים ותסכולים. כעסים כאבים, מלא

 כז׳ לאימא. לנאמנות לאבא נאמנות ב׳] נקרעים הס ההורים, בין ולסכסוכים

 החלסנו ההורים, ושל הילזים של הכואבים ובמצבים האלה בחומרים לספל

 של המשותף שהמכנה וגברים. נשים של מעורבת הורים בקבוצת לספל

 כהורים צעירים ילזים בגיזול והתמוזזות גירושין או פרזה הוא משתתפיה

מבקרים. כהורים או משמורנים

I ההקמה ו٠תהל

 גירושין, או פרזה עם היומיום בח" המתמוזזות המשפחות עם היכרותנו מתוך

 היא שזרות בקבוצה. להשתתף להן הצענו הרא״ה, ובהסזר׳ ילזיס בגיזול

 עבוזה נכתבה שבהם ובימים כולם את מכירים בה כולם שכמעס קסנה עיר

 אזהרת הופעלה תמיז לא כאשר הקסאמיס. ותקיפות איום תחת נמצאה זו
 היה אותה ששמע מ׳ כל האזהרה, הושמעה כן כאשר אזום". "שחר הסיל

 סוב לעצמנו נאמר הראשונה בשנ״ה לבאות. בתרזה ונזרך לקיפאון נכנס

 נפל היכן קרה, מה לברר נחפש מיז מכן ולאחר ראשינו על כאן נפל שלא

 לפעולה נכנסים הסוציאליים העובזיס אנחנו לפעמים נפגעים. יש והאם

 לזריכות גרמה זו אווירה בנפש. או בגוף - לנפגעים ועזרה תמיכה שמסרתה

 לאחווה תרמה גם זו אווירה העובזיס. בקרב נם כמו התושבים, בין רבה

 לראיון האנשים את להזמין בבואנו זה, במצב הזזית. אכפתיות ולהרבה

 איתן, מתמוזזים שהם הבעיות על שתעבוז הקבוצה בקיום אותם ולעניין
 להשתתף ומתאים נוח להם יהיה האם חשובה: שאלה השאר, בין שאלנו,

 את מקרוב מכירים מצזנו, אנחנו וכאשר אותנו, מכירים הם כאשר בקבוצה,
 כמובן, והבסחנו, כך על זיברנו האישיים בראיונות שלהם. האישיים הקש״ם
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 שיעלו איה שהם כיומו, ואחז. אחז כי שי וסוזיוח פרטיוח עי שמירה

 המשאים. יהיו מה קבענו יא מראש נעבוז. שעייהם והחומרים התכנים את

 אנחנו שמא זאנה או חשש הביעו יא הם המרואיינים. שי גבוה היענות ה״תה

 כבזים חששות שהביעה אחת מרואיינת ה״תה שיהם. סוזות מיה המנחים

 מצז שנים ٦במש קשה מאיימות שמביה באישה מזובר בקבוצה. יהשתתף

 בעבוזה. עומס שי בנימוק ופרשה המפגשים במחצית השתתפה היא בעיה.

 והבושה. הכאב עם יהתמוזז הצייחה יא היא כ׳ ברור היה המנחים ינו

פרטני. יטיפוי ונזקקה בקבוצה יעבוז בשיה ה״תה יא עז״ן כנראה

0٠9הםית תיאור
בזו״ם( המשתתפים )שמות

 12 -בת בנות ישת׳ אב שנים, ארבע גרוש .35 בן במסחר. עוסק ארמן:

במשמורתו. הנמצאות וחצי, 7 ובת

 יייז אם שנת״ם, גרושה .31 בת איכות. בבקרת ועובזת יומזת אי״ירה:

במשמורתה. הנמצאים .11 בת ויייזה וחצי 12 בן

 ,6-112,14 בני בנים: ישיושה אם שנים, שש גרושה م0 בת מזכירה. מינה:

במשמורתה. הנמצאים

 ובת 13 בן,16 -בת ישיושה אב שנה, פרוז ض 1 בן מכירות. סוכן צביקה:

האם. שבמשמורת - 4
 9 בת - בנות ישת׳ אס שנים, ארבע גרושה ,30 בת יאמנות. מורה מעה:

שבמשמורתה. וחצי, 6 ובת
 וחצי, 11 -בת ייזיס ישיושה אב שנה, פרוז م9 בן בסמינר. עובז שמעון:

משותפת. במשמורת הנמצאים م ובת וחצי 9 בן
 וחצי, 6 בת יייזה אס שנים. ארבע גרושה ,30 בת בהסעזה. עובזת מיכי:

במשמורתה. הנמצאת

 נתונה העיר ה״תה הקבוצה הקמת בתקופת שזרות. בעיר התקיימה הקבוצה

 אס שהתיבטו אנשים היו רבה. וממבוכה גזוי ממתח וסביה קסאם טיי׳ ייר׳
 עיר בתוך יהיחשף מחשש בה יהשתתף שסירבו אף והיו בקבוצה יהשתתף

 בקבוצה יהשתתף הפיתוי זאת, עם כויס. את מכירים כויס שבה הקטנה
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 גדול. היה זוג. בן ללא ׳לזים גיזול ال□ המתמוזזיס ונשים גברים של מעורבת

 להשתתף זים٧□יו שהיו משתתפים שני לקבל אם התלבטנו המנחים אנחנו

 ראינו הרא״ה בהסזר׳ בעיות להם שהיו משום אבל רואיינו. הם בקבוצה.

 לנכון זאת מצאתי זיף לסזר׳ סעז כפקיזת )אני, בקבוצה לשלבם לא לנכון

 שלוש עוז היו כן, כמו בה. להשתתף רצון שהביעו אף טיפולית( מבחינה

 הן אך לקבוצה, וקיבלנו רא״נו שאותן לח״הן השלושים בשנות נרושות נשים

 בנימוק אלווירה, עזבה השישי המפנש אחרי מפנש. לשום בפועל הניעו לא

 עזב השביעי המפגש אחרי לקבוצה. פנויה ושאינה נוטפת עבוזה שקיבלה

האחרון. במפגש הקבוצה לסיכום וחזר פנו׳ שאינו בטענה צביקה

I העבוזה מהלך

 בחזר ,20:00-18:30 בשעות רביעי בימי המפגשים את לק״ם קבענו

 שת״ה פינת המשתתפים, כמספר כיסאות הכנו מפגש כל לקראת קבוע.

קל. וכיבוז

 היכרות ה״תה המטרה משתתפים. תשעה מתוך שישה הגיעו הראשון למפגש
 לשמירת הקבוצה מחברי אחז כל של מחויבות קביעת צרכים, בירור כולם. בין

 איסור נוהל וקביעת הקבוע והמקום הזמן על שמירה נהלים, על והזגשה סוזיות

 אין כ׳ כולם בין סוכם עישון. הפסקת לק״ם צורך יש האס ביררנו עישון. על
 מכל ביקשנו צבעוניות, מזבקות הכנו כולם בין היכרות לשם בהפסקה. צורך

 על לספר שמו, את לומר צריך היה אחז כל עליו. המועזף צבע לבחור אחז

 כל מאוז. וענייני שקט היה התהליך זה. בצבע בחר ומזוע המשפחתי מצבו
...0׳ מרחבים, רוגע. על זיבר אחז כל כחול. בצבע בחרו המשתתפים

 שהקבוצה כך על מברכת היא כ׳ הנשים אחת אמרה המפגש סיום לקראת

 ברגשות טעונה היא כ׳ צ״נה היא וגברים. נשים בה ומשתתפים מעורבת

 בכך מאוז אותן ומאכזב אליהן שמתאכזר בנותיה, אבי כלפי ושליליים קשים

 גברים פוגשת היא בקבוצה, כאן, ואילו בא, ולא לבקרן להגיע מבטיח שהוא

 טובה תחושה לו שיש אמר הגברים אחז סובלים. הס גם כ׳ ושומעת אחרים

בהקפזה. המשתתפים את בחרו המנחים כ׳ לו ונראה

 הפעם משתתפת. עוז נוספה ההיכרות. סבב את המשכנו השג׳ במפגש

 בשימוש צורך היה לא אולם האנשים, להפעלת צבעוניים ז־ורנליס הכנו
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 בעיקר שלהם, הקשיים את והעלו עצמם את הצים האנשים הללו. בעזרים

 אני איך השאלה עלתה ואכפתיות. אחריות ביקורים. הסזרי הילזים, בנושא

 הוא האם מפסיז, הוא מה שלי, הילז על אחריות לוקח גרוש או פרוז כהורה

לו. קורה מה מפסיז,
 להשתתף. רצון והביעו שרואיינו הנשים שתי נעזרו עזיין השלישי מהמפגש

 שהמשתתפת המתינו כולם מהמפגשים. אחז לאף הגיעו לא הן זבר של בסופו

 זאת. לעשות בבקשה אליה פנו ואף עצמה את תציג השני במפגש שהגיעה

 בעלה של הבגיזה שלה, הסיפור ואת עצמה את והציגה לבקשה נענתה היא
 ותחושות התינוקת, ליזת אחרי מיז הבית את עזיבתו בהיריון, הייתה כאשר

 ואמר: שמעון קם ואז כאב. הרבה מתוך זיברה היא וכאב. השפלה של קשות

 של הזמן במעס מזוע אבל וכואב, קשה ללב, נוגע מיכל של הסיפור "אמנם
 לקבוצה ובא מתעניין אני כאשר גזול, כך כל כאב על לשמוע צריו הקבוצה

 היו הקבוצה חברי שאר כל הילזים". בגיזול לספל כיצז כלים לקבל מנת על

 וצריך יכול אחר "כל כי לו אמר אמנון שמעון. של מזבריו ונזהמיס מופתעים

 הרבה כך כל "חיכינו אמר: וצביקה לו". שמפריע ומה לו שכואב מה לבסא

 ולהתייחס לשמוע בשביל כאן אנחנו עצמה. על לזבר העיזה שמיכל עז זמן

 הכאב את והביעה עצמה את שהציגה למיכל הוזה המנחה אהרון אחז". לכל

 מצסערת שהיא אמרה ומיכל להגיב, רוצה היא אס אותה שאל הוא שלה.
 לזרום היא הקבוצה של המסרה כי שוב הזגשנו המנחים אנו זיברה. שהיא

 לשפוס לא הוא הבסיסיים הכללים ואחז המשתתפים, שמעלים חומרים עם

 אמפסית תגובה הייתה מעלה. שהוא הזבריס על קבוצה חבר אף לבקר ולא

 שהוא ואמר חזר שמעון מיכל. כלפי מהמשתתפים אחז כל מצז מאוז

 בכוונה לקבוצה הגיע הוא אבל מיכל, שהציגה הקשה המצב על מצסער

 ממני שנמנע כך על צער הבעתי המפגש בסיכום בילזים. בסיפול להתמקז

 הבעייתיות את מאוז מקרוב מכירה שאני משוס שמעון, של לזבריו להגיב

הבאה. בפגישה לזבריו שיגיב מאהרון וביקשתי בחייו,

 אותה ועוזזתי מיכל עם קשר יצרתי הרביעי למפגש עז השבוע במשך

 מיכל אכן והיא רוחה, על שעולה זבר כל ולהעלות למפגשים ולהגיע להמשיך

להגיע. המשיכה
 הלב אומי\ על אותה ושיבחה מיכל את לחזק נועה ביקשה הרביעי במפגש

 מול של ההתמוזזות המשך ועל שלה הקשים הזבריס את להביא שלה

 ישברו לא והגברים חזקה אישה "את לה: אמרה עוז שמעון. של הביקורת
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 ואמרה: זאת הבינה אמה٧ היא לעצמה. נם נועה התכוונה אלה בזברים אותך".

 בה שנלחם מ׳ הוא החלש החלשה: היא שלא הבינה היא האסימון". נפל לי "נם

 צריכות ואנחנו חזקות "אנחנו למיכל: נועה אמרה עוז אותה. להשפיל ומנסה

 המנחה אהרון ועוצמה". חוזק אלא ונחותות, פניעות לחוש לא שלנו בכוח להכיר

 שלו". והקשיים אחז "כל אמר: שמעון להניב. ירצה אם ושאל שמעון אל פנה

 היה אולי אבל זכותך, וזאת שלך בילזים להתמקז בוחר "אתה לו: אמר אהרון

 עצום קושי לשמעון כי ברור היה לנו מיכל". של הכאב את לשמוע קשה לו

 הזה הנושא את לשמור העזיף הוא הנשים. של הרב ולתסכול לכאב להתייחס

 כוחו בכל ניסה הוא ילזיו. אס עם משותפת משמורת יש לשמעון לבו. במנירות

 לספר הרבה הוא התמקז. בלבז זה ובנושא האיזיאלי" "האב ולהיראות להיות

 מעריכה אינה כלל ילזיו אס איך מבין לא ושהוא ילזיו למען עושה הוא מה

 את להעריך שיזעה הקבוצה, מכל אמפסיה הרבה קיבל שמעון מעשיו. את

 נוצרה לא זה. אוהז מיחס נהנה שמעון כי נראה בילזיו. שלו ההורית ההשקעה

 הייתה מיכל, עם ה"תקלה" אחרי לנבריס. נשים בין מלחמה של אווירה בקבוצה

 כל לנשים. וגס לנבריס נס - מהמשתתפים אחז לכל וסובה מאפשרת אווירה
נזול. כאב יש לנשים ונס לנבריס נס כי הבין אחז

 קלפים, כמו: שעלו, רנשות ביסוי עיזוז לשם עזרים הכנו פנישה כל לקראת
בהם. להשתמש צורך היה תמיז לא כי אס ועוז, כרסיסיות

 מהחזר. ויצאה שזיברה בלי בבכי פרצה לפתע אלווירה החמישי במפגש

 היא מכן לאחר זמן־מה. ٧בחו איתה ונשארתי אותה חיבקת׳ אחריה. יצאתי

 אלווירה על עוברים כי לקבוצה אמרתי לחרר, חזרתי כאשר הביתה. הלכה
 הקבוצה. את בכך תשתף היא תבחר, היא וכאשר ואס כואבים זבריס

 הקבוצה את עזבה מכן ולאחר אחז מפנש לעוז לקבוצה הניעה אלווירה

לקבוצה. פנויה אינה ולכן נוספת עבוזה שקיבלה בנימוק

 והילזיס ההורים בין קונפליקס עם התמוזזות הייתה המסרה השישי במפגש

 החלון את לסנור זורש האב וילז: אימא אבא, סימולציה: משחק באמצעות

 הקבוצה פתוח. יישאר שהחלון ומבקשת לאוויר זקוקה האימא מאוז. ומתעקש

 את לבסא אפשרות הייתה אחז לכל בסיסואציה. אחז לכל קורה מה זיברה

 האימא מאחורי היה הקסן הילז שונות. ברמות כעס חש אחז וכל תחושתו,

 שמיס אינם הס מתווכחים. ההורים כאשר כי הערנו כאן ועצוב. מבולבל נבוך.

 בקונפליקס אחז כל של ההתמוזזות סגנון בזאת. חשו כולם הילז. אל לב

 הייתה זו התנסות מוותר. ופעם מתפשר פעם ולוחמני, מתעקש הורה היה: זה

המשתתפים. עבור מאוז חווייתית
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 לב ושם מוכרים רגשות ביטא מהמשתתפים אחז כל השביעי במפגש

 ומאתגרת. בונה טובה, שיחה הייתה בקונפליקט. שלו ההתמוזזות לזפום

 מהו כעם, ביטויי הקוזמת, מהפגישה כמתבקש העלינו, השמיני במפגש

 עם להתמוזז ניתן כיאז לכעס, המתלוות הגופניות התחושות ١מה כעם,

 ההורים הסימולציה. למשחקי בתגובות עסוקה עזיין הייתה הקבוצה הכעס.

 הם הכעסים על כך. על לזבר והמשיכו שלהם וזיכרונות ברגשות עמוסים היו

 חזקים בטן כאבי לו יש שלעתים להגיז מוכן היה שמעון רק לזבר. התקשו

 כל- יש בכעס כי ציינו אנחנו יוזע. לא הוא כעס, מתוך אולי שלשול. כזי עז
 לנו קורה מה והפנמה בהבנה גזול קושי שיש עז מעורבים, רגשות הרבה כך

כעס. בשעת בזיוק
 קלפים. למשתתפים 1הגשנ הכעס. על לזבר המשכנו התשיעי במפגש

 לכעס שגרס אירוע המזכיר קלף - קלפים שני לקחת אחז מכל ביקשנו

 להיכנס הצליחו המשתתפים ממנו. השתחרר שבה הזרך את המייצג וקלף

 משותפת: תחושה הייתה הקבוצה חברי לכל טובה. עבוזה והייתה לתהליך

 כי אמרו והנשים נבזיות. כולן ולא ואכפתיות, טובות נשים שיש הבינו הגברים

רעים". כולם ולא ומסורים, טובים אבות שהם גברים "יש

 אחז לכל ברכה להכין מהמשתתפים ביקשנו האחרון המפגש לקראת

עליו. שעבר מה על קצר וסיכוס
 מתבגרים. ילזיס עם ביחסיה ולעוצמה לביטחון לה תרמה הקבוצה כי ציינה מינה

הוריס־ילזיס. ביחסי נחישות לפתח לקבוצה שתרמה הרגישה היא
 האחרים, אצל גס כי לחוש לו שגרמה בכך לו תרמה הקבוצה כי טען צביקה

 הומור באמצעות לקבוצה תרם הוא ובשקט. בקלות זורמים לא החיים

ובזיחות.
 כאישה שלה על לעמוז ומכוחה מנחישותה לקבוצה תרמה כי הרגישה נועה

 טובים ואבות גברים שיש ההבנה את מהקבוצה קיבלה לזבריה, וכאם.

ואחראיים.
 הוא בילזיו. לטפל רבים מאמצים שעושה לאב מוחשית זוגמה שימש שמעון

אימהות. כלפי וגמישות רכות מעט מהקבוצה קיבל כי אמר

 להבין כוח קיבלה וכי ואצילות. עזינות שקט, לקבוצה תרמה כי טענה מיכל
בכבוז. לעצמה ולזאוג להתמוזז מסוגלת היא כי

 מפגשים כשישה לאחר כאמור עזבה אלווירה משתתפים: שני מהקבוצה נשרו

 להתמוזז מקשייה נבע הזבר שלתחושתנו אף בעבוזה, עומס של בתואנה
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 מוכה אישה היימה שבה המקופה על וההשפלה הצורב ה״לבון תחושת ال□

 את המגזל אב ארנון, □הקבוצה נשר أ1ال לה.٧ב חצז להתעללות ונתונה

 שנפל אחרי נם עמן, קשר שום מקיימת ולא אותן נטשה שאמם אחרי בנותיו

 מסור כאב ארנון, קלה. פציעה נפצעה מהן ואחת הבנות בקרבת קסאם טיל

 הבנות את האם נטישת עם להתמוזז מסונל היה לא וזואנ.

 נשים על לנברים שיש אלה - המיתוסים נושא את הזגשתי שלי בסיכום

 הגברים וכוחני. כקשוח הגבר את רואות הנשים גברים. על לנשים שיש ואלה

 נתן אחז כל המעורבת בקבוצתנו ובלתי-יעילות. כחלשות הנשים את רואים

 להבין לאחר. כוח לתת יזע אחז כל שלו: ולכוח שלו לחולשות אמיתי ביטוי

 ועזינות, רוך בעל שהיה גבר כללה הקבוצה אהזה. כלפיו ולגלות האחר את

 שתקל גמישות שפירושה "זו-מיניות" - גבריות תכונות מעט לה שיש ואישה

ההתמוזזות. על

 זו כי אמרו הם וחיובי. בונה באופן לזה זה משוב לתת יזעו המשתתפים

 העניין על מלא לב ובגילוי בפתיחות לזבר יכולים שהם הראשונה הפעם

 והם טוב להם היה הילזים. או הבעל האישה, עם בעיות שנקרא הזה האינטימי

 טוב הכול לא עזיים סיימו. לא הס לתחושתם וכי להמשיך רוצים שהם אמרו

 הביעו ככלל, והקבוצה בקבוצה, פרט כל לזבר. מה על הרבה עוז להם ויש
 להשתתף להם שאפשרו על מאוז להם והוזו מהמנחים רבה רצון שביעות

 טיפלנו היטב, עבזה הקבוצה כי ואמר סיכם המנחה אהרון זה. מסוג בקבוצה
 טיפול בילזיס, טיפול כמו: המשתתפים. עולם מתוך שעלו שונים בנושאים

ועוז. קונפליקט עם התמוזזות בכעסים,

 הפגישות לקראת בהכנות ואני( )אהרון המנחים של חלקם את לסכם בבואי

 על לעבוז זמן יחיזות מספיק לנו היה תמיז לא כי לציין עליי וסיכומן,

 על שוחחנו אהרון. לבין ביני למתחים פעם לא שגרס זבר שעלו, הזבריס

 המשותפת העבוזה הכול. בסך היטב. בינינו הבעיה את וליךנו בהרחבה כך

 גס מהתוצאה. ונהנינו מהקבוצה למזנו שנינו לשנינו. מרתקת הייתה בקבוצה

 כי ושם, פה חשנו, כי אס מאוז, מרוצים היינו הקבוצה משתתפי וגס אנחנו

לשפר. מה יש

 בפעם בקבוצה. מיתוסים עלו הראשון מהרגע שכן מיתוסים, על לעבוז בחרתי

 מכך התפעלותה את הביעה המשתתפות אחת כאשר מיתוס עלה הראשונה

 בסיום אך "רעות", הן שהנשים חשבו מהגברים חלק טובים". "גברים שיש

"טובות". נשים גס קיימות כי הפנימו הקבוצה
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 הקבוצה סיכום:
1בק והעבוזה

 הייתה שלנו הקבוצה .1בק להתבצע צריכה במעבר הורים בקבוצת עבוזה

 ולא-משמרוניס, משמורנים גרושים או פרוזים ומגברים מנשים מורכבת

 היווינו - מנחה ואישה מנחה גבר - כמנחים ילזים. גיזול עם המתמוזזים

 זה את זה לכבז בזה, זה לתמוך בינינו סיכמנו הקבוצה. לחברי מוזלינג
 הכשרה )לשנינו מאיתנו אחז כל של המקצועיים הכישורים את ולבסא

משפחתי(. בסיפול
 להכנה זמן למצוא כמו טכניים, בקשיים לעתים לוותה המשותפת העבוזה
 בהנחיה הקבוצה עם העבוזה מקצועית, מבחינה וכזומה. מפגש ולסיכום

 למז מאיתנו אחז כל מאיתנו. אחז לכל בונה מאוז חוויה הייתה משותפת

 תחושה לנו הייתה בסיום הקבוצה. מחברי וגס מאחר חיזוקים וקיבל מרעהו

 כללי, באופן לי, תרם בקבוצה ההזרכה תהליך ונתרמנו. שתרמנו סובה

 זוג, בן ללא יחיזה. כמנחה הנחיתי. שאותה בקבוצה כמנחה לי עזר לא אך

 ההזרכה שהנחיתי, ולקבוצה לי להשתלמות. חברותיי כשהוזרכו נתרמתי

מאוז. נחוצה קבוצה להנחיית הזרכה מועסה. הייתה

 לקורס, מחוי\ ק؛ עם שהנחיתי הקבוצה של ההצלחה ובזכות הקורס בזכות

נוספות. קבוצות לקיים היכולת ואת האומי\ את קיבלתי
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ג٠ פרק
ופרז־ות. ובזנים

מגן מיכל

הקבוצה להקנות הרקע

 ובה קבוצה להקים משימה קיבלנו ٠תוזר מיק׳ של בהנחייתה קובס במסגרת

הקורס. מתלמיזות מנחים ושני משתתפים כמה

 פניתי בקורס. קו־מנחה עבורי, נמצא, לא בעירייה, ארגוניים מאילוצים

 ה٧בהצ קבוצות, בהנחיית רב ניסיון לת٧ב קולגה גס שהיא אישית לחברה

 הביעה ואף למשימה מיז נרתמה היא שמחתי למרבה קבוצה. יחז להקים

התלהבות.
 כך לשם המערכת. מצז ורצון בלגיסימציה צורך יש קבוצה שמתחילים לפני

 הקבוצה, לת٧להפ מקום מסופליס. והזרכה. ידע משאבים: בכמה צורך יש

 מן רעיון להוציא המאפשרים גורמים הס אלה עבוזה. וזמן אזס כוח הקצאת

 לרשותנו. עמזו האלה המשאבים כל כמעס (.2004 )עמרם, לפועל הכוח

 הקמת ברעיון ותמכה קבוצתית בעבוזה מאמינה האגף, מנהלת קרי ההנהלה,

 שלא ואף עבוזה, זמן לכך להקצות לגיסימציה לנו ניתנה כן, על הקבוצה.
 באשר התנגזות. ה״תה לא הצוותים, מראשי מלאה רצון שביעות ה״תה

 מביניהן. לבחור צריכות וה״נו אופציות, כמה היו הקבוצה להקמת למקום

 והיפה הנוח שאינו אף הרווחה. באגף הקבוצה את להקים החלסנו בסוף

הנשים. לרוב נוחה גישה ומאפשר מרכזי הוא ביותר,

 משתתפים כניסת תתאפשר שלא כך סגורה, תהיה שהקבוצה גס הוחלס
 נשים של קבוצה להקים החלסנו הראשונים. המפגשים שני אחרי חזשיס

 באגף הסוציאליות והעובזות הסעז פקיזות לכל פנינו כך לשם משמורניות.

 נמצאות או גירושין תהליך שעברו נשים אלים להפנות מהן וביקשנו הרווחה,
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 בהפניית לנו לסייע שהסכימה עובזת כל גירושין. של מתקזמים בהליכים

 בקבוצה, להשתתף שלה למסופלת סלפונית להציע התבקשה מועמזות,

 קשב. איתה ניצוב אנו כי לה ולהוזיע שמה את למסוב בשותה את לבקש

 כאופציה הקבוצה את מכבו"”ו שכנוע של עבוזה עשו מהעובזות חלק

 לנו למסוב הסכימו לא ההפתעה. למרבה וחלקן, מאוז, אסרקסיבית

הקבוצה. הקמת את למנוע אחז ניסיון נעשה ואף מועמזיס

 האנף במסזרונות שהוזבקו מוזעות בעזרת ש״קה הקבוצה כן, כמו
בעירייה. השונות ובמחלקות

 בנתניה, ונרושות חז-הוריות נשיס של הרב והמספר המחלקה נוזל בשל

 לריאיון להזמינן כזי נשיס 04לכ- פנינו מועמזות. 60 של מאגר קיבלנו
 מסיבות בקבוצה להשתתף מכוונתן בהן חוזרות הן כי הוזיעו חלקן ראשוני.

 הנשיס מתוך וכו'(. עבוזה של אילוצים נוחות, לא הקבוצה )שעות שונות

שנייה. הזמנה לאחר נם הניעו לא שש לריאיון. שהוזמנו הנותרות

 בפרס שלנו ולקבוצה קבוצתי לסיפול התאמתן לפי נעשתה הנשים בחירת

(1978 ,Mullan & Rosenbaum.) בקורס שהוצנ מוזל לפי (1995 ,Yalom,) 

 ביניהן השוני שרמת האחרונות, השנים בחמש שהתנרשו נשים לקבל הוחלס

 תנאי מהתמכרויות. ו/או אישיות מהפרעת סובלות ושאינן מזי נבוהה אינה

 נשים מאוז הרבה יש שבנתניה מאחר העברית, השפה יזיעת היה נוסף

 אחת אתיופית אישה קיבלנו זאת למרות חזשות. עולות שהן חז-הוריות

 זו בזיעבז היחיזה. האתיופית תהיה כי שיזעה אף להצסרף שביקשה

 ולא הקבוצה חברות שאר על-יזי התקבלה לא שהיא מאחר שניאה הייתה

אליהן. התחברה

 04ה- ובשנות 03ה- בשנות מנשים הומוגני באופן מורכבת הייתה הקבוצה

 וחלקן נננות מורות, ההוראה, בתחומי חלקן עובזות, הנשים כל לחייהן.

 החזשה ההורות על בקבוצה לעבוז רצון הביעו הנשים רוב אחרות. בעבוזות

 זברים ללמוז סקרנות מתוך שבאה אמרה או' שלהן. הנרוש עם הקשר ועל

 קבוצות הרבה כבר שעברה מאחר ציפיות לה שאין אמרה סי' ואילו חזשיס.
מפגש(. מאף נעזרה לא היא זאת, )עם וסיפוליס
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הקבוצה וביאור

 להשתתף רצון שהביעו פוטנציאליות נשית 14 ם٧ הקבוצה את התחלנו

 נשים. עשר עם אותה וסיימנו האוכלוסייה, חתך מבחינת והתאימו בקבוצה

 קבוצה של חוויה יצר המיזונ לשוננת. הזמיון בין שיאזן מיזונ ליצור ניסינו

 הקבוצה (.Basin, Ernst & Hyds) החברה של מיקרוקוסמוס שהיא

 זתיות מבונרות, צעירות, תיכונים, ספר בתי בוגרות אקזמאיות, כללה

 הייתה ביניהן השונות כאמור. אך הנשים, רוב בין זמיון שיהיה ניסינו וחילוניות.

גזולה.

 לפני עינינו לנגז עמז ושלא אותנו, שהזהים נתון זו. את זו הכירו לא הנשים

 השנייה ולמחציתן שנייה פעם גרושות היו מהן שכמחצית היה הקבוצה, הקמת

התנהגות. קשיי בעלי ילזים היו

המשתתפות

 שני לה יש שמהם הראשונים, גירושיה לאחר פעמיים. גרושה .31 בת או':

 שיזוך. זרך שהכירה בתשובה חוזר לגבר ונישאה בתשובה חזרה ילזים,

 קצר זמן וכעבור קשות נפשיות מבעיות סובל שהגבר גילתה הנישואין לאחר
 הייתה לקבוצה הגיעה כאשר השני. במפגש לקבוצה נכנסה או' התגרשה.

 עושה, שהיא בבחירות הכרה מתוך בהמשך, אך נוסף, גבר עם רומנטי בקשר

 מגבר ונפרזה מספיק, לבזוק בלי לקשר להיכנס ממהרת שהיא הבינה היא
 במהלך אך לזבר, הרבתה והיא גבולות לה להציב קושי היה בתחילה זה.

 וליכזה הנשים לכל זאגה הביעה בקבוצה, מאוז זומיננסית הפכה המפגשים

למבורכת. ממפריעה הפכה בקבוצה השפעתה אותן.

 סירבה ׳0) כרוני חולה בעלה ילזים. לשני אס שנים, ארבע פרוזה ,34 בת ׳:0

 שנים כשבע לפני לישראל עלתה היא אחרת. בעיר וגר מחלה( באיזו לומר

 עם מאוז קרוב בקשר היא וכיום המורחבת, משפחתה ועם בעלה עם מקווקז

 זיברה לא כמעט היא לבלוט. לא ומנסה מאוז, שקטה אישה היא '0 הוריה.

 אליה. שפנו אלו היו הנשים לפעמים אותה. לזרבן צורך והיה ספונטני באופן
 אהבו בקבוצה הנשים רב. וברגש טעם זבר׳ תמיז אמרה היא זיברה, כאשר
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 השתתפה שלא צער הביעה '0 הקבוצה בסוף שינוי. לעשות לה ועזרו אותה

לשתף. נם צריכה היא להיעזר, רוצה שאם בכך והכירה יותר,

 הנוכחיים. מנישואיה שנת״ם בני לתאומים אם שנ״ה, פעם נרושה ,52 בת ל':

 אינסליננסית מיוחז, לחינוך מורה ל' נרקומן. היה כ׳ התגרשה הראשון מבעלה

 החלה היא לשינוי. מוטיבציה ובעלת עצמית מוזעות בעלת ורבלית, מאוז,

 במפגשים ממש והתגרשה גירושין, בהליך כשהייתה בקבוצה זרכה את

 חברות כל על אותה חיבבו הרחב וחיוכה הליכותיה נועם הראשונים.

 טיפול התחילה וגם משמעות׳, שינוי ל' עשתה הקבוצה סוף לקראת הקבוצה.
בח״ה. לה שהיו פרזות עם להתמוזז כז׳ פסיכולוג׳

 התברר כאשר במקצועה. אחות ילזים, לארבעה אס אתיופית, .36 בת :٠0א

 לה לספר כז׳ לשיחה אותה הזמנו בקבוצה היחיזה האתיופית שהיא לנו

 בנישואיה. מוכה אישה הייתה אס' להשתתף. ביקשה זאת ולמרות כך, על

 שמתערבת למשפחתה, לא - גבולות להציב מסוגלת שאינה טענה היא
 כמעט בקבוצה אשמה. מרגשי סובלת היא כן ועל לילזיה, ולא בת״ס, לה

 ה״תה לא אס' שתשתתף. כז׳ ישירות אליה לפנות צריו והיה זיברה לא

האחרונים. המפגשים בשני ו"נעלמה" מהקבוצה להיפרז מסוגלת

 החלה השלישי. המפגש לאתר גט קיבלה ילזיס. לארבעה אס ,33 בת ת׳:

 לשעבר בעלה העתיז. לגבי והתלבטויות רבים אשמה רגשי עם בקבוצה

 מופנמת ה״תה תחילה בהימורים. הפסיז המשפחה כספי כל ואת מהמר

 מעצמה, להעניק וגס לקבוצה בחברותיה להיעזר ׳זעה זאת, עם ומזוכאת.

 אותה עוזזו הנשים חמה. והתייחסות רבה תמיכה מהקבוצה קיבלה ואכן

 היא מזהימה. לצמיחה אותה עורר הרב והחיזוק הנכון, הצעז את שעשתה

 אופטימיות והביעה הוריות סמכויות לעצמה לקחה עצמה, את "אספה"

 לזומיננטית הפכה הקבוצה, בתחילת שחשה השפלה, מתחושת לעתיז.
רחב. מקום קיבלה והיא הנשים שאר את חיזקו ההור״ס כישוריה מאוז.

 לא וחצי. שנה בן יתיז לילז אס גירושין, שני לאחר חרזית אישה ,28 בת :’את

 לאחרים. וביחס לעצמה ביחס מאוז ישירה זבריס. ו"חותכת" להתלבט מרבה

 אנרגיה"; "פצצת מאוז, אנרגטית בחורה מקום. לעצמה ולוקחת אסרטיבית

 קרובה. חברה של אבזן על וסיפרה בקבוצה מאוז נפתחה מאוז. ונבונה חרוצה

המשותף. ילזס את לבקר שלה לגרוש לאפשר החלה הקבוצה במהלך

 בנישואין בשאלה. ושוב בתשובה חזרה השנייה. בפעם גרושה ,46 בת ג׳:

 נישואיה התגרשה. ולכן מוכה אישה ה״תה אחז, בן לה יש שמהם הראשונים,
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 עי רב בכאב זיברה د' ייזים. שט יה נויזו שממנו נרקומן, יבעי היו השנ״ם

 ממנת בעיה מת הקבואה במהיו ח״ה. כאהבת בעיה את ותיארה טרושיה

 הקבוצה את ינ״ס ׳נעה נ' כבנ. ואבי אשמה רנש׳ חשה היא סמים. שי יתר

 הכי ה״תה היא נ', וינבר׳ בה, תמכה אכן והקבוצה בה, ויתמוך יה יס״ע

 רגישה נוכחות, בעית מאונ, יפה אישה ג' האבי. בנמן יה משמעותית

 בנות כי סיפורה, את סיפרה כאשר יהתבסא. ׳ונעת רב. חוס ומקרינה

שהפגינה. העצמית ומהחשיפה מהרגישות מהופנסות היו הקבוצה

 20כ- יאחר שניס, כשיוש יפני התגרשה ׳יניס. ישיושה אס م6 בת רח':

 יבעיה יחנור אס התיבסה כ׳ התברר המפגשים סוף יקראת נישואין. שנות

 שנה הבינה בסוף יחנ. יחיות שוב ינסות ממנה שביקש שנה יאחר ישעבר,

 מנחה קו- יהיות הנמן כי גיסתה רח' איתו. יחיות מנרה ויא מוסעה צענ

 היא ימנחות. יהתחבר ניסתה היא הנשיס ישאר יהתחבר במקוס בקבוצה.

 נתנה ויא ביבסיה אותן שיתפה יא האחרות, הנשיס כיפי בוסה ה״תה

 כך עי איתה ינבר שינו ניסיון גס אותה. קיביו יא מצנן הן וגס מעצמה,

 עשתה יקבוצה, באיחור הגיעה היא .Acting Out הרבה עשתה רח' הועיי. יא

 מפגש. כי בסוף יהיפרנ התקשתה גס אך שהתיישבה, ענ "רעש" הרבה

 רו' גס ההתבגרות. ובתבגיי בוגרים שנ״ס - ׳יניס ישיושה אס م5 בת :٠רו
 אותה ענב בעיה הבעי. עי-יני שנענבה היחינה היא שנה. 20 נשואה ה״תה

 שאר עי כעסה הקבוצה, כי במהיך פגיעה הרגישה רו' אחרת. אישה ימען
 ציאנס נתנו יא כ׳ אותן והאשימה מבעייהן, מהר יהתגרש שהחייסו הנשיס

 מהקבוצה. נשרה ובסוף הבנות, ישאר מאח תוקפנית ה״תה היא ינישואין.

יהיפרנ. יבוא הסכימה יא היא

 בקבוצות שהשתתפה יאחר יקבוצה הגיעה בניס. ישני אס ,37 בת ׳׳:0

 כיוס, יה יתת אפשרות שאין הרגישה היא רביס. סיפוייס ועברה רבות

 אחרי כיי בנרך יקבוצה הגיעה היא מפגש. מאף נענרה יא היא נאת ועס

 מסופקת יהיות מצייחה יא שסי' תחושה ה״תה משפחתי. סיפוי שי מפגש

 מאבקים. איתו מנהית היא1 שיה, הגרוש עס רביס קש״ס יסי' מסגרת. באף

 התנהגות כ׳ שהבינה סענה היא הקבוצה בסוף נגנה. הייניס את מסית הוא

נגנה. אינה הייניס
 וגס האישי בריאיון גס השנ״ס. מנישואיה בן ויה פעמ״ס, גרושה ,32 בת :’ג

 הראשון. המפגש יאחר ונשרה המערכת כיפי כעס הביעה הראשון במפגש

 וברחה. נבהיה כ׳ ונראה בוסה, באופן מיני נושא פתחה היא נה במפגש
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 לקבל התקשו הבנות בקבוצה. עז רושם השאירה היא מיז. שנשרה אף

 את נוטש משפחה שבן כמו אותן, נטשה שהיא הרנישו הן עזיבתה; את

משפחתו.

 עליזות הביעה אי׳ ארבע. בן ילז ולה שנתיים, נרושה ,23 בת :’א׳

 להשתתף התננזה אך בקבוצה ילזה כמו הרנישה היא בקבוצה. ואופטימיות

 שמצאה מאחר השמיני, המפנש לאחר הקבוצה את עזבה היא במשימות.

 והן אותה לחבב הבנות לרוב נרמה שלה האופטימיות ערב. במשמרת עבוזה

הבאים. המפגשים במהלך אותה לזכור המשיכו

באבדו הגירישיו

 אחר. למצב אחז ממצב כמעבר אותם רואים אם גם משבר. הם גירושין

 בתחום - החיים רבזי בכל שינוי ושל קשה אבזן של ויה1בח מזובר

 אליו מגיבים ואנשים טוטלי תהליך זהו ההורי. והתפקוז החברתי המשפטי,

 באבל מלווה הגירושין תהליך (.1977 ואורבך, )בראב רגשית וגם גופנית גם

 כישלון בזיזות, של לתחושות ביקורתיות, האשמות, רב, לכעם הגורם כבז

 תחושה כזי עז אבזן. לרגשות מקבילים אלה רגשות העצמי. בזימוי ויריזה

 ליווה והוא ٠שלנו בקבוצה המרכזי הציר הוא האבזן מוות. בעקבות

 שונים. מסוגים אבזן חוו בקבוצה הנשים כל התהליך. כל במשך אותנו

 ועושר "באושר ולחיות להינשא חלום היה לכולן החלום. אבזן היה הראשון

 עיזוז קיבלו ולא מסורתיים מבתים מגיעות הנשים רוב הזה". היום עצם עז

 הנשים שתי לגבי נכון הזבר בייחוז חריג. נראה שלהן והצעז להתגרש,

 אבזן חוו הנשים כל פעמיים. גרושות שתיהן בקבוצה, שהשתתפו החרזיות

הורים. מות על זיברו וחלקן החיים במהלך

אבזן: סוגי שלושה יש בקבוצה

החיים. מעגל לאורך בקבוצה פרט כל של אבזן .1

המנחות. של אישי אבזן .2
נטישה. התפתחותה, במהלך כקבוצה הקבוצה של אבזן .3

 אותה עזב שבעלה רו', מלבז גירושיהן, את יזמו בקבוצה הנשים כל כאמור,

 מושפלת הרגישה מהאחרות, יותר עה1פג רו' הייתה לכן אחרת. אישה למען
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 להתחבר הצליחה לא היא כנראה כך משום יותר. ונזול צורב היה וכאבה

 ההתמוזזות מבחינת זאת, עס נשרה. ולבסוף האחרות הנשיס לתחושות

 מצב לבין עוזבת האישה שבו מצב בין נזול שוני אין כאבן, עס הנשיס של

 כך, על נוסף הכאב. רק ונשאר החלוס נשבר כ׳ עזבו כולן נעזבת. היא שבו

 בן משפחת את איבזו איך סיפרו ולי ג' ׳,0 ומשפחה. חבריס איבזו הנשיס

מהבעל. הפרזה מכאב יותר קשה היה זה כאב לפעמים הזוב

 Petite היא בצרפתית פרזה אכן, מוות. לה מזכיר אבזן שכל מענה רח'

mort עם מתמוזזת סי' שונות. הן אבזן עס ההתמוזזות צורות קסן(. )מוות 

 בקשרים ביסו׳ ליז׳ בא זה תהליך הקשר. של בערכו הפחתה על-יז׳ פרזות

 הקבוצה של איזיאליזציה עשו ו-ת' או' לעומתה, שלה. קוזמים סיפול״ם

בו. נמצאו שאי-פעס נפלא הכי במקוס נמצאות שהן ואמרו

 האבזנים את למוזעות שהעלה מה ג', אצל האבזן נחווה אקוס׳ הכי באופן

 ללא ח״ה סיפור את שפתחה הראשונה נס ה״תה ג' הקבוצה. חברות כל של

 כלכלית. וממצוקה קשה מבית לברוח כז׳ מאוז צעיר בניל נישאה היא מסכה.

 אישה ה״תה הראשונים בנישואיה בן. וילזה ממנה מבונר לנבר נישאה היא

 שנים בכמה ממנה צעיר היה השני בעלה התנרשה. שנים כמה ולאחר מוכה,

 לאחר עוז. לה תהיה לא שלעולם כאהבה ח״ה, כאהבת אותו הנזירה ו-נ'
 לאהוב המשיכה זאת למרות בסמים. משתמש בעלה כ׳ נילתה שנישאה

 בעוז הבית, את פרנסה והיא מזזמנות בעבוזות עבז הוא בו. ולתמוך אותו

 20 לאחר קשה. ״סורים מסכת עברה היא שלו. הסמים סוחר את פרנס הוא

 הבעל והתנרשה. עוז יכולה שאינה הרנישה היא ילזים. שני עם נישואין, שנות

 ממנת הרחוב באמצע נפסר אחז ויום נחילה, במוסז משפחתו על-יז׳ אושפז

סמים. של יתר
 ביותר. כואב באופן חייה אהבת את שאיבזה חשה נ' נרושיס, כבר שהיו אף

 הבעל משפחת רבה. ובזיזות אשמה רנש׳ חשה מותו, על התאבלה היא

 לצזה. ועמזה נ' את חיזקה הקבוצה במותו. אותה והאשימה ננזה יצאה

 של מזרק בבית למקור מתחת שמצאה לאחר החל נ' של הריפוי תהליך

 ממצא אותם. וסיכן בבית סחים שהחזיק האב על כעס הביעו ילזיה הבעל.
 הבינה שבסופו תהליך להתחיל לה עזרו הקבוצה של והסיוע והאמפתיה זה

הכרחי. צעז עשתה כ׳

 אישה שה״תה לי, לאבזן. להניב הקבוצה כל את עורר נ' של סיפורה

 היא נרקומן. לנבר ואחר-כך מכה לנבר פעמיים נישאה ומשכילה, מצליחה
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 בני היו הקבוצה שבעת התאומים, לידת לאחר אך אוחו שתציל האמינה

הקבוצה. במהלך תוקף קיבלו גירושיה התגרשה. שנת״ם,

 איתו. להתמוזז הצורך על אחר מצז ולכעס אחז מצז לאבל גורס האבזן

 שלא לאבל תגובות בלוויית שוב מופיעים בעבר מאבזניס והזים קולות

 לחיות הקושי ועל הנרקומנים בעליה, על סיפרו ו-לי' ג' כאשר בעבר. נפתרו

 כעס ביסאה היא נרקומן. היה שאביה וסיפרה בבכי סא' פרצה כזה. גבר עם

 ׳לזותה. אבזן ועל ממנו, להתגרש במקום איתו שנשארה - אמה על עליו. רב

 למרות הרבה זיברה שלא אף בקבוצה. סא' עשתה הזה האבל תהליך את
 הבית על לספר אחרות לנשים גרמה ׳לזותה אל זו הצצה שקיבלה. העיזוז

בילזותן. שהפסיזו מה על ולהתאבל גזל! שבו

 בשל ׳לזותה את החמיצה היא גזלה, שבו הבית על לראשונה סיפרה רח'

 לא וחברים, חברות על לוותר נאלצה היא בביתה. שחוותה זיקססורה
 הצליחה היא בקבוצה בה. התחשב לא אחז אף כ׳ בבית לזבר כלל יכלה

 סלינגיר ישירות. איתו לזבר יכולתה חוסר ועל אביה אבזן על להתאבל

(Salinger) לס״ע היא להתמוזז, למסופל לעזור הזרכים אחת כ׳ סוענת 
 הרציונל את לראות רח' החלה לעבר, חזרה על-יז׳ לעבר. לחזור לו

 כ׳ הבינה שרח' הראשונה הפעם זו התרבותי. בהקשר אביה להתנהגות

אותה. אהב אביה

 לספל החלה הקבוצה של פעילותה בעת ורק אבזנים כמה היו ל-לי׳

 אקזמאית אישה שהיא אף במיוחז. כואב אצלה היה החלום שבר בעצמה.
 והיא מכה היה הראשון בעלה אומללות. בגברים בחירותיה ואינסליגנסית,

 מאושרת להיות חלומותיה נרקומן. השני בעלה ואילו מיז, ממנו התגרשה

 מעשיה. בכל בה לתמוך נשארו הוריה בעוז קשר איתה ניתק אחיה התנפצו.

 רגשות הרגישה אותם, מאמללת שהיא כך על התאבלה היא תמיכתם עקב

 עם אלו. תחושות לשנות כז׳ זבר עשתה לא אז עז אך עצמי, וכעס אשמה

פסיכולוגי. לסיפול פנתה היא הקבוצה סיום

 ונעוריה. ׳לזותה אבזן על זיברה את' רב. כאב לה הסב את' של אובזנה
 חמש. בגיל באחיה לספל החלה היא חרזית במשפחה הבכורה בהיותה

 בגיל שרצתה. ככל ללמוז צעיר בגיל לה אפשרה לא הכלכלית המצוקה

 בחוויית ל-ג' אותה שחיבר מה מאוז. קרובה חברה את' איבזה הנעורים

 זה צעז החרזית בחברה פעמ״ם. התגרשה את' קרוב. אזם של האבזן

 מכובז". ל"אזם מחזש להינשא היכולת את איבזה שהיא משמעותו
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 לא אולי זברים "לחתוך" והנטייה הסבלנות שחוסר הבינה היא בקבוצה

 הגירושין שני של الال!־ שהביעה היחיזה והייתה אותה, משרתים תמיז

שעברה.

 מקביל בתהליך טיפול. להצלחת הכרחית אבזן עם להתמוזז איך למינה

 לאחר קשה. אבנן חשנו אני וגס (1בק )המנחה נ' גס בקבוצה, שעלו לאבנניס

 ההלימה שממנה הסרטן במחלה שוב חלתה נ' כי התברר הקבוצה תחילת

 נפלה נה לאבנן האפשרות בטיפולים. שוב להתהיל עליה וכי כשנה, לפני

 יתפתסו איך ברור היה לא שתינו. סצנ מוקנמת הכנה ללא עלינובפתאומיות,

 חשתי לעבונה קולגה וגס קרובה אישית הברה גס היא ש-נ' מאחר העניינים.

 חששתי נורא. ופחנ אונים הוסר לחא כעס, בלבול, האבנן: סימני כל את

 תחושות חברה? אאבנ האס המחלה. על תתגבר לא אס לה שיקרה ממה

 שינה. קשיי מיגרנות, לחוש התחלתי קשות. פיניולוגיות לתופעות לי גרמו אלו

 אתמוננ שלא פחזתי וכן ובחילות, לתפקנ עליי שהקשה תמיני בסן כאב

תתפרק. ושהקבוצה בקבוצה לבנ

 נחייה, כעס, אבל, באבנן: הקשורים חשובים היבסיס כמה מניע קבוצה סיום

 (.Bernard & Mackenzie, נ994: 57) מספיק קיבלנו שלא ותחושה נטישה

 אחנ כל של העצמי ולביטחון העצמי לערך קשורות האלה מהנקונות כמה

 ללא לבנ לתפקז הצורך עס הקליינט את מפגיש הנבר מהמשתתפים.

 עכשיו, כי טענה כאשר הקבוצה בסוף נאת הביעה ג' הקבוצה. משענת

 היא נאת, עס אותה. ועונבות מסיימות אנחנו אותנו. צריכה" "הכי כשהיא
 נעלמה היא שונה: באופן הגיבה אס' בה. ותמכו לה ענרו שהבנות הונתה

האחרונים. המפגשים משני

 עבונה נעשית שבה קבוצה של הנסיות אחת כ׳ טוענים )שם( ומקנני ברנרנ
 הסיום בסיום. מהצורך להתעלס היא חבריה, בין קשרים ונוצרים משמעותית

 שיציעו אנשים יקומו נה מתוך הקבוצה. חברי על מאיימים הקשר ואבנן

 פגישה עונ לקיים ויציעו הקבוצה, במהלך גס הבתים באחנ להיפגש להמשיך

 נובעת הקבוצה סוף לקראת קליינט של נשירה בעתינ. מחנור"( )"פגישת

 עם מעמיק ניון לנעתס, הפרזה. כאב עם להתמוננ יכולת מחוסר לעתים

 נאת. למנוע עשוי הסוף, לקראת נשירה של המשמעות על הקבוצה חברי

 אמרתי התשיעי שמהמפגש אף הנינונה. בתופעה ניון קיימנו שלא לציין יש
מפגשים. כמה עונ יהיו שמעתה

 לחבריה. חשובים נושאים על לעומק שעבזה קבוצה כי )שם(, טוענים הס עונ
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 נבחנו ולא לביזוי ה״תה לא שבה! קבוצות תאשר להיפרז יותר תתקשה

 בפרזה הקושי תאוז, אינסיחית ה״תה שהקבוצה תאחר תהות״ם. נושאים

בה. החבר؛ת של האבז! תחושת את הגביר

 תהליך בין הקשר
 לעב״־ה ההזרכה

בקבוצות

 גבולות בהצבת הקושי את הזרכה לקבוצת הבאתי הקבוצה בתחילת

 ארוכה. תקופה בחשך שלי תטופלת בעבר ה״תה או' בפרת. ולאו' בכלל
 חתרניות היו שאלותיה הקבוצה. תהלך על ולהשתלט רבות לזבר נהגה היא

 בהבנה נעזרתי ההזרכה בתהליך הקבוצה. ה״תה שבו לשלב התאיתו ולא

 תשותף קו ؛נחה ששתינו זגש לשים היה חשוב )התנגזות(. בתרז שתזובר

 כשלא לילז. גבולות התציב הורים זוג כתו בקבוצה. גבולות הצבת של

 הזבר שלנו בתקרה רב. בלבול לילז גורם הזבר ההורים, בי! זיאלוג תתק״ם

הקבוצה. להתפרקות להביא עשוי

 גבולות להעתיז זאגה תתני, יותר אסרטיבית ז' ה״תה הקבוצתי בתהליך

 נעזרה ז' שכאשר לנו אתרו הבנות כ״נחתזה". נתפסתי אני בעוז לקבוצה,

 האבזן. בנושא לטיפול בקבוצה נעזרתי כ! כתו "השתוללו". ה! אחת תפגישה
 תקבוצת להזרכה. הנושא את להביא ל׳ גרם שלי האישי תהאבז! הפחז

 התחברו והתנחה הקבוצה חברות כל רבה. התייחסות קיבלתי ההזרכה

 בתיזת לבז גס להתשיך ועיזוז וחתה רבה התייחסות קיבלתי שלי, לפחז

הצורך.

 הטיפול הקבוצה. את לנהל תסוגלת שאני ל׳ ואתרו אות׳ חיזקו בקבוצה

שלהן. האבזניס עם להתתוזז לנשים לעזור ל׳ עזר שלי באבז!
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הקבוצה סיכום  
הקורס וסיום

ההנאה את לתאר מילים אין שהנחיתי. הראשונה הקבוצה ה״תה זו קבוצה  

במהלך לו٧ש הנושאים כל ביטוי ליז׳ בה באו הקבוצה. מהנחיית שהפקת׳  

הקבוצתית בהנחיה ונם התיאורטי בחלק נם תוזר, מיק׳ של הקורם . 

ל׳ זר٧ וכמה ורלוונטי, חשוב היה הוא כמה הבנתי הקורם בסוף רק למעשה,  

המקצועית בהתפתחות׳ .
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מבוא

 להורים בנים - ילזים שמונה של קבוצה הנחינו 2005-2004 חורף במהלך

 הבימה חזרנו בוזזים ממפנשים רק קל. היה לא ההנחיה מהלך נרושים.

 ב״יות עם בהתמוזזות עסקנו קרובות לעמים והצלחה. סיפוק מחושת עם

 מאשר יומר משימוח( לבצע המננזויות מריבוח. )השמוללויומ. משמעמ

 חמיש היה המשמעת בבעיות העיסוק שתכננו. כפי המפנשים בניהול

 להנחות כשבחרנו נכון עשינו האס עצמנו את שאלנו אחת לא ומתסכל;
בניס. קבוצת

 הילזיס של הגבוהה המוסיבציה ה״תה המפגשים כל לאורך אותנו שחיזק מה

 מפגש כל במפגשים. גבוהה בנוכחות שהתבסאה ההורים(. לנו שזיווחו )כפי
 באו. תמיז הס אבל הבא, למפגש יגיעו לא שהילזיס וחששנו אותנו, תסכל

 לו. מוזעות ה״נו לא שאנו משהו אצלם. התרחש פנימי זבר כ׳ רמז, זה זבר

 יוזמה יותר ניכרה שינוי: חל כ׳ וההורים הילזיס זיווחו תהליך של בסופו אכן,
הלא-משמורן. ההורה עם קשר ביצירת הילד של

 נעזרו כ׳ והעיזו הקבוצה סיום על צער הביעו עצמם הילזיס הפ,רזה במפגש

 ביניהם, משותף הרבה יש כ׳ ולחזו במצבם, ילזיס עוז שהכירו אמרו הס בה.
 הופתענו כלפיהם. הכעס ולרגשות האבות עם לקשר הנוגע בכל בעיקר

 בהנחיה בקבוצה, מה השאלה: עלתה ומיז עליהן. ושמחנו אלה מהתבסאויות

להתרחש? לשינו׳ אפשר בתוכן או שלנו
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 עם הקשר האב, רמות המשתנים: בין הקשר את לחקור ניסינו ב״בוזתנו

 בזמן הניל ٠ניל מין, - הילזיס של האיש״ס הנתונים הגירושין, לאחר האב

 ליסוזות יתייחס להלן, שנביא התיאורס׳ ٧הרק ההנחיה. וסכניקות הגירושין

זה. קשר להבין ניסיון מתוך אלה

!גירושיו בגיס ا

 בעיות שלרובם בלבז, מבנים כאמור מורכבת ה״תה הילזים קבוצת

 יש (1977 ואורבך, )בראב מותר" "קשר בספר חברתיים. וקש״ם התנהגות

 המחברים הוריהם. לגירוש׳ בנים של החריפה לתגובה המתייחס שלם, פרק

 הספר. בית בגיל לבנים במיוחד קשים גירושין כ׳ מחקרים, על-סמך מציינים,

 הם גזולות. בעוצמות לאב ומתגעגעים מבנות יותר גזולה בחרזה מגיבים הם

 בהישגיהם ליריזה וגורם נפגע שלהם העצמי הזימו׳ וכך על-יזו זחו״ם חשים

 בניס שלפיו (,1990) סמילנסק׳ של במחקרה נמצא לכך חיזוק הלימוז״ם.

 כמו רגילות. במשפחות מבנים יותר נמוכים ציונים השיגו גרושים להורים
 ירתה חלה 13-9 בגילאי גרושים להורים בניס אצל כ׳ במחקרה נסען כן

הזהות. משבר על הגירושין השפעת בגלל בהישגים

 על ביותר הרסני באופן המשפיע המצב וסמילנסק׳(, )לזרוס חוקרים לזעת

 שניהם(. )או מהוריו אחז על-יז׳ נזחה הוא כ׳ התחושה הוא זהותו ועל הילז

 מצ״ן גירושין, ילזי על בפרק (,1991) ההתבגרות" "אתגר בספר סמילנסק׳,

 את גס עוזב הוא המשפחה, של הפיז״ס הגבולות את עוזב שהאב מרגע כ׳

 הפונקציות את למלא יכולתו חוסר היא הזבר משמעות הפסיכולוגיים. גבולותיה

 מתרחקים רבים אבות לילז. זמינים ותמיכה סמכות מקור ולהוות כאב שלו

 מרגישים גרושים להורים ילזיס לא-מעס ולכן קשר, עימם מנתקים או מהילזיס

יתמות. המזכיר אבזן חשים הס הגירושין; לאחר וזחו״ס זנוחיס

 לגירושין בניס תגובת כ׳ עולה (1980) ושואן ולרשס״ן של ממחקרם גס

 בכעס, יותר מגיבים 12־9 בגילאים בניס בנות. אצל מהתגובה יותר קשה

 האחר, מול אחז הורה לצז להתייצב נוסיס שעזב, ההורה את מאשימים

 של היחיזה התגובה אינו הכעס ההורים. בין ההרסניים בעימותים ומעורבים

בניס חברת״ס. קשרים לק״ס ומתקשים בוזזים מרגישים עצובים, הס הבנים:
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 יותר תוקפניים הם מרוות(, )יותר האימהות ם٧ בקונפליקט להיות נוטים

פעולה. משתפים ופחות ובבית הספר בבית

 כיוון יותר קשה אמם, עם חיים כלל שבזרך הבנים. שתנובת היא ההשערה

 האבזן לבנות(. קורה שלא )מה שלהם ההזזהות זמות את מאבזים שהם

 הורי תפקוז על שומרים אינם הנרושים מהאבות שרבים מפני מחמיר הזה

 כי נמצא, ואחרים (2001) ולרשטיין של במחקרה הגירושין. אחרי פעיל

 בן הילז על מאשר מינם בן הילז על משמעת בהטלת יותר מעורבים הורים

 הגירושין, לאחר בהורות פעיל באופן מעורב אינו האב אס ,٦כ השני. המין
ולמשמעת. לסמכות ביותר החשוב המקור את מאבז הבן

 לבנים, יותר קשים אותם ועושה הגירושין לאחר המינים בין המבזיל נוסף גורם

 צורן יש גירושין שחוו המינים משני לילזים ולבנות. לבנים ההורים תגובת הוא

 הורים כי נמצא, במחקרים וקרבה. תמיכה אוהב, מגע חיבה, של ביחס מיוחז

 לזעת בניס. אצל מאשר בנות אצל הזה לצורך בנכונות יותר נענים ומורים

 אצל אלה צרכים מכחישים שלנו התרבות של המיניים הסטריאוטיפים חוקרים,

 בניס. אצל ואסרטיביות תוקפנות של נורמות מעוזזיס החברות ותהליכי בניס,

 כי היו (1977 ואורבך, )בראב מותר" "קשר בספר שהוזכר ממחקר מסקנות

 ייתנו במקביל אך משמעת, יותר עליהם שיטילו זקוקים גרושים להורים בניס

האפשר. ככל רבים וחוס אהבה להם

 השסשוז אי אב-בן, והקשר ן١רוש٠ג
ס٠גריש ם٠להור בגיס על וזאז־י^לי השלב

 לגירושין. ההסתגלות על השלכות יש הגירושין בזמן ולגילו הילז של למינו

 ,6-3 הגילאים בטווח התרחשו הוריהם גירושי הבנים רוב אצל בקבוצתנו

 עברו לא בקבוצה הילזיס כי נראה בהתפתחות. האזיפלי השלב שהיא

הזה. השלב את בהצלחה

 בניס. של ההסתגלות מקשיי חלק להסביר עשוי האזיפאלי הקונפליקט
 איום. עבורו מהווה בלבז האס עם 6-3 בגילאים צעיר ילז של הישארותו

 )בראב האב את כמו מהבית אותו ותזרוק ליריב תיהפך שהאם פוחז הוא

 זאת להבין כזי זוגה. לבן אותו שתהפוך פוחז גס ואולי (,1977 ואורבך,

האזיפלי. השלב מהו נבהיר
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 (,1990 ואחרים, אליצור )אצל פרויז לפי האזיפאל׳, ההתפתחות בשלב

 שני ונם ילז תשולש: לקשר אם־ילז זוג׳ תקשר תעבו של תהליך הילז עובר

 זכרינת או השני התיו ב״צוג רק אינו הזה בתהליך האב של תקותו הורים.

 )ארליך, אחרנת התסתל תהאם תובזל אוב״קם ב״צוג אלא וגבריות,

 תאחזותם הנובעים וזתיון שותפות על תושתתים האם עם היחסים (.2003

 ושותת. נפרזות ת״צגים האב עם היחסים בעוז והפסיכולוגית, הביולוגית

 חהחזקתה להיפרז האפשרות את לילז תציע כן, אס האב, עם הקשר

 התהליך זרך האב. של אחרותו איתוץ על-יז׳ האס של ההבזליס תשסחת

 בת-השגה. היא וכי תאתו נפרזות של אפשרות שק״תת לותז הילז האזיפל׳

 הוא האס, כלפי תפתה של עתזה תפתח הוא זה בשלב נעשה? זה איך

 רואה הוא שלו. רק שתהיה רצון ותפתח לבה ולתשותת שלה לתגע נתשך

 נוכחותו חוות. תשאלות כלפיו ותפתח האס(, )על שלו כתתחרה האב את

 הילז אצל חרזה תעוררת להעניש, ויכול יותר וחזק גזול שהוא האב, של

 בשלום זה עם לחיות כז׳ האס. את להשיג יוכל לא כ׳ להבנה אותו ותביאה

 התעבר תשלו. אישה בעתיז לו שתהיה ותקווה האב עם הזזהות תפתח הוא

 את פרויז לפי תפתח תעונש, הפחז זרך האב עם להזזהות האס תאהבת
 העליון האני אסור. ותה תותר תה הקובע החלק האישיות. של העליון" "האני
 בצורה השלב את עובר הילד כאשר התענישה. התרבותית העתזה את קובע

 כאשר אשתה. רגשי תרגיש והוא פועל שלו הפניתי הבקרה תנגנון סובה,

 אצלו שיווסת תבחוץ לעונש זקוק הילז העליון, האני בהתפתחות ליקוי יש

 להזחקת גס תת״חס העליון האני אסור. ותה חותר תה לגבי השיפוס את

 חופשי, באופן תתבסאת התוקפנות כאשר התוקפנות. להזחקת וגס הליביזו
)שם(. העליון באני ליקוי ק״ס כ׳ היא ההשערה

 ההיפרזות תהליך את עובר כשהוא השלב תשיתות את תשלים הילז אס

 האני ואת האישית זהותו את לפתח תתחיל האב, עם הזזהות תפתח תהאס,

 חברתית. ותסגרת זחפיס יצרים, בין תשקל שיווי של לתצב תגיע הוא העליון,

 זה כל החברה. לתוסכתות הסתגלות של רגועה לתקופה אותו תכניס זה חצב

 ואין בבית, לא האב אס הזה בשלב קורה תה אך בתתונה. אב כשיש קורה

 לשלוס ללתוז וכך עליון אני לפתח לבן ויגרום הפיתוי קשר את שיתנע ת׳

 הוא שבו הקריס׳ בשלב זווקא תהתתונה, נעלם כשהאב קורה תה ביצריו?
לתשחעות׳? להפוך אתור

 התופנתת האב זתות על זיברו (1996) אוגזן כתו תתקזתיס תיאורסיקניס
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 יצליח, שהדבר בזי אך המציאותי. האב מקום את שתופסת כמי האס אצל

 הגרושות האימהות רוב כ׳ ויזוע חיובית, להיות צריכה המופנמת הזמות

האב. כלפי נגוינות חשות

 תקבל האס כ׳ מציעיס. (1991) סמילנסק׳ כמו החינוך מתחום תיאורסיקניס

 הפונקציה את תמלא ובכך משמעת, יותר ותשליס יותר סמכותית עמזה

 ואורבך, )בראב מחקריס העליון. האני את לפתח לבניס ותעזור האב של

 איתס ונמצאות משמעת להשליס מתקשות לבנים אימהות כ׳ מראים (1977

תמיז״ס. בקונפליקסיס

 בטיפול ההורים כמייצגי ה١והכ סטינג
ותיקונן חוויות שחזור והמאפשרים

 זמן, מקום, כמו פיז״ס תנאים של מסגרת הוא ססינג (?Setting) ססינג מהו

 וכללי תשלום סיזור׳ והמסופל, המספל תנוחת המפגשים, תזירות משך,

והחזקה. הכלה זיבור, חופש כמו תקשורת

 ופונקציות הכלה, כמו אימהיות, פונקציות מכיל הססינג כ׳ לומר אפשר

 כ׳ סען לאב", "הרעב בשם עיון ביום (,2002) סגל וסזר. חוק כמו אבהיות,

 והסזר החוק את מ״צג האב האס. לסמכות הגיבו׳ הוא האב וויניקוס, לפי

 זיה. סובה אס להיות תוכל שהיא כז׳ לאס. והחזקה ביסחון שנותנים

 ספרויל ולהכלה. להחזקה לשמירה, אמצעי בססינג רואים שונים תיאורסיקניס

 הסיפול׳ במגרש המשחק כללי את קובע שהססינג סוען ברקן( )אצל

 בחלקם החוקים משותפת. מציאות חולקים כיצז להבין ניתן ובאמצעותו

 פונקציה ממלאים הס כ׳ ונצ״ן נוסיף ואנו זיבור, חופש כמו ערכים מ״צגיס

 הגבלת כמו מהחוקים, חלק האס. תפקיז את בכך ומייצגים הכלה של

 לפונקצ״ת ש״כיס הס אוסרת; פונקציה ממלאים הסיפול, בתוך פעילות
 החוויה )שם(, ספרויל על־פ׳ האב. תפקיז את מ״צגיס הס ובכך העליון האני

 של חוויות מ״צגת ההור״ס הייצוגים עם לאינסראקציה בהקשר הסיפולית

הסיפוליס. לחזר שמחו׳\ המציאות׳ מהעולם המסופל

 רגרסיבייס. ברגשות ההתרכזות את המעוזז גורס בססינג רואה )שס( גנזרין

 חוויות לשחזר ביסחון לו ומעניק אותו מחזיק המסופל, על שומר הססינג

 מייזית חזרה מאפשרים וכללים מקום זמן, של הפיז״ס שהגבולות היות עבר,
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 הטיפול לחזר חחזור לא שהמציאות שומר הסטינג כלומר, למציאות.

 יחווה הסטינג במוך גמרי!, לז״ת למציאוט. תחזור לא הטיפולית ושהחוויה

 ואצל המטופל אצל תעורר מממ היציאה בעוז מיוחזת, התזטות המטופל

 )בהמשך הטיפול׳ בתהליך אותה לעבז צורך שיהיה רוזפנית חוויה המטפל

 יחז(. גם ועלינו הילזים על ולהשפעותיה כזו לחוויה זוגמה תובא העבוזה

 היא יצירתי. מכל להיות למטפל מאפשר שהטטינג טוענת )שם( קינוזוז

 המאפשר מכל הוא שהטטינג ואומרת ביו! של המכל רעיו! את מפתחת

 המטופל, עבור למטופל. מעובזות ולהחזירן השלכות לעשות למטפל

 הפנימית שהמציאות כך הלא-מוזע, לעולם גישה היוצר מכל הוא הסטינג

החיצונית. למציאות בזומה כממשית תיחווה

 המספקת המחזיקה, האימהית הסביבה הוא הסטינג )שם(, וויניקוט לפי

 (,1996) אוגזן של זבריו את ניקח אם לרגרסיה. ומזמינה והגנה ביטחון

 שהסטינג הרי מופנמת", אם ישנה אב ובכל מופנם אב יש אם "בכל שלפיו

ההורים. שני את מ״צג זבר של בסופו הטיפול׳

התיאורטי הרקע סיכוס
 יותר לגירושין בחומרה מגיבים בניס כ׳ ראינו כה עז שהובא התיאורטי בחומר

 העצמי הזימו׳ הן שנפגעים תוך ותוקפנות, בכעס יותר מגיבים הבנים מבנות.
 מכך נובע הבנים של המיוחז מהקושי חלק הלימוז״ם. הישגיהם והן שלהם

 זאת חשים והם המשפחתית המערכת את נוטשת שלהם ההזזהות שזמות

 איתם בקשר הנמצאים והמבוגרים האימהות לכך, במקביל אישית. כזח״ה

 האימהות אותם. שיחזיקו משמעת וזרישות גבולות לבנים מציבים אינם

 חיובית, כזמות האב ב״צוג מסייעות אינן האבות עם בסכסוך שנמצאות
הבנים. על יותר עוז מקשות ובכך

 הם כ׳ היו, גירושין ילזי על ממחקרים כסמילנסק׳ חינוך אנשי של מסקנות

 סזר המ״צר סטינג ואהבה. חוס הכלה, וליותר משמעת הטלת ליותר זקוקים

 אימהיות, פונקציות שהם - והכלה והחזקה אבהיות, פונקציות שהם - וחוקים

ותיקונה. האב עם קשר של החוויה לשחזור אמצעי להוות עשוי
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הקבוצה תיאור

הקבוצה הקסת תהזייו

 גזו, המקומית צה٧המו של חברתיים לשירותים במחלקה התקיימה הקבוצה

 מושה המשתתפים גיוס באזור. ולמושבים לקיבוצים רווחה שירותי המתנת

 לוח על-גב׳ הספר, בבית ויועצות הבווחה עובז׳ בקרב פרסום באמצעות
 של משפחתי ומצב 10־6 של גילאים סווח הוגזר המקומי. ובעיתון מוזעות

 הורים של קריסריון שהצבנו לכו סיבות כמה היו גרושים. להורים ילזים

פרוזים: הורים של מצב ולא גבושים

 פרזה של מצב עם החתמוזזים ילזים אחת קבוצה בתוך לשלב רצינו לא .1

 של הגירושין שמצב ילזים לקבל העזפנו ההורים; לחזרת תקווה יש שבו

 עמו. ולהשלים המצב עם להתמוזז הילזים שעל כך סופי, הוא הוויהס
 ילז ואכן בפועל, נפרזו לא אך התגבשו שהוריו אחז ילז לקבל החלסנו

התאמה. מחוסר כנראה הראשונים, במפגשים כבב מהקבוצה פרש זה

 מבחינה שונות רקע על בקבוצה הסרוגניות תהיה כ׳ שצפינו כיוון כן, כמו .2

 המושבים אוכלוסיית בין המשפחות ואופי השכלה סוציו-אקונומית,
מסוימת. אחיזות תהיה התוכן שמבחינת העזפנו לקיבוצים.

 הילז עם שיחה וכן הילז ועם המשמורן ההובה עם ריאיון כלל המיון תהליך

 מפגש וקיימנו להוריו הוזעה שלחנו הילז קבלת על שהחלסנו לאחר לבז.
 להכיר ניסינו המפגש במהלך )בנפרז(. והאבות האימהות עם מקזים קבוצת׳

 ציפיותיהם. על וללמוז הקבוצה תכנית על לשמוע להם לאפשר ההורים. בין

 "להפקיז" להם תס״ע האחרים הילזים הורי ועם איתנו ההיכרות כ׳ הנחנו
ביסחון. ביתר ׳לזיהם את

 מעונ״נת שאינה החליסה מהן שאחת לאחר אך מ^נות, פניות שתי קיבלנו

 שלהיות הנחה מתוך השנייה, הבת עם הגיוס בתהליך להתחיל לא החלסנו

 לצאת עלול וששכרה עבורה מזי קשה יהיה בניס בקבוצת יתיזה בת

בלבז. בניס של קבוצה עם נשארנו כך בהפסזה.

 מהוריו אחז ועם ילז כל עם איש׳ מפגש ק״מנו הקבוצתי התהליך בסיום
 מהילז משוב קיבלנו המפגש במהלך ההורים(. שני עם - )וכשהתאפשר
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 להמשך. והמלצות מהילזים התושמותמ את להם מסרנו ובתמבה ומההורים,

 מבית זר, את זה שמכירים ילזים שיש ראינו עצמה ובקבוצה הראיונות במהלך

 אך סוזיות, על לשמור הצורך את יותר עוז הזגיש הזבר מהמושב. או הספר

 ננזנו קואליציות שנוצרו לעובזה פרס העבוזה, במהלך כקושי זאת חווינו לא

 הקוזמת ההיכרות ללא נס להערכתנו מתרחש שהיה זבר העבוזה. במהלך

יותר(. איסי בקצב )אולי

וזנושונתסים מאפייני

 (١החביו )גיל 6־3 בני היו רובם עשר. בני והשאר וחצי שבע בן אחז ילז גיל:
 הפרזה. בזמן וחצי שנה בן היה אחז ילז התגרשו. או נפרזו ההורים כאשר

 זו מציאות מכורח כאשר בחו״ל, מתגוררים אבות שני ההורים: עם קשר

 כל בנו. עם קשר אין כמעס האבות ולאחז רציף, אינו הילזיס עם הקשר

האס. במשמורת נמצאים לאחז. פרס הילזיס.

 וילז זוג בני יש לחלקן שנית. נישאה מהאימהות אחת לא אף ההורים: מצב

 חברות. שנות חמש לאחר זוגה מבן נפרזה אמו כאשר לקבוצה הגיע אחז
 במהלך נישא מהם אחז כאשר בתהליך, הילז את וליוו שנית נישאו אבות שני

הקבוצה.

 כסובל מאובחן אחז כי בראיונות זווח הילזיס שמונת מתוך הבנים: מצב

 עזיין אחרים ׳לזיס שני של מצבם וכי ריסלין. ונוסל וריכוז קשב מבעיית

 אצל הזזית ואלימות תנועתיות בריכוז, קושי חווינו בפועל בבירור. נמצא

 שגס כיוון ٨٠כ- שאובחן הילז את לקבל האס התלבסנו נוספים. שלושה
 בסמיכות ריסלין ייסול כי סוכם לבסוף אך שלו, השקס בחוסר נוכחנו בריאיון

 קשה נפשי במצב נמצא הוא כי התרשמנו נוסף ילז לגבי הקבוצה. לתחילת

 להפנותו שמוסב או הקבוצה, בתוך ולהתמוזז לתפקז יוכל האס והתלבסנו

 לפה יזייס הכניס וייבב, בכה הוא הריאיון במהלך פרסני. לסיפול תחילה
 כיוון יותר מורכב שלו האישי הרקע כן, כמו גזולה. במצוקה שנתון כמי ונראה

 לשם, עברו הגזוליס אחיו גס האחרונות השנתיים ובמהלך בהולנז, חי שאביו

 כרגע כי הבנו, אמו עם בשיחה משולשת. פרזה עם להתמוזז עליו שהיה כך

 שיוועו הילז וגס היא גס אבל סיפול. עבורו לממן כלכליים משאבים לה אין
לקבלו. החלסנו ולכן לעזרה
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 טווח כ׳ חששנו הומוגניות. לצד רבה הטרוגניות בקבוצה התקיימו כאמור,

 לגבי בבירור שנמצאים ילזים של יחסית גבוה אחוז היה מזי; רחב הגילאים

 ١ה כמה עד שתהינו וסערות פירוק של חוויות וכן וריכוז קשב הפרעות
 נצליח כמה ועז בקבוצה, אלו חוויות לשחזר ינסו כמה עז לחזר, תיכנסנה

 להיעזר להם שתאפשרנה ואווירה, אחרת חוויה להם לתת ולהצליח להחזיקם

 עם אחת. כל בנים לשלושה אימהות מנחות, שתי - לזרך יצאנו כך בזה. זה

בנים. שמונה של קבוצה

 תוזר, מיקי של בקורס לנו שהוצגו מוזלים ומתוך אלה רבים חששות מתוך
 מבחינת צנועות, להיות החלטנו בנושא, תיאורטי חומר של מקריאה גס כמו

 עשרה של סזרה על החלטנו זיון לאחר ומהם. מעצמנו שלנו הציפיות

מפגשים.

 בהתמוזזות לסייע הייתה ולילזיס, להורים שהוצגה כפי הקבוצה, מסרת

 בניס הס הילזיס שכל מראש יזעו )הילזיס הגירושין עם יותר סובה

 שונים קשיים עם ההתמוזזות זרכי על מזה זה וללמוז גרושים(, להורים

מכך. הנובעים
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המיפגס האב
בעבודתם ומשמעותו

 וראינו מאליו. מובן כזבר בתוזעתנו הילזיס אבות היו התהליך כל לאורך

 משמעות לזה הייתה להשערתנו, הקבוצתי. בתהליך חשובים כשותפים אותם

שלנו. האוטומטית הבסיסית ובהתייחסות ההנחיה בזרך

 האב של מקומו שתינו אצל כי עלה העבוזה כתיבת במהלך שקיימנו בשיחה
 שיצרנו בהורות, השותפות וגס ביותר, משמעותי היה האישית בהתפתחותג!

 ילזינו. עבור משמעות ורב מרכזי במקום להיות לו אפשרה לחיים, זוגנו בן עם

 בתכנון באחריות, בלתי-נפרזת כשותפה האב זמות את תופסות אנו

 לפי התפקוזית-ביצועית. ברמה רק לא מתבטא והזבר לילזיס, ובהתייחסות

 מאיתנו, אחת בכל המופנמת האב לזמות מתקשר זה כל (,1996) אוגזן

 שלנו )האבות נוספים שותפים לחזר הבאנו בלתי-מוזע באופן שלמעשה כך

ההנחיה. תהליך על והשפיעו אותנו שליוו ילזינו( ושל
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זוכים: בכמה בפועל התבטא הזבב מוזע באופן

 ואמ אישווו את ייתן האב שגס כך על עמזנו הקבוצה תחילת לפני .1

 בזואו התכתבנו האבות אחז עם בקבוצה. 1בנ השתתפות על חתימתו

הסכמתו. את שנתן עז אלקטבוני

 ללא להשתתף יוכלו לא וכי זבישתנו זו כי והאימהות הילזיס את ייזענו .2

האב. אישוב

 במפגש האימהות. עס שקיימנו כפי לאבות מפגש קיימנו הקבוצה לפני .3

 מסונו תכניותינו, על להם סיפונו זה. עס וזה איתנו היכוות האבות עשו

שאלות. לשאול להס ואפשונו גיוושין, ילזי על תיאווט׳ מיזע מעט

 שעלה וגש כל של הכלה בחזו הייתה בקבוצה הילזיס עס בעבוזה .4

 שנתן זבו חיזוק, וללא ביקוות ללא וגש לכל מקוס נ^נו לאב. בנוגע

לפוופווציה. אותס הכניס - בעוצמה עלו אס וגס לגיטימציה, לוגשות

 הילזיס, של חייהס לנסיבות קושו הקבוצה במהלך שקוה איווע כל .5

 )ואו זה עניין סביב ולוגשות האב לעזיבת קושו בהחלט מזה והובה

בהמשך(. זוגמאות

הסטיע זרך האב الاد٠ا
צה1בקב הכעס ٠٠ביטו1

 תקווה עס תוססיס, מהס שבעה ילזיס, שמונה עס הקבוצה את התחלנו

 ושתצמח בשלוס הקבוצה את לעבוו יאפשוו שלהס והוצון שלנו שההשקעה
הצזזיס. לשני תועלת

 היו הילזיס התגשמה: תקוותנו כאילו נואה היה הואשוניס המפגשיס בשני

 של מסגות איתס לבנות לנו אפשו הזבו פעולה. ושיתפו וקשובים וגועיס

 למוות הקבוצה. כל לאווך ואותס אותנו שהחזיקו ונוומות, כלליס חוקיס,

 הבניס. בקבוצת שלנו העיקויות החוויות היו לא חיוביות ואנוגיות ווגע זאת,

 האזיפלי הגיל לפני הגיוושין ואת ההווים פוזת את עבוו הגזול חלקם
 של היעזוותו אס־ילז. הזיאזי מהקשו להשתחוו הספיקו שלא כך ובסופו,

בין־אישית. ובהתייחסות ההתנהגות בקשיי ביטוי ליזי באה האב

 קבועה עבוזה מסגות על להקפיז עלינו כי הבנו העבוזה בתחילת כבו
 העבוזה. מהלן את ותאפשו וביטחון הגנה תחושת לילזיס שתעניק ויציבה,
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 !מספר המקום הזמן. מסת. השונים, ה٠היבס על סוזיות כמו בסיסיים כללים

וההורה. הילז עם הראשוני בריאיון כבר הובהרו המפגשים,

 את המאפיינים חרזה סימני זיהינו בקבוצה הילזיס של הראשון במפגש

 אחז הבנים: אצל שונים ביסויים קיבלו החרזות בקבוצה. העבוזה תחילת

 בלתי-פוסקות העוויות עשה אחר עמיתיו, שמות את לקלוס הצליח לא מהם

הפסקה. בלי ופספסו הפריעו נוספים ושניים בפניו,

 בפיזור שסייע רך" "כר הקבוצה עבור יצרנו הראשונים המפגשים בשני

 משום בהיר,1 ישיר באופן זברינו את אמרנו החזקה. תחושת ויצר הערפל
 חוסר חווים רבות שפעמים אלה. ילזים עבור במיוחז משמעות לכך שיש

 ויציבה. קבועה אינה אליהם וההתייחסות המשפחה מסגרת לגבי בהירות

 להגזיר לנו ועזרו בשמחה נענו והם הקבוצה חוקי על בהחלסה אותם שיתפנו

 לזה", זה בכבוז "להתנהג - להעליב" "לא במקום חיובי: באופן החוקים את

 בסוף בקשיים". ולשתף רגשות על "לזבר - "٧ולהתפר ٧להרבי "לא במקום

 הפנימי צזה על אותה ותלינו החוקים אמנת על הילזים חתמו השני המפגש

 עבורם סימלה עליה, התנוססו הילזים כל שחתימות זו, אמנה הזלת. של

 נעזרנו שבו עוגן מעין הייתה ועבורנו לזה, זה מחויבותם ואת ההשתייכות את

בהמשך.

 כך ואחר בעולמנו שיש זגים של סוגים על לילזים סיפרנו מפגש באותו

 ל״צג בחרו הילזים רוב שלהם. הזגים משפחת את לצייר מהם ביקשנו

 הם בכך וכריש(. חרב זג )למשל: תוקפניים זגים באמצעות עצמם את
 הוא לעצמם. לזאוג כזי ביזם שיש שהכלי המסר את מההתחלה לנו העבירו

 השלב את שהיוו הבאים, המפגשים ששת במהלך ואכן, תוקפנית. התנהגות

 רק תוקפנית; בהתנהגות כעסם את הילזים הביעו הקבוצה, של האמצעי
 הרגשות את להביע וביזם ביזינו סייעה וההכלה הססינג באמצעות ההחזקה

אחרות. בצורות גס

 תיעלנו אנו ועכשיו. כאן של שונים בהקשרים הכעס רגשות עלו בקבוצה
 להם ואפשרנו הגרושה, המשפחה בח" הסיסואציה של למקבילה אותם

 תוקפנות לנהוג במקום מצבם על שלהם העצור הכעס את במילים להביע

 עוררה מהקבוצה, פרש הבנים שאחז ברור כשהיה למשל, כך, זה. כלפי זה
 הפורש, הילז על לזבר כשניסינו בה. שנשארו הבנים בקרב רב זעם עזיבתו

 לו לאפשר ולא להתעקש כשניסינו מזמנם. לו שנקזיש תוקף בכל סירבו הס
 ובעצם זה את זה להכות ולהתפרע, להשתולל הבנים החלו בשתיקה, לפרוש
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 "אנחנו לנו: אמרו הם הפרועה בהתנהגותם אליהם. לבנו תשומם את להפנות

 המטרות ואל מרנישים שאנחנו מה אל אלינו, שתת״חםו רוצים ואנחנו פה

 חוו״ת את כלשהו באופן שחזרה הקבוצה את הילז נטישת באנו". שלשמן

 טיבותיו, ואל אליו מופנית הלב תשומת וכל נוטש, אחז במשפחתם: הגירושין

משנית. חשיבות מקבלים או נשכחים ורגשותיהם הם כאשר

 חתימתם את למחוק הזרישה זרך היתר בין הילזים ביטאו כעסם את

 את עבורם עיכלנו"”ו הכלנו זאת במקום זאת. אפשרנו לא החוקים. מאמנת

 את שקשרנו בכן עבורם יותר "אכיל" באופן לחזר אותו והחזרנו הכעס,

 הנוכחי כעסם בין הקבלה תוך שעזב. הילז על חשים שהם לכעס התנהגותם

אותם. עזב ולמעשה הבית את שעזב ההורה כלפי הכעם לבין

 להם שיש כעסים על לזבר והתחילו שעשינו לקישור מיז התחברו הילזים

 של הפרזה מחוויות ׳וזע או זוכר הוא מה סיפר ילז כל הנוטש. ההורה על

 הרבה זוכרים הם גילם שלמרות היה ונראה קשים היו הסיפורים ההורים.

 ביניהם, קירבו הילזים, את ענ״נו הסיפורים עבורם. טראומטיות היו והחוויות

 סביב שלהם לרגשות המתייחסות יצירה עבוזות לעשות גס נכונים היו והס

 של מילים עם מזבקות בחר שרצה, בצבע בריסטול בחר ילז כל הגירושין.

 בית בתוך העבוזות את תלינו מכן ולאחר מסביב, וצ״ר הזביק רגשות.
 הרגשות שני בנספחים(. מצורף המשותפת היצירה )תצלום הקיר על שהכנו

 הבנים של הגילוי ובלבול. כעס היו למצבם ביחס הילזיס שהעלו העיקריים

 תחושה להם ונתן קצת אותם ניחם לגירושין, בנוגע זומיס רגשות יש שלכולם

הכעס. על ספציפית לזבר עליהם והקל נורמליים, רגשות חשים שהם

 למרות המפגש. זמן על בהקפזה גס ה״תה זה במפגש הכעס של הכלה

 יציבות שאנו תחושה להם העברנו ובכך בזקה, אף קיצרנו לא הקושי

 של ההתפרקות לחוויית בניגוז שלהם, Acting-Ou^ מכל נהרסות ולא

המשפחה.

 ילז ומלבז שלהם, במשפחה כועסים איו לספר מהילזיס ביקשנו בהמשך
 והמון ביקורת כלפיו הפנתה הבנים אחז של ההימנעות סיפרו. כולם אחז

 העיקרית תלונתם אליו. הצטרפו ארבעה ועוז התחיל אחז ילז כאשר זעם,

 מוציא הוא אליהם, מתחבר לא הוא וכך משתף לא שהוא ה״תה הבנים של

 ניסינו טובות", "אימהות כמו בהתחלה, לקבוצה. מההשתייכות עצמו את

 מה בין לחבב שוב ניסינו עובז לא שזה וכשקלטנו בשמו, לזבר עליו, להגן
 כעס של האפשרות את והעלינו בח״ם. להם שקורה מה לבין בחזר שקרה
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 ]دالال אחרים מילזים שונים מרגישים ]الال בזון צםם٧ הם גם השוןה. الال
 دالال ]זרן מוציאים הם ٦] الال הכעס ואם גרושים. להורים הנים היומם

 פוג״נים, ולא אחרם ביט،׳ זרך להם לאפשר כזי אחרים. ]לפי רםוקפנום

 צריו היה בתורו אחז ادال נגינה. כלי לילזים חילקנו מכן לאחר כפגישה

 שיחף שלא הילז גם שכוטא. הרגש מה מנחשים כשהאחרים רגש לכטא

 הנגינה כלי ]אמצ״ום אליו. התייחסו והילזים ולות٧כפ השחתף כרגשותיו

ללמוז: יכלו הם

לאחרים. מזיקה שאינה כצורה נוספים ורגשות 0دال ולהוציא לכסא .1
 השוני כי שנראה אף רגשות. לו ויש רגיש הוא ששונה מי שגס להבין .2

 אותו קירב הנגינה באמצעות שלו הרגשי הביטוי מהם, אותו הרחיק

 שהילז. משוס אולי התרחשה במפגש ההתקרבות אליהם. חזרה

 ובלי ובהלה, פחז של רגשות הנגינה כלי זרך ביטא בשונות, שהואשם
 התחלף עליו והכעס אלה לרגשות התחברו האתרים הילזים מילים

 כשהילז מכן, שלאחר במפגש ביטוי קיבלה זו אכפתיות באכפתיות.
 מחסרונו זאגה הביעו לחוז אחז וכל יחז כולם והילזיס איחר ה"שונה"

כשהגיע. מאוז ושמחו

 שהקבוצה מפגש. כל לפני שנערכו טקסים התווספו הרשמיים לחוקים

 שתיית הממתקים, אכילת כמו: רבה, משמעות להם ייחסו והבנים אימצה

 הקבוצה תחילת לפני כי זאת, להם )שהזכרנו לשירותים הליכה מיס,
 ומסירתם מהכיסים שונים צעצועים הוצאת באמצע(, יוצאים שלא הבהרנו

 וזומה ומטפלות, מזינות כזמויות הרגשנו אלה ברגעים .٧בחו להורים

 עם יותר המזוהות הפונקציות לבין האימהיות הפונקציות בין שהשילוב

 את עברו כאשר פיזית ותפיסתם וגבולות חוקים על שמירה - האבות
הבנים. עבור נכון היה - הגבול

 בצורה לנו התבררה עבורנו, גס כמו הקבוצה, עבור !שמירתו הסטינג חשיבות
 כמנחות האפשריות הטעויות כל את עשינו שבו השמיני, במפגש בולטת

 החוקים, על השמירה הסטינג, כמה עז למזגו אלה מטעויות ניסיון. חסרות

 את להכיל לנו ועוזרים הבנים את מחזיקים הקבוצה, של וההרגלים הכללים
הפרועות. ההתנהגויות ואת הקשים הרגשות

 אחת של מחלה )בשל שבוע של הפסקה לאחר שהתקיים השביעי, במפגש

 אחרות". ומפלצות "גירושין הסרט של הקרנה בארגון עסוקות היינו מאיתנו(,

 תוכנית העזר ובשל לעשות, מה יזענו ולא פעלה לא במחלקה הטלוויזיה
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 באופן دا נראה הסרט. אוז שם ולהקרין למו״זונית בור٧ל החלסם חלופית

 שלא בית - זר" "בית של חוויה הילזיס ו״בור עצתם בור٧ יצרזו ٧לא-חוז

 בו שהחוקים בית החשתל, של החפסק או השירותים נמצאים איפה יוזעים

 בו. אסור ומה מותר מה יזוע לא אך ומסקרן חזש שהוא ברוריס, לא

 בחזר התפזרו הס אותם, לאסוף היה קשה לחלוטין, מבולבלים היו הילזים

 הפעילות את לקיים הסכימו ולא גירויים. ומלא יותר גזול שהיה החזש,

 חלק אפשרית: זרך בכל השינוי על כעסים הביעו הס והמתוכננת. הרגילה

 ברחו שניים במחשב, לשחק התעקשו חלק הסרט, את לראות הסכימו לא

החזרתם. על לעמול צריכות והיינו בתורו אמז כל החוצה

 את להחזיר יצאה מאיתנו ואחת להתפצל נאלצנו ברח, הילזיס שאחז לאחר

 בטוח, ממרחק לבסוף, התרחק. הוא אליו שהתקרבה פעם בכל אך הילז.

 באותו יצאו המילים עליו". לוותר מוכנות לא "אנו כי מאיתנו אחת לו אמרה

 שוב נאמר זה שמשפט ולאחר לחלוטין, ספונטני ובאופן מחשבה בלי רגע

 "לא של המסר כמה עז הבנו יותר מאוחר לחזר. לחזור הילז הסכים ושוב,

 ולא בחו״ל חי שאביו כילז עבורו, אישית משמעות׳ היה עליו" לוותר מוכנים

כולה. לקבוצה זה מסר שחשוב כמה ועז איתו, קשר על שומר

 הילזיס על השמירה פונקצ״ת את יותר הגזלנו למועזונית חזר שהילז לאחר
 ואנחנו ושיחקו, לקבוצות התפצלו הילזיס המפגש. לסוף עז הזלת את ונעלנו

 המפגש. הסת״ס וכך הקבוצות לאחת הצטרפה מאיתנו אחת כל התפצלנו:

 אהובה של במאמרה שנאמר את מעשי באופן לחוש יכולנו זו חוויה זרך
 בשמירה לו שיש החשוב התפקיז ועל הסטינג של השונים הרבזים על ברקן

 מוגנות פחות ה״נו שליטה. שאיבזנו חשנו אנו גס זה במפגש המטפלים. על

 שלנו ההכלה פונקצ״ת על שמרנו כ׳ אס סמכות, להפעיל יכולות ופחות

כחנחות.

 את שאפשרה המסגרת רק היה לא הסטינג זו בניס קבוצת שעבור זומה
 עבורם "צגנו זה בטיפול עצמו. הטיפול גס היה אלא הטיפול׳, התהליך

 ובין והכלה, הזנה של אימהיות פונקציות בין שילוב בהתנהגותנו וכלפיהס

 ילז־מבוגר, מרחב וביצירת החוקים על בשמירה החסר האב זמות ייצוג

 יום בכל הנסגרת והזלת הסוזיות, באמצעות לו מחוצה נשארת האס כאשר

שבועות. עשרה במשך וחצי חמש בשעה ראשון
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סיכום

 בעיות כי את ששמענו יאחר גרושים, יהורים בנים קבוצת יחקים בחרנו

 אזהרות שמענו הגיוס שי המעשי החיק יקראת בקורס. שהרצו הניסיון

 מומחית אינה כי ינו הבהירה ההזרכה בקבוצת המזריכה וגס שונות,

 אך בחירתם, את שינו מהתימיזיס חיק יכך בתגובה ייזיס. בקבוצות

 כמה עז גייינו בפועי שינו. הבחירה עם יהמשיך התעקשנו אנחנו משוס-מה
 ויהזרכה יייווי זקוקות היינו כמה ועז בניס קבוצת יהנחות פשוס יא זה

בנושא.

 וחשף בקבוצות, תהייכיס בנושא ויזע זינמית הבנה ינו העניק הקורס

 שי הנחיה בין רב שוני קיים כי חשנו בהזרכה ומעניין. מעמיק יחומר אותנו

 יהקיש פעם יא התקשינו יפיכך מבוגרים. קבוצת שי יהנחיה ייזים קבוצת

 כי יציין חשוב זאת, עם בקבוצתנו. וי״שם אחרות קבוצות שי מההזרכה

 בעצם ובכך תסכויינו, שי והכיה בקבוצה מהעמיתות בבה תמיכה קיבינו

הבנים. בקבוצת ההכיה יתהייכי חקביי תהייך נעשה

 הזוגות כי ישתתפו הזרכה קבוצת שבאותה יזאוג מניסיוננו, ממייצות, אנו

 אחז צמז ישאירו ויא ייזיס( שי - שינו )במקרה זומות קבוצות שמנחים

תורמת. אינה השוני תחושת כי שונה, שהוא

 הזרכה קבוצת שי קיומה תתאפשר כי מקוות ואנו מהקורס מאוד נהנינו

 שי זה פיח שיהערכתנו כיוון הייזיס, נושא עי גס זגש ישימו שבה בהמשך,
זין. יסזרי סעז וכפקיזי כמספייס עי-יזינו יחסית מוזנח גירושין נפגעי
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שלישי שער

 פרויקטים לקט
 במסגרת יחוזיים
 משפחות תכנית

במעבר





א פרק
□٠הור קבוצות

 בהליכי גבריס קבוצת
באשדוד וגירושין סרז־ה

קובובי-זילברמן וענת ב״ל׳ בני

 הרביעית בפעם שנפתחה קבוצה היא זה, במאמר נזון שעליה הקבוצה

 אנו באשזוז. משפחה בענייני ٧ולייעו לטיפול התחנה של שירות במסנרת

 עובז - ביילי ובני התחנה. מצוות סוציאלית עובזת זילברמן, ענת - המנחים
 הקבוצה את להגזיר קוזמות. משנים ניסיוננו לאור החלטנו, - סוציאלי

 מאיימת לא כתובת שתשמש כזי טיפולית, כקבוצה ולא נבו׳ זיון כקבוצת

 נירושין פרזה, ענייני סביב במצוקה הנמצאים אשזוז מאזור נברים עבור
ופוסטבירושין.

 חתוך מכך, יתרה ולניהול. לניוס קשה הייתה זו קבוצה נבוים. קבוצת ככל

 מבחינת מאוז הטרוגנית הייתה הקבוצה משתתפים, שיותר כמה לקלוט רצון
 וההפרעות הנוירוזות סוגי תרבותי, - עזתי רקע הסוציו-אקונומי, המצב

 זיון בסיס ביצירת היה זו, ממציאות שנבע הקושי חבריה. של האישיות
כלפיו. ולהתחייב עניין בו למצוא יוכלו שכולם ועבוזה

 אינטימית, קבוצה ליצור הייתה בפנינו, שעמזה העיקרית המשימה ככלל,

 מול אל עצמם את ולבחון להיפתח כזי זיים בטוחים לחוש כלו1י גברים שבה
וחייהם. בחירותיהס

 אחת ונמשכו 2004 בנובמבר שהחלו מפגשים, 22 כלל הקבוצתי התהליך

 מטעמים עזבו שבעה לקבוצה, נחשפו גברים 14 מאי. חוזש סוף עז לשבוע,
עבוזה. לקבוצת התגבשו שבעה שונים,
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 מאוד באופן המבוים, על-יד׳ עומת בקבוצה ובו כל יעיד, שהפיבוט כפי

 מהובבים מחציוו עבוו והמשפחתים. הזוגית התנהלותו ועם צמו٧ 0ال בדוב

 לומת הויעה שממבה הקבוצה מזבן. לא והם מזי, מא״ם כנראה התהליך היה

 יותב ומודע מאוזן באובח להתמוזז מ״ז׳, באופן סייע, שלחלקם מקב, זיון

לקבוצה. שהביאו בעיות עם

 חוזשים. כשבעה־שמווה שנה מזי שנמשך זו, קבוצה של הקצב התהליך

 מס״מת הקבוצה שנה שבכל היות המשתתפים, תנובות על משפיע

 עבוזה ליכולת מויעה היא שבו בשלב זווקא המוקצב פדקה את

מעמיקה. פסיכותופויטית
האלה: התוכן בציד׳ לוותה הוברים עם העבוזה

 מול )פסקנות עובזות של ופושנות מחשבה למאפייני מוזעות פיתוח ו.

מנוון(. מול שחור-לבן נחישות, מול נוקשות ספקנות,
 ושוויון, שוני הודות, )תפקיז׳ ונשים נבדים של מנדר״ם במיתוסים זיון .2

תדבותיות-עזתיות(. השפעות היססודית, סוציאליזציה
הזונ. בן על באמפתיה ולהביס האחד את לדאות היכולת פיתות .3

 הכעס ביסו׳ סננון על עבוזה רנשות, זיהוי הרגשי, הרפסואר פיתוח .4

האישי.

 בחירות על אחריות קבלת תוך לפרזה, שהובילו לבעיות המוזעות פיתוח .5
בעבר. שעשו

 שיחה עקרונות אני, )שפת ומתן משא וניהול בעיות לפתרון עקרונות .6

בעיות(. לפתרון מוזל אסרסיב״ם,
 הרווחה, ובשירותי משפס בבית משפסיות )זכויות רלוונס׳ יזע מתן .7

וכו'(. קשר סרבנות תופעות גירושין, לתהליכי ילזים תנובות

 פרזוקסיס, פרשנות, עימות, שיקוף. מנוונים: היו השתמשנו שבהם הכלים

 הזגמת זרך בעצמנו. ושימוש מספרים קסעים קריאת תפקיזים, משחקי

 הזעות חילוקי עם וההתמוזזות ההחלסות קבלת לאישה, נבר בין הזינמיקה

ושוויונית. מכבזת ת10התייח תוך
 )השמות הקבועים המשתתפים שבעת של האישי התהליך סיכום להלן

שונו(. המזהים והפרסים

 משק כאחראי עובז ההתבגרות, גיל בתחילת ילזים לשני אב גרוש, יאיר:

חברה. עם כיום ח׳ בפנימייה,
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 בוויכוחים □מאופיינת הגירושין יפני אשתו ננס היחסים מערכת את תיאר יאיר

 עומת הקבוצה בעזרת ועוז. זונית תקשורת חוסר הייזים, חינוך סביב רבים

 חווה שנרושתו ימה ביחס יותר. ואמפסית רפיקסיבית רא״ה עם יאיר

 מרכזיים: ערוצים בשני הגירושין. מאז אותו חווה היא שבו יאופן וביחס

 וב"הימצאותו" הישן הביתי ימרחב ב"חזרתו" משזר שהוא הביבוי האחז,

 עי-יזי גרושתו שי ההורית בסמכות כרסום השני, השתנה; יא כיוס כאייו

שיה. יזעתה בניגוז הייזיס "יסובת" התערבויות

 צרכים בעית שיוש בת יייזה אב מתקזמיס. גירושין בתהייכ׳ אהרון:

 תחת אשתו עם גר הקבוצה, החיה שבה בתקופה במפעי. עובז מיוחזיס,

 בייזה. סיפוי ושעות אחריות חיוקת תוך נפרזיס, בחזריס אחת, גג קורת

 והרבה מקוסעת תקשורת עם גבוהה, קונפייקס ברמת כזוג אותם אבחנו אנו

מזובריס. ויא מעובזיס יא רגשיים מסעניס

 יהימנע יו המייצה היא ראשית, ערוצים: בשני יאהרון ס״עה הקבוצה

 סייעה היא שנית, כוחות. הפרזת עי ויהתעקש הצו סיום עם הביתה מיחזור

 עמה, יהתחתן ובחר אשתו את הכיר שבה התקופה אחר יהתחקות יו

 ושאייהס בעיניו חן שמצאו זבריס בה היו כ׳ העובזה את ימוזעות ויהעיות
 יהכיר יו סייע זה זיון יסענתו, בה. יבחירתו אחראי הוא ורק הוא וכי נמשך,

 את הפחיתה זו הבנה בזמנו. יו העניק זה שקשר ואינסימ״ס רגשיים בצרכים

 שנוצר המצב את יראות נס״תו את ומיתנה ומנוצי, קורבן היותו תחושת

עצמו(. )הוא ויבן )אשתו( שחור בצבעי

 והייזיס אשתו חרזי. חיים אורח מנהי ייזיס, יארבעה אב גרוש, איון:

ישבוע״ס. אחת ׳יזין את רואה והוא יאשזוז, ٧מחו מתגוררים

 פנימית התבוננות יכוית פיתח איון כי נזמה בקבוצה, החברות במהיך

 שבינו הקשר אופי כי זיווה איון ופורייה. מציאותית וחיצונית עצמית וביקורת

 נפרזות תחושת שגיבש יעובזה וכי האחרונה, בשנה השתפר גרושתו יבין

 עי משוחחים הס הקוזמת, ישנה בניגוז כיוס, יעניין. מאוז סייעה ממנה שיו

משמעותי. באורח התמתנה ביניהם הכוחות מאבקי ומיזת הייזיס
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 הסובלות בנות ושת) בפנימייה הנמצא בכור בן - ילזים לשלושה אב יעקב:

ההתפתחות. מבעיות

 ומתסכלת לא-מספקת זונית מערכת על וזיבר הזרך בשליש לקבוצה הניע

 מוערך, לא כבעל חבסות, כשק חש הוא וגירושין. פרנה על מחשבות ועל מאוז

 מהקבוצה קיבל הוא אשתו. של עמנתה את לראות התקשה יעקב וע״ף. מנוצל

 פחות ובאופן ארוכה נשימה עס הפרזה תהליך את לעבור רבות המלצות

 הרגשית עוצמתו את מיתן שיעקב היה נזמה התהליך. לאורך אימפולסיבי.

 הופעתו את והחליף ההתנהגותית, ברמה גס נרגע הפרזה, לתהליך ביחסו
 כמנותקת. לעתים הנראית נוכחות של מופנמת, בהופעה בקבוצה הסוערת

 מהקבוצה קיבל וכי מקומו את מצא כ׳ מרמזת לקבוצה הסזירה הופעתו

 כי התרשמנו זה. סר׳ תהליך עס בהתמוזזותו לו שס״ע וישר כן משוב

 יעקב של והצזקנית הפסקנית בהתייחסותו משהו שינתה לקבוצה החשיפה

 ישכיל אם שלפיו העיקרון את הפנים הוא לתחושתנו אשתו. עם לזינמיקה

ירוויח. מתחשב, ומתן משא כז׳ תוך מאשתו הפרזה תהליך את להסזיר

 לילזה אב שנה, כחצי גרוש זרכה. בשליש הוא גם לקבוצה הצסרף אלכס:

 כבר עובז לא להוריו, סמוך לבזו, היום מתגורר שמונה. בן ולילז שנה בת

 אשתו את הכיר מרוסיה, מבוגר בגיל הוריו עם ٧לאר עלה משנה. למעלה
עמה. והתחתן ٧באר

 אי-בהירות יש כ׳ לנו מסרה לקבוצה אותו שהפנתה הסוציאלית העובזת

 ממחשבות לעתים סובל שהוא מאשתו שמעה וכי הנפשית. ליציבותו באשר

 בעולם להתעסק ח1פת אינו כ׳ מהקבוצה רבות פעמים שמע אלכס שווא.
 ושל שלו ובזכויות בחובות התעסקותו וכי גרושתו, עם הקשר ובמהות הרגשי

 כפאסיב- בקבוצה שהוגזרו מובלעים, וכעס כוחות בחובה סומנת אשתו
 שאין סען אך זו, קביעה עם ולהסכים לראות מסוגל היה אלכס אגרסיב.

 תצא עוז "האמת כמו משפסים לומר החל האחרונים בשבועות ברירה. לו

 מצו׳ שהוא השיב מזבר, הוא מה על כשנשאל ביותר. נסער ונראה לאור",

 עוול לו שעשה הביסחון, מערכת עם ומסווג סוז׳ משפס׳ תהליך של בעיצומו

המשפחתיים. ח״ו על והשפיע

 אצלו שמתבשלת "תכן כ׳ וחשנו הנפשי ממצבו מוזאגים ה״נו המנחים אנו

 של הסוציאלית העובזת את "זענו פרנואיז״ס. קווים בעלת נפש מחלת

אצלו. שהסתמן בתהליך המשפחה
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 במפעל. כמחסנא׳ עובד ארבע, בן לולד אב שנים, כשלוש גרוש מיכאל:

 לפרקים סובל הוא כשנסיים. לפני שניהלנו בקבוצה חבר היה מיכאל

 כיום אובזנ״ם. וניסיונומ אשפוזים כמה בעברו פסיכוטיים, מהתקפי□

 משתתף הוא מיכאל ובתרופות. בפסיכותרפיה פסיכולוגית, אצל מטופל

 עבור ומטריז מעורר מתסיס, ככוח שימש ולהתנהלותו. לעצמו ומוזע ٧נמר

 חברי עם מזי מקלים המנחים אנו כי תחושתו את ביטא פעם לא הקבוצה.

 בפני להטיח נוהג הראויה. ובחזות ٧באומ בהם נוהגים איננו וכי הקבוצה

 לרוב זאת עושה הוא כי אם ונוקבת, ישירה ביקורת האחרים המשתתפים

הומור. בחוש ואף אסרטיבי באופן

 מוזע כאזס נתפס הוא אחז, מצז אמביוולנטי. היה בקבוצה אליו היחס

 כמתנשא פעם ולא מזי, כפסקני אחר, ומצז ושכנוע, אבחון יכולת וכבעל
 הבלתי- המתריס, תפקיז על זה, מקום על זיבר עצמו מיכאל נבזל. וכגורם

מוכר. מקום כעל - הלא-שייף המוקצה, מתפשר,

 בסיפורים משתמש הוא כיצז לא-אחת לראות יכולנו כמנחים אנו במקביל.
שלו. רגשות לעיבוז אחרים של

 גירושין בתהליכי כשנתיים, פרוז ,22־8 של בטווח ילזים לארבעה אב ששון:
חברה. אצל מתגורר סוערים,

 לאורך שחווה משפטיים זיונים סביב בקבוצה. וזמן מקום הרבה תפס ששון
 הקבוצה השונים. ילזיו עם בקשר שוטפות ובעיות מפגשים וסביב התהליך

 משחקי על-יזי והן פעולה אפשרויות פריסת על-יזי הן למענו התגייסה
 את ליישם מתקשה הוא כי הייתה כלפיו המרכזית התחושה אך תפקיזים,

 רב-חזיתית בעיה עם מתמוזז שהוא משום היתר בין בקבוצה, שנאמר

 זאת ציין הוא ילזיו. על-יזי ומנוצל זחוי מרגיש ששון ככלל, אותו. המציפה

 לו לעזור שיוכל יותר, הזוק פרטני, לטיפול זקוק הוא כי ונראה רבות פעמים

חי. הוא שבה הרגשית הכאוטיות את לסזר

 עם קשר בבניית לו לסייע בבקשה ששון אלינו פנה הקבוצה סיום לקראת

בתחנה. טיפול להמשך אותו והפנינו ואשתו, ילזיו
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 העבידה הקבוצה. התפתחות
להח״יו וססק״ת הטיפולית

 של והמוכר היזוע הקושי מפאת המשתתפים. גיוס שלב היה הראשון השלב

 ומתוך רפלקסיבי, התבוננות בתהליך להשתתף במצוקה הגברים הבאת

 חזשים חברים קלסנו הקבוצה, לפעילות משתתפים שיותר כמה לצרף רצון

 גרם פתוחה קבוצה של זה שמבנה נזמה בזי״בז. התשיעית. הפגישה עז

 מאבקי משלב המעבר את והקשה הקבוצתי, הגיבוש שלב של להארכה
 עמוקה עבוזה מתבצעת שבו והאינסימיות, האמון לשלב והגיבוש הכוחות

יותר. ונוקבת
 אוב״קס. יחסי ותיאורית זינאמ״ם קבוצתיים תהליכים ניתוח על־פ׳

 הקבוצה, משתתפי של גבוהה בחרזה מתאפיינים הראשונים המפגשים

 פנימיים מאבקים מעוררת זו חוויה והבלתי-מוכרת. החזשה החוויה מעצם
 שיתוק מעין הן זה, בהקשר בספרות שמוזכרות התופעות תלות. וצרכי

 שחר חסר במלל או בשתיקות המאופיינים הקבוצה, חברי של וקיפאון

 אלו. תופעות "צגו בקבוצה שונים חברים החרזה. חלל את לסתום שמסרתו

 העבוזה את שסוקר בחלק הוזכרו לא )ולכן מהקבוצה שנשרו גברים כמה

 אליהם כשפנו בלאקוניות וענו הפגישות רוב שתקו פסיביות, גילו האישית(,

 לא- שווים בקבוצת ההשתתפות חוו״ת כ׳ לראות היה אפשר בשאלות.

 זמינות לחוסר סענו קשר, ניתקו אלה גברים עבורם. מזי מא״מת מוכרת,

 כמו גברים היו לעומתם, להם. מתאימה איננה שהקבוצה קבעו או לוגיססית
 בקבוצה הישארות של הפוכה, בזרך החרזה עם שהתמוזזו וששון, אהרון

 להם, כשהתאפשר לזבר חזלו לא אלה גברים הפסק. בלי לזבר ונכונות

 מזויף ואף אפקס חסר הוא וכי איש׳, אינו המלל כ׳ לזהות אפשר היה אך

 הס חשובים, הכי "הילזים כמו משפסים להשמיע הרבה ששון במיזת-מה.

 שחשב מה את מבסא הוא כ׳ נזמה, היה ולנו מהתהליך", להיפגע צריכים לא

 שהתברר )זבר האישיים מח״ו שלקוחים תכנים מאשר יותר ממנו, שמצפים

כנכון(. בהמשך
 הקבוצה חברי בין קונפליקסים בהעזר גם התבסאו זה בשלב והחרזה התלות

 זקוקים היו הקבוצה חברי חורש של תקופה במשך לבינינו. ביניהם עצמם לבין

 בפניהם להציג ניסינו שבו במפגש מלשמוע. יותר להשמיע זרשו והס להכלה,
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 "אתם באמירת: الدا תסבירו ועוז אליו תתנסו הס אני", "שפת של מוזל

 רה٧ת לקחנו כמנחים פרקו". לא שעז״ן מוסות٧ משאיות על מעמיסים

 יותר מכילה במסנרת עאמס את לבסא להס ואפשרנו לבנו לתשומת זאת

 אמו, לביסוס נזרשת כזו ומכילה איסית התנהלות כ׳ הנחנו פחות. ותובענית

 השינוי. בתהליך להתחיל נוכל מכן לאחר ורק בתהליך, ביסחון ותחושת

 וחוסר המרחק הזרות, אווירת בקבוצה שהתחתנה עז חזש״ס כמעס חלפו

 המאופיין בתהליך הבא לחלק ועברנו חזקים, רנש״ם מתחים שביסאו היוזמה

 בקשר גלויה, ובאמביוולנציה בתחרותיות וכעס. קונפליקטים בביטוי

 המנחים, כלפי כעס אלון ביטא השביעית בפגישה בקבוצה. להישארות

 ומקום לב תשומת -מקבל חזש אחר מישהו בא פעם שכל כך על והתלונן

 התלות הפחתת לאחר שהתאפשר קבוצת׳, קול ביטא אלון מכן. לאחר ונעלם

 לארע״ס. הקבועים בין המבחינה הקבוצה", זהות "בנ״ת ותחילת במנחיס

 מעמתים ולא ישירים לא שאנו וטען ההנחיה' כלפי ביקורתיות ביטא מיכאל

 שאלות שואל של התפקיז את בקבוצה עצמו על לקח ואילך מכאן מספיק.

 את וזירזה תהליכים שקיזמה התנהגות החברים, עם ומתעמת נוקבות

 עם להתמוזז חופש״ס הרגישו הקבוצה משתתפי האינטימיות. לשלב ההגעה

 ליעקב שיקפו הס לזוגמה: ביניהם. ולהתעמת הקבוצה בתוך קונפליקטים

 עושה ושהוא ולא-מציאותית, חז-צזזית נשמעת מצ״ר' שהוא התמונה כ׳

 ששון עם תורגלה תפקיזיס, משחק תוך אחר, במפגש וכעוס. תוקפני רושם
 שמע זו זו' בהזמיה חלקן. את ששיקפה בנותיו, ובין בינו קשה טלפון שיחת

 מסתובבות שבנותיו הקשה מהנרטיב בחלק ושותף נוקבות שאלות ששון
 מכן, שלאחר לפגישה מלהגיע להימנע איתס שעבזו חברים של נט״תס עמו.

העבוזה. עוצמת על העיזה

 כעס, ביטו" גרף על עבזנו שבה העשירית, בפגישה עלו תחרותיות סממני

 בין שנע ציר על שלו' הכעס סגנון את להגזיר משתתף כל שאתגרה עבוזה

 משתתף כל של מוזעותו את להעמיק נועזה זו עבוזה למוזחק. אימפולסיבי

 את לזהות יכולתו את כן על-יז׳ ולהגביר עצמו, של הכעס ביטו" לסגנון

 משובים ומול אישי-קבוצת׳ זיון תוך נעשתה העבוזה בהם. ולשלוט כעסיו
 ובין יותר מוזעיס חברים בין התקבלה שלבסוף ההבחנה המנחים. שלנו

 מכן, לאחר שבאו הפגישות למשך תחרות גלי עוררה יותר, מוזחקיס חברים

 המוזעות למיזת שלנו הערכתנו סביב וקנאה תחרותיות של ביסו״ס וחשפה
חבר. כל של העצמית
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 0الاآا טלפון מכשירי אי-כיבוי כמן בתופעות ביטוי מצאה אמבי״לנציה

 שאפשר מטרים - זיון כזי תוך הירזמויות ואף איחורים המפגשים, בשעת

המנחים. בטמכות וכמאבק הקבוצתי לתהליך להתמסר כקושי לפרשם

 חשנו העבוזה, בזמן שהרגשנו והתחרותיות המאבקים לצז זאת. עם

 התעניינות יותר, ממוקזת הקשבה החברים: של ומתחזקת הולכת מעורבות

 ٧מחו שמומשו חברויות יצירת ואף הזזיים, ולסיוע לתמיכה ניסיון כנה,
הקבוצתי. למרחב

 הפעילות, שנת לאורך מסוימת התמתנות חלה אס אף כולה, העבוזה לאורך
 הושלך הרע שבו פיצול, של חגגה במגג״ן השתמש! הקבוצה חברי כלל

 בכללותו, הנשים עולם או עצמן הזוג בנות - זו קבוצה של )במקרה החוצה

 לעצמי. יוחס והסוב המשטרתי(, המשפטי, הסוציאלי, הממסז גס ולעתים

 הסכיזו-פרנואיזית, לפאזה משויך קליין, מלאני על-פי זה, במנגנון שימוש
 לתפוס נטייתם על החברים עם זנים שבו הקבוצה של העיקרי העבוזה שלב

 לאורך ולבחירותיהס. למעשיהם אחריות ולהסיר כקורבנות עצמם את

 התבוננות לעורר כזי שונות בטכניקות והשתמשנו שיקפנו כולה העבוזה

 חן מצא מה זוגתי? את הכרתי איך "נשכחות": עובזות בירור כמו עצמית,

 כהורה? זוג? כבן תפקזתי איך איתה? להתחתן בחרתי למה בתחילה? בעיני

 איכות על השפעתי איו אינטימי? כמה הייתי? אמין כמה כחבר? כמאהב?
 כמה הרגשית? ברמה וילזי׳ זוגתי לצורכי הייתי אמפסי כמה המשפחה? חיי

 המשתתפים כל את חייבו אלה זיונים זוג? כבן הייתי נפרז וכמה תלותי

 ונשכחו. שהוזחקו הזוגית הזינמיקה של חלקים מקרוב יותר ולהרגיש לראות

 מסוימת התרככות עוררה אלה תכניס של האישית העבוזה לתחושתנו,

 ככלל, התהליך; בתחילת החברים עצמם על שלקחו ועמזות תפקיזיס של

 ולהזחיק. לפצל הנטייה פני על לאינטגרציה חברים של ביכולת שיפור חל

 לזבר יכול היה הקבוצה", של המצטיין כ"תלמיז שנתפס לזוגמה, מיכאל,

 היה הוא המאשים. זפוס את ולמתן אחריות לקחת לו שסייעו תובנות על

 חששות של עצמי, פקפוק של חרזות, של ימים על בסיפורים לשתף מסוגל

 המחירים ועל העולם, ועם עצמו עם וקשה ביקורתי אזס היותו על וחולשות,

ממנו. גובה כזה שאופי
 המצליחן של מהחזות במעט, ולו להיפרז, ששון כמו לאזס אפשר כזה שיתוף

 ה01המנ החכם, תקן על מעם, כמורם הקבוצה את שהחל ששון, והכול-יכול.

 והגיע ביותר", הקשה במצב "החבר של המקום את הזמן עם תפס ,٧והמייע
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 בטי היות! טי יקבוצה מספב שהוא תוך נוקב, טצמי יזיון תכופות יטתים

 הנבקיסיסטיים, צבכיו סיפוק טי-יזי בטיקב התונט מזניח. אב נוכח-נפקז,

 אשתו כיפי וחוחבית רנשית קמצנות חשבון טי האישית סובתו חיפוש תוך

 קיביה ייזיו, טס ומספק יציב יקשב ששון שי המבכזית כמיהתו וייזיו.

 התחיקות התטניינות, באמצטות יו יטזוב התפיסה וזו בקבוצה, התייחסות

 מוי אי שיו והפטויה הפבשנות אפשבויות קשת והבחבת זומות. בחוויות

איתו. יתקשה ייזיו סבבנות

 ישיב הכוחות מאבק משיב הקבוצה מטבב את טבובנו ציינו איו תופטות

 הקבוצה שבו שיב זהו הקבוצות, תיאובסיקן (Bion) ביון יפי האינטימי.

 Work) טבוזה יקבוצת הופכת והיא נוטזה, שיהס הביפוי ימחוזות מניטה

Group.) ,בהננות בשימוש ٦צוב פחות יש יקבוצה זה בשיב יהבנתו 

 בקיומס צורך פחות יש מתמטטת. ההשיכות וכמות פיצוי, כמו פרימיטיביות

 בשיות ויש הסוביס. או הרטיס החיקים טי ה"מופקזיס" תפקיזיס בטיי שי

 אבזן חמזנות, אשמה, כמו קשים ברגשות יגטת החבריס בקרב ונכונות

 את טברה שהקבוצה יאחר רק התאפשרה, האינטימיות ישיב ההגטה וסבי.

 בחירת בקבוצה, מקוס טי התחרויות הקונפייקסיס, הכוחות, מאבק שיב

וטח. יטבזו שטייה התכנית

 יממז בהתייחסו הקבוצתי הסטינג שי המוסף הטרך טי מזבר (Fux) פוקס
 שי מראה זה טבור זה המהווים בקבוצה, חבריס בין המתקיים ההזזהות

 איא יהתרחש. יכוי שיא זבר - מראות" שי "היכי היא .הקבוצה טצמס.

 יטקב כאשר ,15 בפגישה התרחש כזה תהייך קבוצתי. טיפוי במסגרת

 נסטר אייו פנה וששון במשפחתו, התנהגותו וטי יאשתו יחסו טי סיפר

 ששון זה שברגט זומה טוטה?". שאתה מבין יא אתה ששון, "אבי ואמר:
 את ויראות חיקו טי אחריות יקבי היה ויכוי כבמראה, ביטקב השתמש

 טי יהתאבי יהתחיי ואף אשמה יחוש יטקב, שי בסיפורו טצמו השתקפות

שאבזה. שיו משפחתו

 הסיום שיב החי יותר, ואינטימית בטוחה קבוצתית אווירה שי התהוותה טס

 המשתתפים שונות. בצורות והתבטא באוויר מורגש יהיות הצפויה והפרזה

 יהגיט כזי טושים שהם במאמצים ושיתפו טבורם הקבוצה חשיבות טי זיברו

 החברים .٧הקי שי הפגרה יתקופת מתוכנן היה הקבוצה סיום ימפגשיס.

 טי ישמירה אפשריות זרכים טי ביניהם זיברו יהמשיך, רצון ביטאו בקבוצה

 הסיום שי הקביה טס הצורך. במיזת איינו יפנות באפשרות והתטניינו קשר,
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 הגיב אהרון מהחברים: חלק אצל חסוימוח רגרסיות התרחשו "מו, וההשלמה

 התהליך של חחזש רכה٧ה "שה פרוזתו. 0٧ אירו" "ל ובהתלהמות בס״רה

 להקשיב והתקשה דיכוסומית תפיסה וביסא חזר ההנחיה. ושל הקבוצתי

 הצסרפו וששון אלכס אהרון, בזרכו. אחז כל הגיבו הקבוצה חברי לסביבה.

 ההישגים את ביסאו ואלון אור מיכאל. ואילו הממסז, כלפי להאשמותיו

 זרך אהרון של לרגרסיה אמפסיה חוסר גילו אך בקבוצה שלהם האישיים

מתבונן. ונותר להגיב מי״ס כזרכו, י״קב, הישגיו. הנמכת

 לשקף המתקרב, לסיום הנסיגה את לקשר היה הזה, בשלב תפקיזנו,
 הצורך ו״ל הושגו, לא ש״ז״ן הזברים "ל וההחמצה הצ״ר תחושת את

 כזה מוזלינג כי היא תקוותנו "מם. ולהשלים כמנחים במגבלותינו להכיר

 בחוסר ההיכרות את המכילה הזפרסיבית, לפאזה ל״בור לקבוצה מסיי"
ובנו. בקבוצה המושלמות

 הפתוחה. הקבוצה של הססינג את מחזש לשקול יש ההמשך, לגבי
 התפתחות את "יכב החברים, רוב "בור מזי פרוץ היה זה מבנה לה״רכתנו,

 לראות שניתן כפי ה״בוזה. שלב את משמ״ותי באופן וקיצר הקבוצה
 קצב אך משמ״ותי היה "בורם התהליך החברים. של האישיים מהסיכומים

 כי בתחושה אנו התהליך. ברציפות חיבלה הקרוב הסיום "ל כשהיזי״ה מזי,

 להגי" הוותיקים לגברים יאפשר נוספת "בוזה בשנת התהליך של המשכו

 כזה המשך אס שבזמנה. ופרזה אישית זיפרנציאציה של ולשלב לבשלות
 חזשיס, חברים חמישה־שישה ולצרף הקייס את להרחיב נשאף יאושר,

זו-ססרי. באופן החזשיס ואת הוותיקים את שיאתגר בזיון ולשלבם
ות

פח
ש

מ
 

בר
מע

ב
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 הורים קבוצות
בכרמיאל בגירושין

 גל נזי-טל רוטשילז. זבורה גגור, גיל
שורצגלם וטט״ט׳

 בתהליכי הנמצאים - ונשים נברים - מעורבת הורים קבוצת נצינ זה במאמר

 שישה מחזור בכל מחזורים, בשני התקיימה הקבוצה אותם. שס״מו או נירושין

 משתי באחת להשתתף הוצע הפרוזים הזונ בני לשני וחצי. שעה בני מפגשים

כלל. השתתפו לא לשעבר זוגם שבני כאלה והיו הקבוצות,

 רוטשילז זבורה סוציאליות: עובזות חיצוניות, מנחות שתי הנחו הקבוצה את

 שוורצגלס וסס״ס׳ ונוער( )ילז גנור גיל ביוזמת הוקמה הקבוצה גל. ומי-טל

 במשפחה לטיפול במרכז סוציאליים עובזיס משפחתית(, )מטפלת

 ההכנות במסגרת המפגשים. לאורך המנחות את והזריכו שליוו בכרמיאל,

בתחום. העוסקת חיצונית מזריכה עם מפגש התק״ם לקבוצה
 לטיפול המרכז במבנה הערב, בשעות ,2004 באוקטובר התקיימו המפגשים

מפגשים. שישה של סזרה עבור ny 120 שילם משתתף כל במשפחה.

I הקבוצה להקמת ונל٠הרצ

 נזקים האפשר, ככל למזער או למנוע, מהרצו, נבע הקבוצה להקמת ١הרעיו

 המאבק בזירת הנתונים לילזיהם, גירושין בהליכי הנמצאים הורים שגורמים

ביניהם. והמתיש הממושך
 האפשרי, הנזק את להורים להבהיר היה הקבוצה הקמת שמאחורי הרציונל

 להיות כהורים, עליהם, כמה עז בפניהם ולהזגיש לילזיהם, להיגרם שעלול

 מזובר הילזים. על להשפיע העלולים ביניהם ממאבקים ולהימנע לכך מוזעים

 הפרזה, לעשות המשתתפים את ללמז שמטרתה פסיכו-חינוכית בקבוצה

המשותפת. ההורות לבין שהסתיימה הזוגיות בין ׳לזיהם, למען
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I המשתתפים גיוס ותהליך היעד קהי

 זין לסדרי ז٧0 פקיזת ال□ בקשר שהיו הורים □אזר □ודון נבחרו המשתתפים

 בהסכמתם. למנחות נמסרו פרסיהם במשפחה. לסיפול במרכז מסופלים ו/או

 לשיחת סלפונית הוזמנו כולם מועמזים. שמות 29 היו המקורית ברשימה

 ולמפנשים מועמזים, 17 לשיחה הביעו מהם המנחות. ال□ אישית היכרות

 להשתתף(. שלא בחרו )שלושה משתתפים 1 4 הכול בסך הביעו הקבוצתיים

 מבחירה פרש )אחז שישה וסיימו משתתפים שבעה החלו ן1הראש במחזור
 וס״מו משתתפים שבעה החלו השני במחזור הראשון(. המפגש לאחר

 נסיבות בשל מהם שנ״ם הראשון: המפגש לאחר נשרו )שלושה ארבעה

מבחירה(. פרש ואחז חיצוניות

המפגשים תוכן

 סוגיות והעלאת ציפיות תיאום קבוצתי. חוזה )תרגיל(, היכרות ן:1ראש מפגש

וגירושין. הורות לנושא בהקשר

 בעזרת משתתף, כל של חווייתי תרגיל זרך מוזעת הורות שני: מפגש

 לשנות( רוצה שה״ת׳ ותכונות כהורה שלי חיוביות )תכונות סיפול״ם קלפים
בקבוצה. ושיתוף

 מצז ת1וזילמ סיסואציות הבאת קונפליקס. במצבי הורות שלישי: מפגש

תפקיזים. משחקי1 ׳לזיהם, עם היומיום מם" המשתתפים

 ׳לזיהם, של ו/או שלהם לכעסים המשתתפים חיבור כעסים. רביעי: מפגש

 על להגן לאחריותם התייחסות לתגובותיהם, האישית מוזעותם העלאת תוך

האחר. ההורה עם לקונפליקס הכנסתם את ולמנוע ׳לזיהם,

 באמצעות וקבוצתית אישית עבוזה המשך. - כעסים חמישי: מפגש

הורה(. - הורה ילז, - )הורה תפקיזים ומשחק הרגשות" "בקבוק

 "קיבל" מה כתב המנחות( )כולל משתתף כל ופרזה. סיכום שישי: מפגש
 כציזה להם "לתת" רוצה היה ומה האחרים מהמשתתפים אחז מכל

 כל זבר׳ אוגזו שבתוכה חוברת המפגש בסיום קיבל משתתף כל לזרך.
אליו. המשתתפים

בנושא. העוסק כתוב חומר למשתתפים חולק המפגשים במהלך
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הקבוצה התפתחות ا

 המפגשים )במהלך בין־איש״ם קשרים והמפםחו הלכו הקבוצה חברי בין

 בסירה "כולמ של חחושה על זיברו המשחתפים החופשי(. ובזמנם

 של הקשומ בחוויוח באמת לחלוק אפשר שבו היחיז המקום ושזהו אחח",

פרוז. כהורה ההתמוזזות

 האינסימיוז, האווירה אוז המשתתפים הזנישו הקבוצה של המחזורים בשני

 )השילוב הקבוצה משתתפי של ההטרוגני ההרכב עובזת שנוצרה. הפתוחה

 לבין ٠ללא-משמורנים משמורנים בין שונים. בגילאים וגברים נשים בין

 להבנה רבות תרמה הפירוז(. בתהליך שונים בשלבים שנמצאים משתתפים

 עם המשתתף. נמצא שבו השלב של האישית להבנה וגם האחר" "הצז של

 המוזעות את לראות יכולנו לעתיז. ומבט לאחור מבט של פרספקטיבה

 בקבוצה שרכשו החזשות התובנות ואת המשתתפים של המתפתחת

 שתיארו משתתפים היו האחר. ההורה לגבי והן עצמם לגבי הן כהורים,

 להם סייעו המפגשים הקבוצה. בעקבות האחר להורה ביחסם שחל שינוי

 בעצם ובכך יותר. ומבינה שונה ראייה מזווית האחר ההורה את לראות
 משתתפים היו במקביל כלפיו. האימפולסיביות התגובות את ולמתן להרפות

 "לחנך" לנסות ולא שלהם. התנהגותם על אחריות לקחת עליהם כי שהבינו

 יכלו התפקיזים משחקי באמצעות כך. על נוסף האחר. ההורה את ולשנות
 של הכואבים ולמקומות הרגשיים לצרכים אחז, מצז להתחבר, המשתתפים

הורית. ולסמכות גבולות להצבת שלהם לנזקקות אחר ומצז ׳לזיהם,

ומסקנות ?"קמים

 הפסקה(. )ללא הראשון המחזור סיום עם ברצף התקיים השני המחזור .1

 הנאשון מהמחזור הפרזה תהליך את להשלים הקשתה זו עובזה בזיעבז.

 תכנים עם בקבוצה שמזובר משום השני. המחזור לקראת כוחות ולחזש

כוחות. חיזוש לצורך אתנחתא לאפשר חשוב וכבזים, טעונים

 ותחושה המפגשים להמשכיות רצון המשתתפים הביעו המחזורים בשני .2
בתהליך. להמשיך שאפשר

 לפני שהיה הרווחה, מערכת כלפי ביחס המשתתפים של בשינוי הבחנו .3
עוין. יחס הקבוצה
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 לקבוצת פסיכם־רמה
 באום משמורגיות אימהות

אל-פמם

פא״זה יאגיגה ١בורהא ניבאוין

והמאפיינים היעד אוכלוסיית

 עקרות אחת מלבד כולן ;81־4 בני לילזים 47־29 בנות משמורניות אימהות

הרווחה. ללשכת מוכרות כולן שנים: לחמש שנה בין גרושות בית:

הגיוס תהליך

 את הנשים בפני הצגנו בהתחלה הקבוצה. של הגיוס בתהליך קושי היה

 הנראה, ככל אבל מרכזי, כנושא האבות לבין ׳לזיהן בין הקשר חשיבות

 שזו "תכן האב. לחזקת יועברו שילזיהן ופחז מצזן חשזנות עורר הזבר

 המפגש להיות אמור שהיה למפגש, נשים שתי רק הופיעו שבגללה הסיבה

 חז- נושא רכזת פאיזה, מחאנינה הסוציאלית העובזת כך, עקב הראשון.
 המועמזות, עם פרסניות שיחות יזמה אל-פחם, אום הרווחה בלשכת הוריות

 הנשים הפסיכוזרמה: באמצעות תמיכה כקבוצת הקבוצה את להן והציגה

 והקבוצה ולילזיהן, לח״הן הנוגעים והבעייתיים המלחיצים הנושאים את יעלו

 חופש ענ״ן את הזגישה היא אלו. בעיות עם ההתמוזזות בזרכי תזון

 איום, עליהן שאין הבינו שהנשים לאחר רק הקבוצה. בשיתוף הבחירה

הראשון. במפגש מלאה נוכחות וה״תה במפגשים, התחלנו
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המשתתסית מספר ا

 והצטרפו מהן שלוש פרשו )٧הרבי המפגש ז٧ גשים. 13 בקבוצה היו תחילה

 מתמשכת, מחלה עקב אחת אישיות: היו הפרישה סיבות חזשות. שלוש

 שמונה כ׳ לצ״ן יש חזש. עבוזה מקוס מצאה ואחרת לבעלה. חזרה אחת

מפגש. מאף נעדרו לא מהנשיס

I ותדירותם המפגשים היקף

 3/5/04ב- הראשון שעת״ס. מפגש כל בשבוע, פעס מפגשים עשרה נערכו

.5/7/04ב- והאחרון

במפגשים האווירה י

 השלישי מהמפגש החל כיבוז. פאיזה הכינה הראשונים המפגשים בשני
 במפגשים ולמקום. לקבוצה ש״כות להרגיש והתחילו לכך זאגו עצמן הנשים

 בעיר למסעזה נכנסנו הקבוצה סיום לאחר מאוז. ומהנה נעימה אווירה ה״תה

 שביעות והביעו מאוז נהנו הנשים לכן. קוזם מעולם עשו לא שהנשים זבר -
 את להמשיך רעיון ועלה קשר, זף העברנו בקבוצה. מהשתתפותן רצון

בעצמן. המפגשים

I הקביצה ת٠٠הנח

 ובשיתוף בליווי בזרמה, מספל תואר בעל שר״ז׳, בורהאן הנחה הקבוצה את

 ועבוזה פרויקטים המפעילה פאיזה, ממאג־נה הסוציאלית העובזת עם
חז-הוריות. לנשים קבוצתית
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 בקבוצה שהועלו העיקריות הבעיות
 וילזיהן חז-הוריות אימהות ל^ב׳

הערבי במנזר
 אצל לגירושין בתגובה התגרשו בקבוצה תהנשים מחצית חילופין: משוא׳ .1

רגילה. כמשפחה חיו והם בזוגיות בעיות היו שלא אף הצזזים. אחז

 חז-הוריות נשים של במעמזן שחלה ההתקזמות למרות סטיגמה: .2

 עז״ן כאלה. מנשים פניות יותר מקבלות הרווחה שלשכות ואף בקהילה,

 לנשים יחסית אותן ומגבילה מאוז עליהן המקשה סטיגמה עליהן מוזבקת
וכוי. בילוי לבז, יציאה כגון בעניינים נשואות

 עצום קושי על הצביעו הנשים רוב הילזים: אצל התנהגות בעיות .3

 60% הגירושין. עם ולהתמוזז החזש מעמזן את לקבל ׳לזיהן אצל

 שנאה חשים שהם האבות, עם קשר אין שלילזיהן זיווחו מהמשתתפות

 הילזים במחברת. בכתיבה האבות שמות את משמיטים ואפילו כלפיהם

 הבנות אחת בזיזות. לחוש ונוטים חברתיות בפעילויות מתעניינים לא

פנים. כיסוי עם ללכת החליטה

 40%כ- המורחבת: המשפחה מצז יתר ת1והתערב בזיור בעיות .4

 מאוז שמזמין זבר ׳לזיהן, עם שלהן ההורים בבית גרות מהמשתתפות

 חוסר מרגישות הנשים המורחבת. המשפחה מצז בח״הן יתר התערבות
 נפשי ٧ללח גורס הזבר הילזים. חינוך לגבי גם בהחלטותיהן, עצמאות

בלימוזים. ולקשיים למקום ש״כות חוסר לתחושת הילזים, אצל

 ח״ם מאוז, קשה כלכלית מצוקה על הצביעו כולן כלכלית: מצוקה .5
בבית. בסיסי בציוז ומחסור העוני לקו מתחת

המשתתפות ציפיות
 ולקבל ומהמנחה, הסוציאלית מהעובזת נפשית תמיכה לקבל ציפו הנשים

היומיומיות. בעיותיהן עם להתמוזז וכלים מענה

בקבוצה: המשתתפות מהנשים כמה שאמרו זבו־ים להלן
 ל׳ שור/ רוצה אני שלי. הבעיר, את להשמיע דק באר, לא "אני

הבעי/תהי/מי/מי/ת". עס להתמ/ז־ז
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 נרגיש ٧٨׳ שרם לרו חשוב בילדים. רק ז,7٧י^ לא שהדיו] מצפה ארי”

 ״׳.الال) דברים ٠דנר٠ר ל׳ שחסרים חררישה ארי הדיו]. ובחרכז חסופלות

 הרגשוח או לשעבר בעלי ׳٥כ) שלי ברנשוח רק אתעסק שלא כך

הילדים" של

חדש". משהו לשמוע בארו הרשים, ״٨׳ רק לשמוע בארו לא "ארחם

 וברגשות הילדים ך٧שא"׳٧נ ש)׳ בח״ם דברים בהרבה מתלבסת ארי”

זה". עם להתמודד )י שתעזרו ומצפה לשעבר, הבעל כלפי ש)׳

 לחצים מול מתמודדת וארי מוצדקת, לא מסיבה אותי עזב "دال)׳
 ׳الد، שר׳פג׳ש،" ٠د0ال٧ ٧٨׳ הילדים. ש) התרהגות ،دال׳،״ אדירים
נ״،כי". ש׳ש מהלחץ ،)ר,ש״״רר ר׳גפש׳ الد׳״ ال״ )שפר

 שררפש פזי בפז׳ש،". ש״״שין־ "،נר, נ،צר,,7 שתצמח ٠״الפר "الز׳

ז،". د،الدا,7) ש״פ״ ושארי ٧) שדואגים

0٠ותהמש٠9٠צ
 nun שהנשים בבעיות הקבוצה שיתוף ונשיים, ותכנים נושאים יבוז٧ .1

 זו. )ציפ״ה רבה היענות ה״תה בקבוצה האחרות. ש) )בעיות והקשבה

 )הן: שמפריעים רבים נושאים ע) זיברו הנשים )ציפ״תן. זהה שה״תה

 תחי)ה .’וכו )שעבר הבע) כ)פי היחס ססינמה, הי)זים. חינוך בעיות

 בפנישות אך חוות שהן בבעיות הקבוצה שיתוף בחיזת בעיה )נו ה״תה

שינוי. חשנו הבאות

 )פחות שינוי, ראינו זה בתחום .٧ה)ח מצבי עם )התמוזזות כ)ים הקנ״ת .2

 פסימיות יותר "ה״נו אמרו: רבות נשים )בעיותיהן. המוזעות ברמת

 מופנמת שה״תה אישה כוח". יותר )מ שיש מרנישות אנו ועכשיו
 שאני 01׳ "באותו אמרה: המפגשים. במה)ך ונפתחה הראשונים במפגשים

 רגועה יותר את )מה הי)זיס. אות׳ שוא)יס המפגש, )אחר הביתה חוזרת

 מרגישה ושהיא מהקבוצה, תמיכה קיב)ה שהיא מראה הזבר היום?".
עצמה. עם סוב יותר
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 זו ציפייה המנחים. כלפינו הקבוצה חברות מצז אמון תחושת ביסוס .3

המפנשיס. במהלך מומשה

 בפני הצהרנו הראשונה בפנישה כבר הנני. וכבוז בזמן למפגשים התנה .4

 מצפים אנו כי אמרנו וז٧ למפגשים. בזמן ٧להגי מהן מצפים אנו כי הנשים

 מספרות. שהן מה עם רע ירגישו שלא כזי זו של כבוזה על זו לשמור מהן

 רובן הקבוצה שחברות לציין יש זו. ציפייה השגנו לא המפגשים בתחילת

 האחרות לזברי להתייחס נהגה למשל, הנשים. אחת נמוכה. השכלה בעלות

 זבריה את לומר אחרת זרך לה והצענו בנושא התערבנו ביקורתי. באופן

מומשה. זו וציפייה שינוי שהרגשנו עז ושוב שוב מזרנו לפגוע. בלי
 הורגש ששיאה השלישי, מהמפגש רגשת1מ התפתחות הייתה להערכתנו,

 כתובות ביניהן החליפו והן הנשים, בין חם קשר נוצר האחרון. במפגש

 והאווירה ועוזר, תומך ויותר שיפוסי פחות היה הזיון כיוון סלפון. ומספרי
ויזיזותית. נעימה פתוחה. יותר הרבה הייתה

 לבעל והיחס הילזים עם התקשורת לשיפור כלים להקנות לציפייה באשר

 והערכת ציפיות לבזיקת שאלונים להעביר אמורים היינו לזעתנו לשעבר,

 מצריך הזבר ומייזי. מוחלס באופן התוצאות את לחזוז קשה התוצאות.

יותר. מהימנות יהיו שתוצאותיו כזי יותר ומחושך עמוק מעקב

 למשל. מסוים. שינוי המילולית, ברמה לפחות חשנו, זברים בכמה זאת. עם
 השתמשו לשעבר. הבעל כלפי כעס הנשים הפגינו הראשונות בפגישות

 התברר בקבוצה. זה נושא על ולזבר לזכור וסירבו חזקים, הכחשה במנגנוני

 יותר האמיתי הכעס את הסתיר בהתחלה שהופגן הכעס שרוב ולנו להן

 אפשר איו ולשאול להתעניין התחילו הן וגיזולס. הילזים חינוך בנושא שלהן

 התפתחות רואים אנו בכך האב. של והמעורבות הפעולה שיתוף את להשיג

 האב בתפקיז הכרה של למצב חוחלסת התכחשות של ממצב משמעותית

ולזין. לבין בינו הקשר ובחשיבות

I הקבוצה תהליך תיאור

 אצל הורגשו הציפיות, ותיאום ההיכרות שלב הראשונים, המפגשים בשלושת

 הקבוצה חברות כלפי אמון וחוסר חשזנות פחז. בושה, של תחושות הנשים

 קשים, רגשות על לספר שלא בחרו רובן וכגבר(. זר )כאזם המנחה וכלפי

290



 להתגונן וניסו מתחכמות תשובות נו٧ הן חייהן. סיפוב الال פרסים IN כישלונות

 בתשפחות שקיימות לאלה הזומות שכיחות כבעיות בעיותיהן תN ולהציג

 מצבן الال וזיבבו יותב מעט אמיצות היו חלקן גבב. יש שבהן "בגילות",

הן. גם בגשותיהן את לבטא לאחבות עזרו וכך האמיתי,

 הן הקבוצה. חברות בין ביחס גם שיפור הטתמן השלישי המפגש אחרי

 מאז ובמגחים. בקבוצה אמון והביעו זומות, מבעיות טובלות שהן הרגישו

 זינמיקה והתפתחה האמיתיים. הרגשות בהצגת מעורבות יותר הנשים גילו

קבוצתית.

 יותר סיפרו הנשים הרגשות. בהבעת על״ה ניכרה הרביעי המפגש אחרי

 תיארו ׳לזיהן, עם והתקשורת הקשר הכלכלי, המצב כמו קשות, בעיות על

 לתת באפשרותה ה״תה לא למשל, הנשים, אחת זוגמאות. והביאו פרטים

 לבית אותו כששלחה באוכל אותו לצ״ז לא ואפילו כיס זמי שלה לילז

הספר.

 הקפיזו הן הנשים. בין היחסים התחזקות ניכרה והשביעית השישית בפגישה

 פתוחים זיונים ניהלו לזו, זו קשובות יותר היו בהתלהבות, והגיעו בזמן לבוא

 חזקות, פחות לנשים פתרונות הציעו חזקות נשים בזו: זו ותמכו נחשפו יותר,

האחרות. הנשים של מבעיות למזו כ׳ שזיווח! והיו

 במשפחות הקושי הורגש - האם עם והקשר וגיזולם הילזים חינוך בעניין
 הילזים, על הגירושין של העמוקה ההשפעה את ראו לא הנשים החז-הוריות.

 כתגובה החריגה, התנהגותו את ולשקף הילז את להבליט הזיונים תרמו וכך

 את הבינו שלא הוזו וחלקן ילזיהן, את להבין הזזמגות להן ניתנה לגירושין.

כעס. כלפיהם מבטאות והיו לגירושין, בקשר התנהגותם
 שהן הרגשנו הסיום. לשלב הנשים את להכין התחלנו האחרונות בפגישות

 ושאלו הקבוצה, חברות בין הקרבה מיזת את הביעו הן זה, בשלב מתעסקות
הסיום. על רבות שאלות

I המפגש*ס תיאור

והיכרות חוזה :1 מפגש
 על להתגבר ניתן ואס לקבוצה, לכאן לבוא הקושי על מכוונות שאלות ٠

בקבוצה. זה קושי
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 כבוז הקבוצה: חברות בין סחיות שתיבת כללים: של חשיבותם על זיון ٠

 קבלת תסוים; סזר לפי וזיון הרשות להביע שרוצה לחי ואהזה הזזי

 הן שבו למצב ורם הקבוצה חברות של לשורי בבוז של יחם ומתן האחר

 הזבר כי מפרש לכל לבוא והתחייבות בזמן למפרשים הרעה רחצאות;

לקבוצה. חשוב

 הסוציאלית, חהעובזת מהמנחה, בקבוצה הנשים של ציפיות קבלת ٠

כולה. מהקבוצה ובכלל הקבוצה מחברות

 מן שלנו הציפיות וסיכום בחוזה החשובים והזברים שלנו החסרות סיכום ٠
המפרשים. ומן הקבוצה

3-1 2 מפרשים

 הקשיים עם בהתמוזזות הכישורים שיפור בנושא זנו השנייה בפרישה

 השאלות: נזונו במפרש ועוז. כלכליים ררשיים. קשיים - חז-הורית במשפחה

 של הררשה האם חייו? על משפיעים לך שהיו הנישואין חיי לזעתך האם

 בחיים? מסוימות החלטות בקבלת לך מפריעה ואכזבה כישלון פספוס,

 עבוזה מקומות הציעו ואף ולחשיבותו. העבוזה לנושא שהתייחסו נשים היו

לאחרות.

 הקבוצה של חשיבותה את להפנים הנשים התחילו כבר השלישי במפרש

 שונים. חשיבה כאפיקי והשונות הזומות הבעיות ובהשוואת הזזית בעזרה

 הסרור, הבית ממערל ויציאתן הנשים היפתחות של בחשיבות זנה בקבוצה

העבר. מן והפחז ההסתרבות

4 מפגש

 בעקבות היומיום. בחיי ולהצלחה לתכנון המוטיבציה הרברת לנושא התייחסנו

 להראות בו להשתמש ורצינו לחשיבה, רב חומר לנו היה הקוזמות הפרישות

הנשים. בחיי יותר ועוצמתי אופטימי כיוון

5 מפגש

 הבעת של סבב נערך הנשים, כלפי החברה של היחס סביב זיון התנהל

 קושי החוצה, לצאת קושי - בהן נתקלות שהן יומיומיות בעיות על זעות

 בזכוכית אותן ובוחנת אותן מבקרת הסביבה שמחה: ולהרגיש יפה להתלבש

מרזלת.
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 שהחברה מה כל את שות٧ל המתנגזות שומת מזות٧ ו٧נשמ בקבוצה

 לא לחצים ולאילו לחברה להישמע צריך כמה עז זיון נערך מהן. מצפה

 לפאניקה להיכנס לא מהבית, לצאת שצריך ברור היה לכולס להיכנע. צריו

 לפרנס, )לעבוז, המשפחה עתיז בניית של במשימה ולזבוק מהחברה,

 שלהן הבעיות את לפתור צריכות עצמן שהן משוס וכן'(, הילזים עס לצאת

 בהתקבלות רבה חשיבות הנשיס ראו זאת, בכל להן. יעזור לא אחז ואף

ננזה. ולא עמה ובהליכה בחברה

6 מפרש

 איך לראות חשוב היה הקוזמיס. בנושאים שעלה ממה הבית: נושא עיבוז

 הבית את מקבלות הן האם החזשה: במשפחה חייהן את רואות הנשים

 עכשיו, הבית משמעות מה עליהן? נכפה שזה מרגישות או בו, ומסתזרות

 מתאבת את איך קוזם? בו שחיית הבית כלפי הרגשת איך הפרזה? אחרי

עכשיו? נמצאת את שבו בבית שלך הסובים החיים את

 את לבנות האפשר ככל מהנשים לזרוש ניסינו העתיז, של הבית שאלת בצז

החזש. ביתן בתוך החלום ואת החזון

7 מפגש

 נתבקשו האימהות חז-הורית. במשפחה לילזים האימהות יחס על זיון

 למשבר. זוגמה ולהביא הגירושין אחרי הילז עם משבר או מסוים מצב לבחור

 היית איך השאלות: נשאלו זעתם. את וחיוו לסיפור התייחסו המשתתפים

למשבר? כפתרון מציעה היית מה סיסואציה? באותה מגיבה
 לאימהות ׳לזים בין האפשריים המשבר מצבי את המנחה סיכם המפגש בסוף

הילזיס. של הרגשיים לצרכים היחס עניין והוזגש הגירושין, בעקבות

8 מפגש

 הילזים של הבגשיים הנפשיים לצרכים התייחסנו הקוזס למפגש בהמשך

 בעזרת שוב הצרכים לגבי למסקנות להגיע ניסינו החז-הוריות. במשפחות

 שלהן מהחיים זוגמאות הרבה הביאו הנשים הנשים. של אמיתיים סיפורים

הללו. הצרכים על לענות איך וחשיבה זיון וניהלו
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9 מפגש

 האחר. ההורה עם הקשר את לשפר במטרה - תיז٧ב לבעל היחס על זיברנו

 הבעלים כלפי כעסן אמ לפרוק הנשיס פסו הקודמים מהמפגשים בכמה

 לשיתוף בקשר יותר עמוקות מסקנות יסיקו שהן רצינו זה ובמפגש לשעבר,

 להמשיף חשיבות יש האס מכוונת שאלה העלינו האחר. ההורה עם הפעולה

 מכירות שהן אמרו וחלקן זעמן את שוב פרקו חלקן האחר? ההורה עם בקשר

שלעבר. מהבעל רצון אי-שביעות הרגישו כולן בחשיבותו.

 שיש הסכימו ורובן ההורים. שני בין בקשר הילזים של רצונם על זיון ניהלנו
הילזים. עבור זה לקשר חשיבות

10 מפגש

 התהליך לגבי הנשים רגשות את לשקף כזי לסיכום מכוונות שאלות הצגנו
 לתת חשוב היה בהזרגה. שהתחיל התהליך סיום ולהפנמת שעברו, הקבוצתי

 תרמה במה לי? נתן זה מה הרגשה? ובאיזו מסיימת אני איך לזבר: במה להן

העתיז. לגבי רעיונותיהן את ולשמוע הקבוצה? לי
שניתנו: הרבות התשובות מן כמה להלן

 תר 1• פניש/ת אל, הקמצה. לפני מאשר סוב ׳,ונר מרנישה "אני
 לע׳מק, בנ, שמתענ״נ׳ח הרנשנ, כאן ,קייסמת. סיולים מאשר מש,ב,ונ

ומה". ס,נ٠מר פניש,ונ עת רוצה ר,״וני

הראשונה: הפגישה אחרי אחרת, אישה
 אני עכשי, אבל הקב,צה, ממבר,ונ פמרוני כ׳ להמשיך רציתי "לא

 מסוגלת ,אני מהחברה, לפמר פמ,ת כ,ח ל׳ גתן ז,,קא שזה מרנישה

 הרנשת על הקלה ב,צה,7ה אמר,ת. בקב,צ,ת חברה י,ת٠לר עכשי,
הרנשתהבזיז,ת". ,על ,הב״שמת הפחז

 מרנישה אני הי׳ח בע׳,תאישי،ת. ,להעל,ת לספר התביישתי "בהתחלה

חשזמת". ללא הקב,צה בת,ך הנשיח שאר את לשתף יכ,לה שאני

 ב׳ננ, ,נ,צר השניה את אחת כיר٠לר לנ, עזרד, ז, שקב׳צה ח,שבת "אני

 ,נקבל ר׳שנר, במשך ,ניפנש שנמשיך חש,ב להפסיק. חבל ט,ב. קשר
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 שאני מרגישה ,א] לי. נחוץ שד׳יד, הילדים,דבר חינוך בנושא גם הדרכה

הילדים". טם בטיות /בכתרו ,״דד׳ צריכה עז״/

 א׳] ם1וכםנ ׳וחיות נבע׳،ת ע״،ס،ת כשאנו נ״י׳״ז לדד, לא "ד׳רדשנ،

 אשחח הקבוצה. תנר״ז מצד שנת,7 אוק ד׳״תר׳ אותנו. שישמע ׳0

 "،זד׳ אני , 0ש،בי,7 ״^،ז ،ר,׳، ٧נ ״״כ، המנחים גם ש،נ. א،ת/ לדא،ת

לכולם".

 נע׳״ז על ש״עת׳ ל׳לז׳ס, שר,7נ של׳ ר,נע׳،ת על ז׳נרת׳ "לראשעד,

ע،ז". לש״،ע צריכה ואני ז،״،ת,

 שר,7 ל״של מסוימים, ٥זבר׳ על לזנד יכ،לר׳ שאני ٥ז,،7 חשבתי "ל^

 על ،לזנד לש״׳ע פת،״ר, עצמי ״-٨׳ ר،אד, ׳״זר אני ר׳אד. עס ד׳ילזיס

נ،שאד,זר׳".٠ר
 של ל״שרז ٥ר،ני,7 ،׳،)זר נ״נרר׳ 0נל׳,،7" ׳،רזר ע^״ר، ״٨׳ "ר׳ררש״

שלי". ר׳עצת׳ ר,ז׳"،׳ לד׳על،דז שגרם ר׳ע׳ד״ר,.זנד

 ל״ררז׳ גם ב،צד׳,7،ב לשענר נעל׳ על כטס פח،ת "רנ׳שר, "אני

 לד׳٨כ׳ מכגשים טושים ٨ל׳ ל״ר, של׳. הילדים עס ט،נ ׳،רזד לד׳רז״׳זז

 ר׳ילז׳ס של שד,7ד׳ "ש׳נ،רז את להבי] צריכים גם שד׳ס לגברים, גם

איתס?".

 עאדל מר הרווחה. לשכת תנהל תפי ס׳כות זבדי ואתרו התפנש בסוף

 הוגש תכן לאחו פאיזה. הסוציאלית והעוברת בורהא, התנתה אגבאריה,

תהנשיס. ונפרזנו כיבונ
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 רוירגות ת1איכוה7 קבוצה
אל-כרמל בזליית

י٦ו’ח פאדיה

הועד אוכלוסיית

 לשירותים במחלקה הממופלים לילזים חובמת אימהות כללה הקבוצה
 בהסזבי בעיות בקע על קשב, במרכז או כרמל. בזלית-אל חברתיים

 כז׳ למיזה תהליך לעבור נכונות שהביעו לאימהות ׳ועזה הקבואה הרא״ה.
הילזים. עם שלהן הקשר את להבריא

הרציונל

 במספר - לכך ובהתאס המתגרשים, בשיעור גיזול חל האחרונות בשנים
 הצורך על מצביעים תיה1השלכ ומורכבות התופעה ממז׳ ה"גרושים". הילזים

 במעבר. במשפחות וילזים הורים היעז: אוכלוסיית של ממוקדת בהתמוזזות

 בסיפול זה, מאמר כתיבת לזמן שקזמו השנתיים ובמיוחז ניסיון, של שנים

 עם בעבוזה מיוחז צורך על הצביעו הקשר, במרכז אלה במשפחות

 בין הרא״ה הסזר׳ בסוגיית משמעות׳ תפקיז הממלאות החורגות, האימהות

הלא-משמורניס. להורים הילזים

הקבוצה מסרות

 המעניק קבוצת׳ תהליך באמצעות שבגירושין הנזק מזעור מסרת-על: .1

במצבן. אחרות נשים מצז תמיכה למשתתפות
ההורות. בתחום הכללית המוזעות העלאת .2

 הורים שבין בקשר בעיות ולפתרון להתמוזזות חזשים כלים הקנ״ת .3
לילזים.
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החלטות. קבלת בתהליך ולהתנסות להתלבט להיעזר, בטוח מקוס מתן .4

 ההוריס עם הילזיח של הראייה הסזרי נושא לנבי ועמזות תפיסות שינוי .5

הלא-משמורניס.

I התכנית הפעלת שלבי
המשפחה עובזות על-יזי היעז לאוכלוסיית הקבוצה שיווק .1

פרטני אינטייק תהליך באמצעות המנחה על-יזי המועמזות גיוס .2

המנחה על-יזי לקבוצה מקזים ניבוש .3

הקבוצה הפעלת .4

והערכה סיכום .5

ומהלכה הקבוצה מבנה ا
 אחת הקשר, במרכז מפגשים עשרה שכללה סגורה קבוצה הייתה הקבוצה

וחצי. שעה למשך הבוקר, בשעות לשבוע
 בטווח להן(. ٧שהוצ מועמזות ו 5 )מתוך נשים שבע השתתפו בקבוצה

 הילזיס של הגילאים טווח שונה. סוציו-אקונומי ממעמז 40-25 הגילאים

 בנוכחות להתמיז התקשו מהנשים כמה שנים. 15-10 היה אלה במשפחות
בקבוצה. צורך שהביעו אף בפגישות

 על המנחה, לבין ובינן עצמן לבין האימהות בין וזו-שיח זיון התקיימו מפגש בכל

 החברתיים. והלחצים הילזים בגיזול הקושי בעיקר היומיומיים, הרלוונטיים הנושאים

המפגש. לנושא והפך משותף מרכזי נושא נבחר אלה נושאים מתוך

 של הפרטניים לצרכים עצמה את והתאימה בגמישות עבזה הקבוצה

 והתגייסו ביניהן תמיכה קשרי בנו זה בתהליך האימהות המשתתפות.

הזזית. לעזרה

הקבוצה הש״ת ا
 אל- זל؛ת קשר ממרכז סוציאלית עובזת תורי, פאזיה הנחו הקבוצה את

 המפגשים ארבעת את חיצונית. מוסמכת הורים מנחת רמזאן, ואזאביל כרמל,

 המפגשים יתר את לבזה. הקשר מרכז עובזת הנחתה הקבוצה של הראשונים
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 את שתיעדה צופה מנחה תפקיז מילאה המרכז ועובזת ההורים, מנחת הנחתה

עתיזי. ולתכנון בתהליו התבוננות לצורך המפנשים מהלך

היעד יית01ל31א לגבי מסקנות
 במיוחז זה, מסוג בקבוצות להשתתף כלל בזרך פנויים אינם הורים .1

הקבוצה. קמה שלמענם ההורים

 ומפרה. סוב היה המעבר תהליך של שונים בשלבים הורים בין השילוב .2
 הזרך. בתחילת לנשים ולעזור לתרום יכלו מתקזמים בשלבים נשים

בעיותיהן. על שונה פרספקסיבה קיבלו הנשים

 התייחסות אפשר מפגש בכל המשתתפות של המצומצם המספר .3

 כל של הצורך על שענה זבר מסוימים, במובנים וסיפולית פרסנית
משתתפת.

I הנופגשיס תיאור

1 מפגש
 ויצירת תקשורת וזפוס׳ עמזות אבחון ציפיות, בירור היכרות, המטרה:
המשותף. סביב לכיזות

 בצורה עצמה את מציגה משתתפת כל שבו היכרות תרגיל האמצעי:

שלה. הציפיות ומה לקבוצה אותה מביא מה היא, מ׳ - חופשית

 המפגש בסוף העולים. לתכנים והמשגה שיקוף לעשות היה המנחה תפקיז
זמנים. לגבי חוזה נערך

2 מפגש
וגיבוש. היכרות המשך המטרה:

 למפגש משותף. נושא ובחירת הקוזם המפגש על משוב פתוח, זיון האמצעי:
 החברות ההתבגרות". בגיל לילז כהורה שלי "ההתמוזזות הנושא נבחר הנוכחי

 מהקבוצה. התייחסות וקיבלו ובהצלחות, בקש״ם אישיות, בחוויות שיתפו

ותומך. בטוח מקום היא שהקבוצה היה המפגש בסוף שהתקבל המשוב

298



3 מפגש
עצמית. ולהערכה לבזיקה כלים הקנ״ת המנירה:

 והצגתם וברצו׳, במצוי ובחולשות, בכוחות עצמית התבוננות האמצעי:

בקבוצה.

4 מפגש
 השינוי. נושא לגבי עמזות ובזיקת עצמית התבוננות ٦המש המטרה:

 להחליף הזזמנות ניתנה משתתפת לכל - התכונות" "חנות תרגיל האמצעי:

 חורגת. כאם לתפקיזה בהקשר רצויה, אחרת, בתכונה ק״מת תכונה

 לגבי אישית מוזעות והעלאת עצמית בזיקה אפשר שהתהליך היה המשוב

הקשר. על והשלכותיהם ק״מים תקשורת זפוס׳ לילזים, הורים בין תקשורת

ההורים מנחת עם ראשון מפגש :5 מפגש
וחוזה היכרות המטרה:

 זוג. וכבת כאם כאישה, חופשית עצמית להצגה לגיטימציה מתן האמצעי:

 לילזים חורגות כאימהות עצמן את להציג בחרו המשתתפות כל התהליך:

 שתספק מהקבוצה שלהן והציפיות הזילמות הקש״ם, על וזיברו מתבגרים,

פתרונות.

6 מפגש
 לתפקיז׳ בהקשר החברה ערכי מול שלי לערכים מוזעות "העלאת המטרה:

חורגת" כאם

 זומים למקומות נחשפה שלה, מהמקום אחת, כל פתוח. זיון האמצעי:

 התייחסה המנחה והתוצאות. התהליך מבחינת להשוואה מקום והיה ושונים,

הק״ם. המאבק בלב הילז של למקום

 עצמית בזיקה של תהליך להתחלת גרם שהמפגש כך על העיז המשוב

בנזון. רבות שאלות ולהעלאת

7 מפגש
 ההתבגרות. בגיל הורים־ילזים תקשורת על מיזע הקנ״ת המטרה:

 במשפחת מתבגרת כ"נערה עצמי להצגת בקלפים שימוש האמצעי:

 בסגנונות וזיון הגיל, של ולמאפיינים לצרכים ההתבגרות, לגיל חיבור המוצא",
זה. בגיל המועזפים הקשר
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8 מפגש
 במשפחה הפירוז משבר מול ההתבגרות משבר الال ٧מיז מתן המטרה:

להתמתזות. כלים והקניית

 נושא ולצרכיו, הילז לטובת הקשורים המושנים בכל זנה המנחה האמצעי:

 לרגשות. לגיטימציה ומתן הקשבה מכילה, תקשורת הכפולה, הנאמנות

 ביותר והקשות הכואבות בנקוזות ٧ונג מאוז, וסוטר זינמי היה המפגש
במעבר. במשפחות

9 מפגש
 الال ٧מיז הקניית הקשבה, ושל כעסים תיעול של לכלים חשיפה המטרה:

סימולציות. באמצעות בהם השימוש ותרגול אלה כלים

10 מפגש
והערכה סיכום המטרה:

 להמחשת ٦כזר התוצאות בין והשוואה קוזמות סימולציות על חזרה האמצעי:

הקבוצה. את ולהעריך לסכם וכזרך המשתתפות שעברו השינויים

והערכתה הקבוצה כוס٠ס

האלה: בתחומים רבות להן תרמה שהקבוצה ציינו המשתתפות

 לילזים, הורים בין התקשורת סגנונות ועל ההתבגרות גיל על מיזע הקניית .1
להתמוזזות. חזשים כלים וקבלת

לחיקוי. ר1ומק שונות התנהגויות בין להשוואה מקום הייתה הקבוצה .2

אישית. ולהכלה לתמיכה מקום שימשה הקבוצה .3
 ספציפיים קשיים עם בהתמוזזות ועזרה פרטני באופן תרמה הקבוצה .4

וקונקרטיים.

 העצמית, המוזעות ולהגברת עצמי על ללמיזה מקום הייתה הקבוצה .5

קיימות. אישיות ותפיסות עמזות לגבי ותהיות שאלות להעלות וגרמה

ות
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 משמורניות גשיס קבוצת
ברסת-נן גירושין במשבר

רמת-גן עיר״ת זין, ?יסזר׳ 0 פקיזת פעל, זעמי

הקדנוה

 שלישית קבוצה ברמת-גן משפחה לחוק׳ ביחיזה נפתחה תשס״ז בשנת

 אימהות ם٧ לעבוז החלטנו שנים ٧אבב לפני גירושין. במשבב נשים של

 בקבוצה העבוזה את מצאנו מתמשך. ניבושין במשבב שנמצאו משמובניות

יעילה. בצובה לבעיות מענה כנותנת

הרציוגל ا

 התמוזזותן את לחלוק נשים לקבוצת לאפשר היה הקבוצה לפתיחת הרציונל
 מקצוע. מאנשי והזרכה מיזע ולקבל בזו זו להיתמך זומים, וקש״ם בעיות עם

 וסייע שונה מפרספקטיבה בעיותיה! את חשף הקבוצה חברות עם המפנש

במצב!. הנשים רוב שחוות אוניברסלי משבר עוברות ה! כ׳ להבין להן

 הנחו הקבוצה את אזם. כוח משאבי מבחינת חסכוני היה הקבוצתי הליווי

 סוציאלית. עובזת - והאחרת קבוצות להנחיית מומחית האחת מנחות: שתי

 משפחתי, ובטיפול נישואין ٧1ב״ע התמחות בעלת זין. לסזר׳ סעז פקיזת

 נשים של קבוצות שתי כן לפני הנחתה קבוצות בהנחיית ההתמחות שלצז

 המנחות בין זה לשילוב ברמת-נן. ביחיזה עבוזתה במסנרת נירושין במשבר

 והכוונה מיזע לצז לקבל, למשתתפות אפשר הוא שכן רבה חשיבות ה״תה

 של פרספקטיבה וכוי. המשפט לבתי הגירושין, לעולם הקשורים מקצועיים
 ללמוז וכך הגירושין, בתחום בעיקר העוסקת סוציאלית, עובזת שאינה מנחה

שונה. מזווית בעיותיהן על
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nun I הקבוצה

 בין שבה היחוזיות ואת הקבוצה את שיווקנו לקבוצה מועמזות לאתה בזי

 לנשים המתייחסים שאלונים לעובזיס והעברנו ברמת-נן, הרווחה אנף עובזי

 לריאיון המתאימות הנשים את הזמנו השאלונים מיון לאחר המועמזות.

 המועמזות של התאמתן בזיקת הייתה הריאיון מסרת המנחות. שתי עם

 וכן משמורנית. אס כמן מראש, שנקבעו קריסריוניס ٦על-סמ לקבוצה

ראשוני. ציפיות תיאום
 לבנות הוחלס ביחיזה, שהונחו קוזמות קבוצות עם בעבוזה הניסיון על-סמך

 מצז הייתה, המסרה וזומיס. שונים מאפיינים יהיו שלחשתתפיה קבוצה

 מענים ולמצוא היריעה את להרחיב מהמשתתפות אחת לכל לאפשר אחז,

 המענים את ולפרוס המשתתפות של עולמן את להעשיר אחר ומצז לקשייה,
ולהתלבסויותיהן. לשאלותיה!

 סווח וזמניות. קבועות - משמורגיות אימהות היו הקבוצה משתתפות כל
 היה הנשים גילאי סווח ההתבגרות. גיל עז שנתיים היה הילזים של הגילאים

 חלקן גרושות, היו מהנשים כמה .50 גיל עז לחייהן המוקזמות העשרים משנות

 משפסי בהליך שנמצאה נשואה לא אם הייתה ואחת גירושין, בתהליך היו

 הרווחה, באגף מוכרות היו הקבוצה משתתפות כל המשותף. ילזס אבי עם

 עובזת חברתה, על-יזי לקבוצה והופנתה העיר תושבת שהייתה אחת, מלבז

באגף. סוציאלית
 שעה בני מפגשים, 15 תקיים הקבוצה כי נקבע הקבוצה חברות עם בחוזה

הצהריים. אחר בשעות לשבוע אחת וחצי,

 פרשה אחת משתתפת נשים. ו2 הגיעו הקבוצה של הראשון למפגש
 באותו בעלה עם גישור בתהליך שהחלה מאחר הראשון המפגש לאחר

 את מפגשים. כמה לאחר פרשו נוספות נשים ושתי נפגשה, שהקבוצה זמן

נשים. תשע סיימו הקבוצה
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I בקבוצה העב״־ה תהליך

 ולתיאום (Setting) הסטינג לקביעת היכרות. לסבב הוקזשו 2-11 מפגשים

 מהנשים אחת כל בו סבב תנשה ההיכרות. תהליך על להקלה ציפיות.

 והמשתתפות שונים, חפצים החזר רצפת על פוזרו בסופו עצמה, את הצינה

אותן. המ״צג ٧חפ לבחור התבקשו

 הציפיות הקבוצה. מן הציפיות בנושא זיון נערך ההיכרות משחק לאחר

 מבנה עם התמוזזות האב, עם הילזים של הקשר נושאים: בכמה התמקזו

 בן עם תקשורת אלימות, עם התמוזזות אבל, כישלון. חזש, משפחתי

 בתהליך "שפיות" על ושמירה התחזקות חזש, זוג בן בחירת לשעבר, הזוג

העצמי. על ועבוזה והבטוח המוכר של ההתפרקות

 הקשור כל על זיברו המשתתפות האימהות. בנושא עסקו 4-1 3 מפגשים

 רוצות היו וכיצז בהווה, אימהותן על במשפחה, השבר לפני האימהי לעולמן

בעתיז. תיראה שהיא

 קשר של ולהשלכות לילזים האב שבין בקשר עסקו 7-1 6 .5 מפגשים

 במפגשים ׳לזיהן. אבי עם שלהן הקשר על והן שלהן ההורות על הן זה,
 מה הילז עבור קובע מ׳ האב, מצז הסתה האלה: בנושאים עסקו אלו

 הגנה איזיאלית, הורות על פנטזיה הביקורים, במהלך עמו יעשה האב

 הקשר הסזר׳ האב, עם שלה בתקשורת האם של אסרטיביות הילז, על

 במפגש האב. צורכי מול הילז לצורכי התייחסות תוך לילזים האב בין
 הרווח מול ההורים בין המאבק של במחיר לזיון היריעה הורחבה השביעי

שבוויתורים.

 בעצמן. לעיסוק בהורות מזיון למעבר המשתתפות בעיזוז עסק 8 מפגש

 בהווה והן הפרזה בשלב הן אותן שהציפו הרגשות על זיברו המשתתפות

 בניסיונותיהן זו את זו ושיתפו הבזיזות בתחושת זנו הן לעצמן. בהקשר

 אזם, וכבני כנשים בעצמן לראשונה נגעו הן זו בפגישה חזש. זוג בן למצוא
זוג. וכבנות כאימהות בעצמן מהעיסוק בנפרז

 נוגעות הן כאשר ,”ה"עצח׳ למישור ההורי מהמישור הנשים עברו 9 במפגש

 בפגישה חזשה. ח״ם לזרך לגיטימציה ומקבלות משפחות של מגוונות בצורות

 מהן הזורש הממסז, מול ת1חו שהן האונים חוסר בתחושת זו את זו שיתפו הן זו

 עם להתמוזז שלהן הקושי את ביסאו הן כן כמו ההוריים. כישוריהן את להוכיח
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 הועמד שלא זבר טוב״ד, כאימהות מפקוזן אמ להוכיח הסעז פקיזות זרישות

המשסט. מערכת מעורבות ועם ٠המשמחה מירוק למני בסמק

 על המשתתסות בין בתחרות התאמ״ן הקוזמים, לממגשים בעגת ו. 0 מפגש

 ובהתחזקות. בשינוי התמקזה הפגישה לזבר. האפשרות ועל בקבואה מקומן

לשעבר. ג1הז בן מול בעיקר

 הנשי> העולם מול הנבר׳ בעולם תן.1בנשי המשתתפות עסקו 11 במפגש

העתיז״ם. זוגן בבני מחפשות שהן בתכונות וזנו

 והקשבה משינוי הפחז - השינוי בתחום התמקזו 13-١ 12 מפגשים
בטן. ולתחושות לאינסטינקטים

 את בזקן הנשים ובפוזה. הקבוצה עבוזת בסיכום עסקו 15-114 מפגשים

 הקבוצה לפני היו שבו המקום של הרצף על שונים לתחומים בהקשר עצמן

 כוחות, אסרטיביות, האלה: הנושאים סביב סיומה, עם כיום, הן והיכן

 עצמאות כללי, מיזע השונים, האבות בין השוואה ההורית, ביכולת ביטחון

והכוונה. ٧"עו תמיכה, התחלקות, הבעל, מול ואסרטיביות

 הראשונים במפגשים שהעלו כפי ציפיותיהן את הנשים בחנו האחוונה בפגישה

 לעבוז להמשיו ברצונן זנו הן התהליך של בסופו בקבוצה. שהושג מה מול

זאת. לממש בכוונתן שבו ובאופן עצמן את ולקזס

01اد0 ا

 אפשר קבוצתית. עבוזה של בכלי שימוש תוך הגירושין בהליך הנשים ליווי

 שלהן התמיכה מערכות ואת ההתנסויות יריעת את להרחיב למשתתפות

 להן ואפשרה אותן חיזקה ההזזית התמיכה הזז״ם. ולימוז שיתוף תוך

 הקלה בקבוצה העבוזה לבז". לא "אני של בתחושה המשבר על להתגבר

 הגזרה תוך עצמן, של יותר טובה היכרות של איש׳ תהליך לעבור עליהן

 תחומים להערכת פתח ופתחה מתמוזזות, הן שעמם הקש״ם של מחוזשת

בעתיז. לעבוז רוצות הן שעליהם

 הילזים גיל מבחינת המשתתפות, גיל מבחינת - הקבוצה של ההטרוגניות

 אחז, מצז מצבן להבנת תרמה - האישי במצבן ההבזלים ומבחינת
 שהעסיקו השונים בנושאים להתמוזזויות כלים של רחב מגוון ולפריסת

אחר. מצז אותן,
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 וכבוז פרגון תמיכר, פתיחות, אינטיחיות, של באווירה אופ״גה הקבוצה

 הן הראשון. החפגש תן החל רצינית בעבוזה החלו התשתתפות הזז״ם.

 ולהיתרם. לתרום ביקורת, לקבל יכולת פלו לנאמר, ראש בכובז התייחסו

 בתהליך אותן וקיזם מפמיקה עבוזה אפשר זו כלפי זו חשו שהן הכבוז

 לאחר נם לזו זו ולס״ע בקשר להיות המשיכו חלקן שעברו. והקבוצתי האישי

הקבוצה. פעילות סיום

 לכישוריהן ביחס הקבוצה חברות מצז והערכה קבלה חשו המנחות

 לתחושתן, ההנחיה. בתחום והן הגירושין בתחום הן המקצועית, ולסמכותן

 הסעז פקיזות עם עבוזתן על השפיע אף בקבוצה הנשים שעברו השינוי

 הזוג׳ הסכסוך פתרון לקראת המשפחות את וקיזם משפחותיהן, את המלוות

וההור׳.

 הפרסג׳ הסיפול מן ׳ופרז בנשים הקבוצתי הסיפול כ׳ היא המנחות המלצת

 פעילותה, סיום לאחר תעבוז, הקבוצה שמנחת מקצועית נכון לא שכן בהן,
זין. לסזר׳ סעז כפקיזת פרסנית, ברמה הקבוצה מחברות אחת עם
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 וגברים גשים קבוצת
בלוז בגירושין

לוז עיריית הרווחה, אגף בונן, גורית

I הקבוצה רציונל

 מתמזת. בעלייה נמצא 12ה- במאה המוזרמת בחברה הגירושין שיעור

 בישראל, האחרומח בשמם בהתמזה עולה המתגרשות המשפחות מספר

 חברתית לבעיה המשפחה התפרקות את והופך המערבי. בעולס גס כמו

(.2002 )ברונשסין, משמעותית

 בזור החז-הורית המשפחה הפכה הגירושין. בשיעור מהעלייה כתוצאה
 זו תופעה החברתי. המף מן לחלק המתועשות. המזינות ברוב האחרון,

 אצל רק ולא כולה, החברה בקרב ומרמטיב״ס ערכ״ס שינויים מחוללת

ז(.99ז )כהן, ישירות בה המעורבים
 היא הפרט. עבור בסיסי השתייכות תא בתרבותנו מהווה הנישואין מערכת

 מגזירה וכן ומוסזיות, כלכליות חברתיות, רגשיות, פונקציות עבורו ממלאת

 של שפירוקה להבין נקל לפיכך תפקוזיו. שלל את רבה. במיזה קובעת, או
 בח״ו וחשובים רבים בתחומים זרסט׳ שינו׳ הפרס לגבי מהווה זו מסגרת

(.1985 ,٧)שוור

 תהליך הוא שהגירושין כך על מצביעים והפרקטיקה המחקרית הספרות

 מתמשך, תהליך זהו רחבות. פסיכו-סוציאליות השלכות בעל משברי

 בקבלת וסיומו בנישואין, רצון שביעות וחוסר מצוקה בתחושת שראשיתו

(.2001 ופינצ׳י, )כהן אליה ובהסתגלות הפרזה

 של חייו מישורי בכל רבים לשינויים גורמים הגירושין כי מציינת (1991) כהן
 הכלכלי. במעמז והחברתית, האישית בזהות היומיומיים, בהרגלים הפרט:

 הזוג בן/בת עם ביחסים המורחבת, המשפחה עם ביחסים המגורים, במקום

 ובני חברים של פוטנציאלית רשת עם ביחסים הוריס־ילזיס, ביחסי לשעבר,

הכוללת. הקהילה ועם זוג
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 זפוסים, נבולות, חוקים. ומשתנים המשפחתי התא מתפרק גירושין בעקבות

 (.2000 )באום, משפחתיים תאים שני ונוצרים תפקיזים, בחלוקת שגרה

 משתנות, פונקציות עם שונה, הורית תת-מערכת נותרת הגירושין לאחר

 בתהליך המרכג״ם הקש״ם אחז הזוגי. הקשר של האינטימיים היחסים ללא

 ובין החזשה ההורות בין הפרזה לערוך בצורך ניכר התפקוז״ם, השינויים

 מתפקיזים בהיפרזות מתנסים זוג בני (.1991 )כהן, הזוגית המערכת

 )באום ההוריים תפקיזיהם של מחזש בנייה בפני ועומזים לזהותם מרכזיים

200.)

 אופי את משנים מבקרים, כהורים ואפילו יחיזים כהורים גרושים, אבות

 תפקיזם את מחזש או לראשונה ולעצב ללמוז עליהם כשלרוב. הורותם,

 ונאלצים לא-משמורנים, הורים של לקטגוריה נכנסים האבות רוב כאבות.

וחברתית. אישית עמימות של בתנאים תפקיזם את מחזש ללמוז

 גג, קורת אותה תחת לגירושין עז שהיו והורה. זוג בן - התפקיזים שני הפרזת

 סיום בו-זמנית: המשכיות ועם סיום עם להתמוזז מההורים, אחז כל מח״בת

 "שותפות - ההוריים הקשרים והמשך הזוגיות", "התרת - הזוגיים היחסים

 אחז והמהווים בעת, בה הפועלים מנוגזים תהליכים של שילוב זהו בהורות".

(.2000 )באום, הגירושין במעבר ביותר הקשים המעברים

 "סגירה" הסופיות. את מסוים במובן חסרים גירושין כ׳ וטוענת, מוסיפה באום
 ממנה, הימנעות או לשעבר הזוג בן/בת עם הרגשית המעורבות של רגשית

 ההורי תפקיזם את ולמלא להמשיך המבקשים לגרושים במיוחר קשות

 אפשרות פותח האחר ההורה עם המפגש שכן שותפות, של מסוימת ברמה

מחזש". ל"תזלוק
 ו/או אמביוולנטיות עם להתמוזז כז׳ גרושים הורים שנוקטים הזרכים אחת

 להתחלף עלולים אלה רגשות מפצה. התנהגות היא ועצב, צער כאב, רגשות

 בת" המתורגמים, אינטרסים של בקונפליקט ולהתבטא כוח" ב"משחק׳

הוריות. של בסוגיות לקונפליקטים היומיום,
 משמעותית מפנה נקוזת בגירושין לראות מציעות (1984) וקלי ולרשט״ן

 הזזמנות לאזם ומציעה המשפחה, בן של הח״ם תחומי כל על המשפיעה

 הקשיים רא״ת ולילזיו. לו הח״ם איכות לשיפור תקווה המכילה שנ״ה

 מנגנוני למצוא ניסיון ליז׳ תביא בפניו, לעמוז שיש כאתגר המתעוררים

(.1987 )נזיר, מחזש התארגנות של למצב ולהגיע הסתגלות

 ,٧לח מצב כל כמו לתפיסתה, .٧לח מצב בגירושין רואה (1989) א״לון
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 בריאים חיים זפוסי של מחנש לבנייה סיכוי בחובו סומן הנירושין משבר נס

 אלה סיכויים כילזיס. מבוגרים המעורבים, כל של הונפחחותס ולהבסחם

 התמוזזות של כזרך החזש המאב של המיוחזח בהנזרה ביסוי ליזי באים

פעילה.

 של החומס את לשנות צורך יש הגירושין, שבמשבר הסכנה את להקסין כני

 ממערכת מעברים כסנרת ולראותם בעבר, בהם שנבק והפתולוגיה הכישלון

 תהליך את להבין יש יותר. ומספקת תנשה יחסים למערכת בלתי-מתפקזת

 תפקינ למילוי תנשים ונפוסיס משאבים ולמצוא המערכת של ההתפרקות
חלופית. תפקונ מערכת וליצירת ההורה

הביקור ברסיס
לנזונגרשים הקבוצה שי

הקבוצה מטרות
 והתחלקות שיתוף הבעה, שמשמעותו הגירושין, משבר של רגשי עיבונ ٠

אותו המלווים ברגשות

והציפיות החלומות התקוות, את הכולל הנוגי, הקשר אבנן עיבונ ٠

 הנובעות העצמית, בהערכה והפגיעה הנחייה חוויית עם התמוננות ٠

נפרנ כאנס העצמי הנימוי וחינוק הנישואין מכישלון

האחר ההורה עם היחסים לנפוס המונעות הגברת ٠

החנשה ההורות חוויית של עיבונ ٠

היעד אוכלוסיית מאפייני
 המאבק של האקוסי בשלב לא אך גירושין בהליך (5-1 5) ונשים גברים ٠

המשפסי

50־82 הגילאים: סווח ٠

לילניס הורים ٠

מגוונים ועיסוק השכלה ומתחומי מגוון סוציו-אקונומי רקע בעלי ٠
לונ העיר תושבי ٠
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ומיונם המועמדים איומו׳
 בתי ויועצות הרווחה במחלקת סוציאליים עובזיס איתרו המועמזיס את

התיווך. הספבבתחלקת

 והתחילו מתאימית נמצאו עשרה מועמזים. 52ל- מקנימית ראיונות נערכו

תשעה. וס״מו הראשון, במפנש נשר אחז הקבוצה, את בפועל

הסט׳"
 לשבוע, אחת מפנשיס 16 שכלל הססינג, את מראש הגזירו הקבוצה מנחות

קבועיס. ובזמנים במקוס הפסקה, ללא וחצי שעה במשך מפגש כל

הקבוצה חוזה
סוזיות על לשמירה מחויבות ٠

מראש ביסול על ולהוזיע למפגשים להגיע מחויבות ٠

הקבוצה חזר בתוך ועישון שת״ה אכילה, על איסור ٠

ההנחיה
 מהשירות ופסיכולוגית זין לסזר׳ סעז פקיזת סוציאלית עובזת :1בק הנחיה

 השירות ובין הרווחה אגף בין ראשוני פעולה שיתוף - לוז בעיר הפסיכולוג׳
לוז. בעיר הפסיכולוג׳

 ומתוכננות מובנות בפעולות או באמצעים שימוש ללא זינמית. הנחיה
מראש.

ההדרכה
 הפסיכולוגית של החמישי, המפגש למן שבוע מזי זוגית, פרסנית הזרכה

 במסגרת ניתנה ההזרכה לקבוצות. הפסיכואנליס׳ הספר מבית תוזר מיק׳

 הספר בבית למתגרשים קבוצות הנח״ת לקורס כהמשך "אשלים" פרויקס

סוציאליים. לעובזיס המרכזי
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הקבוצה ה^פתהור^ תהליך ا

ההתקשרות שלב - הראשון השלב
 כל לשתף כמשתתפים הוזמנו שבה ראשונית בהיכרות התחילה הקבוצה

 בקבוצה להשתתף בחירתם לסיבת התייחסות תוך דעתם, על העולה זבר

בה. מהחברים ולצפיותיהם

 נעימה אווירה הייתה זאת, עם עובזתי. אופי ובעלת שסחית הייתה ההיכרות

 באופן שיתפו סיפרו, החברים ראשונית. פתיחות נוצרה כי וחשנו בקבוצה
 הנירושין, בנושא שלהם האישי הקושי את והצית המשפחתי מצבם על כללי,

 בקושי נס שיתפו חלקם לשעבר. הזוג בן/בת עם ובמאבקים ההורי בתפקוז

 משותפות היו אלו שתחושות נראה חבריה. את ולשתף בקבוצה להיות שלהם
 זו שיתוף רמת ראשוני. לגיבוש משותף בסיס והיוו בקבוצה, החברים לכל

 ההתקשרות. שלב - הקבוצה נמצאה שבו השלב את למעשה תאמה
 הושם בחוזה השני. במפגש גס נמשך הקבוצה חוזה וקביעת ההיכרות תהליך

 ההתייחסות ועל למפגשים להגעה המחויבות על שנקבע. הססינג על זגש

 כוחות מאבק החל המפגש התקזמות עם הקבוצה. לחברי הזזי בכבוז

 זיפלומסית בצורה ניסו המשתתפים בה. המקום על הקבוצה משתתפי בין

 האחריס. הקבוצה לחברי ביחס עצמס את למקס קולס, את להשמיע

 היסב הורגשה נוכחותה אך ולהיפתח, להיחשף התקשתה אחת משתתפת

הקבוצתית. הזהות בתוך ברור היה ומקומה בקבוצה

הבידול שלב - השני השלב
 להזגיש החלו המשתתפים בקבוצה. המקום על המאבק התעצס זה בשלב

 לחי קשה, הכי סיפור"”ה מי של מלחמה הייתה עצמם, ובין בינם ההבזלים את

 בקבוצה חברים וזומיננסיות: שליסה של תכניס עלו יותר. מסובכים הגירושין

 והן שחוו בזוגיות הן ובתחרות בזומיננסיות בקושי יותר רגשי ממקוס שיתפו

 כאשר סובלנות וחוסר שקס חוסר של סימניס החלו הקבוצה בתוך בקבוצה.

 בקבוצה מהחברים חלק כי היה נראה נכבז. מקום בה תפס מהחברים אחז

 היה נראה אליהס. והביקורת התוקפנות זרקורי יופנו פן לזבר ממעסיס

 המפגש במהלך הלא-יזוע. כלפי סבלנות וחוסר חרזה איוס, חשה שהקבוצה

 עם בהיכרות הקושי את ושיקפנו וליחוזיות, לשונות לגיסימציה המנחות אנו נתנו

בחזר. שקיימים והכעסים הקונפליקס ואת שונה חיים זרך
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 במפגש גס נמשכו בקבוצה המקום الال המשתתפים ١בי הכוח מאבקי

 הילזים, אל השיחה מוקז את הקבוצה הסבה מסוים בשלב אולם השלישי,

 המתח الال ס٧במ הקל החזש המיקוז הוריהם. בין המאבקים את שחווים כמי

אתנחתא. להערכתנו והיווה בקבוצה, ששררו והתחרות

 התננזות והחלה ביניהם הכוח למאבקי המשתתפים חזרו הרביעי במפגש

 פעם אף אתן "למה ,”לשוחח? מה על לנחש צריכים "אנחנו כלפינו: גם

 המשתתפים נזבר?". ולא נשתוק אם יקרה "מה פעילות?", מביאות לא

 הקבוצה, הובלת של במושכות אוחזות שאיננו על המנחות עלינו כעס הביעו

הז־בריס. נעשים כך שלא כך על רב ותסכול

 בלי כלפינו, הרב והכעס בקבוצה המתח אווירת את להכיל ניסינו זה בשלב

 זברים לומר לילזיו המאפשר להורה כמוזלינג - לתקוף או להיבהל להיפגע,

 את יותר רחב באופן להביע הקבוצה לחברי אפשרה זו הכלה להיבהל. בלי

 בקבוצה לחרזה ביסוי הס כלפינו והכעס ההתנגזות האס תהינו תחושותיהם.

 שמא או המנחות, עלינו מהגירושין הנובעים הרבים הכעסים של השלכה או

 שאלנו שעלו. בקונפליקסיס לספל כז׳ מספיק מוכשרות לא כמנחות אנו

 הכעסים כיצז "׳לזינו"? את כ"הוריס" להכיל מצליחות אנו האס עצמנו: את

 הבית? את יעזבו שה"ילזיס" סכנה יש האס שלנו? זוגיות"”ה על משפיעים
 אצלנו העצימו כמנחות, בינינו שנוצרה העמוקה והקרבה הכנות הסוב, הקשר

 ולתת הקבוצה על להשפיע יכולות הורים" כ"זוג אנו כ׳ היכולת תחושת את

ותומכת. מכילה מתפקזת, ממשפחה חלק להיות הזזמנות לחבריה
 ההבזליס יותר. רגשי ממקום בסיפוריהם לשתף הקבוצה חברי החלו בהזרגה,

 עוררו מסוימת, בזרך לפעול אחר או זה קבוצה חבר ובחירת הסיפורים בין

 הכעס עוצמת אולם האמרים, הקבוצה חברי אצל רבות שאלות לא-פעס

 ומגזרית ססריאוסיפית לחלוקה מקום יותר ניתן משמעותית. בצורה פחתה
 מתאפשר בהזרגה כ׳ חווינו גברים. מול נשים ולא-משמורניס, משמורניס -

 אחז להיות לתמוך, להתעניין, קושי ניכר אולם יותר. וישיר פתוח זיאלוג
האחר. בשביל

איגדבידואציה - השלישי השלב
 זה בשלב הפסח. חופשת שלפני במפגש לזעתנו, התחיל, זה שלב

 במערכת בהרחבה שיתפו החברים יותר. אקסיבית ה״תה ההשתתפות

 לשעבר, הזוג בן/בת עם קונקרס״ס יחסים על בשמירה בקושי שחוו, הזוגית
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בבזיזותם. וכואבת אמיתית נגיעה לראשונה ונעשתה

 את וביתא המשפחה פירוק את מהמשתתפים רבים בשביל סימל הפסח חג

 לבז. החג עריכת סביב הרב בקושי שיתפו חברים משפחתי. לחג הכמיהה

 פרצה מסוים בשלב מאוז. קשה ה״תה בחזר הבזיזות תחושת ׳לזיהם. ללא

 בקשתה חיבוק?" רוצה, אני הכול בסך "מה ולחשה: בבכי המשתתפות אחת

 משפחה, לחוות - הקבוצה חברי כל של המשאלה את להערכתנו ביסאה זו

במשפחתם. חווים אינם שאורזם וחיבוק. תמיכה חום,

 שני יתקיימו לא הפסח חופשת בשל כ׳ לקבוצה, הוזענו מפגש אותו בתום

 והחלו זאת לקבל התקשו מהמפגש, נסערים שהיו הקבוצה, חברי מפגשים.
 השינוי את חווים הם כ׳ היה ניכר המפגשים. של לקיומם שונים רעיונות לעלות

 כעס בהם שעוררה נסישה מצזנו, כנסישה - שבוע״ס של הפסקה - בססינג

 יתומים. בוזזים, לבז, - מכול הקשים ברגעים אותם הותרנו בחוו״תם גזול.

קשר. בזף הצורך לראשונה עלה מפגש אותו בתום

 ה״תה - הפסח חופשת - הססינג ששבירת לראות אפשר לאחור במבס

 Vino קואליציות להיווצר החלו זו בנקוזה בקבוצה. משמעותית מפנה נקוזת

 רוצה הוא כמה עז עצמו עם בוזק אחז כל כ׳ היה נראה ובמפגשים לקבוצה,

בה. להישאר לו גורם ומה בקבוצה להיעזר

 שלנו ה"נסישה" הססינג, שינוי - בקבוצה התהליך בין הקבלה ערכנו

 החוויה לבין - בקבוצה שנוצרו והקואליציות הבזיזות הפסח. בחופשת

 של שבירה שמשמעותם הגירושין. בתהליך המעסיקים והתכנים העיקרית

השלכותיו. כל על המשפחתי הססינג

האינטימיות שלב - הרביעי השלב
 כמה ועז לקרבה מסוגלים הס כמה עז כשאלה הקבוצה חברי העלו זה בשלב

 לבזיקה הקבוצה חוזה למעשה נפתח זו סוגיה בהעלאת לזה. זה כרלוונס״ס הס

 עמוקה רגשית להתבוננות לגיסימציה וניתנה עבוזה, וזרכי ציפיות של חוזרת

 מקום ושל החברים בין ההתקשרות זרך של מחוזשות הגזרות נעשו יותר.

 ונסישה. זח״ה כאב, כעס, של קשים ורגשות תחושות עלו והתחרות. התוקפנות

 ובין ראשוניות ׳לזות חוויות בין הקישור את להבין החלו החברים כ׳ היה נראה

 מאוז, גבוהה ה״תה הפתיחות רמת ובקבוצה. נישואיהם בח" התמוזזותס זרך
 חזאגה נבעו ההתייחסויות כ׳ התרשמנו ההזזית. וההכלה הסובלנות גס וכך

 המפגשים, אחז בסיום הרסנית. לא ביקורת של וממקום אמיתית ואמפסיות
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 כך חברים. כמה חיבק בעצמו. שבלה מהפתיחות שנרגש המשתתפים אחד

ממשי. מובן ל"חיבוק" המשאלה קיבלה למעשה

 בזרכים זולתם ואת עצמם את חביבם החברים כ׳ ניכר היה אלה במפנשים

 ה״תה כמנחות לנו האחרים. החברים של אמיתי שיתוף מתוף יותר, מורכבות

 נמצא שהאחר אלא האחר, של לסיפורו מקשיבים רק לא שהחברים תחושה

 מפגש כל בסיום ואינסימיות. קרבה של תחושה בקבוצה נוצרה בתוכם.

 באופן המפגשים את להאריך זרך וחיפשו להיפרז הקבוצה חברי התקשו

 החלו זה בשלב ארוכות. לשיחות החנ״ה במגרש נשארו למשל: פורמלי, לא

 יותר. ואינסנסיבית ישירה ה״תה ביניהם שהתקשורת זוגות כמה להיווצר

שבוע. סוף מזי להיפגש החלו ובהזרגה

 עוררה במפגשים שנוצרה הרבה האינסימיות כ׳ הבנו ההזרכה באמצעות

 הקבוצה הפעילה זו חרזה מול אל כאב. ועוזף תלות נזקקות, מפני חרזה

 שבוע. בסופי נפגשת שה״תה ב"חברותא" שהתבסא פיצול, של הגנה מנגנון

 מסילות הזינמיות מהגישות חלק כ׳ ביוזענו רבות, שאלות בנו עורר זה פיצול

 פן אלה במפגשים ראינו זאת, עם הקבוצה. לחזר ٧מחו מפגשים על איסור

הקבוצה. חברי של והעצמה בשייכות הצורך מילוי "יחז", של חיובי

ההדדיות שלב - החמישי השלב
 מניעיו שנוצר, הפיצול של במשמעותו לעסוק הקבוצה חברי החלו זה בשלב

 התבוננות התאפשרה בקבוצה. פרס כל ועל ביניהם היחסים על והשלכותיו
 נראה ובכלל. בקבוצה באמונה וכן הבחירה. באפשרות השייכות, בתחושת

 קבוצות",”ה שתי בין נאמנות בקונפליקס נתונים הקבוצה מחברי חלק כ׳ היה

ההורים. שני בין נאמנות קונפליקס כמו
 שבוע בסופי החברותא קבוצת כ׳ להראות שניסה מוזלינג עשינו כמנחות אנו

 היה ואכן, זאת. להכיל יכולה משפחה וכי אחים, בין מפגש אלא מרז אינה

 אחרי שיחותיהם מקום את המשתתפים העתיקו זה בשלב כיצז לראות מענ״ן

 לנו שימש זה מעבר הקבוצה. לחזר הכניסה להול החנ״ה ממגרש המפגשים

 הכלה. ותחושת בסחון רכישת של תהליך עוברת הקבוצה כ׳ אינזיקציה

 בין־אישיות אינסראקציות ליצור המשתתפים יכולת כ׳ ניכר היה זה בשלב

 פגיעה וללא ביקורת ללא ונבחנו משתתף, כל של לשוני מקום ניתן גברה,
 הדזית, אחריות התגלתה כן כמו השונות. באינסראקציות שעלו הזברים

מעמיקה. המשכית עבוזה של חוויה וה״תה
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הסיום שלב
 אף הקרבה. הפרזה את I الل לפרזה שקזמו המפגשים שלושת במהלך

 חזרה - מסוימת ברגרסיה לחוש יכולנו בגלוי, כך על זיברה לא שהקבוצה

 אולס ٠וכו'( ראייה הסזרי מזונות. )אי-תשלוס סכנייס מצבים סביב לשיח

 בהזרגה כיצז להבחין יכולנו תואם. רגשי אפקס ללא נאמרו הזברים

 נראה אולם בקבוצה, שהתרחשו במצבים או בזילמות לזון חזרו החברים

שונה. היום כך על התכוננותם כי היה

 הכחשה, ביסויי שכללו לפרזה, אופייניות תגובות היו החברים תגובות בין
 כי נראה במקביל להמשכיות. רצון מול אל הקבוצה בערך הפחתה כעס.

 במפגש לשמוע היה מרגש עבוזה. זמן עוז "להרוויח" ניסו אחזים חברים

 שבה הזרך ועל שרכש התובנות על להיפרז, חבר כל של זרכו את האחרון

והכאב. המכשול זות1נק את בעצמו מזהה הוא

 אחז מכל פרסנית בהתייחסות אנו, גס נפרזנו המפגש סיום לקראת

 שלנו זו פרזה זרך בכלל. הקבוצה את בהתרגשות וסיכמנו מהמשתתפים,

 יתרה חשיבות בעל שלזעתנו מוזלינג פרזה, לתהליך מוזלינג שימשה

 חוויות ועם אבזניס עם התמוזזות הוא המוקז שבה מתגרשים, בקבוצת

פרזה.
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 להורים קבוצה
בנתגיה בגירושין

דין לסדרי סעד פקיזורג ٠רת٠ש ויוספה בקר אורגה

 ולא-משמורנים משמורנים ואבות, אימהות - הורים קבוצת להנחות בחרנו

 ומורכבים קשים מעבר במצבי ילזים וגיזול חינוך מטלות עם המתמוזזים -

במשפחה. וגירושין פירוז של

הקבוצה סטרו"

גירושין עקב ההורות תפקיז׳ שינוי עם התמוזזות ٠

 ביניהם חיוביים קשרים על לשמור כז׳ ההורות תפקיז׳ של וחיזוק שיפור ٠

׳לזיהם לבין

הגירושין למרות ההורים בין חיובית תקשורת פיתוח ٠

הקבוצה הקסת שלבי )

 פרסום ולשם הקבוצה פתיחת על ופלקטים איש״ם פרוספקטים הכנו .1

אלה: לגורמים פנינו לקבוצה משתתפים וגיוס

בנתניה הרווחה באגף זין לסזר׳ סעז פקיז׳ ٠

ספר בתי יועצות ٠
הרבני הזין בבית ועו״ס המשפט בבית הסיוע ׳חיזת ٠

מקומי בעיתון פרסום ٠
לפיז ליהיא של במזור אחרונות ׳זיעות בעיתון פרסום ٠

 זין לסזר׳ הסעז מפקיזות פוטנציאליים משתתפים של רשימות קיבלנו .2

הרבני. הזין ומבית מהעיתון מעטות פניות וכן
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 היכרות ליצור כז׳ המועמזים עם שתינו בשיתוף ראיונות לערוך השתזלנו .3

 לתאם הקושי בשל התאפשר לא הזבר לעתים עמם. מאוזנת ראשונית

 הביעו כולם משתתפים. 13 התגבשו ומתוכם אנשים 17 רא״נו זמנים.

בקבוצה. להשתתף נכונותם את

הקבוצה מסגרת
 בשעות ראשון. בימי לשבוע, אחת וחצי, שעה במשך מפגשים 12 התקיימו
.19:30־18:00

בקו-תרפיה. נעשתה ההנחיה

לשבועיים. אחת תוזר מיק׳ גב' של בהזרכה נעזרנו

המפגשים. לכל nil 200 ה״תה הקבוצה עלות

העיקריים המכנים ا
קבוצת׳ סמינג - חוזה ציפיות, היכרות, ٠
שלי והגירושין אני ٠

שלי ההורות על הגירושין השפעת ٠

האחר ההורה עם חיובית לתקשורת כלים עם היכרות ٠

בהורות ושותפויות תפקיזים חלוקת ההורית. הסמכות שימור ٠

רא״ה סזר׳ ٠

למשפחה חזשים זוג בני כניסת ٠

קשר סרבנות כגון משבר, מצבי עם התמוזזות ٠

הגירושין מתהליך כחלק פרזה ٠

ופרזה סיכום ٠

העבוזה מהנייר
 הראשונים המפגשים חמשת במהלך ממושך. היה הקבוצה גיבוש שלב

 היו הקבוצה בתחילת למפגש. ממפגש השתנה המשתתפים מספר

 שלושה נותרו ולבסוף לקבוצה(, שהוזמנו 13ה- )מתוך משתתפים שבעה
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 סיזור במציאת קושי ממונות: היו ההשתתפות להפסקת העילות משתתפים.

 הממסז, על כעס חזשה; עבוזה מציאת הקבוצה; פעילות בשעות לילזיס

ועוז. לקבוצה שהפנתה הסעז פקיזת על נס שהושלך

 המחויבות חוזה את חיזשנו אחז. ואב אימהות שתי היו שנותבו המשתתפים

לעבוז. אפשב שבה בסוחה מסנבת ליצוב כזי אלה, משתתפים עם לקבוצה

המשתתפים פרופיל

 בבית להתנורר שהמשיכה וגירושין פירוז בשלבי אישה - האויב" עם "לישו,

וילזיה. בעלה עם

 העולם, לבין בינה חיובית בתקשורת המאמינה אישה - חיובית" "תקשורת
נרושה. עם כולל

 ונשנות חוזרות באכזבות שהתנסה נבר - פרוזתי" עם ניסיתי "הכול

נפרז. שממנה מהאישה

בעבוזה שעלו והנושאים הקולות

הגברי הקול מול הנשי הקול ٠

שונים תקשורת סננונות האחר, ההורה עם פעולה בשיתוף הקושי ٠

 ומחבקת אוהבת מראה - בקבוצה הזזי )שיקוף ותוקפן קורבן של קולות ٠
ביקורתית( ומראה

הבלתי-יציבה התחלתה רקע על בעיקר בקבוצה, היעזרות-נוכחות ٠

הילז על להנן שקשה התחושה הראייה, סזרי את המלוות החרזות ٠

ורחמים נחמה ٠

היש ובין האין בין דיאלוג ונתינה, קבלה ٠

 נאלצנו פעילותה. של הקרב מהסיום והתעלמה לפרזה התכחשה הקבוצה

 )לא המשתתפות אחת של בקשה עקב האחרון המפנש מועז את לשנות

 שני עם נותרנו זאת ולמרות האחרון(, במפנש להשתתף באפשרותה היה

 נעשתה זה ממפנש שנעזרה מהמשתתפת הפרזה במפנש. משתתפים
בקבוצה. המשתתפים יתר של סלפון בשיחת
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ומחשבות סיכום
הקבוצה פעילוח עי

 צורך והתרחקות התפרקות החוות במשפחות והנתקים הקרעים איחוי

 הקבוצה ובכללן בגירושין. הורות קבוצת של וגיבוש הקמה רבים. משאבים

ממושך. זמן אורכים הגזונה,

 של הנוכחות ועצם העבוזה זרמה התייצבה, הקבוצה שבו מהשלב זאת. עם

 מאוז נקשרו המשתתפים ותורמת. משמעותית ה״תה המשתתפים שלושת

 קשיים כאבים. להעלות שאפשרה ואינמימית תומכת אווירה ויצרו לזה זה

 קיפאון. ממצבי ויציאה שינוי לקראת לנוע רב כוח נוצר לפתרון. וזרכים
 משמעותיים לתהליכים מזי קצר זמן פרק הם מפגשים 12 לתחושתנו

 עם חזשה קבוצה פותחות אנו המאמר כתיבת של אלה בימים אלה.

 תתק״ם והקבוצה משתתפים יותר רא״נו הפעם מהעבר: לקחים "שום

מפגשים. 30 לאורך

 העבוזה המשותפת. שבעבוזה היעילות הוא למעמנו, נוסף, משמעות׳ משוב

זו. וחשובה משמעותית לעבוזה רבות תורמת בקו-תרפיה
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 ב פרק
ידדים קבוצות

 למתבגרים לאמנות סזנה
 מז-הוריות במשפחות
באשקלון

רקלר יעל

 המחלקה חז-הוריות, למשפחות במרכז פרויקט במסגרת התקיימה הקבוצה
אשקלון. הרווחה. אגף המשפחה, לשלוס

המגחים
 במחלקה סוציאלית עובזת - רקלר יעל בליווי באמנות, מספל - עמיאל יוסי

חז-הוריות למשפחות המרכז ורכזת

היעד אוכלוסיית
חז-הוריות במשפחות 15־12 בגילאים מתבגרים

הקבוצה להקמת הרציונל
 נפרז מרחב ליצור ז٧שנו המתבגר. של במרז מאופיי, ההתבגרות גיל

 נוספת זילמה נוצרת חז-הוריות במשפחות נפרזת. זהות ולייצב מההורה

 אחר ומצז נפרזת, לזהות הרצון - אחז מצז הילז: של הפנימית בזינמיקה
 המתערער איזון, מאפשרת המערכת הורים שני יש כאשר בפרזה. קושי -

אחז. הורה יש כאשר

319 בגירושין משפחות עם קבוצתית עבודה



ות
פח

ש
מ

 
בר

מע
ב

קבוצה מטות
 את לעבד המתבגר יכול שבו ל"5"מ המהווה שווים בין תמיכה קבוצת ליצור

לא-מאוזן. משפחתי במצב אצלו המצרים חרזה רגשות היתר בין רגשותיו,

הפעילות ומשך המשתתפים מספר
 בגילאים בנות, וחמש בנים ארבעה - מתבגרים תשעה השתתפו בקבוצה

 לקבל אם התלבטות שלאחר ואח, אחיות שתי היו מביניהם שלושה .13־12

 פורמלי, באופן באגפנו מוכרים מהמתבגרים חלק לקבלם. הוחלט אותם,
 זו שלאחרים בעוז קוזם. קבוצת׳ ניסיון עם מתבגרים היו מוכרים. לא וחלקם

ראשונה. טיפולית חוויה ה״תה

 פעם שהתקיימה מפגשים, 12 בת מועז קצרת תמיכה בקבוצת מזובר
מפוזרות. בהסעות הגיעו הילזים .18:30־17:00 בשעות ג', בימי בשבוע

העבוזה תהליך

 ומתוך המשפחה, לשלום במחלקה באגף, המטופלים רשימות מבין גיוס נעשה

 של הסוציאלית העובזת חז-הוריות. נשים מקבוצת אימהות של אינט״קים

 הילז ועם וילז הורה עם מפגש שכללו האינט״קים, את ניהלה המחלקה

בנפרז.

 סבב היה מכן לאחר קל, כיבוז קיבלו הילזים קבוע. סזר היה מפגש בכל
 פעילות ה״תה בהמשך השבוע. חוויות על זיברו הס שבו .”נשמע? "מה

הפעולה. סיכום סבב ולבסוף חווייתית

מפוש כל ובקציר
 זרך ביקור כרטיס בנ״ת וחוקים, ציפיות תיאום להיכרות, פעילות ו: מפגש

קולז'.

 בטושים זף על קשקוש - אמנות זרך עצמית עבוזה התחלת :2 מפגש

לציור. הקשור סיפור וכתיבת הקשקוש בתוך חיות מציאת ובפנזה,

 ציור צבע; כל מסמל רגש איזה - הצבעים זרך רגשית שפה :3 מפגש

מהעבר". "תמונה בנושא בגואש
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 הילדים - רגשות מילון הקוזם. מהמפגש ציורים על מילולית עבוזה :4 מפגש

המגחה. שביטא רגש כל על ציור לצ״ר התבקשו

בחימר. עבוזה זרך רגשות ביטוי :5 מפגש

העבוזות. על ושיחה בחימר עבוזה המשך :6 מפגש

ההורים". עם "ח״ם בנושא בחימר עבוגה :7 מפגש

 שהוצגו פריטים 31ב- השתמשו שבו המשתתפים, של חופשי ציור :8 מפגש
להם.

 קבוצה וכל קבוצות, לשתי התחלקו הילזים משותף. חופשי ציור :9 מפגש

משותף. ציור צ״רה

 תחונה להמחיז והתבקשו קבוצות לשלוש התחלקו הילזים הצגה. :10 מפגש

המשפחתיים. מח״הם זרמטית ותמונה מצחיקה

 המשותפים הציורים שני את גזר המנחה גזור. משותף ציור :11 מפגש

 להרכיבם מהקבוצות וביקש חלקים, לכמה 9 במפגש המשתתפים שצ״רו
הפעילות. לגבי בתגובות זיון התק״ם מכן לאחר חזרה.

סיום. ומסיבת פרזה מפגש :12 מפגש

 של נוסף, מפגש התק״ם הקבוצה של מפגשים 12 לאחר הוריס: מפגש

 להורים ׳לזיהם. שחוו מהחוויה חלק לחוות להם לאפשר במטרה בלבז, הורים

 ולקבל לקבוצה, המתבגרים תגובת לגבי משוב לתת לצ״ר. הזזמנות ה״תה

גירושין. החווים בכלל ילזים שעוברים תהליכים על מיוסי הזרכה

המפגשים מהלו׳ סיכום

 היכרות, פעילות קוזס רגשית. לעבוזה הכנה נעשתה 4 מפגש ועז 1 ממפגש

 למזו הילזים הססינג. הפנמת מכן ולאחר חוקים. וקביעת ציפיות תיאום
רגשות. לבטא אפשר שבה אמנות שפת
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 כל אצל רגשות של ביטוי שאפשרה בקבוצה. אינטימיות בלטה م ממפגש

 חוטר צב.٧ כגון: רגשות על המתבגרים בזו٧ שונים חומרים ٦זר הילזים.

 פרטני באופן עבת המשתתפים כעם. ובמיוחז ٠אשמה רגשי פתנים, אונים,

 ברגשות המשותף את וגילו משוב, קיבלו הקבוצה, את שיתפו הטיכום ובנמן

גירושין(. ילני )להיות המשפחתי ממצבם הנובע הבולטים

 )ציור שונות בנרכים קבוצתית עבונה ה״תה 11 מפגש ענ 9 ממפגש

 היה אפשר אלה במפגשים הקונפליקטים. על משותפת( הצגה משותף,

 לצ״ן יש טירה". באותה "כולנו של ביטויים ונשמעו הקבוצתי, בגיבוש להבחין
 מקור שימשו שהם היה ברור הקבוצה. למסגרת ٢מחו גם נפגשו שהמתבגרים

הננית. לתמיכה

 כאשר במיוחנ רגיש נושא היא פרנה ביותר. משמעות׳ היה 12 מפגש
 ניבר ילנ כל הלא-משמורן. הורה של פרנה החווים גירושין, ׳לני על מנברים

במשפחה. פרנה כולל בח״ו, משמעותית פרנה על
 מה של מילולי ביטוי - נשמע?" "מה סבב היה מפגש כל של הראשון בחלק

 קצר. הסבב היה הראשונים במפגשים השבוע. במשך המתבגרים על עבר

 שמחצית ענ הסבב, התארך הנמן עם עצמם. על לנבר מילים מצאו לא רובם

המתבגרים. שהביאו משמעותיים לתכנים הוקנשה מהמפגש

 שהיו מתבגרים פרטני. תהליך עבר משתתף כל הקבוצתי, לתהליך במקביל
 שלושת בין בנינמיקה שינוי היה ולהתבטא. להיפתח הצליחו מאונ מופנמים

 עבונתה שנרך מתבגרת אף ה״תה בקבוצה. מקומו ננ1א כל שמצאו האחים,

 והיא משמעות׳, שינוי אצלה ניכר התהליך בטוף ניכאון. ביטאה באמנות

פחתה. שלה הבנינות שתחושת אמרה
ות

פח
ש

מ
 

בר
מע

ב

I הפרויקט ןיהצןיוות הפרנוטרים

הקבוצה. סיום ענ קבוע נשאר - תשעה - המשתתפים מספר ٠

 ומחשבות לבטא הצליחו הם בעש״ה. שותפים היו המשתתפים כל ٠
 )אף השאר את בכך ולשתף היחוני המשפחתי למצבם הקשורים ורגשות

 ביניהם לקשור הצליחו הם כן, כמו מאונ(. רגש״ם היו המצבים שלעתים

הננית. לתמיכה חברתיים קשרים עצמם ובין
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I ,והמלצות תוב״ת מסקנות

 בתהליך משתתפים מהורים שבה אינט״ק, של יסוזית "בוזה חשובה

בפרויקט. ילזיהם להשתתפות ומוטיבציה אישור ומתנים הקבוצתי,

 להתבטא להם מאפשרת היא למתבנרים. מתאימה אמנות ٦זר "בוזה

רגשות. של רחב ובמטו] בהזרנה

 המבוגרים, שבי] לקשר "מוקה משמ״ות יש גירושי] ילזי של בקבוצה

 ושיתוף ברורה תפקיזים חלוקת זוגיות. של מוזלינג משמש שהוא מאחר

 ותרמו לביני, יוסי בין שנוצר הבלתי-פורמל׳ לקשר טיי״ו מלא פ״ולה

בקבוצה. והלא-מאיימת הנוחה לאווירה

 של (split) פיצול מני״ת ״ל להקפיז יש גירושי] ילזי של בקבוצה

ר""(. ו"הורה טוב" "הורה )אין ההורים לגבי הילזים

 מהמחלקה ש״ובז חשוב ,٧חו מנחי בהנחיית קבוצה הקמת של במקרים

 המו״מזים, בגיוס - הפרויקט בליווי משמ״ותית אחריות ויקבל יתחייב

הקבוצתי. ובתהליך באינטייקים
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זאב בגבעת.

٧פיק-יגקלבי וציפי מקובק׳ טובה

 קבוצה זאב "בעוז הרווחה במחלקת פעלה 2006 אפריל־יול׳ בחוזשים

 מקובק׳ טובה סוציאליות: עובזות שתי היו המזחות גרושים. שהוריהם לילזים
.١פיק-ינקלב״ וציפי

I הקבוצה להקהת הרציוגל

 לגירושין שלפיה בגושא, שגעשו מחקרים מהנחת גבע זו קבוצה להקמת הרציוגל
 בבגרותם. גם בהם חרוטות נותרות והצלקות ילזים, על טווח ארוכת השפעה

 בעיה עם ומתמוזזים ההורים בין לקונפליקטים רבות פעמים חשופים הילזים

 יוכלו שבו ומוגן ניטרלי מקום להם להציע באה הקבוצה כפולה. נאמנות של

 ה״תה המטרה הגירושין. עקב אצלם שהתעוררו רגשות של טווח לבטא

 בחוויות זה עם זה לחלוק יוכלו שבה תרפויטית סביבה לילזים לאפשר
היומיום. בח" להתמוזזויות הקשורות

היעד אוכלוסיית

 ארבעה מהם גרושים. שהוריהם 10־7 בגילאים ילזים 12 השתתפו בקבוצה
אחים. זוגות

בנים. ארבעה בנות, שמונה מין: על־פ׳ התפלגות

 בני ילזים שני ,9 בני ילזים שני ,10 בני ילזים ארבעה גיל: על-פי התפלגות
.7 בני ילזים ארבעה ,8

 ב', ממלכתי ספר מבית ילזים ארבעה ב״שוב: ספר בתי משני באו הילזים

מכוונת(. ה״תה לא הספר בתי של )הבחירה א' ממלכתי הספר מבית ושמונה
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I הקבוצה הקמת תהג־״ך

 תסקיר לגביהן שנכתב המשפחות אוכלוסיית מתוך לקבוצה מועמניס אותרו

 למחלקה שפונה האוכלוסייה מקרב ילזיס אותרו כן כמן הרווחה. במחלקת

.12 נבחבו ומתוכם ילזיס. 16 רואיינו גרושים. שהוריהם

 )לרוב והורה ילז כל עם מקזים מפגש המנחות ק״מו הפעילות תחילת לפני

העבוזה. זרך את והציגו הקבוצה מסרות את הסבירו ובו האם(

 לשמוע כפולה: ה״תה שמסבתו הורה־ילז מפגש נערך הקבוצה מפגשי לאחר

 ולשתף חוו> שהם כפי היו( )אס והשינויים התהליך על ומההורים מהילזיס משוב

 המנחות. של מקצועית ראות מנקוזת בנס שעבר בתהליך ההורים את

 ילזיס שני נשרו השביעי המפגש לאחר ׳לניס. 12 החלו הקבוצה את כאמור,

העיקרי. הגרעין היו שהם ׳לניס, עשרה הקבוצה את וס״מו )אחים(

הפעילות מסגרת
הקבוצה הפעלת ואופן

 במתנ״ס ורבע, שעה־שעה למשך לשבוע, אחת מפגשים, עשרה התקיימו

יצירה. חומרי של מגוון הובאו שאליו מרווח. בחנר השכונתי.

חלקים: לארבעה נחלק מפגש כל

 והשבוע אחנ כל אצל השבוע עבר איו לשמוע שמסרתו פתיחה סבב א.

 על-יני אלא מילולי באופן לא נעשה נה סבב כלל בנבך במשפחה.
הפעלה. או משחק

 בעבונה הנבחר. הנושא על-פי קבוצתית עבונה או אישית עבונה ב.

לקבוצה. ס״עה מנחה וכל קבוצות לשתי הילניס חולקו קבוצתית

במליאה. התוצר הצגת ג.

 לקח/קיבל מה ולשמוע הפעילות את לסכם שמסרתה "איסוף" שיחת נ.

מהמפגש. ילנ כל

 בחימר, עבונה קולנ', עבונת שונות: הפעלות שולבו הפעילות במסגרת

 ציור מוניקל׳, מפגש תחפושות, בענרת נרמס׳ משחק סיפור, נרך עבונה
ועונ. משותף
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הקבוצתי התהליך

 למרות ותומכת, כפעילה זו קבוצה אובחנה הראשונים במפגשים כבר

 במסגרת הזז׳ וסיוע וחיוביות סובות התחברויות שהיו ניכר הגילאים. הפרשי

 התלבסויות לקבוצה והביאו איש״ם סיפורים חשפו הילזים ההפעלות.

 העובזה גס תרמה הקבוצתי שלגיבוש נראה לגירושין. בהקשר וזילמות

הספר. מבית במראה( )לפחות זה את זה הכירו הילזיס שמרבית

 הצעירים הילזיס כאשר הזיון, עומק של ברמה הקשה הגילאים פער
 הביעו ואף השיחה את להמשיך רצו 10־9 בני ואילו יותר מהר "התעייפו"

 להמשיך צורך או שעת״ס למשך המפגש את לק״ס רצון של בסגנון בקשות

מכן. שלאחר בשבוע גס הנושא על ולזבר

 הונח גרושים( להורים ילזיס )היותם הילזיס בין שהמשותף העובזה בלסה
 אפשר זה מצב המנחות. של פעיל בעיזוז המפגשים. כל לאורך השולחן" "על

 בין המריבות המשפחה, על שלו, הפתיחות ברמת אחז כל לספר. לילזיס

 המפגשים מרבית לאורך למשל, והזילמות. הפחזיס הנאמנויות, כפל ההורים,

 האב האב. עם קשר שמירת לגבי רמתו( לפי אחז )כל אחים שני התלבסו

 )גס אליו ביחס ומצוקה כעס הביעו הילזיס איתה. לגור ועבר חברה פגש

 קשורים היו הס זאת, עם עמו. להיפגש וסירבו אמס( של הכעס תגובת נוכח

 אחים זוג ומסוזר. קבוע באופן אותו וביקרו עמו נפגשו כן ולפני מאוז אליו

 שבר כשבסיומה לה, עזים שהיו ההורים בין מריבה על בהרחבה סיפר אחר

ללכת. לו לאפשר סירבה האס כ׳ מהבית ויצא החלון סורגי את האב

 משפחתיים סיפורים לחשוף המפגשים כל לאורך שסירבו ילזיס היו זאת, עם

 פעילים שותפים שהם היה ניכר אך אמירות, האוויר לחלל זרקו פעם מזי ורק

שעשו. אישיות בעבוזות לביסו׳ שבא זבר -

 לגירושין, בהקשר סוזות היכרות, מגוונים: היו בקבוצה שהועלו הנושאים
 להתגרש", רציתי לא אני - בשבילי "החליסו הסכסוך". בלב שלי "המקום

 שאלות עלו "סוזות" בנושא בפעילות ועוז. הגרושים ההורים של הזוג בני

 זבריס יש האס גרושים, שההורים בכיתה לחברים מספר אני האס כגון:

 אמרה הילזות אחת וכזומה. האחר, להורה לספר לא מבקש ההורים שאחז
 היא איתה הסיום בשיחת גרושים. שהוריה הספר בבית מספרת לא שהיא

 בתוך סוזותיו את קבר אחר ילז ב"סוז". חברות שתי שיתפה שכבר סיפרה
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 חשפה אחות ילדה ל״וחחם, לעולם. ׳ולה שלא זברים שיש ואחר חיחר

הוריה. ב׳, בויזה של סיפור

 מכתבים הילזים כתבו הסכסוך" בלב שלי "המקום בוושא שעסקה בפוישה

 ורושיס" "ילזיס זבן מיכל של ספרה מתוך להם שהוקרא פרק בעקבות

 לשופס כתבו אחרים ההורים, לאחז כתבו מהילזים חלק כתר(. )הוצאת

אביה. של לחברתו כתבה ואחת

 שחווים הבושות עוצמת על הילזים זיברו זה בהקשר אחרת בפעילות

 לא הם ועים, לא זה הספר בבית לסקס באים ההורים "כששו׳ בוירושין:

 מפחיז "הכי אמר: אחר ילז קוזם". ללכת למי ׳וזעת לא ואוי ביחז יושבים

אימא". על צועק כשאבא זה

 הזברים להורים. זיברות" "עשרה הילזים כתבו המשאלות במשא בפעילות

 בסלפוך', תקללו "אל ליזי", תריבו "אל ٠יחז״ להיות "תחזרו שבלסו:

מתוות". ל׳ "תקוו תמיז", אות׳ "שתאהבו

 החל היומיום, מח" סיסואציות הילזים הציוו זרמס׳ משחק בעזרת בהפעלה

משפס. מבית סצוה ועז מריבה זרך ההורים, בין סלפון בשיחת

מוכר: ללחן לוירושין הקשורים סקססים הילזים חיברו המוזיקלי במפוש

הצהר״ם אחר בחמש "אתמול
אחותי של בון אימא את ראיתי

אחי. של בון אבא ואת
מתורשים. ואבא שהיא ל׳ אמרה אימא
במזרכה אימא את ראה אבא
וחברה..." זירה מצא שהוא לה ואמר

מסף: שיר
אות׳, תעזבו אל לא, אומרים: אוחוו "אז
אות׳ תבלבלו פעם שעוז מצב אין כ׳

אתכם אוהבים אוחוו תזעו
שלכם. הוירושין עם ותפסיקו

מרוישים אוחוו מה ותחשבו תעצרו אז
הוירושין עם לוו מרויש זה ואיך

עצובים לילה כל לישון ללכת קל לא לוו
הילזים..." על תחשבו אז
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 להכיל מאוד קשה היה רגשית. טעונה מאת ה״תה הפוזה בנושא הפגישה,

 ותוקפנות פיזי אי-שקט הורגשו בקבוצה וההתנהגויות. הרגשות עוצמת את

 אביו: על אמר הילזים אחז מילולי. באופן והן בעבוזות הן שהתבטאה רבה

 את שונאת "אני האמירה: על פעמים כמה חזרה אחרת ילדה הזה". "הכלב

 צחוקים של ٧פר שגררו ואמירות קללות ועוז לי?" אטור מה, שלי. אבא

ואי-שקט.

 את שמעצים נושא זהו - הילזים על מאיימים והפרזה שטיום ברור היה

 לאווירת הוא גם תרם - הלימוזים שנת טוף - המפגש שעיתוי ו״תכן כאבם
השקט. חוטר

סיכום 1

 היצירה שילוב לילזים. משמעותי באופן תרמה שהקבוצה ספק אין

 והתכנים הנושאים מול הרפיה לילזים שאפשר משמעות׳ חלק היה בהנחיה
שעולים. המילוליים

 לאירוע׳ )פרט בקביעות הגיעו רובם מהפעילות. רצון שביעות הביעו הילזים

 להשתחרר". ל׳ עזרה "הקבוצה אמרה: הבנות אחת פעולה. ושיתפו שנה( סוף

להורים. גם כזו קבוצה לק״ם הציעה נוספת ׳לזה

 שיפור רואות שהן צ״נו, אימהות שתי הוא. גס חיובי היה מההורים המשוב

 קוזס. היה שלא זבר - שלו על לעמוז וביכולתו ילזס של העצמי בביטחון

 טרם עוז פרטני באופן טופל מאוז, שקט היה אך להגיע שהתמיז נוסף ילז
 בקבוצה השתתפותו ובעקבות הגירושין. על בכלל זיבר לא הקבוצה, תחילת

הפרטני. בטיפול להיפתח החל

היו: הזעת את עליהם לתת ויש שבלטו קש״ס שני
 ובשיחה בזיונים להעמיק התקשו 8־7 בני כאמור, הרחב. הגילאים טווח .1

יותר. לזבר צורן היה 10־9 לגילאי כאשר
 סזירה, הגעה על הקשה יולי( - )אפריל הקבוצה להפעלת שנבחר הזמן .2

 סיום ופעילויות מסיבות נערכו כאשר הלימוזיס, שנת סוף לקראת בעיקר

הספר. בבתי שנה

ומלמזת. מהנה מרגשת, לחוויה שותפות ה״נו המנחות, אנו,
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 ממשפחות ׳לזות קבוצת
חלב וממש סוה מ במעבר

 סוציאלית, עובזת ורי,’ח ואכיס אח׳לאס
פסוטה מ.מ. רווחה, מחלקת מנהלת

ומטרות רציונל
 רגש״ם. בקשיים ™קלים גירושין, ילדי בעיקר בר,٧במ במשפחות ילזים

 טיפול כן, ל٧ מקצועית. והתערבות התייחסות המצריכים וגפש״ם, חברתיים

 קשים, רגש״ם מסעגים פירוק מותת. באווירה וקבלה תמיכה מספק קבוצת׳

 תקשורת מיומנויות פיתוח וכן מהן, ולמיזה זומות רגשיות בחוויות שיתוף

להתמוזזות. מתאימים כלים ורכישת בין־אישית

ת1המשתתפ
 וגוש פסוסה היישובים משני במעבר למשפחות 11־10 בגילאי בנות שמונה

הכפרים. משני סוציאליות עובזות שתי בחרו שאותן חלב,

המנחה
חינוכית פסיכולוגית ח'ורי, סיריו

הסטיננ
 והסתיימו 2004 ٧במר שהתחילו שבועיים מפגשים עשרה התקיימו

 שעה רבע של הפסקה עם שעת״ם, ארך מפגש כל .2004 באוקטובר

במתנ״ס. התקיימו המפגשים באמצע. לכיבוז

I והמטרות המפגשים פירוט

1 פגישה
 קבוצתי. חוזה בנ״ת ותחילת הקבוצה מטרת הבהרת היכרות, מטרה:

 מיזע בקבוצה", אני "למה איש׳, )מיזע קרוסלה היכרות, משחק פעילויות:

זמנים. לוח וקביעת בקבוצה החוקים אישי(,
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2 פגישה
 וגיבוש. אמון פיתוח בקבוצה, ומבמות קבוצתי חוזה בז״ת המשך מטרה:

מילים. סל משחק תקשורת, כזור, משחק מוזיקה, פעילויות:

3 פגישה
 פיתוח ותחילת חשיפה שיתוף, עידוד, וברור: כתוב קבוצת׳ חוזה מטרה:

רגשית. שפה

רגשות. וזיהוי למיליח תמומת כרסיסי התאמת איש׳, ١חפי פעילויות:

4 פגישה
מקבל". שאני והתמיכה הקשר ומיזת במשפחה "מקומי מטרה:

 וזיסקיות למשבצות מחולק משחק לוח - המשפחה מפת משחק פעילויות:

 במרכז עצמה את מציבה משתתפת כל השונים. המשפחה בני את המייצגות
בחירתה. לפי שונים במרחקים - הנותרים המשפחה בני ואת הלוח

5 פגישה
ולתמוך. לעזור הקבוצה של והכוח ופתיחות. אמון מטרה:

 הבנות שאחת לאחר תפקיזים, משחק והיה הצגה הכינו בנות שתי פעילויות:

השבוע. במהלך אותה שהעסיקה בבעיה הקבוצה את שיתפה

6 פגישה
 על זגש הקוזס, מהמפגש התפקיזים משחק פעילות הערכת מטרה:

הקבוצה. חברי בין והקשר הקבוצתי התהליך

העבוזה. מהלך וניתוח שיתוף מילים, בלי משותפת קולז' עבוזת פעילויות:

7 פגישה
הקבוצה. בעבוזת חוזש של הפסקה לאחר נערך המפגש

בקבוצה. התמוזזות פיתוח לתהליך, מחזש התחברות מטרה:

 משפטים השלמת הקבוצה, של הזמן בפסק שהיו בחוויות שיתוף פעילויות:
אחרות. התמוזזות זרכי וחיפוש רגשות זיהוי ה״תה שמטרתה

8 פגישה
התמודזות. מנגנוני פיתוח המשך מטרה:

 על עבוזה המשך מוזרך, וזמיון נשימה בעזרת הרפיה תרגילי פעילויות:
הקוזס. מהמפגש תכניס
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9 פגישה
הקבוצה. סיום על העבוזה תחילת מטרה:

 וזרכי חשיבה זוב׳ סיכום חיובית. וחשיבה גופנית הרפיה תרגילי פעילויות:

 שכל וקשיים חקרים גיתוח על עבוזה זרך הקבוצה במהלך שניזונו פעולה

הביאה. אתת

10 פגישה
 לגבי רגשותיהן עם להתמוזז למשתתפות עזרה ועיבוזה. פרזה מטרה:

ופרזה. מעורבותן. הערכת הסיום,

 זרך הפרזה על אינטלקטואלית ברמה ועבוזה ברגשות שיתוף פעילויות:

בציור. או בכתב עליהן שיענו שאלות

הפרויקט. על האחראיות הסוציאליות העובזות שתי בשיתוף פרזה מסיבת

 צות١והס משוב סיכום.
המנחה מאח לעחיז־

 חוזה עריכת של הגיבוש שלבי על הקבוצה עם עבזתי המפגשים בעשרת

 ביטחון להרגיש למשתתפות שאפשרו פעילויות נערכו שבמהלכו קבוצתי,

 לגיבוש, מאוז עזרה בקבוצה היישובים משני שנציגות לציין חשוב ופתיחות.

פתיחות. יותר ואפשרה
 ולקשיים במשפחה המשתתפות של למקום התחברות על עבזנו השני בשלב

 עסקנו השלישי בשלב ומחשבות. רגשות זיהוי על וכן עוברות, או עברו שהן

 האחרון והשלב מוזרך, וזמיון הרפיה של טכניקות בשילוב התמוזזות בזרכי

וסיום. סגירה היה

 זו תמכו הן הבנות. בין ואינטימיות קרבה של אווירה שררה הקבוצה במהלך

לקבוצה. ٧מחו גס קשר על שמרו וחלקן בזו

 ההורים, במעורבות הנחיצות היא הקבוצה מעבוזת המסקנות אחת

 אני כמנחה הסוציאליות. העובזות באמצעות שנעשו ובעזכונס, בהזרכתס

 הצעה להיות שיכול מקביל בתהליך ההורים מעורבות חשיבות את רואה

המשך. לפרויקט
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 גירושין ילדי קבוצת
 ממלכתי-דת׳ ספר מבית

בעמישב

טביב וסימון ׳,אטדג דינה

המסגרת
200^ ינואראפריל בחודשים לשבוע, אחת הספר, בבית תפגשי□ 12

ויעזיס מטרות
ההורים בין והפרזה הגירושין תשא את וחווים שחוו ילזים עם לעבוז ٠

ותוחבת בסוחה סביבה לאפשר ٠

לתחושותיהם אישור להעניק ٠

 הנובעים והרגשות בחוויות ולחלוק להתלבס להתבסא, הזזתנות לתת ٠

 בזיזות, נסישה, חרזה, אכזבה, אשתה, אבל, כעס, כגון: תתצבם.

געגועים קנאה,

שחוו הרבים השינויים עם להתחוזז לעזור ٠

הקבוצה מנחות
 קבוצות תנחת זין, לסזרי סעז ופקיזת סוציאלית עובזת - אסזג'י זינה

 ויצירה, בהבעה ובסיפול בפסיכוזרחה תוסתך תואר בעלת - סביב סיתון

קבוצות תנחת

הקבוצה פרופיל
 תתלכתי- ספר חבית - בניס ושישה בנות שבע - ילזיס 13 חנתה הקבוצה

 או גרושים, שהוריהם ג־ה, בכיתות וה,1תק בפתח עתישב בשכונת זתי

גירושין: בהליכי או פרוזיס
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 ילדים להם וםלזו שוב נישאו שנים, לפני התגרשו שהודיהם ילזים חמישה ٠

שניים מנישואין
 את בהווה וחווים האחדונות בשנים התנדשו שהודיהם ילזים חמישה ٠

הגידושין משבב

גידושין ובהליכי פרוזים שהודיהם ילזים שלושה ٠

ת:٠לא٠ג חלוקה
נ בכיתות ילזים ארבעה ٠

ז בכיתות ילזים ארבעה ٠

ה בכיתות ילזים חמישה ٠

I ות٠9٠הצ

המגחות. ציפיוח
חז-הוריות במשפחות הנזלים ילזים לקבוצת מקום לתת מטרת-על: ٠
 הנירושין נושא סביב והרגשות המחשבות עיבוז הזזי, שיתוף ליצור ٠

מצבם לגבי והבנה
עמן ההתמוזזות זרכי ועם זומות חוויות עם היכרות לילזים לאפשר ٠

 קשר אמון. ובניית התהליך התפתחות תוך וממושך פתוח זיאלוג לקיים ٠

הזזיים ופתיחות
בקבוצה והכללים החוקים על שמירה ٠

הילזיס ציסיוח
לגירושין הקשור נושא בכל ולהתבטא לזבר וחופשי נוח להרגיש ٠

 האישיות, שמחותיהם את לבטא ואפשרות חום הבנה, קשבת, אוזן לקבל ٠

וכו' הולזת ימי כגון

נקלעו שאליה החזשה המציאות עם התמוזזות זרכי ללמוז ٠
בקבוצה ההזזי הכבוז ועל הסוזיות על לשמור ٠
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המפגשים תיעוד ٠
1 מפגש
 הבנייה !תחילת וכיו״ב, תחביבים ילז, כל של אישי רקע - היכרות הנושא:

הקבוצה. של

 עצמו את הציג ילז כל לזונות. וחלוקה כזור עם היכרות משחקי הפעלות:

שראיין. הילז ואת

2 מפגש
 פרמיות הסוזיות. משא על זזש עם בקבוצה. וכללים ציפיות המשא:

הזזי. וכבוז
 את ורשמנו בריסטול הלוח על תלים וקבוצתית. פרטנית עבוזה הפעלות:

 הכללים ובו חוזה כתבנו אחר בריסטול על מהקבוצה. ילז כל של הציפיות

לנביהם. והסכימו העלו שהילזים והחוקים

3 מפגש
הילז. עולם הנושא:

 שיבחר בזרך לתאר והתבקש אישי בריסטול קיבל ילז כל הפעלות:

 חברים משפחה. בחייו: ומשמעותיים קרובים אנשים - וכו' ציור רישום, -

סייעו. המנחות אליו. שמזברות אחרות וזמויות

م מפגש
המשך. - הילז עולם הנושא:

 מיקומו ועל שלו והחברתית המשפחתית הזינמיקה על זיבר ילז כל הפעלה:

ובחברה. במשפחה

5 מפגש
המשך. - הילז עולם הנושא:

 האישי סיפורם את הביאו הקוזס, במפנש זיברו שלא הילזים מחצית הפעלה:

האישיים. בסיפוריהם והזומה השונה את הזנשנו האישית. המפה על וזיברו

6 מפגש
בחיים. שינויים עם התמוזזות הנושא:
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 שקיבל והילז ליז מיז הכזור את זרקו הילזים כזור. ال□ משחק הפעלה:

 ועל בח״ו שחווה משמעות׳ כלשהו שימי על לספר צריו היה הכזור את ליזיו

עמו. התמוזז שבה הזרך

7 מפגש
המשך. - בח״ם שימ״ס עם התמוזזות המשא:

 השימ״ם את ביסאו השישי, במפגש לזבר הספיקו שלא הילזים הפעלה:

 ובמשפמתס. בח״הס בימוי ליז׳ באו שבה הזרך ועל בח״הס שעברו

 התענ״מת גילו בקבוצה, ילז כל של האישי בסיפור מאוז התעניינו הילזיס

 התייחסו המנחות בנושא. התלבסויות והעלו זה את זה שאלות שאלו רבה,

 אחז של בקשתו בעקבות המפגש, באותו בקבוצה שחל בשינו׳ לנושא

 אח ליזת עקב לו שצפוי השינוי מפני בחרזה היה הילז אותה. לעזוב הילזים

אביו. של השנ״ס מנישואיו הקרוב. בזח! חזש

8 מפגש
 והגירושין. השינו״ס סביב ושליליים חיוביים לרגשות ביסו׳ מתן הנושא:

קולות. משחק הפעלה:

 שביקשו הספר, בית של הבית ואב ילזים של הפרעות היו המשחק בתחילת

 הפרעה במקום. שהתקיים סקס לצורך מהחזר, ושולחנות ספסלים לקחת
 כללים, גבולות, של בנושאים זיון עוררה בקבוצה העבוזה במהלך זו קשה

 אחז ילז החזר, סביב רצו רב, כעס הביעו הילזים לפרסיות. וחזירה כבוז
 בין חזק וחיבור התלכזות יצר זה משבר אך וכו', הווילון מאחורי התחבא
המפריע. הגורס נגז הילזיס

9 מפגש
חז-הורית. במשפחה הילז זכויות הנושא:

 הרווחה. משרז של עלון מתוך הילז זכויות את קראו המנחות הפעלה:

 הפרסיים מח״הם זוגמאות הביאו לנאמר, הילזים התייחסו הקריאה במהלך
שאלות. ושאלו

 להזגיש כז׳ תפקיזים, משחק בסכניקת השתמשנו המפגש של השני בחלק

 ההורים, בין למאבקים ומסרה אוב״קס מהווים הילזים שבהם שונים מצבים

 התק״ס בהם. ופוגעים הילזים על משפיעים אלה מאבקים שבו האופן ואת

 ובכאב אותנסית בצורה והגיבו שיחקו הילזים תפקיזים. משחק כל סביב זיון
הרווחים. מול ההפסזיס את והזגישו האישיים, בח״הם השונים למצבים
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סו מפגש
וקבלה. זח״ה החברה. בהון אני הנושא:

 בנושאים הילזים( של המיוחזונ בקשתם )לאור תפקיזים משחקי הפעלה:

 חז-הורית למשפחה ילד לזונמה: האישיים, ח״הם מחוך להביא בחרו שהילזים

 שיחות התקיימו גרושים. שהוריו בכיתה ולמורה לחברים לספר שמתבייש

 שהעבוזה לראות ונוכחנו התפקיזים, במשחקי שהועלו המצבים סביב וזיונים

ולחוו״תם. נושאים להעלאת ועוצמתי ויעיל חשוב כלי היא הזרמסית

וו מפגש
ומשאלות. חלומות הנושא:

קולז'. ובנה איש׳ בריססול קיבל ילז כל הפעלה:

ו 2 מפגש
ופרזה. סיום הנושא:

 בפגישה שבנה לקולז' מהילזים אחז כל הת״חס המפגש בתחילת הפעלה:

האישיים. וחלומותיו משאלותיו על וזיבר הקוזמת,
 בקבוצה הילזים כל של המשאלות את ו״צג ששיקף החזק הקבוצתי הקול

 לס״ל ٠יחז לחיות ויחזרו ישלימו שההורים ההורים: שני עם ולגזול לחיות היה

הלא-משמורן. ההורה כולל המשפחה, כל עם ובחו״ל ٢באר
 תהיה שהיא ורציתי הזו לקבוצה התרגלתי כ׳ וחבל, "עצוב כתב: 11 בן ילז

וסימון". זינה המזריכות. איתכן הבאה, בשנה גס ורציתי השנה כל

 מה כל אהבתי ועזרתך. אהבתן על תוזה "לזינה, כתבה: 9 בת ׳לזה

 אותן אוהבת אני - ולסימון אותך. אשכח ולא אותך אוהבת ואני שעשית

 שמחתי זיברו. שכולם כיף וכל-כך נהזר הרגשתי שעשית. מה כל על ותוזה

התגרשו". שלי שההורים שכחתי וכמעס בקבוצה
מפגשים". עוז ורוצה נגמר שזה עצוב מרגיש "אני כתב: 11 בן ילז

 סוב הרגשתי בקבוצה נגמר. שזה עצוב מרגישה "אני כונבה: ו 1 בת ׳לזה

 כיף והיה נפלאות הייתן רבה, תוזה שיעורים. ומפסיזיס הלב את ששופכים

איתכן".
 הצלחתם". כל-כך לא אבל אות׳, לרצות שניסיתס "תוזה כתב: 10 בן ילז

 וחמה, אוהבת עוזרת, מעניינת, תמיכה קבוצת שיש "סוב כתבה: 9 בת ׳לזה

לבוא". ושווה כיף מאוז ל׳ והיה בה ה״ת׳ שאני
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٠0 Iוהערכה 0כו

 המוזל מפגש. לכל צמוזה הזרכה בליווי לשבוע. אחוז מפגשים, 12 התקיימו
 בית מנהלת היועצת, עם ושיחה ילז כל עם אישי ביאיון כלל עבזנו שעל-פיו

 את לקבל כזי ההובים עם מקזימה שיחה וכן הילזים, לומזים שבו הספב
בקבוצה. ילזיהם להשתתפות הסכמתם

 למשא חימום קבוצתי, חימום שכלל אחיז, מבנה על-פי מפגש כל בנינו
המפגש. וסיכום זיון הפעלה, הספציפי,

 עבוזה למיזה, תמיכה, חשיפה, גיבוש, של דינמי תהליך עבדה הקבוצה
 על לעבוז ונוח סוב חשו הילזים כי ניכר ופרזה. אינסראקציה משותפת,

 וכי שונות, ובזרכיס מעמיקה בצורה וחברתיים, משפחתיים אישיים, תכנים
 ומחשבות רגשות של וביסוי שחרור שאפשרה ומגנה, בסוחה אווירה נוצרה
השונות. ברמות קשיים סביב

 חווייתי וסיפול סוציאלית עבוזה - אסכולות שתי על האמונות המנחות, אנו
 הזזית, הפריה תוך כמספלות שלנו המומחיות את בהנחיה לשלב הצלחנו -

עינינו. לנגז עמזה בקבוצה הילזים סובת כאשר
 קשר יצרנו בהצלחה. הושגו והחסרות חיובית הייתה הכללית ההרגשה לתחושתנו,

 בצורות עצמם את הביאו פעולה. שיתפו הילזים בקבוצה. הילזים עם וחס סוב
 לקיים מקום היה לתחושתם, מהמפגשים. וסיפוק הערכה והביעו שונות, ובזרכיס
יותר. ארוך בתהליך הנושא את ולעבז הגירושין בנושא נוספים מפגשים

 בפרס, הגירושין ובנושא בכלל ילזיס עם בעבוזה רבה חשיבות קיימת כי ניכר
 סיכום ולאחריהם וזיונים, זרמה אישיות, חוויות משחקים, הפעלות, באמצעות

מפגש. כל של והערכה
 הביעו ברכות, המנחות, - לנו כתבו הילזיס מאוז. מרגשת הייתה הפוזה

 את ציינו הס מאיתנו. אחת לכל שי והעניקו עבוזתנו על והערכה תוזה
 העצמי הערך העצמי, הזימוי העלאת שקיבלו. הרבה והמשמעות החשיבות
 וקיבלו הסראומסי הנושא של ועיבוז תהליך עברו הס העצמי. והביסחון
 שעבר! נוספים חברים מקרוב ולהכיר הנושא את לעבז ראשונה הזזמנות
 שהם הראשונה הפעם זו כי זיוותו )הילזיס זומות וחוויות תהליך ועוברים

זה(. מסוג בקבוצה משתתפים

 הילזיס. קבוצת עם מעבוזתנו רב וסיפוק רצון שביעות חשות כמנחות, אנו,
 בעבוזה רבה חשיבות רואות ואנו עמס, וחיבור אליהם מיוחזת קרבה הרגשנו

הגירושין. נושא סביב בקבוצה ילזיס עם
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ג פרק
 מקבילית קבוצות

 משותפות או
ולילזים לקורים

 0י010 בחוות קבוצה
 לוזתמתז־ות בירושלים

קשר סרבנות עם

עמיטל ועורה בוטבול מרים
ירושלים עיר״ת זין. לסזר׳ 0 פקיזות

 ילילדיס לאבות לאימהות, ׳חוזית קבוצה התקיימה 200^ סתיו במהלך

 המסרה קשר. סרבנות עס ומתמוזזיס גירושין ברו٧ש במשפחות הח״ס

 תוך לילזיס. ההוריס בין הקשר את לשפר הייתה הקבוצה של המוצהרת

לילזיו. הקשר( )מסורב הלא-משמורן ההורה בין הקשר ביסוס על זגש

לות٠הסע נותכוגת

 סוסיס. על רכיבה בחוות האבות עס למפגש הילזיס את הביאו האימהות

 הרכיבה פעילות בסיוס סיפולית. לקבוצה האימהות נפגשו הפעילות בזמן

 למפגש נשארו והאבות לביתס, והילזיס האימהות חזרו האימהות ומפגש

338



 וכיבה כלל האחז חלקיס: לשני חולק הילזים ال□ האבו^ של המפוש טיפולי.

 שבחווה. החי בפינת בחיות טיפול כלל השני והחלק טוסים, الال מוזוכת

 המפגש לקואת הסוטים. לחוות הס״ה אובגנה המשפחות الال להקל כזי

 עבור והשנייה והילזים האימהות עבור אחת - הסעות שתי הוזמנו ١הראשו

 משותפת. בנסיעה להיווצר עלולות שהיו מתיחויות למנוע כזי האבות.

 צורך שאין הקבוצה למנחות המשתתפים אמרו הראשון המפגש לאחר

 חוות אל הגיעו המשתתפים כל הקבוצה סיום ועז ומאז נפרזות, בהסעות

אחת. בהסעה הסוסים

I הרציונל

 וגס האבות שגם ברור היה לתכנית, שהופנו המשפחות עם היכרות מתוך

 ובעקבות נתק של תקופה אחרי ביניהם קשר ליצור מאוז יתקשו הילזיס

 בבסיס הרעיון, הילזיס. על ההורים בין קשה יחסים מערכת של השלכות

 ובין האבות בין כמתווכים בכלל ובחיות בסוסים להיעזר היה התכנית,

בצוותא. לו ולזאוג בו לטפל שיש משותף וכגורם הילזים

I המשתתפים

 שישה כללה האבות קבוצת משפחות. שש הכול בסך השתתפו בתכנית

 האימהות )אחת משתתפות חמש כללה האימהות קבוצת משתתפים,
 מאחר אך לקבוצה, הילז את שהביאה היא והסבתא להשתתף יכלה לא

 ילזים ו1 השתתפו בתכנית בה(. השתתפה לא עברית זוברת שאינה

אחים(. )חלקם

 בזרכיס הקבוצה פעילות את המסכם זוח תקציר יוצג הבאים בעמוזים

האלה:

ההורים שמילאו הציפיות שאלוני סיכום (1)

המנחות( אנו )שכתבנו הקבוצה מפגשי סיכום (2)

הילזים. והן ההורים הן שמילאו המשוב שאלוני סיכום (3)
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ההורים שמילא! הציפיות שאלוני סיכום (1)

 התקבלו הקבוצה. של הראשון במפגש ההורים מילאו הציפיות שאלוני את

שאלונים. תשעה

 זו ההורים שאר עבור כלשהי. בקבוצה בעבר שהשתתף ציין אחז הורה רק

קבוצתית. בהתערבות ראשונה התנסות הייתה

 תסייע הקבוצה כי שציפו לאלה ההורים נחלקו - מהקבוצה הציפיות לגבי

 קשורות ציפיותיהם שעיקר ולאלה הילזים. עם שלהם הקשר את לשפר להם
 לשיפור שהתייחסו ההורים לשעבר. הזוג בן/בת עם היחסים מערכת לשיפור
 את יגלו שהילזים - מחזש" "גילוי של לחוויה התייחסו הילזים עם הקשר

 במערכת לשינוי להוביל שאמור גילוי - וכוי שלו החיים את שלהם, אבא
לילזים. ההורים בין היחסים

 והכוונה עזרה לקבל ביקשו הורים ארבעה הקבוצה. ממנחות הציפיות לגבי
 מהמנחות מצפים שהם ציינו אחרים המשפחתי, מצבם עם בהתמוזזות

 בכל לאם והכוונה ייעוי\ הזרכה, - השני" "הצז של התפקוז על להשפיע

 לו יסייעו המנחות כי מצפה שהוא ציין אחז הורה אב־ילזים. לקשר הקשור

הילזים. עם שלו הקשר חשיבות את להוכיח

אישית הממוזז־ומ
 בילזים לסיפול הקשורים העיקריים הזברים את לציין התבקשו ההורים .1

 ציינו הורים שלושה להתמוזז. מצליחים הם שאיתם הגירושין בעקבות

 הקשבה. - ההוריים התפקיזים את למלא להמשיך מצליחים שהם

 שהיא ציינה אחת אם הילזים. עם ושמחים רגועים ולהיות הבנה, סובלנות,

 ואב המשבר, למרות משפחה של הרגשה שלה לילזים לתת מצליחה

 קשר לשמר מצליח הוא נגזו אשתו של ההסתות שלמרות אמר אחז

 הילז עם התחלתי קשר לבנות שהצליח אמר נוסף אב ילזיו. עם כלשהו

לכן. קוזס קצר זמן רק לו נוזע שעליו

 הקשורים העיקריים הקשיים את לציין התבקשו ההורים הבאה בשאלה .2

 ציינו ההורים מתמוזזים. הם שאיתם הגירושין בעקבות בילזים לסיפול

 והתמוזזות הילזים לבין בינם מוחלס מנתק - קשיים של רחבה קשת

 ההורים, בין הקשה היחסים מערכת בעקבות הילזים של הקשיים עם

 ההורה של הסתות עם והתמוזזות המשמורן ההורה של חינוך קשיי זרך
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 اللع ההורה של הרצוי ההתנהגות לאופן בנוגע התלבטות הלא-תשמורן;
 קשיים )כתו עצמם בביקורים טכניים וקשיים הביקורים בזתן הילזים

ועוז(. כלכליים

 הילזים את הטעטיקים ה״יקריים הנושאים את לציין התבקשו ההורים .3

 הילזים של לבלבול התייחסו הורים שלושה הנירושין. קבות٧ב שלהם

 לילז יש האם - ההורים בין הקשה היחסים רכת٧וחמ מהגירושין כתוצאה

 התייחסו הורים שני וכזו': אבא 0ال קשר רוצה האם אבא, זה מה אבא,

 תחושה - הלא-משמורן מההורה הילזים של החומריות לבקשות

 הבזלים ל٧ יזות٧המ ובקשות אחז, מצז הילזים מצז סחטנות של

 בטלוויזיה, לצפות )רצון אחר מצז ההורים של הח״ם באורח משמ״ות״ם

וכזו'(. שונים תרבות לאירועי ללכת רצון

A בעקבות שיקרו רוצים שהם העיקריים הזברים את לציין התבקשו ההורים 

 הקשר שיפור על זיברו אבות שבעה בקבוצה. משפחתם השתתפות

 שלהם הקשר שיפור על זיברו אחרים אבות שבעה ילזיהם; עם שלהם

 רגועים בבתים יזכו שהילזים מקווים שהם אמרו הורים שני האישה; עם

הגירושין. למרות משפחה של נורמטיבי לתפקוז עם יותר, ויציבים

שונים. בתחומים במשפחתם המצב את לתאר ההורים התבקשו לבסוף .5

□1המפגש סיכום (2)

 לאימהות קבוצה כלל מפגש כל מפגשים. 12 התקיימו הכול בסך

 וקבוצה הילזים( עם הרכיבה בפעילות היו שהאבות בזמן )שהתקיימה
האימהות(. עם הביתה הלכו שהילזים )אחרי לאבות

 חלקים משני המורכב תיעוז טופס בעזרת התבצע הקבוצה מפגשי תיעוז

 התכנית, המפגש, לנושא התייחסות וכלל פתוח היה הראשון החלק עיקנ״ם.

 החלק הקבוצה. ושל המנחות של מיוחזות רגשיות ותגובות בפועל הביצוע

 של ומתגובות המפגש התנהלות על כמותיים מזזים מכמה מורכב השני

 1 כאשר: זרגות, חמש בן סולם על ה״תה למזזים ההתייחסות המשתתפים.

מאוז. טובה = 5-1 טובה לא מאוז =
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 מהגרפים שעלו המרכזיות הנקוזות
הפגישות על המילולי ומהזיווח

האבות קבוצת
 בחוויות להתחלק האבות של בולט צורך עולה המפגשים סיכומי מתון־ .1

 0ال החתמוזזיס מגברים עיזוז ולקבל תמיכה בקבוצת עוברים שהם

נוחה. חיים סיסואציית
 שבחלק נראה השונות. בפגישות מגוונות בהפעלות להשתמש ניסיון היה .2

אלו. להפעלות התחברו האבות מהמקרים

 מבחינת לא - המנחות של התכנית לפי התנהלו לא הפגישות מרבית .3

 העובזה היא לכך העיקרית הסיבה ההפעלה. מבחינת ולא הנושא

 לזון בלי הילזים עם לקשריהם להתייחס האבות של קושי זיהו שהמנחות

 אחריותן לגבי ובתחושותיהס הסעז פקיזות עם שלהם בקשר לכן קוזס

 ליחס הוקזשו פגישות שלוש לפיכך, הילזים. עם שלהם הקשר לאופי

 מהפגישות, חאוז גזול נתח 1זה המשפטי. ולהליך סעז לפקיזות למנחות,

 יש זאת, עם התכנית. של והמוקז הנושא היה לא שזה בעובזה בהתחשב

 מצורך נבע השינוי וכי המקורית התוכנית הייתה לא שזו ולהזגיש לחזור

 להתקזס יתאפשר לא לכך התייחסות שללא וחתחושה האבות של בולט

 מהעיסוק יקר זמן גזלו אלו שפגישות ברור זאת, עם נוספים. לנושאים

ילזיהם. עם האבות של בקשר

A ינחו סעז שפקיזות מתאים האם לשקול יש הקוזמת הנקוזה לאור 

 הקונפליקט בלב נוגעים שהם מפני טעונים, כה תכנים עולים שבה קבוצה

 לא כזי יתר ערנות מהמנחות נזרשת כאלה במקרים הסעז. פקיזות עם

 טיפולית. קבוצה כמנחות אלא סעז, כפקיזות האבות של לטענות להגיב

 הקשים הרגשות את "לפרק" ١מאחי להשקיע שיש ייתכן כך, על נוסף

 שיוכלו כז׳ הקבוצה, תחילת לפני המנחות עם אישיות בשיחות האלה

שלה. העיקרי בנושא לעיסוק להתפנות
 הממסז עם במגעם האבות של תסכול רגשות בין לקשור מקום יש אולי .5

 חשבון על במערכת "נלחמים" האם - הילזים עם שלהם הקשר ובין

 בין לשלב אפשר זו בזרך וכזו'. הפרזה עושים איך הילזים, עם הקשר

הקבוצה. מסרת ובין האבות של המחסום
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 האברים. שבאבדן לכאב שתיים או אחת כגישה לייחז צריו שהיה ייתכן .6

 אותם שמעו שלא כמו אותם ששומעים מרגישים האבות היו אז אולי

ובעתיז. בהווה הילזים ם٧ הקשר על לעבוז ומתפנים בעבר.

 עם הקשר על ללמוז הזזמנות הרכיבה בחוויית לראות ניסיון נעשה .7

 המפגשים את לפרוס כאלה בתכניות כזאי לי1א אותו. ולשפר הילזים

 ולחיבורים הדקים לשינויים להתייחס לאבות ולעזור קסנים, לנתחים

 כשילזה הראשון, במפגש שצוין כמו למשל, הילזים, לבין בינם הקסנים

 רב, זמן לאחר הראשונה הפעם שזו הרגיש והוא אביה על יזה את שמה

 האבות את לחזק עשויות והארתן כאלה חוויות צבירת עליו. סמכה שהיא

 עלה לא הזבר אך נעשו, אלה שניסיונות ייתכן במאמציהם. להמשיך

ת.1הפגיש מסיכומי בבירור

 כזו בתכנית להבנות חשיבות שיש נזמה הקוזמת, לנקוזה בהמשך .8

 ההורים. קבוצות מנחות ובין הרכיבה מזריכות בין קבועים מפגשים

 המתרחשות סיסואציות ולחזז שיסתית בצורה מיזע להעביר היא המסרה

 של הקבוצתיים במפגשים בהן לעסוק שיתאפשר כזי הרכיבה. בזמן

מכן. לאחר האבות

האעוהות קבוצת
 תמיכה בקבוצת האימהות של הצורך מאוז בלס האבות, בקבוצת כמו .1

 עם המתמודזות מנשים עיזוז ולקבל ובקשיים בחוויות לחלוק והצורך

 מעוניינות היו לא כמעס שהאימהות להזגיש יש זומה. חיים סיסואציית
לילזים. האבות בין בקשר לקשיים שלהן בתרומה לזון

 לנושאים להתייחס כזי מגוונות בהפעלות שימוש נעשה זו בקבוצה גס .2
 פתח היווה והזבר ההפעלות למרבית התחברו שהאימהות נראה השונים.

פוריים. אישיים לזיונים

 ה"מערכת", עם הקשר על יותר מועס זגש הושם הנשים שאצל מעניין .3

 שהמנחות העובזה האס כעסים? פחות להן יש האס וכוי. הסעז פקיזות

 גבר מנחה לצרף לשקול יש כן, אס עוצמתם? את מפחיתה נשים הן

תכניס. על עבוזה ולאפשר המתחים על להקל כזי האבות לקבוצת

A והילזיס האבות בין לקשר להתייחס האימהות של הרצון מחוסר כתוצאה 
 לא - הקשר סרבנות לנושא רבה התייחסות הייתה לא זה. בקשר ולחלקן

 קבוצה שזו הרושם מתקבל המפגשים מסיכום הילזיס. מצז ולא מצזן
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 לנושא להתייחס אפשרויות על לחשוב כזאי גירושין. לעיבוז "רגילה"

 כל את עליהן שחטיליס ירגישו שהנשים בלי הקבוצה של זה מרכזי

ילזיהן. עבור ביותר הטוב על לחשוב אולי תוכלנה וכן האחריות.

 פגישות שתי על מלאים. היו לא המנחות של הסיכומים מהפגישות בחלק .5

 תחושת על בעיקר לעתים. הזיווח האחרות ובפגישות זיווח, כלל אין

מאוז. מצומצם המנחות,

 שאותם המנחות של הסיכום ממכתבי מאוז התרגשו שהאימהות נראה .6
 אחת כל אל המנחות של האישית ההתייחסות האחרונה. בפגישה קיבלו

עבוון. משמעותית הייתה מהן

 שנתרמו הרגישו האימהות וגס האבות שגס לראות אפשר כללי באופן

 זאת עם הילזיס. לבין ביניהם הקשר לשיפור תועלת ממנה והפיקו מהקבוצה

 הקושי בגלל מספקת ה״תה לא הסרבנות לנושא שההתייחסות תחושה יש

האימהות. של והן האבות של הן שונים מחסומים על להתגבר העצום

 יכולה אינה קשר, סרבנות החוות למשפחות המיועזת שקבוצה גס ברור
 כה בטביגר להשתמש מקום שיש "תכן מועז. קצרת קבוצה להיות

 אך השינוי, של תחילתו את לאפשר כז׳ סוסים על רכיבה כמו אטרקטיבי

 המפגשים להמשך יותר( זולה )וגס יותר נורמטיבית מתכונת על לחשוב יש
להורים. הקבוצתי הליווי ולהמשך הילזיס ובין האבות בין

ס٠לד٠וה ההורים שמילאו המשוב שאלוני סיכום (3)

I הורים משוב שא?*וזי*?

 עשרה התקבלו משוב. שאלוני בה שהשתתפו להורים הועברו הקבוצה בסיום

שאלונים.

מהקבוצה הרצון שביעורג מידרג
 שונים ממבכיבים שלהם הרצון שביעות למיזת להתייחס התבקשו ההוביס

 מרכיביה רצון שבעי היו בקבוצה שהשתתפו ההורים מרבית הקבוצה. של

 למשתתפים היחס הקבוצה, )תוכני למנחות הקשורים אלה גס - השונים
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 ההקשבה )מידת המשותפת ולעבוזה הקבוצתית לאווירה ביחס וגס ובו'(

 של גבוהות במות הביעו ההוריס ובו'(. הפעולה שיתוף מיזת והפתיחות,

רצון. שביעות

אישית התמודדות
 במשפחתם למצב להתייחס ההוריס התבקשו הציפיות, בשאלוני כמו

 בעקבות שימ״ס חלו האס לבזוק הייתה המסרה שונים. בתחומים

 שיש שצ״נו ההוביס במספר קלה יריזה מסתמנת בקבוצה. ההשתתפות

לילזיס. בנוגע לשעבר הזוג בן עם שלהם בקשר חמורה בעיה

בקבוצה ההשתתפות בעקבות ההתמודדות
 בעקבות אצלם שחלו לשינויים להתייחס ההורים התבקשו הבאות בשאלות

 הורה ורק שינו״ס, אצלם שחלו צ״נו הורים תשעה בקבוצה. ההשתתפות

 ההורים בקבוצה. ההשתתפות בעקבות שינו״ס אצלו חלו שלא ציין אחז

 בין להבחין ניתן השינוי. את לפרס התבקשו שינויים אצלם שחלו שציינו

 זווקא שציינו אלה ובין הילזיס. עם שלהם בקשר השינויים את שציינו הורים

 שמונה ובו'; תמיכה קבלת עצמי, ביסחון מוזעות, - אצלם אישיים שינויים
 בקבוצה. שנלמזו זבריס בבית ליישם התחילו שהם אמרו משתתפים

 כיוס איתס להתמוזז יותר להם שקל זבריס יש אס לציין התבקשו ההורים

 שונים. לתחומים התייחסו זו שאלה על שענו ההורים הילזיס. עם בקשר

 להתמוזז יותר להם שקל זבריס יש אס לציין ההורים התבקשו כך על נוסף

 הורים ארבעה לילזיס. בנוגע לשעבר הזוג בן/בת עם בקשר כיוס איתס

 לשעבר. הזוג בן/בת עם בקשר כיוס בו יותר להם שקל זבר שוס שאין אמרו

 שחלו לשינוי פתחים אף או שינויים ציינו אחרים הורים ארבעה לעומתם,

לשעבר. הזוג בני עם בקשר

 יזכרו שהם העיקרי הזבר את לכתוב ההורים התבקשו האחרונה בשאלה

מהקבוצה.
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I .לילדיס משיב שאלוני ב

 בתכלת. שהשתתפו חהילזים תשוב שאלוני עשרה התקבלו הכול סך

 לראות אפשר הסוסיס. על הרכיבה חוויית על הילזים נשאלו תחילה

 את לגלות ותההזזחנות תהחוויה תאוז שנהנו אלה בין תתחלקים שהילז־יס

יותר. תסויגות עתזות שהביעו אלה ובין ועולמס, הסוסים

 בשאלה כתו בחיות. הסיפול חוויית על הילזית נשאלו השנייה בשאלה

 לבין בחיות הסיפול חחוויית תאוז שנהנו ילזית בין להבחין אפשר הקוזחת,
יותר: תסויגת התלהבות שהביעו ילזיס

 אחרו ילזיס שישה הספיק; בחיות והסיפול הרכיבה שזתן אתרו ילזיס תשעה

 שבילוי אתרו ילזית שלושה אביהת: עת זתן לבלות תאוז נעים להם שהיה

 להם שהיה הזתן שתשך אתרו ילזית תשעה "ככה-ככה"; היה אבא עת הזתן
 אבותיהם על לתזו שהם אתרו ילזים להם:שבעה הספיק אביהם עם לבלות

 זברים לתזו לא שהם אחרו ילזים ושלושה התפגשים, בתהלך חזשים זברים

 זבריס לחזו שלהם שהאבות אתרו ילזים ארבעה רק האבות; על חזשים

 שהאבות אתרו ילזים וחתישה התשותפת החוויה בעקבות עליהם חזשים

 התשותפת שהחוויה אתרו ילזים שישה חנשים; זברים עליהם לחזו לא

 בכך; עזרה לא שהחוויה אתרו ילזים ושלושה לאביהם להתקרב להם עזרה

 בקשר להיות יותר קל להם יהיה שעכשיו חושבים שהם אתרו ילזים שישה

 אתרו ילזים שלושה רק זו; אתירה עם הסכיתו לא ילזיס וארבעה האבא, עם

 ילזה רק שלהם. לאבא לספר רצו לא או הספיקו לא שהם זברים להם שיש

 הילזים תבין בכלל". לו לספר רוצה לא שאני דברים "יש ואתרה: פרסה אחת

 לאבא תספר "אני ציין: אחז ילז זבר. תהאב תסתירים אינם שהם שאתרו

 את שיתפו שהם אתרו ילזים שחונה עצות"; לי נותן הוא ולפעתים הכול שלי

 אותה. שיתפו לא שהם אתרו ילזים ושני האב עם התפגשים בחוויית אתם

 אחרים ילזים עם התפגש חוויית את לתאר הילזים התבקשו תכן לאחר

 ילזים עם בתפגש בנוח הרגישו הילזים שתרבית נראה התגרשו. שהוריהם

אחרים.
 אתרו ילזים שישה התזריכות. על זעתם את לציין הילזים התבקשו לבסוף

 אתר אחז וילז סובות. היו שהן אתרו ילזים שלושה תאוז, סובות היו שהן

סובות. כל-כך לא היו שהתזריכות
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 הרכיבה נוכודריכות זיווחים
?־זיהם’ עם האבות של הקשר על

 ובי! האבות בין הקשב על טפסים הבכיבה מזהיבות מילאו מפגש כל בסיוס

 בקשב: מבכיביס לאבבעה התייחסו המזביכות הפעילות. במהלך הילזיס

 פז״ת לילז, האב של המילולית ההתייחסות לילז, האב של הפיזית הקבבה

 מיזת האחים. בי! האיזסבאקציה ואופי עזבה קבלת לשם לאבא הילז

 קבבה( )אי! לא כלל = 0 כאשב זבמת חמש בן בסולם סומנה ההתייחסות

המזביכות. חיבבו הסופס את ביותב. הגבוהה במיזה קבבה = 4-1

סיכום

 האימהות. של והן האבות של הן בבוב צורן על ענתה שהקבוצה ספק אין .1

 ההתייחסות ההזזית, התמיכה של התבומה את צ״נו הקבוצות שתי

וכוי. האחבים המשתתפים של ושונות זומות לחוויות

 עם שלהם לקשב הקבוצה של התבומה את צ״נו אף מהאבות חלק .2

 שינויים חלו שבהן משפחות על מעיזים האישיים הנופים נם הילזים.
 התקבבות ועל השונים במפנשים הילזים ובין האבות בין באינסבאקציה

ביניהם. מסוימת

 להוביס ומשוב ציפיות - התוכנית לאובך הספסים כל מילוי בזכות .3

 האינסבאקציה אחב ומעקב המנחות על-יז׳ המפנשיס תיעוז ולילזיס.
 השונים המפגשים על מקיפה תמונה לקבל אפשב - והילזים האבות בין

 מולאו לא הספסים מקבים בכמה שצוין, כפי בכללותה. התכנית ועל

ללא-שלמים. הממצאים את שהופך זבב במלואם,

 ליז׳ בא הקושי קשב. סבבנות של לנושא להתייחס בקושי להבחין אפשב .4

 של לנושא התייחסה לא התכנית של המוצהבת שהמסבה בעובזה ביטוי

 מספיק בצובה עלה לא זה שנושא נזמה האבות בקבוצת הקשב. סבבנות

 )בפגישה ישיבות לכך להתייחס ניסיון נעשה האמהות בקבוצת בבובה.

 על בבה תבעומת הביעו ואף פעולה שיתפו לא האימהות אך (9 מספב

 ספק אין לאבותיהם. הילזים בין לקשב האחביות את עליהן שמטילים כך
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 שהייתה עובזה הראשון. למפגש בבואם יעלוזו מ׳ מול אל מושג אאלם שמצר

להם. ועזרה עבורם משמעותית

הקבוצה הו״הלות
 משותפת חשיבה תוך והבן. האב של משותפת עבוזה היה הפעילות פורמט

 תקשורת על זגש שימת ٦תו אחז, כל של ליצירתיות חופש זיתן רעיון. והז״ת

 יצירה. של והתפתחות תהליך הזמינה ההנחיה והבנים. האבות בין הפעולה ושיתוף
 לעבוזה בנוגע שונים תכנים הועלו ובה סיכום שיחת נערכה מפגש כל בסוף

לבנים: האבות בין ולקשר המשותפת

וכמה. מתאפשר האם יחז, זמן בילוי ז.

אותם. לפתח והזרך משותפים ענ״ן תחומי קיום .2
 על והשפעתם זיכרונות העלאת - בין־זור׳ קשר חוו״ת על מחשבות .3

כיום. אב־בן הקשר
הקשר. על משפיעות הן וכיצז ולהפך, מהבנים האבות של ציפיות .4

 הילזים רא״ת וכן מיזה. ובאיזו להציבם כיצז לילזים, להציב גבולות אילו .5

הנושא. את

הילזים. עם המשותפת שבעבוזה הענ״ן .6

 חברי בין תמיכה ואף התייעצות שיתוף, תוך זיומא, ענייני הועלו כן כמו

המנחים. לבין ובינם הקבוצה

 משפחה, כל של המשותפת העבוזה את המנחים צילמו הסיום מפגש לקראת

 הקבוצה של והאחרון העשירי במפגש למזכרת. תמונה קיבלה משפחה וכל

ומשוב. סיכום ונערך עבוזתה, את הציגה משפחה כל שבה תערוכה נערכה

צח1הקב □ללי ا
להתמיז ומחויבות למפגשים, ובן( )אב משותפת הגעה ו.

העבוזה לכלי בקשר זהירות כללי על שמירה בזמן. הגעה .2

חברים( או )שכנים אחרים מלווים ללא הגעה .3

האחרון למפגש עז במקום העבוזות שמירת .4

 אינטימיות ביצירת הקבוצה, מטרות ב״שום לס״ע כזי נקבעו החוקים

סיפוקים. ובזח״ת
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ההשיה ا

 וטל בנגרווז, יזע בעל חיצוני סוציאלי עובז פריזמן, ג'ף הנחו הקבוצה אח

 לחהליכיס הננייחסה ההנחיה סוציאליוז. לעבוזה ב' שנה סטוזנסיוז יקואל,

עצמה. בעשייה החעבבה ולא המשפחה בני בין שהתבחשו

המשפחות פרופיל

 וחטיבות היסוזייס הספה בבתי ופסיכולוגיות יועצות על-יזי הופנו המשפחות

 בלשכה סוציאליות עובזות על-יזי וכן הלשכה, של פנייה בעקבות הביניים

 הילזיס גילאי טווח שונים. קשיים בקע על המשפחות את להפנות לנכון שבאו
.14־10 היה שהוגזב

 מפגשים שבעה לאחב ילזים. ושבעה אבות שבעה עם נפתחה הקבוצה

 שישה נותבו וכך לפנימייה, הילז עזיבת בשל לפבוש אחת משפחה נאלצה

 האחבונות הפגישות לשתי הגיעה לא אחת משפחה ילזים. ושישה אבות

 )לסיבוגין( מפגשים אבבעה במשך נעזבה נוספת ומשפחה כך(. על )והוזיעו
הפגישות. לאובך התמיזו המשפחות שאב האב. נסיעות בשל

’ח משפחה
 על הספב בית יועצת על-יזי הופנתה המשפחה (.11) וילז אב פבופיל:

 מאוז. ומעובב זעתן האב הבן. של נמוך עצמי וביטחון למיזה לקויות בקע

אליה. ההפניה וסיבת מסבתה הקבוצה. כלפי בבה חשזנות גילה בתחילה

 כאמוב, המפגשים. לכל בקביעות הגיעה המשפחה בקבוצה: תפקוד

 הפגישות במהלך אותו. בוחנים כי וחש מאוז חשזן האב היה בתחילה

 הבאה בנו הסיכום. בשיחות הזעה ובעל המייעל מקום את ותפס "התבכך"

 התקשו הס האחביס. הילזיס עם קשב וליציבת לפעילות בבה מוטיבציה

 היה לאב במנחיס. כך לשם ונעזבו שניהם, על מקובל שיהיה בעיון למצוא

 במהלך בעיונותיו. מבבית את פסל הוא אך בנו, של יהיה שהבעיון חשוב

 הובאות במתן שהתאפיינה שלהם, משותפת עבוזה נבאתה המפגשים

 לו וזקוק חלש הוא כי הבגשה לבנו נתן כי וניכב ובתפעולו, לבנו האב של
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 מהקבוצה נפרז־מ יתיזה למעשה והיוו עצמם עם יחסית עבזו הם )לאב(.

 בשיתוף יפה, עבזו הכול בסך יותר. נפתחו שבהם האחרונים, למפגשים עז

לקלפים. וקופסה "חמסה" - יצירות שתי ליצור והצליחו פעולה,

 רעיון למציאת בהכוון בעיקר ה״תה המשפחה עם ההתערבות התערבות:

 קרוב קשר תיאר האב לבנו. האב של הקשבה על זגש מתן תוך ליצירה,

 ביניהם ריחוק נראה בפועל אך יחז. משותף זמן ובילוי בנו עם ומעורב

 הזעתן. אביו מול אל חלש נראה הבן בנו. כלפי האב של רבה וביקורתיות
 זוגמה לתת ובכך לרעיונותיו גיבו׳ מתן זרך חיזוקים לבן לתת ניסו המנחים

 ובפני הקבוצה חברי בפני רבות מגננות מציב האב כ׳ הרושם נוצר לאביו.

 לזבר מתאים לא מהאנשים לחלק אולי כ׳ העיר המפגשים באחז המנחים.

 נושאים בחשיפת קושי אצלו ניכר מכירים. שאינם אנשים מול כזו בכנות

הקבוצה. מול איש״ם

’ש משפחה
 רקע על הספר בית יועצת על-יז׳ הופנתה המשפחה (.14) וילז אב פרופיל:

 אינו כ׳ ונראה ביותר וחכם מבריק הבן הספר. בבית הבן של התנהגות קש"

 בריאיון בבית. מתחים יש זה רקע ועל הספר, בבית הק״מת במסגרת מסתזר

 וסירב עליו כעס הבן האב. עם ביותר מרוחק מקשר המנחים התרשמו האישי

במפגשים. ביותר המתמיזה המשפחה היו הם לבסוף לקבוצה. להגיע

 - הפגישות במהלך משמעות׳ תהליך עברה המשפחה בקבוצה: תפקוד

 לקיום שלו רצון הבעת ועז למפגשים. להגיע הבן של מוחלס רצון מחוסר

 הפגישות, כל במהלך פעולה ובשיתוף יחז עבזו והבן האב המשך. קבוצת
 בתחילה הילז. עבור גזולה לספרים "כוורת" ובנו יחז, רעיונות והעלו חשבו

 הפגינו הזמן במשך אך וריחוק, עצב מסוים, ניכור ביניהם בקשר נראה

 יעץ הבן הקבוצה. חברי שאר כלפי גס ואכפתיות, התייעצות הזזית, הקשבה
 החמיא והאב ענ״ן, וגילה מעורבות הראה בבנ״ה. סכניים בנושאים לאחרים

 במחשבותיו הקבוצה את רבות שיתף האב הסיכום בשיחות יכולותיו. על לו

 גבולות. להם להציב שלו הקושי ועל מילזיו הציפיות על זיבר כ^ב, ובחוויותיו

 עם זמן שבילו׳ וגילה עבורו, מאוז משמעותית ה״תה הקבוצה כ׳ אמר בסיום

רצון. של ענ״ן רק הוא הבן
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 זר٧ החיזור למפגשים. שיגיעו כז׳ חיזור פעילות נעשתה בתחילה התערבות:

 כמעם המשפחה עם לבוא. להמשיך להם שגרמה היא מהקבוצה וההנאה

 בהתחלה מעצמו. התרחש שהתהליך כיוון בתהליך. התערבות נעשתה לא

 במהלך טלפון לשיחות לענות לא לאב להזכיר - גבולות בהצבת צורך היה

 נראה אך בזמן, וההגעה הסיכום שיחת המפגש, מסגרת את להגזיר המפגש,

 הם שניהם. עבור חשובה ויותר יותר נעשתה למפגשים וההגעה זאת שהפנימו

המשותף. ומהזמן מהעבוזה רבה הנאה על העיזו

’ש משפחה
 מקש״ם סובלת בתשובה, חוזרת חרזית, משפחה ז(. 5) וילז אב פרופיל:

 אותו והותירה רבות עליו שהשפיעה זרכים תאונת עבר הבן רבים. כלכליים

 הספר, לבית הסתגלות חוסר חברתית. מצוקה ופיזיים. נפש״ם קש״ם עם

 העובזת על-יז׳ הופנתה המשפחה הוריו. עם ותקשורת משמעת ובעיות

 לבין בינו הקשר ואת הבן את לתזק רצון מתוך בה שטיפלה הסוציאלית
האב.

 ואכן לקבוצה. להגיע רבה מוטיבציה הביעו והבן האב בקבוצה: תפקוז
 הבן של מעבר בעקבות לעזוב שנאלצו עז מפגש, לכל להגיע התמידו

 היצירתית, והיז הרעיונות בעל היה יז, בעבוזות שמנוסה האב, לפנימייה.

 מאוז גזול ٧מאמ השקיע הוא אך במוטוריקה, קש״ם לבן לעזר. לו היה והבן

 הבן מסוים. ריחוק תוך אך ביניהם, פעולה שיתוף היה נראה העבוזה. במהלך

 באופן אליו פנו כשהמנחים אך לשתף, התקשה בעצמו, מאוז מסוגר ב״שן,

 זמן מקזיש שהוא כך ועל ביניהם קרבה על העיז האב נעים. באופן הגיב איש׳
 קרבה. או חום ניכרו לא אך אביו, את מכבז שהבן היה נראה בפועל לבנו.

 הכול - למפתחות מתקן שעון, לברכונים. מתקן - ٧בע יצירות כמה בנו הם

מאוז. ומושקעת יצירתית בצורה

 למיזה בנוגע לאבא גבולות להציב המנחים נאלצו פעמים כמה התערבות:

 הוא בקבוצה. אחרים ילזים כלפי וקרבה חום להביע לעצמו הרשה שבה

 שלו. בעולמו אחז כל כאילו השנ״ם נראו המפגשים ברוב והפנים. זאת הבין

 משותפת לעבוזה עליהם ٧ללחו ניסיון היה לא בנפרז. ועבזו מוסרזיס נראו

ואת המנחים את שלהם השיתוף עצם מסוים. פעולה שיתוף ביניהם היה כ׳
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ב' משפחה
 מאוז חכם קשה, זיסלקציה בעל מאוז, מופנם הבן (.13) וילז אב פרופיל:

 בבית המחנכת על-יז׳ הופנה סביבתו. עם כמעס מתקשר אינו "נעלם", אך

 שבה מה"קונכיה" לצאת לו ולעזור לאביו יותר אותו לחבר במסרה הספר

להיפתח. קש״ו עקב שנכשל בעבר, לסיפול הופנה הבן מסתתר.

 לבנו. האב בין מאוז חס קשר התגלה הפגישות במהלך בקבוצה: תפקוז

 אותו ומיזק כלפיו רגישות הביע הבן, של ליכולותיו מאוז מוזע נראה האב
 מאמצים השקיע והאב ומורכבת, קשה הבן עם התקשורת שעשה. זבריס על

 יפות עבוזות כמה ובנו הזמן, רוב פעולה בשיתוף עבזו הס בכן. רבים

 במיוחז ניכר הזבר למפגשים. להגיע מאוז להם חשוב שהיה נראה ויצירתיות.

 הוא האב הרחוק. עבוזתו ממקום להגיע כז׳ מהאב שנזרשה הרבה בהשקעה

 הסיכום בשיחות ותרם בקבוצה, האנשים שאר עם קשר יצר וח״כן, חס איש

 והגיב לסביבתו מוזע נראה שלו, התקשורת קש" על-אף הבן, הזיון. לפיתוח

יותר. חופשי והרגיש צחק גס האחרונים במפגשים אליה.

 חוויותיו על ממנו ולשמוע הבן עם לתקשר המנחים של הניסיונות התערבות:

 ההתערבות הזובר. שימש האב כאשר וקצרות, חלשות בתשובות נענו לרוב

 שהם הרבים המאמצים על כלפיהם ובחיזוקיס עמס שיחה באמצעות נעשתה

 תרמה בקבוצה ההשתתפות שעצם נראה למפגשים. להגיע כז׳ משקיעים

 בסיום האב גס העיז כך ביחז. איכותי זמן ולבילוי ביניהם הקשר לחיזוק!

התהליך.

٠׳ משפחה
 הרווחה בלשכת ארוכה תקופה מסופלת המשפחה )סו(. וילז אב פרופיל:

 ולא רופף וקשר אלימות הכולל מורכב, משפחתי ומצב קשה כלכלי רקע על

 המשפחה יחסית. מבוגר והאב במשפחה, זקונים בן הוא הילז האב. עם ברור

 בין הקשר את לחזק כז׳ בה המספלת הסוציאלית העובזת על-יז׳ הופנתה

לבנו. האב
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 עבר ובניסיונות האישי. לריאיון הגיעה לא שהמשפחה אף בקבוצה: תפקוז

 לפגישות להגיע החחיזו הם כאלה, במסגרות פעולה לשיתוף סירוב היה

 לזעותיו, מקום נתן הילז, כלפי חוס הפגין האב מהן. רבה הנאה על והעיזו

 גס מאוז, זומיננס׳ האב והקשבה. פעולה שיתוף תוך עמו ועבז לו הקשיב

 הבן. כלפי כפ״ה או תוקפנות נראתה לא אך הקבוצה, בתוך וגס בנו מול

 סיכום. שיחת בכל וכנה יפה בצורה זעותיו את מביע הרבה, מתבזח היה הוא

 בקבוצה, בנו עס המשותף הזמן של המשמעות את הפגישות אורך לכל וצ״ן

 הקבוצה קיום את מאוז העריך הוא אחרת. בהזזמנות לו מתאפשר שלא זמן

 בקבוצה להמשיך נכונות והביע מסרתה(, את הבין לא שבתחילה )אף

 שהוא ואמר במיוחז, קנה שהאב לתוכי שובך בנו הפגישות במהלך נוספת.

 עס הזמן עבור אלא בקלות(, לקנות )שיכול השובך בשביל לקבוצה מגיע לא

כך. על צער הביעו והס האסרוניס, הספגשיס לשני להגיע מהס נבצר בנו.

 בנו, של לרצונות להקשיב כיצז לאב מוזלינג שימשו המנסים התערבות:

 רצה האב יסז. רעיונותיו את ול״שס לנסות וכיצז יותר אותו להכיר ללמוז

 ההתערבות לבנו. הזמן את להקזיש גס שרצה ונראה סהמנסיס. ללמוז מאוז

 הצבת וכן עמו, קשר ביצירת לאב לעזור כז׳ הבן רגשות לגבי שיקוף כללה
 עבוזות ואי-לקיחת המפגשים לאסז חבר כניסת על איסור - גבולות

הביתה.

’ח משפחה
 הרבה האב נמוך. עצמי וזימו׳ התנהגות קש" לילז (.1)ז וילז אב פרופיל:

 בית על-יז׳ הופנתה המשפחה לחו״ל. עסקים נסיעות לרגל מהבית להיעזר

 גס המשפסה אביו. עם הקשר את לסזק וכזי הילז של קש״ו רקע על הספר

מורכב. משפחתי עבר עקב בלשכה מסופלת

 בשל המפגשים עשרת מתון לשישה הגיעו ובנו האב בקבוצה: תפקוז
 משהו יצרו מפגש בכל אלא אחת, יצירה על עבזו לא לכן האב, נסיעות

 כך שונות, יז בעבוזות מתמחה והוא אמנותית, יכולת יש לאב אחר.

 ונעשו - חז-אופן קל, מסוס עפיפון. נוח, תיבת מגוונות: היו שיצירותיהס

 והנחה בנו את לשתף נהג האב פשוסיס. יצירה וחומרי חבליס באמצעות

 נראו מהמפגשים בחלק שלו. היו הרעיונות רוב אך העבוזה. במהלך אותו
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 וחום הומור הרבה מוך פעולה שיתפו ובאחרים לבז, עבז אחז וכל מרוחקים,

 מצזו. האב, اد□ מרפש, שהוא מה את לאביו ואומר מאוז חכם הילז הזזיים.

 חברי שאר בין ומסתובב בקלות סבלנותו את מאבז היה הבן לשמוע. פתוח

 שאר עם קשר חיפש שהבן נראה לעבוז. ממשיו היה 1אבי בעוז הקבוצה,

 בשיחות נוח וחש לזבר שהעז היחיז הילז והיה קשרים יצר ואכן הילזים.

 נראה ולעתים זעתו, את והשמיע בשיחות מעורב לעתים היה האב הסיכום.

לסביבתו. התחבר ולא סרוז

 פנישות לשתי הניעה לא המשפחה כאשר - נבולות הצבת ת:1התערב
 ורצה ההיעזרות על צער הביע הוא האב. עם סלפונית שיחה נערכה רצף,

 ٧יחמי לא שבנו הרצון על-אף במקומו. הסב, עם המפנשים לאחז יניע שבנו
 ובתהליך ברצף לפנוע לא כזי זאת לאפשר לא המנחים החליסו נוסף, מפנש
 לעזור גס ניסו המנחים והסכים. הבין האב הקבוצה. ובתוך ביניהם שהחל

אביו. עם בעבוזה מעורב יותר ולהיות רעיונות יותר ליזום לילז

,VJ משפחה
 כלכליים מקשיים וסובלת מנכסיה ירזה המשפחה (.14) וילז אב פרופיל:

 עצמי זימוי חרזה, של נבוהה רמה אצלו אובחנו בלימוזיס, חלש הבן רבים.

 הסוציאלית העובזת על-יזי הופנתה המשפתה ממבוגרים. וניתוק נמוך

להתקרב. והזזמנות ואיכותי משותף זמן להם לאפשר כזי המספלת,

 אצלו ניכר וקשוח, מאוז קולני תוקפני, קשה. איש האב בקבוצה: תפקוז
 משפיל ואף ٧משמי היה הוא להורות. בסיסיות הורות במיומנויות חוסר

 סיכום, בשיחות לזבר עליו ٧לוח שונות, בצורות הקבוצה מול אל בנו את

 כלום", עושה לא בבית, עוזר לא לומז, "לא מבוזבז", "כישרון שהוא אומר

 ומה להביא מה לבנו הוראות נותן שב,1י היה האב סוב". אמז זבר לו וש"אין

 זאת למרות אך כזבריו, עושה היה ובנו וקשה, צעקני זיבור בסון לעשות
 ומלש ע1כנ מאביו. מפוחז נראה הילז וביחז. תמיז זה ליז זה עובזיס היו

 היה מעניין והתכופפות. כלימה תוך אז ונס לו עונה היה לעתים ליזו. מאוז

 שבחרו העבוזות האב, של התוקפנית להתנהגות הפוכה שבצורה לראות

 ריכוז תוך קסניס פריסיס יצרו הס ומזויקת. מאוז עזינה עבוזה זרשו לעשות

 ללא בעצמו, מסתגר היה האב בהתחלה מושלם. ביצוע על והקפזה רב
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 בשיחות מאוז שיתף נפתח, הזמן ובמהלך ולקבוצה. לסביבה התייחסות

 שהמפגשים ואמר קסנה" כ"משפחה הקבוצה את תיאר ובסוף הסיכוס.

 מאוז הזזהו בקבוצה האבות שאר מאוז. לו ותרמו גבוה זיפות٧ בסזר אצלו

 רצון הביע האב אביו. של ההשפלות מפגי עליו "להגן" נחלצו ואף הילז, עס

הורות. בנושא גס כלשהי, המשך בקבוצת להשתתף

 ניסיון כל כי היה נראה האב. אל להתקרב קשה היה למנחיס התעבבות:

 מאוז קשה היה אליו. זיבר ולא עזר לא מסוים מסר לו ולהעביר ללמזו

 להתערבות ניסיון היה זאת למרות אך אביו. מול אל כנוע הילז את לראות

 ופחות יותר נעימה קשר לצורת מוזלינג באמצעות המפגשים, במהלך אישית

 חיזוקים ומתן הילז של רצונותיו על זגש שימת תוך בנו, כלפי ביקורתית

 האב עם ולהבין חיוביים. זברים בילזו לראות לאב לגרום ן1י0ני היה חיוביים.

 הסיכום בשיחות גס מבנו. ציפיותיו את תואם הזבר והאס כילז. היה כיצז

 שגוי הזבר כי להבין לו לגרוס כזי בנו, עם תקשר שבו האופן על זובר

כזו(. לשימה מוכן הוא אס עמו בירור שנעשה )לאחר הבן את ומחליש

 היה הוא בנו. אל שלו בזיבור מסוים ריכוך הסתמן התהליך סוף לקראת
 על לו החמיא אף אחת ופעס חיוביים, משובים יותר ונתן ביקורתי פחות

 המשפחה עם העבוזה להמשך ממשי צורך יש כי נראה זאת. עם עבוזתו.

כאב. וכישוריו תקשורת מיומנויות בנושא

 الال-اآا הקביצה הערכת
 באמצעות ס٠המשתתס

בכתב משוביס

בקבוצה? היו טוביס זברים אלו
 היכולת את משפרת שהנגרות וגס ובכיף, ביחז עוברים "שאנחנו הילזים:

 ומשעשעים, מעניינים זבריס מיני כל על "שצחקנו מוצלחים"; יותר להיות שלנו

 יותר בינינו והקשר שלנו היכולות את יותר והכרנו שלנו האבות עם ושבנינו

בעבוזה". ורציניים נחמזיס היו כולם בסזר, הכול "היה התפתח":
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 היין עם לתקשר מצוינת "התמנות כנות": פשטות. "נחמזות, האבות:

 מצב "נוצר אחרים": ובנים אבות ם٧ "המפנש נחמזים"; אנשים עם והיכרות

כיף". והיה משפחה כמו היו שכולם
 המשותפת, והעשייה הילז עם המשותף הזמן את צ״נו האבות כללי באופן

רבות. להם ותרמה מהנה שה״תה

מרוצה? פחות ה״מ זברים מאלו
 ונם בזלזול פה שלו לבן מת״חס אבא לראות מרוצה פחות "ה״ת׳ הילזים:

 כתבו השאר הצליח". שלי אבא ורק שרציתי מה ול״צר לבנות הצלחתי שלא

מהכול. מרוצים שהיו
עבוזה. כלי להוסיף וביקשו הזמן מקוצר מרוצים פחות היו האבות

הבן / האב על שלמז־מ׳ מרשיס רבריס
 מקרשים זה את ולעשות לחשוב מסונל שלי שאבא זברים "למזת׳ הילזים:

 את ל׳ שיש ׳זעתי שלא משהו על" ולמזת׳ אות׳, הפליא פשוט וזה ונומיות

 שאבא "למזת׳ בקבוצה"; שהיו בכלים ל׳ שבא מה את לעשות היכולות
 שום למזו שלא כתבו חלק ננרות...". ׳וזע לא אבל ל׳, לעזור רוצה תמיז

חזש. זבר
 יכולות לו "שיש בטוח": אני ועכשיו נהזר, שהוא ׳זעת׳ "תמיז האבות:

 כתבו מהאבות חלק טובות". יז״ם לו שיש "נילית׳ עליו"; לסמוך ואפשר

חזש. משהו למזו שלא

להמשך? הזא^ מהקבוצה ٠מ٠א לוקח אני מה
 בכל אחוז סזו ולהשקיע רצון הרבה עם להמשיך רוצה "אני הילזיס:

 זברים. על וחשבנו התפתחנו ואבא "אני בזה"; ל׳ עזרה והקבוצה התחומים,
 לעבוזות התייחסו חלק חזשים". "חברים זמן": הרבה לעוז שאזכור חוויה

הביתה... לוקחים שהם
 האבות כל זומים, הילזים "כל לעתיז"; בניזון ומחשבות איכות "זמן האבות:

 ולטפל ٧מהמרו הפסקה לעשות פעם מזי רק צריך זומות. הבעיות וכל זומיס
 עם יותר "להיות הבן"; עם פעולה שיתוף "המשך שלנו"; ובמשפחות בעצמנו

לב". תשומת יותר לו ולהקזיש הילז
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למשיס לומר רוצה שה״ת׳ זבריס
 זלזלתס, ולא רב כבוז נתתם מאוז, עזרתם נפלאים, "ה״תם הילזים:

 רטובה בצורה לי עזרו "שהם תוזה": מכם, שביקשנו זברים להביא ניסיתם

העזרה". ועל ההתחשבות על השיעורים, על "תוזה ביותר":

הכבוז". "כל עשר": הייתם רבה, "תוזה כך"; "תמשיכו האבות:

I סיכום

 המשפחות הוא אחז מישור מישורים. לשני להתייחס אפשר במסקנות

 טובה הזזמנות הייתה הקבוצה מבחינת, יחסית. גבוהה ברמה המתפקזות

 הזה במובן היומיומי. מהמרוץ המנותקת משותפת ולעשייה יחז להימצאות

 להערכתנו, המשפחה. בתוך וההיכרות הקשר לחיזוק מקום הקבוצה נתנה

 את המחזקות בעתיז, כאלו לקבוצות נס מאוז חשובה זו קהילתית פעילות

במשפחה. הקשרים

 ליותר הזקוקות טובה, פחות ברמה המתפקזות המשפחות הוא שני מישור
 להמשך בקבוצה שנעשתה העבוזה בי, לקשור מציעים היינו התערבות.

 הסוציאלית העובזת של ברובז זאת לעשות אפשר טיפולית. עבוזה

 ליצור אחרות: במילים ההורי-קבוצתי. במישור או במשפחה המטפלת

 הורות, בנושאי העוסקת קבוצה הקמת באמצעות זו לקבוצה המשכי רצף
וכז'. גבולות מיטיבה, תקשורת

 אפשרה משפחות, אות, עם קשר ליצור פתח למנחים פתחה הקבוצה
 ונתנה התקשורת וזרכי השונות האינטראקציות על ולמיזה התבוננות

 המשפחות למוזעות. שונים נושאים ולהעלאת מינימלית להתערבות הזזמנות

 טובה אווירה נוצרה לשתף. ומוכנות התמזה רב, פעולה שיתוף הפגינו

 המשתתפים היצירה. וחזוות בעבוזה רצינות עם יחז בקבוצה, ותומכת
 במסגרת שלא גס הילז עם יצירתית פעילות ולקיים להמשיך רצון הביעו

 עבור רבה משמעות הייתה שלקבוצה נראה ולהיפגש. לשוב ואף הקבוצה.

נכונה. הייתה טיפולי ככלי בנגרות הבחירה וכי המשתתפים,
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 מקבילות קבוצות
 ולילזים להורים

שבע בבאר במרושין

איליה ומרה שביט יעל פורמן, אורית

 בחונו במשפחה, מערכתי בטיפול המאמינומ סוציאליות עובזות שלוש ארו,

 ריבושין הליכי שס״מו להובים קבוצה מקבילות: קבוצות שלוש להקיס

 הילזיס עבור שמבספות וקבוצת 11-9 י1ב לילזיהס קבוצה פובמל״ס,

 חס מכל ליצוב ניסינו בכך ההוביס. בקבוצת משתתפים שהוריהם הקטנים

אישית.' וצמיחה פתיחות המאפשר וקולט

 היה ולילזים. להורים מקבילות קבוצות הקמת בבסיס שעמז הטיפולי הרעיון

 יש וכי מהגרושיס, הנובעים קש״ם עם מתמוזזים הילזים וגם ההורים שגם

 נושאים על עבוזה המשפחתית. המערכת בתוך שניהם את במקביל לקזם

 תהליך כז׳ תוך התקשורת ולשיפור יותר גזולה הזזית להבנה תביא זומים

אישית. גזילה של

 הורים קבוצת להקים האם התלבטנו הקבוצה להקמת שקזם בתהליך

 אבות הכוללת הטרוגנית בקבוצה בחרנו לבסוף הומוגנית. או הטרוגנית

 ואת הח״ם את האפשר ככל לשקף כז׳ ולא-משמורניס. משמורניס ואימהות

המציאות.

I .היידם קבוצת א

עז٠ה יית01ל3או
 שאחז למחלקה. המוכרות ממשפחות גרושים להורים 11-9 בגילאי ילזים

ההורים. בקבוצת משתתף מההורים

 השתתף מהוריהם שאחז ובת. בנים שני ילזים. שלושה השתתפו בקבוצה

.11-1 10 .8 בני היו הילזים ההורים. בקבוצת
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הקבוצה להפעלת לJاהרצי
 ורגשות חוויות ال□ להתמוזז להם ויאפשר בהם שיתמוך מקום לילזים לתת

מהוריהם. אחז ש״ובר לתהליך במקביל לגירושין, הקשורים

הקבוצה מטרת
 לגיטימי מקום שווים, לקבוצת בהשתייכות הצורך על העוגה תמיכה להעניק

עצמית. והבנה מוזעות זרך גזילה שיאפשר הזזית לתמיכה

הקבוצה ٦٠הל
 אחז, כל וחצי שעה בחשך ההורים, למפגשי במקביל שבועיים מפגשים 11

 אחר בשעות משפחתי לטיפול בתחנה ולמשפחה לילז במרכז שהתקיימו
ולילז. רה1לה משותף המפגשים אחז הצהריים.

 לשיחה הבטים את שהיוותה השלכתית יצירתית עבוזה נערכה במפגשים

וכוי. משחקים סיפורים, קולז', טיפוליים, קלפים כגון: באמצעים ולזיון,

מרכזיים ונושאים תכנים
 אך הגירושין, בתחום ממוקזים היו שנבנתה הראשונית התכנית של תכניה

 לקונפליקט אצלם שנקשרו בנושאים לזון נכונות גילו לא שהילזים משום
והאוניברסלי. הרחב מההיבט הנושאים על שוחחנו הגירושין,
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המבוגרים קבוצת ב.

היעד אוכלוסיית
 לכך הרציונל כשנה. לפני לפחות פורמלי, פרושי, תהליך שסיימו משפחות

 משפסייס. ניוניס של ٧לח תחת ולא רנשית פנוייס יהיו שהמשתתפים הוא
לא-משמורנים. וחלקם משמורנים חלקם

 הנבנים משלושת אחז נשים. ٧ותש נברים שלושה - מופמזים 12 נבחרו

 שאר מבקרות, אימהות הנשים מתשע שתיים מבקרים. - והיתר משמורן,
משמורניות. האימהות

הקבוצה להפעלת הרציונל
 סיפולית קבוצה בהקמת צורך שיש חשבנו זין, לסזרי 0 כפקיזות מניסיוננו

 מאוחר במעבר. משפחות אצל אחרת בהורות בסוניות בהתמוזזות לנמרה

 הס בזיזות. של מצב בלס המו״מזיס כל שאצל גילינו הראיונות, בשלב יותר,

להשתייכות. והזזקקו המורחבת מהמשפחה תמיכה קיבלו לא כמעט

הקבוצה מטרת
 הגירושין, בתהליך המתעוררות ההרגשות במכלול לטפל נועזה הקבוצה

 ב': פרק בניית לקראת והליכה ובתכנון אחרת הורות עם בהתמוזזות

 הבזיזות תחושת הפחתת והכלתן, הקשות התחושות לביטוי מרחב מתן

והורות. בין-אישייס יחסים לגירושין, הקשורים בתחומים

הקבוצה הקמת תהליך
 הסבר זף בנינו היעז, אוכלוסיית ואת המשותפת הבעיה את שהגזרנו לאחר

 מקום מסגרת, הקבוצה, הרכב היעד, יית01אוכל הפרויקט, מטרות עם

 !בצוותים זין לסזרי הסעז פקיזות בין הפצנו המכתב את ומועזיה. הפעילות

שבע. בבאר חברתיים לשירותים במחלקות

 לגבש לנו שעזרו זין, לסזרי הסעז פקיזות צוות עם צוות ישיבות קיימנו
 כל עם בנפרד שוחחנו מכן לאחר המועמזיס. לבחירת הקריטריונים את

 יותר לזעת כזי המועמזיס, רשימת את קיבלנו שמהן הסעז מפקיזות אחת

המועמזיס. על פרסים
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האלה: הקריטריונים לסי מועמזים בחרנו הרשימות מחוך

 ההליכים את סיימו לסחות. שנה לסני סורמליננ שהננגרשו מזים٧מו .1

ז.٧0 סקיזת עם בקשר ואינם המשסטיים

.12־6 הנילאים בטווח מילזיהם שכמה מועמזים .2

 במערכות בעבר שטוסלו או נסש, ממחלות הטובלים מועמזים שללנו .3

ססיכיאטריות.
קבועה. עבוזה שבעלי ואקזמית תיכונית על השכלה בעלי מועמזים בחרנו .4

 לחשיסה ומוכנות לשינוי רצון עצמית, מוזעות תקינה, ורבלית יכולת בעלי .5

חווייתית. ולהתנסות

 מטרת להם הוסברה שבו המנחות שתי עם ריאיון עברו החועמזיס כל

אליה. התאמתם מיזת ונבזקה הקבוצה

 הקבוצה. של הסביבתיים התנאים לתכנון רבה מחשבה שהקזשנו לציין עלינו

 חזר בנוחות, המועמזים עשרת כל את שיכיל יחסית נזול לא חזר בחרנו

 לכיבוז וקטן עגול שולחן שמנו באמצע וצעצועים. תמונות מלא משחקים

גוזל. ובאותו צבע באותו וכיסאות

 ממגש כל בשבוע, סעם של בחזירות מסגשים, 12 לקיים תכננו בתחילה
 בקשת על-סי הוססנו הקבוצה, סיום לקראת יותר. מאוחר בשלב וחצי. לשעה

 בניית נוססיס: נושאים לשני להתייחס במטרה מסגשים ארבעה המשתתסים

 המשסחה מול הגרושים מעמז - החברתית הסטיגמה ולנוכח חזשה, זוגיות

החברה. ומול המורחבת

 לנכון מצאנו הגירושין, עקב המשתתסים של הסוזה חוויות נוכח כן, כמו

יותר. הזרגתי באוסן מהקבוצה הסרזה תהליך את לעבז להם לאסשר

סיכוס ا

 רווחה, בלשכת סוציאליות כעובזות אותנו, לימזו והסעלתו הסרויקס הקמת

 הן בקבוצה, להשתתף מטוסלינו אצל שקיימים הצמא ועל הרב הצורך על

עצמאותם. לשיסור ככלי והן להם מהמוכר נה1ש סימול אומי מבחינת

 תהליך שעברו אנשים אצל הק״ם הצורך את לנו הבהיר הקבוצות קיום

 ועוברות שעברו חוויות ללבן יוכלו שבה בקבוצה ׳לזיהם, אצל וגם גירושין
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 שפה למצוא אפשרה הגורל שומפומ זו. לאוכלוסייה ומשותפות עליהס

 על להקל היכולה שייכות תחושת הזזייס, ועיזוז תמיכה הכלה. משותפת.

ולצמיחה. להתפתחות הביאה וכך - הזזית ולמיזה הבזיזות

הפורמליים. ההליכים את שסיימו ויותר שנה זה הנרושיס בהורים הבחירה
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 במעורבותם בהשתתפותם, היסב ניכר והזבר עבורם נכונה הייתה

לפנישות. בהנעה ובהתמזתם

 ישירות. בעיותיהם, על לזבר שלהם הקושי להערכתנו הילזים, לקבוצת בנונע

 הילזים. של הנמוך המספר הקבוצה: של הזמן קוצר סיבות: מכמה נבע
 לנעת כזי רבות עקיפות זרכים למצוא והצורך ילזים בקרב הנושא מורכבות

 סיפולית התייחסות למסגרת נזקקו הילזים מוזחק. הוא שבחלקו בפצע.

 ביסוי ליזי בא הזבר ההורים. עם יותר סובה תקשורת פיתוח להם שתאפשר
 החשש למרות ההורים. עם משותפים קבוצתיים במפגשים להמשיך ברצונם

כזו. פגישה של קיומה לפני שהביעו

 בקבוצה. הילזים מספר את להגזיל צריכות שה״נו סבורות אנו בזיעבז.

 קבוצת להרחבת הניסיון ההורים. בקבוצת משתתפים אינם הוריהם אם נם

 שניסינו המקביל לתהליך התאים שלא מזי, מאוחר בשלב נעשה הילזים

הקבוצות. שתי בין ליצור

 בעזרת לקבוצה להתפנות להורים לאפשר כזי השמרספייה את הקמנו

 שהו בפועל מהם. מבוזז אך קרוב במקום הקסנים לילזים סיזור מציאת

 והמקום חברתי. קשר נוצר הילזים בין .7־4 בגילאי ילזים כחמישה בקבוצה

 סיפורים. הקראת שכללו החברתיות לפעילויות בנוסף שיעורים. הכנת אפשר

וכז'. וציור קופסה משחקי הרכבה. משחקי

 הקבוצה עצמית. לעזרה כקבוצה במבנה להיפגש להמשיך ביקשו ההורים

 בהתאם לסייע הייתה שאמורה קשר סוציאלית עובזת של סיוע קיבלה
 שיצרה בשמרספית להיעזר הקבוצה ממשיכה כן כמו וםיפולי. סכני - לצורך

הקסנים. הילזים עם סוב קשר

 את להעביר והחליסה הנחיה. ללא פעמיים עוז נפגשה הקבוצה למעשה

 כחוזשיים זה "שכירות". לשלם צריך לא שבו אחר פיזי למקום פעילותה
 מהם חלק עם אקראיים ובמפגשים עצמאי. באופן להיפגש ממשיכה הקבוצה

כבעבר. מלאה וההשתתפות פועלת שהקבוצה לנו מסרו

 בו שיש בסוח מקום "בית", המשתתפים עבור ליצור ניסיון נעשה בפרויקס
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 الال מענה לתת ניסיו, תוך והקטנים( )הנזולים לילזים והן להורים הן מקום

כולם. של הצרכים מכלול

 הורים כמה למנחות פנו ההורים קבוצת של הפעילות מחזור סיום לאחר

 מראה הדבר בה. להשתתף הם גם וביקשו הקבוצה משתתפי של זוג( )בני

 עניין לבעל שהפך בקבוצה, השתתף שלא הצז על גם השפיעו שהשינויים

זו. בהשפעה שחש לאחר

 הן אחרת והורות זוגיות של מוזלינג אפשרה הקבוצות בשתי 1בק העבוזה

 נזילה המנחות לנו גם אפשרה ובריבוע בקו העבוזה למבוגרים. והן לילזים

 חיזוקים, עיזוז, תמיכה, קבלת תוך החזשה המקצועית בהתנסות עצמית

 אפשר כמנחות שלם הזורם הפעולה שיתוף מהאחרות. בונה וביקורת שיקוף

 ההורים קבוצת של בצרכים לשינויים בהתאם המטרות בשינוי גמישות גם לנו

והילזים.

 שלאחר ובעיבוז באמצעים בתכנים, מזויקת בצורה תוכננו הקבוצות

 אישיים ותהליכים רלוונטיים תכנים נושאים, הצלבת כזי תוך המפגשים,

 עצמם במפגשים המזויק התכנון למרות הקבוצות. בשתי המשתתפים של

 אפשרה שלהערכתנו המנחות, של ומעשית מחשבתית גמישות כאמור בלטה

ת.1הרמ בכל ומעורבים יוזמים פעילים. להיות למשתתפים
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 באמצעות טיפול
 וזורים בקבוצת מ״ם בעלי

וילזים
לציון בראשון

 במחלקה סוציאלית עוברת ברנר, קרולין
”בטבע ח׳” בשיתוף חברתייס לשירותים

I ולית9٠הט להתערבות הרקע

 רווקים. חז-הוריים הורים היא חז-הוריות למשפחות במרכז היעז אוכלוסיית

ולא-משמורזים. משמורנים אלמנים. או ברושים פרוזיס,

 הקשיים על מסף יחוזייס קשיים ומעלה ויחוזית שונה החז-הורית ההורות

 חז- משפחות יחז. חיים ההורים שני שבה במשפחה בהורות הנורמסיבייס

 את בונה המשפחה המשפחתית. במערכת שינוי של משבר חוות הוריות

 ולרקום המשבר את לשרוז מנסה לה. מהמוכר אחר באופן מחזש עצמה

חזשה. משפחתית לכיזות

 לא שבהם ובקשיים בסיסואציות ההורים מן רבים נתקלים זה בתהליך

 אחר גוון ומקבלים מועצמים לכן. קוזם קיימים היו שאם קשיים בעבר; התנסו

 קשה באופן התהליך את חווים עצמם ההורים גם כך, על נוסף זו. בתקופה

ילזיהם. צורכי את לראות פנויים אינם ולעתים
 התהליך בהבנת לו מסייע החז-הורי להורה והזרכה קבוצתית תמיכה מתן

ובעיבוזו. בהכלתו המשפחה. שעוברת
 בקבוצות להשתתף להורים הזזמנות מתן הוא במרכז המענים אחז

 ולהיחשף מיזע לקבל להם המאפשרות אלה. בקשיים וזיון תמיכה סיפול.

 בפני השנה שפתחנו הקבוצות אחת אחרות. משפחות של להתמוזזויות

 זו בקבוצה חיים. בעלי באמצעות וילזים להורים קבוצה היא המשפחות
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 באמצעות אלמנה. ואם פמזים או גרושים חז-הור״ם הורים השממפו

 כלים וקיבלו ולצורכיהם, ׳לזיהם של לקש״ם ההורים נחשפו זו התערבות

מם.٧ להםמוזזום

I הקבוצה מטרות

 ההורים של מנובשם קבוצה יצירמ זומה: המ״חסום לקבוצמ השמ״כום .1

החברמי. והמערל הממיכה מעגל הרחבת והילזים,

 ועבוזה ברגשות שיתוף באמצעות וילזו ההורה של הזזית היכרות .2

שוויוני. ממקום משותפת
 על־פ׳ הורית הזרכה ומתן המנחים על-יז׳ הורה־ילז בקשר קש״ם אבחון .3

ההורה. של הקבלה יכולת ועל־פ׳ הצורך

 אפשרות מתן החז-הורית, במשפחה הורה־ילז קשר על זגש שימת .4

 ומאפשרת. נעימה אווירה אחרים: בתנאים וילזו ההורה של איכותי לקשר

 ספציפי ילז עם ההורה של ישיר קשר מראש. קבוע מוגזר זמן הקזשת

בקבוצה. המשתתף

 וילזים. הורים של זוגות עשרה של רשימה התגבשה האינט״ק תהליך לאחר

 תשעה הילזים: משמורן: שאינו אחז ואב משמורניות אימהות תשע ההורים:

א־ז. בכיתות אחת ובת בנים

I המפגשים תיאיר

 חברתי לשילוב במינהל חז-הוריות לאימהות במרכז מפגשים 12 התקיימו

.6.2.06 עז 14.11.05מ- לציון. בראשון

ו מפגש
ראשונית. קבוצתית היכרות מטרה:

 לשם אפרוחים שרקן. קיפוז. אוגר. ארנבות, חיות: של מגוון א. הפעלות:

 על-יז׳ חיה של בחירה לילזים, הורים בין החלפה ב. והיכרות; במגע התנסות

המחליף. ההורה על-יז׳ הילז והיכרות הבחירה הצגת הילזים,
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2 מפגש
 בקבוצה. וחוזה ציפיות ביבוב הקבוצה, וזיבוש ההיכבות העמקת מסרה:

 בית לבנות מהן אחת כל שעל קבוצות לשתי הקבוצה חלוקת א. הפעלות:

 קבוצה. כל של הממן כתיבת ב. קבוצתי; פעולה בשיתוף אחז ח״ס לבעל

 פסיביות וניכרה ההוריס בין פעולה שיתוף היה לא הקבוצות באחת

 שיתוף ללא הוריהם עם או לבז לעבוז והחלו מפוזרים היו הילזים מצזם.

 בין הפעולה שיתוף החל הזמן ובלס המפנש סוף לקראת קבוצתי.

 בין תחרותיות ה״תה הושלמה. לא זו קבוצה של המשימה כ׳ אס ההורים
 ובסוף הקבוצה המנוני את כתבו הילזיס הקבוצות בשתי הקבוצות. שתי

מזליות. קיבלו המשימה

3 מפגש
 הורה־ילז. בקשר איש״ס זפוסיס זיהוי וניבוש, היכרות המשך מסרה:

נבחר. ח״ס בעל על מחקר" "עבוזת לצורך קסנות לקבוצות חלוקה הפעלה:

4 מפגש
 ללא זמן להם להקזיש הוחלס ההורים, שהעלו והצורך הקוזס המפנש לאור

 עבוזה וכן הורית הזרכה שאלות, העלאת להם ולאפשר הילזיס עם פעילות

 ו־סז. 5 מפנשיס את לכך להקזיש הוחלס שלהם. בהורות ונגיעה אישית

עצמם. הילזיס על-יז׳ הילזיס תכונות הגזרת מסרה:

ילז. כל על-יז׳ ילז כל של שליליות ותכונות חיוביות תכונות בתירת הפעלה:

הילדים בלי רים1ה מפגש - 5 מפגש
 עמס. שלהם ולקשר כילזיס הוריהם את שלהם לחוויה ההורים חיבור מסרה:

 זיכרונות. - העבר מן תמונות ב. האחר: של לקושי חיבור תרגיל א. הפעלות:

האלה: בנושאים ההובים של משותפים צרכים עלו זה במפגש

 הילז עם הזינמיקה הבנת בעקבות ממוקזת הורית בהזרכה הרצון א.

מצבו. של פרסני ואבחון

 אי- של ותחושה הזמן קוצר בשל שנקבע לזמן מעבר הקבוצה המשך ב.
הנושאים. מיצוי

 וממוקז פרסני מענה לתת ניתן שלא הקבוצה: מגבלות להורים הוסברו
הילזיס. של ואבחונים
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6 מפגש
 לשנו התחלקו התגובות האחרון. המפגש ל٧ משוב תן٠ג המפגש בתחילת

 של מיצוי חוסר שחשו ואלה מהמפגש, מאוז גתרמו כ׳ שחשו הורים סוגים:

 לגבי ההורים עם בינ״ם הערכת געשתה וגתונים. במיזע ועומס הגושאים

בקבוצה. העבוזה המשך

 אישי". ניקיון על שמירה באמצעות וכללים גבולות וגופי, "אני הנושא מטרה:

 על לשמירה החשובים בגוף איברים וזירוג האנס גוף עם משחק הפעלה:

הורה־ילז. עבונת הניקיון.

 ובאבחון ממוקנת אישית בהנרכה צורך ההוריס הביעו הביניים בהערכת

 הורים, ללא הילנים של למפגש רעיון העלו גם הם המנחים. מצג איש׳

הבא. במפגש הילנים את בו לשתף והחלסנו

 בשל שבועיים של הפסקה לאחר נערך מגובה. חג ברוח - 7 מפגש

המנחה. מחלת

הילזים. לרגשות התייחסות מטרה:

הפנימיים. רגשות" על־פ׳ השמן כנ קישוט - יצירה הפעלה:

 המנחה של בהתמקנות השוויון חוסר על כעס עלה ההורים עם בסיכום

הילניס. לגבי בסיכום

הורים בלי ילזים מפגש - 8 מפגש
 התייחסות והחשך הילניס גיבוש הילנים, של קבוצתית עבונה מטרה:

לבגשות.

סורי. אוגר קיפונ, ארנב, אוגר, ח״ם: בעלי עם עבונה הפעלה:

9 מפגש
 ויצירת לילז ההורה בין הזז״ם ותחושות רגשות על עבונה המשך מטרה:

החשיפה. עקב קרבה

שאלות. משחק הפעלה:

הילז־ים בלי הורים מפגש - 10 מפגש
 פרנה. על עבונה במפגשים, כה ענ שעלו נבנים על לשאלות נמן חתן מטרה:

מונרך. נמיון הפעלה:
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11 מפגש
הפרזה. נושא מסרה:

פרזה. בזושא הורה-ילז בזונות זה1עב לילזים. מוזרך זמיון הפעלה:

12 מפגש
סיום. ומסיבת סיכומים מסרה:

 ח״ס. בעלי מבחר עמו הביא המנחה הניעו. והילזיס ההורים כל הפעלות.:

 התנסו וילז הורה זוג כל .١כול על והסברים החיות עם קצרה פעילות ה״תה

 המשתתפים כל התבקשו מכן לאחר וכזי. מנע ליסוף. חיים, בעל בהחזקת
משוב. ולתת בקבוצה שעברו החוויה את לסכם

 ושנהנו סובות חוויות עם יוצאים שהם להניע, כיף שהיה אמרו לזיס٠ה רוב
 בעלי היו לא שבהם מפנשים לנב׳ באכזבתס שיתפו הם הוריהם. עם לבלות

 סיפרו ההוריס הספר. בבית כמו משימות למלא נזרשו שבהם ומפנשיס ח״ם

 בתהליך מהתבוננות כתוצאה איתו שלהם הקשר ועל ילזס על רבות שלמזו
בהם: העיקריים שאלה קש״ם, כמה העלו זאת עם הקבוצתי.

 עם הקשר על שלמזו מה עם להתמוזזות מעש״ם פתרונות ניתנו לא .1
׳לזיהם. ועל ׳לזיהם

 כז׳ תוך שעלו נושאים כל את למצות כז׳ זמן מספיק היה לא .2

המפנשים.

I סיכום

 על הצזזיס שני ׳עבזו שבהם מפגשים ו2ל- תוכננה ההורים־ילזים קבוצת

 בקשר בקושי התבוננות ולילזו להורה לאפשר ה״תה המסרה ביניהם. הקשר

 הם שאליה יומיומית ולא אחרת מזווית שלו, והחזקים החיוביים ובחלקים
רנילים.

 של לאלה ובעיקר הקבוצה, מן שעלו לקולות הקשבנו הקבוצה במהלך

 הביעו הם שבה ההורים, עם בינ״ם הערכת נעשתה כך משום ההורים.

 שלהם והקשר הילז באבחון ורצון מהמנחים ישירה הורית בהזרכה צורך

 לאפשר כמו לחלקם, ונענינו הקבוצה לצרכי עצמנו את להתאים ניסינו עמו.

 כן כמו שאלות. ולשאול לשתף יכלו שבהם בנפרז מפנשיס שני להורים
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 תחילת בכל ٧ותיז הזוכה ולקבלת לשאלות לשיתוף, זח! לאפשו השתזלזו

 הווה לכל וממצה פוטז׳ באופן לעמת התאפשו לא זאת. עם וסיומו. מפוש

 של בצוכיס פעו היה כ׳ לואות אף זיתן ׳לזו. עס בקשו וצוכיו קש״ו כל על

 באופן והתזהל ׳ותו קווב היה הילז עס שהקשו משפחות יש וכי המשפחות

 בתחושה שיתפו - והילזיס ההווים - הקבוצה משתתפי זאת, למוות טוב.

המפגשים. ז 2 לאווך וביחסים בקשו ׳חוזית וחוויה התקובות של

I להמשך מסקנות

 כאשו ליחסים מוזל ותשמש כצוות שתעבוז הגחיה יחיזת להקים כזא׳ .1

וקבועה. מסוזות הזוכה המגחים יקבלו הקבוצה מול לעבוזה במקביל

 החשו בקבוצת ההווים את לשלב חשוב הווה־ילז קשו קבוצת סיום עם .2

הווית. הזוכה של מענה יקבלו שבה
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 תרפיה1פוט
 הורים בקבוצה

 וילזיהם לא-משמורגים
 ירושלים במזרח

 למשפחה המרכז מזהלת בשיר, מגריז
ירושלים במזרח

I יה?9וטיתר9 מוז׳

 מוסמך, מספל בהנחיית צילומי בחומר או בצילום שימוש היא פוסותרפיה
 סיפולי ככלי הצילוס, חרפויסי. ושימי פסיכולוגית צמיחה לעודד במסבה

 חחושת את ומגביר לא-מילולית תקשורת יוצר הגגות, לעקוף המסייע
העצמית. והמוגעות השליסה

התכנית מסרות ا

קשר סרבגי ילזיס לבי! קשר במרכז מבקריס הורים בי! יחסים ליצור ו,
 ולא חווייתיות סכניקות בעזרת עצמם את לבסא ולהורים לילזים לאפשר .2

מאיימות

 אוכלוסיית עם לעבוז כזי רב-ערך סיפולי ככלי בצילום להשתמש .3
וההורים הילזים

המתכונת

 הוקנתה הראשונה בשעה שעתיים. במשך אחז כל מפגשים, ו6 התקיימו

 שצפו הרגשות של ולעיבוז לסגירה נועזה השנייה והשעה הצילום, חוויית
הראשונה. השעה במהלך
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עיקריות: גישות בשתי שימוש שתה٧ התכגית

הטיפול במהלך בתצלום שימוש .1
 חייו מסיפור חלקים להעלות למטופל מאפשרת בתצלומים התבוננות

 המשפחתי האלבום בתמונות והלא-מונעות. המונעות ומתחושותיו

 עם הטיפולית העבוזה מעצבות. וחוויות המשפחה מחיי חלקים מתוענים

 הנסתרות המשמעויות את להבין למטופל מאפשרת המשפחתי האלבום

לא-פתורים. ובנושאים המשפחתיים במיתוסים ולגעת בתצלומים

הטיפול במהלך פעיל בצילוס שימוש .2
 חנר בתוך לצלם יכול המטופל מצלם. עצמו שהמטופל תמונות א.

 ההיכרות את להעמיק מאפשרת נו נרך הפגישות. בין או הטיפולים

 לצלם בוחר הוא שאותם האובייקטים באמצעות המטופל עם

 מתמוננ הוא שבו לאופן חשיבות אף יש עבורו. הסמלית ומשמעותם

 להתקרב הנכונות ההססנות, או ההחלטיות מינת הצילום: פעולת עם

ועונ. הצילום למושא

 המייצגים נברים או עצמו את לצלם יכול המטופל עצמי. פורטרט ב.

 ללמונ יכול המטופל שנרכה מראה מעין הוא העצמי הפורטרט אותו.

המטפל. בענרת העצמי זימויו על ולעבונ העצמית תפיסתו על

הועד ת٠٠אובלוס

 14־8 בני ילנים ו-ננ לא-משמורניות אימהות שלוש השתתפו בקבוצה

 הטרוגנית הייתה הקבוצה ירושלים. במנרח הקשר מרכנ במסגרת שהגיעו

ומין. השכלה גיל, מבחינת

העבודה מהלו ا

 וצילומי חוי\ צילומי משתתף, כל עבור משפחתי אלבום ליצור תוכנן

 טיפולית התייחסות הייתה הטיפולי. המפגש במהלך תמונות ופיתוח פנים,

 התכניות כל והצילום. היצירתית העבוזה במהלך שעלו הרגשות לעיבונ

הוגשמו. שונוכננו
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התוצאות ا

 שלושת בין מפתיעות. היו התוצאות רבה. בהצלחה הסת״חה הקבוצה

 שלוש מתוך תשפחות שתי חזק. קשר חצר בקבוצה שהשתתפו ההורים

 השלישית והמשפחה למרכז, ٧מחו לביקורים במרכז מביקורים הועברו

האם. של איש״ם קש״ם בשל הושארה

להצלחות סות
לקשייס ס٠והסבר

 והתפעלו הצילום מרעיון התלהבו לג״ס. שרצינו הקשר סרבני הילזים
 לעשות נתבקשו בצילום העבוזה במהלך התמונות. ומפיתוח מהצילום

 בחוויותיהם לשתף המפנש סוף ולקראת המבקר, ההורה עם משותפת עבוזה

 חווייתם ועל ההורה את חוו שבו האופן על זיברו בעיקר הילזים האישיות.

 לחיזוק הביא שבסופו הזרגת׳ תהליך נוצר הזאת הפעילות מתוך הרגשית.

ההורה. עם הקשר

 של תמונות שיכלול משפחתי אלבום לערוך כשניסינו עלו הקש״ם עיקר

 את ולהסית המבקר ההורה את לבסל נסה המשמורן ההורה המבקר. ההורה

 המשמורן ההורה בין הקשר על איום היווה שהאלבוס משוס כנראה ננזו, הילז

 ההורה לגיוס אינסנסיבית סיפולית התערבות מאיתנו זרש הזבר לילזו.
המשפחתי. האלבום את הילז לרכישת והסכמתו המשמורן
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 בנזערכת ،73 את הרוזעזע תשבר חוות וגירושין פירוז בתאב׳ חשפחות

 בפרטית בי! ברוו לחשפחב, תשפחב ב׳) בבזלית ן״תית7 ברושפחתית.

 בחשאבית את לחאות וביכולת בבתתוזזות באופן תשפחב. בבל

לרשותת. וחזית٧ב ובבוחות

 בקרב ביותב באפקטיב׳ עצתו את בוביח טיפול׳ לי33 בקבואב בשיתוש

 שרב3בב באורן את בוליד זב לי3ל י٧בחקאו בביקוש באלב. תשפחות

 תשפחות פ٧ קבואתית בוזב٧ב בבירית, סואיאל״ת עוברית של "חוזית

 בבתנסות רולווב שנתי זו לקורט תורגס זב אורך גירושין. בתשבר

חעשית.

 שירותיט ובפיתוח בתכנון בעשירית בשנב זו עוסקת אשלית עתותת

 גירושין לילז׳ ותת״חטת חשפחותיבת, ולבני בסיבון נוער ולבני לילזית

 תשפחותיבס ועבור עבורת חפתחת אשלית פוטנאיאל׳. סיכון בעלי כאל

לטיפול. ובן לחניעב בן שירותיס,

 בנושאי שנית בחשך עסקב בכירב. איאלית10 עובזת ביא גרינבאוס רזיק׳

 ניבלב באשלית וארגונית. תנבלית ובררוב פרטנית ברחב בסיכון ׳לזית

גיבושין. בתשבר ת1לחשפח בקשוריס בנושאיס שונות, תכניות
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ساعه٥٠ אשלים
 □לילדי □שירותי ולפיתוח לתכנון העמותה

 )ע״ר( ומשפחותיהם בסיכון נוער ובני
 של ובתמיכתו ישואל נ׳יינט של מיסודו

גיו-יורק של היהודית והפדרציה ישראל ממשלת

 החבותיים והשירוונים הרווחה משרד
 ואישיים חברתיים לשירותים האגף

٠٥אשליוהמשפחה הפרט לוווחת השרות


