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ההיסטוריה של  הקבוצות, סוגי קבוצות. 

•מחשבה על אודות יחסי פרט קבוצה עתיקת יומין וראשיתה כבר במחשבה של סוקרטס, אפלטון ואריסטו. סוקרטס סבר שלהמון אין יכולת להכריע 
בדילמות מוסריות, אפלטון תיאר יחסים הרמוניים בין הפרט לבין המדינה ואריסטו הניח שהאדם הוא מיסודו "חיה חברתית". 

•מחקר מעשי של תהליכים קבוצתיים מתחיל לאור ובצל מלחמות: המהפכה הצרפתית, מלחמת העולם הראשונה והשנייה מעוררות את השאלה מה 
קורה לאדם בקבוצות גדולות מאוד? בהמון? 

•גוסטב לה-בון (1895/1920): כאשר בני אדם נמצאים בקבוצות גדולות חלה הידרדרות בתפקוד האנושי, ונסיגה ביכולת להפעיל שיקול דעת עצמאי. 

וויליאם מקדוגל (1920): במקביל לפרסום המחקר של לה-בון פרסם מקדוגל את ספרו ובו טען שלצד ההשפעות השליליות של קבוצה על היחידים 
שבתוכה, טמון בקבוצה פוטנציאל לחיזוק התנהגויות רצויות של בני אדם. הוא האמין שמעבר מהמון בלתי מאורגן לארגון עשוי למנוע את המגמות 

השליליות בקבוצה, ולאפשר לפרט חוויה מעצימה ומאצילה. 

•זיגמונד פרויד (1921): במאמרו "הפסיכולוגיה של ההמון והאנליזה של האני" מוסיף פרויד את הטענה שקבוצה נוצרת כאשר בני האדם מפתחים קשרים 
ליבידינליים אל המנהיג וזה אל זה. בהתבסס על ניתוח פסיכואנליטי קובע פרויד שבהמון היחיד מוותר על אידיאל האני שלו ומקבל, מתוך הזדהות, את 

אידיאל המנהיג והקבוצה. 

חלוצי הפרקטיקה של תרפיה קבוצתית בהשפעה אמריקנית: 

ג'וזף ה' פראט: רופא פנימי בבית החולים הכללי של מסצ'וסטס בבוסטון: פתח ב-1905 קבוצה של 15 חולי שחפת. נחשב למייסד הפסיכותרפיה 
הקבוצתית מכיוון שעודד את מטופליו לשוחח על בעיותיהן המשותפות, ודרש מכל אחד מחברי הקבוצה לקבל על עצמו מערך של כללים כתנאי 

להצטרפות לקבוצה. 

 • אדוארד לאזל: ב-1919 טפל בחולי נפש, בעיקר חולי סכיזופרניה, בקבוצות, בבית החולים סט. אליזבת בוושינגטון. 

 • אלפרד אדלר: ב-1921 השתמש בקבוצות עם מטופליו. 

 • ג' ל' מורנו: מייסד הפסיכודרמה בשנות השלושים לטיפול קבוצתי. 

 • ר' סלאבסון: מהנדס במקצועו שהחל לטפל בילדים עם הפרעות נפשיות בתרפיה של "קבוצות פעילות".



סוגים מרכזיים של עבודה עם קבוצה: 

•קורט לוין – קבוצות השדה ( Group): קבוצות שמטרתן חיזוק הצמיחה וההתפתחות 
האישית והקבוצתית למען שיפור ביצוע מטלות והתמודדות עם קונפליקטים אישיים 

וחברתיים. 

•תרפיה קבוצתית: פיתוח מודלים של פסיכותרפיה קבוצתית על יסוד שילוב של תיאוריות 
פסיכודינמיות של דינמיקות קבוצתיות, יחסים בין-אישיים ותהליכים תוך-נפשיים:  

ווילפרד ר' ביון (Bion), מיישם בתפיסתו מושגים של מלאני קליין; 

 ס' ה' פוקס (Foulkes), משלב תפישה פסיכואנליטית פרוידיאנית עם תפיסות סוציולוגיות 
בהשפעת אסכולת פרנקפורט;  

וויטקר וליברמן: הקונפליקט הקבוצתי הממוקד (מודל שמתאים גם לקבוצות קצרות מועד);  

אירווין ד' יאלום (Yalom), מפתח תיאוריה של למידה בין-אישית כפי שהיא נחוות בתרפיה 
קבוצתי. מתמקד ביחסי הגומלין שנוצרים ב"כאן ועכשיו" (לעומת קבוצות דינמיות שפונות 

גם ל"שם ואז").



הרציונל לעבודה בקבוצות 
האדם הוא ייצור קבוצת כמו בעלי חיים אחרים שמנהלים •

אורח חיים קבוצתי  

קורט לוין מגדיר את הקבוצה כשלמות דינמית המבוססת על •
תלות הדדית בין חלקיה וטוען כי הקבוצה היא יותר מסך כל 

מרכיביה .  

לא כל קובץ של אנשים מהווה קבוצה.•



•ההנחה שמשותפת לגישות השונות בפסיכותרפיה קבוצתית היא שהפרט ואישיותו 
מתפתחים בתוך ובאמצעות מערכות יחסים. כל אדם הוא חלק מקבוצה החל מראשית 

ימיו ועד לבגרותו. 

•מחד, החברה מהווה מקור תמיכה, שייכות יציבות ובטחון; ומאידך מטילה על חבריה 
הגבלות שעלולות להוביל לפתולוגיות שמקורן בקונפליקט בין דחפים פנימיים של היחיד 

לבין האיסורים שהוטלו עליו. 

•בהתאם להנחה זו אפשר לשער שלכל מחלה יש רכיב חברתי ואם כך, אזי קבוצה עשויה 
להוות מקור לריפוי. 

•בעידן המודרני, עידן האינדיבידואליזם, קשרים חברתיים אינם נוצרים, או שאינם 
מחזיקים לאורך זמן (למשל, בני אדם ממהרים להחליף בני זוג במצבים של חוסר סיפוק 

או היעדר מימוש אישי).  

מנקודת מבט זו קבוצה טיפולית נעשית למקור תמיכה, רכישת מיומנויות חברתיות, הבנה 
של משמעות "תלות הדדית" (להבדיל מתלות), מציאת פתרונות לקונפליקטים בין 

שאיפות אישיות לבין תביעות המציאות, קבלה של נורמות חיצוניות, ביקורת של נורמות 
חיצוניות ועוד.



קארטרייט וזנדר 1968 טענו שכאשר כמה אנשים יוצרים קבוצה יתקיימו בהם שניים או יותר מן •
האיפיונים הבאים . 

הם מתחברים בפעילות גומלין משותפת  •

הם מגדירים את עצמם כחברי קבוצה  •

האחרים מגדירים אותם כשייכים לקבוצה  •

הם מרגישים שהקבוצה נותנת להם תמורה  •

הם מזדהים עם האחר בקבוצה על בסיס של מודלים ורעיונות  •

הם חותרים לקראת מטרה משותפת  •

הם נוטים לפעול בצורה אחידה כלפי הסביבה  •

יש להם אותה תפיסה בנוגע למייחד אותם  •

הם משתתפים במערכת של תפקידים פנימיים •



ארוינג יאלום כותב על כוחה של הקבוצה ועל המשתנים •
הריפויים שבה .  

יאלום טוען שהמשותף לכל הקבוצות הוא התהליכים •
הריפויים המתרחשים בכל קבוצה מעצם התקימותה של 

הקבוצה כקבוצה .  

הוא מציין 11 משתנים הפועלים כסוכני שינוי ראושוניים בתוך •
הקבוצה . 



החדרת התקווה  •

אוניברסליות  •

מסירת מידע  •

אלטרואיזם שחזור מתקן של הקבוצה הראשונית ( משפחה )  •

התפתחות טכניקות של חברות  •

חיקוי התנהגותי  •

למידה בין אישית  •

קתרזיס  •

משתנים אקזיסטנציאליים •



חמשת הרציונלים כבסיס לעבודה קבוצתית ומהווים את היסוד המקצועי •
למנחה :  

שחזור התנהגויות בקבוצה הראשונית מתוך הזדמנות לחוות חוויה מתקנת  •

הזדמנות לנורמליזציה של רגשות ושל תחושת זהות ושיוויון שמעניקה •
תחושת נורמליות ״ אני לא חריג ״ .  

הזדמנות עצומה להסתכלות מרוכזת במראות חדר מראות מרוכז ומועצם •
הוא הדרך היחידה להיות מודע לחלקים שבי לדפוסים והתנהגויות שלי .  

קבוצת השווים אנו מודעים לחשיבות קבוצת השווים לצמיחת האדם •
והתפתחותו  

רכישת מיומניות חברתיות מעבדה לימודית והתנסותית לרכישת מיומניות .•



ג’ון גרי בספרו גברים ממאדים ונשים מנוגה כותב על כוחה •
של הקבוצה .  

״כוח התמיכה הקבוצתית הוא דבר שאי אפשר לתארו •
במילים אלה יש לחוותו. קבוצה אוהבת ותומכת עשוייה 

לחולל פלאים כאשר מדובר בסיוע ליצירת קשר עם 
רגשותינו החבויים עמוק בתוכנו .                             

שיתוף קבוצה ברגשותיכם פירושו שעומדים לרשותיכם 
יותר אנשים המוכנים להעניק לכם אהבה . עוצמת 
השפעתה של הקבוצה גדלה ביחס ישר לקבוצה “/



סוגי קבוצות  ( רשימה חלקית ) :  •

קבוצות אימון  •

קבוצות מפגש  •

קבוצות רגישות  •

קבוצות מודעות וצמיחה אישית  •

קבוצות פיתוח יחסי אנוש  •

קבוצות דיאטה  •

קבוצות להורים •



תוכן תהליך ומבנה העבודה בקבוצה  •

בבסיס כל עבודה קבוצתית קיימים שלושה מרכיבים בסיסים : •
תוכן ,תהליך ומבנה .  

תוכן : ידע ומיומניות המטבאים מבחוץ אל התהליך •
הקבצותי . 

תהליך : הדינמיקה הקבוצתית המתרחשת בין חברי הקבוצה •
על כל מרכיביה ללא קשר לתוכן מסויים  

מבנה : תכנון כל מפגשי הקבוצה כמעין מערך שיעור •
שמשמעו הפיכת רעיון לשפה סדנאית . 



  P G

קבוצת צמיחה אישית 

 P E

קבוצה פסיכולוגית 

חינוכית 

  T O 

קבוצת משימה 

קבוצה פתוחה  

התהליך הוא התוכן 

קבוצת כלאיים שילוב 

תוכן ותהליך 

קבוצה סגורה מובנית 

תוכן בלבד התהליך לא 

רלוונטי

לכל אורך חיי הקבוצה קבוצת צמיחה 

יש תהליך אך הוא משני 

מבחינת המנחה כי 

המטרה העיקרית היא 

אימון תרגול 



המודל ההתפתחותי ע"פ ד"ר רוי מקנזי וד"ר ג'ון ליווסלי  

 ENGAGEMENT  -  שלב 1  -  התקשורת

המטרה העיקרית היא פתירת הקושי הכרוך בנושא ההתקשרות בין המשתתפים, דבר שיבטיח כי מהקבוצה יצמח מבנה 
חברתי ושהזהות הקבוצתית תתבסס. המנגנון הראשוני להתפתחות ההתקשרות הוא אוניברסאלי: ההכרה בעובדה שאחרים 

חוו ניסיונות דומים לשלי. קבלה לא ביקורתית זו היא תופעה הכרחית, מאחר שלקבוצה עדיין אין כוח פנימי להתמודד עם 
עימותים פנימיים בין חבריה. הרגשת האוניברסליות  ממקדת את הקבוצה בנושא ההתחברות ומשיגה אינטראקציה מלכדת. 

האווירה מאופיינת בתחושת התקשרות והתאחדות. מטרת הפרטים בקבוצה היא לאפשר לעצמם להיות חלק ממבנה חברתי, 
ולא להישאר מבודדים ומרוחקים, והפחד בשלב זה הוא הפחד שהאחרים לא יקבלו אותי. 

המטרה מושגת  באמצעות חשיפה עצמית שיטתית, הנושאת בדרך-כלל אופי עובדתי. המימד האופייני החשוב במיוחד בשלב 
זה עובר בגבול שבין התחברות-התנתקות ובין אמון-חוסר אמון. חברי הקבוצה עוסקים בעיקר שאלה, האם הם מקבלים את 

עצמם כיצורים חברתיים בעלי יכולת לאינטראקציה, ועדיין נמנעים מלהעלות נושאי אינטראקציה חשובים, אף שלעתים הם 
מודעים להם ומתייחסים אליהם  בשלב מתקדם יותר. חשיפה עצמית, אתגר ביחסים בין-אישיים ותובנה פנימית צצים, אך הם 

שטחיים, ולא רצוי שיהיו המוקד. רצוי שהעימותים בין המשתתפים יהיו מועטים כדי שלא לפגוע בלכידות הקבוצה. 

הגבול החיצוני של הקבוצה צריך להיות ברור, ואפשר להשיג זאת בעזרת המודעות לאופן שבו התנסות בקבוצה שונה 
מהנסיונות הבין-אישיים בעבר. הקבוצה משיגה את המטרה הראשונה, לאחר שכל המשתתפים נחשפו 

חשיפה אישית כלשהי וחשים מחויבות לקחת חלק בתהליך. קבוצה בשלה להתקדם לאחר שנוצרו קשרים בין המשתתפים, 
וכשיש תחושת לכידות שתאפשר התמודדות עם שינויים אישיים ועם עימותים.



שלב 2  -  הבדלה  - דיפרנציאציה 

מטרת הקבוצה בשלב זה היא לזהות את ההבדלים בין חבריה. להשגת מטרה זו יש להעביר את המוקד מגבולות הקבוצה החיצוניים לגבולות 
שבין חבריה. 

שלב זה מאופיין בראש ובראשונה בשונות, כשהמשתתפים מדגישים את השוני ביניהם  ואת תפישתם האישית. תהליך זה מביא לחשיפה עצמית 
ספונטנית, הוא מתמקד בגבול שבין המשתתפים ומעורר הערכה כנה של השוני הקיים ביניהם. ההנחה הקודמת בדבר הדמיון מאותגרת כעת 
ויוצרת אווירת עימותים, כאשר בכל התהליך עומדים לרשות הקבוצה כוחות הלכידות והגיבוש שהושגו בשלב הראשון. אם לא התפתחה יכולת 

שיתוף פעולה וקיימת גישה תחרותית, עלול להיווצר פיצול בקבוצה. 

בשלב זה יקראו תיגר גם על מקומו של מנחה הקבוצה ועל תפקודו. 

התהליכים המתרחשים בקבוצה בשלב זה מכריחים את המשתתף להתייחס לשני נושאים חשובים: 1} שליטה בעוינות עצמית ובעוינות של 
אחרים, 2} קבלת ציפיות חברתיות והתחברות אליהן. החברים מפתחים בנושא הראשון סובלנות והתמודדות עם רגשות הכעס שלהם ושל 

האחרים, דבר המאפשר להם לראות את ההיבטים באישיותם שדוחים אחרים ומעוררים בהם התנגדות. נוצר דמיון בין מגוון השונות הקיים בין 
המשתתפים ובין תחילת הכרתו של היחיד, בכך ששונות זו מייצגת חלקים מנוגדים שונים באישיותו. תהליך זה חשוב, ובהמשך מופנה אליו 

הדגש. 

הנושא השני מציג דילמה העומדת בפני כל משתתף בשלב זה. הדילמה היא עד כמה הוא מוכן להצטרף לדעת הרוב. קיים איום שאם אהיה שונה, 
לא יקבלו אותי, ולכן האם עלי ללכת עם זה או להגיע לפשרה עצמית למען המבנה החברתי. 

שלב זה קשה לחברים, ולכן לעתים אינו נפתר. יש חברים המעדיפים לנשור מהקבוצה, ולא להתמודד עם דילמה זו. איבוד חברים בשלב זה 
מאיים על הקבוצה, והמטרה היא לא רק אוורור של כעס ושל עוינות, אלא ירידה לעומקו 

של השוני בין המשתתפים וקידום השונות. דיון בנושא הבעת דעות מנוגדות והלגיטימציה לחוויה כעס הם עיקר העבודה בשלב זה, המעמיקה את 
עוצמת החוויה. 

בשלב השני האווירה בקבוצה מאופיינת בעיקר בעימותים ובתחושות מבוכה וחוסר סיפוק. ביטחונו העצמי של המנחה חשוב מאוד לעידוד הכוחות 
בקבוצה ולתמיכה בהם. 

חשוב שכל המשתתפים ייטלו חלק בתהליך זה. הקבוצה מתקדמת מהשלב השני בתחושה מתמשכת של לכידות ושל ישות חברתית אחת, מתוך 
הערכה גוברת לשונות בעמדות בין חבריה. הקבלה של ייחודיות הפרט מובילה להכרה בכך שכל משתתף עשוי לשחק תפקיד שונה בקבוצה.



שלב 3  -  הצביון האישי  -  אינדיבידואציה 

המטרה המרכזית של שלב זה היא קידום ייחודיות, לאפשר הערכה עמוקה יותר למורכבות הנפשית של כל אחד. התוצר המעשי של תחושת 
השיתוף שהתפתחה בשלב השני נבדק כעת ומעניק הרגשה שהקבוצה אכן עובדת. 

המטרה של שלב זה מושגת בהצבת אתגר פעיל למערכת היחסים הבין- אישיים, וזאת באווירה חמה ותומכת. 

המוקד, שהוסט מהגבול החיצוני של הקבוצה בשלב הראשון לגבולות הפנימיים שבין המשתתפים בשלב השני, עובר עתה לגבולות הפנימיים 
שבנפשו של כל משתתף. בשלב השני עבדה הקבוצה על השוני שבין הפרטים, ואילו עתה העבודה היא על הניגודים ועל החלקים 

התוך-נפשיים של האני. אף שזה מבוצע בתהליך בין-אישי, הדגש הוא בפרט ולא במישור האינטראקציה. בשלב זה מתרחבת "הכרת העצמי" 
של הפרט. 

המטרה של כל חבר בקבוצה היא לחקור ולבדוק את מנגנוני ההגנה שלו, זה תהליך של בחינה עצמית, והאדם ניצב בפני איום רציני לדימוי 
העצמי, מאחר שמתגלים באישיותו היבטים שהוא לא היה מודע אליהם. העבודה של 

הפרט קשה, אך עם זאת התנסותו גורמת סיפוק, והתוצאה תהיה באישיותו שנחשבו תמיד לא רצויים וגרועים. 

זיהוי מגוון רחב של מצבים אישיותיים פנימיים מאפשר לפרט לאמוד את הגבולות הפנימיים של אותם מצבים ולבחון כיצד הם מתייחסים זה 
לזה. 

האווירה בשלב זה מאופיינת הן בהתפרצויות של קשר ושל התחברות והן בעימותים פתאומיים. העבודה מתמקדת בחשיפה עצמית, בעמידה 
באתגרים ובחשיבה מפוכחת, והמשתתף חש שהנושאים הפסיכולוגיים נחקרים ביסודיות עם התייחסות ממשית לעימותים. עם זאת 

המשמעויות הבין-אישיות של ההתרחשויות בקבוצה נדחקות לקרן זווית, או שמתעלמים מהן לחלוטין, מאחר שהמוקד כעת הוא במורכבות 
הפנימית של כל אחד 

מהחברים. 

תחושת הזהות הקבוצתית שאליה הגיעו בשלב הראשון מועשרת באמצעות המודעות לשונות בין המשתתפים שהתפתחה בשלב השני, 
והשלב השלישי מוסיף עומק בכך שהוא חושף מורכבות רבה יותר בנפשו של כל משתתף. השלב השלישי מתקרב לסיומו לאחר שכל 

המשתתפים לקחו חלק פעיל בחשיפה עצמית ושוחחו בפתיחות על נושאים פסיכולוגיים. 
משלב זה ואילך המעבר בין השלבים בחיי קבוצה נעשה חד פחות וחופף יותר.



שלב 4  -  קרבה 

המטרה המרכזית בשלב זה היא להתנסות בקרבה ולגלות את המשמעות של יחסים קרובים. קרבה ללא מידע של 
חברי הקבוצה זה על זה תהיה מזויפת, ולכן בהגיעם לשלב זה יש בידי כל אחד מהמשתתפים יותר מידע, והם 

מסוגלים להבין את עצמם ואת האחרים בדרך מורכבת יותר. האינטראקציות בשלב זה עמוקות ומשמעותיות יותר. 
בתחילה אינטראקציות אלה נוטות להיות אגוצנטריות, והן מונעות יותר בשל צרכים אישיים מאשר בשל רגש 

הדדיות. ככל שהתהליך בשלב זה מתקדם, כך מתפתחת מערכת יחסים מאוזנת, כפי שהיא קיימת בשלב החמישי 
הבא. 

מטרת החברים בקבוצה אינה רק לקבל את עצמם כמות שהם {כמצופה מהם בשלב השלישי}, אלא גם לקבל את 
עצמם כבעלי יכולת ליצור קרבה וכמשמעותיים למישהו אחר. 

האווירה בקבוצה ממשיכה להיות סובלנית, לא מתגוננת ופתוחה להתחברויות ובין החברים יש התקשרות חזקה. 
רמת העימות נמוכה, ויש תחושה לא מציאותית של אופוריה בדומה לשלב הראשון. כעת יש חזרה על נושאים 

רבים שעלו בשלב הראשון, אף העבודה עליהם מורכבת יותר. אף שנושאים בין-אישיים נחקרים לעומק, עדיין יש 
הימנעות מהמשמעויות העמוקות של מערכות היחסים. המעבר לשלב החמישי יתחיל כאשר ההתלהבות והקרבה 

הבין-אישית יובילו להכרה בכך שמעורבות מתמשכת כזו תהיה מבוססת על מחויבות בין-אישית. 

יש לציין שבשלב זה, שבו עולה ההכרה בחשיבות מערכת היחסים, עלול לעלות גם פחד מפני דחייה מצד אותם 
אנשים שעמם היחסים מורכבים. 

התנסות בסוג כזה של קשר מאיימת במיוחד על משתתפים הסובלים מקושי בקשרים המשמעותיים בחייהם. כמו 
כן, אנשים המתקשים בשליטה חברתית ופנימית עלולים להגיב בתגובות מוחצנות של הנושאים האינטימיים. 

•



שלב 5  -  הדדיות 

המטרה בשלב זה היא לפתח תחושת מחויבות הדדית בין המשתתפים ולחקור את משמעות הקרבה 

שנוצרה. הדבר נעשה לא לשם הרחבתה של תחושת האינטימיות, אלא להעמקת ההערכה לייחודיות כל 

משתתף. 

מתמקדים בגבול המקיף כל פרט במושגי עצמאות פנימית ומחויבות אישית לאחרים. הקיטוב בשלב זה בולט 

לאור היחסים הלא מאוזנים, המבוססים על תלות מחד גיסא ועל ניצול מאידך גיסא בין אנשים שאמורים 

להיות שווים. 

שליטה ביחסים באמצעות עליונות או כניעה מהווה הזדמנות להצעת פתרונות יעילים יותר. בשלב זה לא 

מגיע מידע חדש, אך מידע ישן יואר מזווית חדשה עקב המשמעות האינטראקציונית  שנוספה לו כעת. 

עלול להתעורר איום במערכת יחסים משמעותית וקרובה, שכן הפרט חושש שאחרים ינצלו אותו או ינטשו 

אותו. משתתפים הנתקלים בקשיי אמון, יסבלו מכך גם בשלב זה. הם יחששו מאיבוד עצמיותם, שתיבלע 

בסבך הקשרים ההדוקים שנוצרו בקבוצה. התפתחות האמון היא נושא שהחל בראשית הקבוצה. בכל שלב 

נדרשת רמה גבוהה יותר של אמון, ובשלב זה נושא האמון מרכזי. 

המשתתפים חייבים להגיב על האתגר של לקיחת אחריות לאינטראקציה שלהם עם אחרים. האווירה 

בקבוצה היא של המשך תקשורת ועבודה ממשית, ויש הימנעות מועטה מנושאים פנים-אישיותיים. העימותים 

גדלים בדרך-כלל, כשהמערכת מבקשת מם המשתתפים להפגין מחויבות רבה יותר. 

אך כאן לחברים ולקבוצה כבר יש כוחות וכלים להתמודד עם העימותים, לפתור אותם ולצמוח מהם. 



שלב 6  -  סיום 

מטרת הקבוצה בשלב הפרידה היא להגיע לסיום המעורבות האישית מתוך הטמעת 
ההתנסות הקבוצתית כחוויה חיובית ובונה. משחזרים את ההיסטוריה של הקבוצה 

ושל אירועים שקרו לפרטים בה, נזכרים באירועים 
מכריעים במיוחד ועובדים עליהם יחד פעם נוספת. מטרת תהליך זה היא לסייע 

ביצירת לכידות קבוצתית כהתנסות אישית חשובה, שתיזכר גם לאחר סיום הקבוצה, 
ומבוצעת השוואה של המציאות בקבוצה למציאות בחוץ. 

בסיום הקבוצה חש המשתתף הפסד ופרידה, אך שלב זה מספק גם הזדמנות 
אחרונה לניסוי מיומנויות חדשות שפותחו בתהליך הקבוצתי. 

החברים צריכים ללמוד להתמודד בהצלחה בלי הקבוצה, להתאים את ההבנה שרכשו 
לחיי היום-יום ולקחת אחריות לעצמם. בשלב זה קיימת סכנת נסיגה והתרופפות, 
העלולה לגרום דמורליזציה ותחושת אפסות של פרטים בקבוצה, המרגישים שלא 

יועלו להסתדר בלעדיה. כמו כן, עלולה להיווצר הימנעות בגלל אותו חשש. תפישה 
שלילית של שלב הסיום  עלולה לקטוע את ההתקדמות שהושגה עד כה. 

•



תאוריות יחסי אובייקט ע"פ דונלד ויניקוט 

דונלד ויניקוט {1971-1986} - מתחבר למערכת היחסים אם-תינוק וטוען, שלמערכת היחסים 
הרגשית שהאם יוצרת כבר בזמן ההיריון יש חשיבות מכרעת על התפתחות מושגי ה"אני" של 

הילד. למרות הדגשתו את מרכזיות 

האם להתפתחות הילד הוא נזהר על "אמהות מושלמת", הוא מציע ביטוי זהיר יותר "אמהות 
מספיק טובה", זו אם שהאמהות שלה קשובה לתינוק והטיפול שלה בו מבוסס על צרכיו הוא 

ולא על סיפוק צרכיה היא., אם האם אינה מצליחה להיות קשובה לצורכי התינוק, אינה מזהה 
את הקודים המילוליים והבלתי מילוליים שלו, והטיפול שלה בו מונחה לסיפוק צרכיה 

בלבד,מפתח הילד "אני שקרי", שבעזרתו ינסה להסתגל לעולם מתוך הסוואת הצרכים 
הרגשיים של האני האמיתי. תפקיד האם אינו רק לפרש נכון את התנהגות הילד, אלא להעניק 

לו סביבה בטוחה, כדי שהאני האמיתי יתפתח ולא האני השקרי. 

ויניקוט טבע את המושג "holding" – "אחיזה רגשית" במצב בו האם פנויה מבחינה רגשית 
לעצמה ולתינוקה, מבינה את צרכיו ומספקת אותם בצורה הנכונה – יחוש התינוק ביטחון 

ואהבה, יחוש שהוא מובן ויתפתח טוב בהתאם לגילו. ויניקוט מדבר גם על תפקידו של האב 
בשלבים ראשונים אלה. תפקיד האב הוא להחזיק holding את האם ואת התינוק, ולספק להם 

הגנה מטרדות הסביבה, כם שבשקט ובביטחון מלא יתמסרו לקשר אם – ילד.



 environment" חשוב בהמשך ההתפתחות. ויניקוט מדבר על סביבה אוחזת holding – מושג
holding" – אותה צריך לספק המטפל בגישתו הטבולית. 

לדעתו תפקיד המטפל הוא לספק למטופל בטחון שיוכל להתפתח מחדש ולגלות את ה"אני האמיתי" 
שלו שנאלץ להסתתר מאחורי "האני הכוזב". 

עבודה בקבוצות, בדרך עבודתה מספקת "סביבה אוחזת" עבור חבריה. 

במצב בו המנחה ממלא תפקיד של "אם מספיק טובה" יתקיים מצב של holding בקבוצה. במקום 
זרועותיה של האם המחבקות ואוחזות את תינוקה, בקבוצה יהא זה "המעגל המחבק" של החברים 

 .holding והמנחה שאוסף אליו את החבר הזקוק ומספקת לו את התחושה וההרגשה של

ויניקוט טבע גם את המונח "אובייקט מעבר" לתופעה הנפוצה בה מאמץ התינוק לעצמו שמיכה, 
סמרטוט, בובה או כל חפץ אחר ומסרב להיפרד ממנו. ויניקוט הסביר את המשמעות הגדולה של חפץ 

זה להתפתחות התינוק, "אובייקט מעבר" משמש מעבר מתלות גמורה באם כמקור בלעדי לסיפוק 
והרגעה, חפץ זה שהוא בשליטתו של הפעוט מהווה עבורו מקור הרגעה ובטחון כשהאם נעדרת, בנוסף 

זה גם מעבר מחוויית "אני" לחוויית "לא אני" שהוא שלב תהליך ההתפתחות ליכולת ההתקשרות 
לאנשים אחרים, כלומר – ליחסי אובייקט בוגרים. מהתהליך המוחשי שבו הפעוט מייצר לעצמו "אובייקט 

מעבר" הכליל ויניקוט לטווח רחב של נושאים בחיי האדם, הן הילד והן המבוגר. לטווח זה קרא ויניקוט 
"תופעות מעבר".



בדומה ל"אובייקט מעבר" הנמצא בתחום הביניים שבין המציאות {העצם המוחשי} לבין הדמיון {הדמיון מומצא על ידי הפעוט 

שנותן לו משמעות ייחודית ופרטית שאין לה קשר לתכונותיו הפיזיות} רואה ויניקוט בהנאה שאנו שואבים מאומנות או 

ספרות, או ממשחק אנו נהנים מתחום הביניים שבין המציאות לדמיון. היכולת לשחק – לקבל על עצמנו תפקידים שונים, 

להיכנס לנעליו של הזולת היא היכולת להשתחרר מצמידות לזהות מגובשת וחד משמעית – היא ביטוי לבגרות רגשית. 

הקבוצה, בתהליכים שחלים בה, ביכולת ההקשבה האמפטית, ביכולת להיכנס לנעליו של החבר המדבר, להבינו ולהגיב 

אליו, בתהליכים הבינאישיים והתהליכים התוך אישיים המתפתחים ביחד, התקשורת בקבוצה, ההשלכות אותן עושה הפרט 

על החברים ועל המנחה ותגובותיהם אליו, את כל המכלול הזה, המארג של העבודה  בקבוצה ניתן לכנות "תחום הביניים". 

"תחום הביניים" מהווה בעצם גם מציאות חיצונית וגם מציאות פנימית, שויניקוט קרא לה "המרחב הפוטנציאלי". זהו 

המרחב הנפשי שבו מתרחשות התנסויות חיוביות ומספקות, אשר בו אין הכרח באובייקט ממשי והאדם יכול לנוע בו בין 

המציאות לדמיון באופן מנטלי מופשט. מכאן שניתן לכנות את המרחב הקבוצתי כמרחב פוטנציאלי בו מתרחשות ההתנסויות 

האישיות והבינאישיות של החבר בקבוצה, כל זאת כאשר הקבוצה מהווה "מעגל מחבק" למשתתף ומספקת לו "מראות" של 

משובים באווירה תומכת. 

היינץ קוהוט {1981-1913} בדומה לויניקוט מדגיש את היווצרות "העצמי החלש", חסר הגיבוש וחסר השלמות כקושי 

הראשוני של האם להגיב באמפתיה אל התינוק, להבחין בצרכיו, ובמיוחד בצורך בתשומת לב. כאשר צורך זה אינו מסופק 

עקב קשייה של האם בהכלה, נפגם תהליך ההתפתחות הטבעי ונוצר חסך רגשי המקבל את ביטויו במה שקוהוט קורא 

"העברת אידיאליזציה". דהיינו, העצמה בלתי פוסקת של המטפל – מנחה, כפיצוי לחוויית האידיאליזציה הטבעית כלפי דמות 

הורית שלא התקיימה. אחד הביטויים בהתפתחות לקויה של העצמי הוא הפיצול בין דימויים עצמיים הדימוי של עצמי חלש 

לעומת עצמי גרנדיוזי: "אני לא כלום" – "אני הכי טוב מכולם". פיצול זה גורם לאדם להפנים את הזולת כאובייקט של העצמי. 

האדם מתייחס לזולת אך ורק במונחים של השפעת הקשר על הדימוי העצמי שלו {מעריכים אותי – דוחים אותי, אוהבים 

אותי – שונאים אותי}, והתעסקות זו מונעת מהאדם להתפנות ליצירת קשר בוגר ואף קשר של התייחסות לזולת כאובייקט 

נפרד ובעל קיום משלו.



התפתחות קבוצה ע"פ תאוריית יחסי האובייקט של מלאני קליין 

התאוריה של מלאני קליין עוסקת ביחסים בין התינוק לאימו. התאוריה גורסת כי מן היום הראשון לחייו יש 

יחסים דו-סטריים בין האם לתינוק, היא משפיעה עליו והוא משפיע עליה. התינוק הוא הסובייקט, האם היא 

האובייקט ומערכת היחסים ביניהם קרויה יחסי אובייקט. 

יחסי האובייקט משמעותיים כיוון שהם קובעים רבות את אופי היחסים העתידיים שיהיו לתינוק עם הזולת.  

כיצד היחסים בין התינוק לאם קשורים לקבוצה? 

ניתן להתייחס ליחסים הנרקמים בין הקבוצה למנחה כיחסי תינוק-אם ולנתח את התפתחות הקבוצה ע"פ 

שלבי ההתפתחות של קליין. 

השלב הפובי 

השלב הראשוני של הקבוצה מאופיין ברמה גבוהה של חרדה, המתבטאת בשתיקות, זרות, מרחק וחוסר 

יוזמה. החברים חווים מתח רגשי גבוה שאינו ניתן לפירוק, כיוון שהקבוצה עדיין אינה נחוות כמוכרת ובטוחה. 

לעיתים שלב זה יתבטא דווקא במלל רב, אך הוא יהיה חסר פירוש, כזה שאינו מתמודד עם הפוביה אלא 

מכסה עליה. אצל חבר קבוצה הקונפליקט עשוי לקבל ביטוי של "יושב על הגדר", אדם שכאשר הוא בקבוצה 

הוא מרגיש חנוק ורוצה לצאת, אך כאשר הוא בחוץ הוא מרגיש מבודד ורוצה להכנס. הסכנה הכפולה ממנה 

חושש היחיד בהצטרפו לקבוצה – הבלעות בקבוצה ואובדן האינדיבידואליות מול בידוד ודחייה. 



השלב הפרנואידי 

בשלב זה החרדה היא מפני האובייקט (המנחה או הקבוצה) ותפיסתו כמאיים, 
מאשים או רודפני. מקור החרדה הוא הסובייקט המשליך את התוקפנות שבתוכו 
החוצה, כך הוא משמר את הדימוי העצמי שלו כטוב וחף מפשע, אך המחיר הוא 
שעתה האובייקט (עליו הושלכה התוקפנות) הופך לרע והרסני. בקבוצה זה יכול 
לקחת ביטוי של התאגדות נגד המנחה האכזר ("הוא מתעקש לא לומר לנו איך 

עלינו להתנהג בקבוצה") או נגד אויב חיצוני משותף (הם הרעים, אנחנו הטובים).  

השלב הסכיזואידי 

כדי לעבור מהשלב הפרנואידי הקבוצה תנסה להשתמש במנגנון הגנה של "פיצול" 
והקבוצה עצמה תחולק ל"טובים" ו"רעים". כמו התינוק שכדי להתקרב לאם מפצל 

אותה ל"שד הטוב", כאשר היא מספקת, ול"שד הרע" כאשר היא מתסכלת, כך 
הקבוצה תתייחס למנחה לעיתים כאידיאלי (מכיל, כל יודע) ולעיתים כשלילי ורע 

(אכזרי, לא מבין). אם יש שני מנחים אחד יוגדר כ"טוב" והשני כ"רע". 



השלב המאני 

ההגנה המאנית מופיעה כדי למנוע את כאב ההתפכחות ממנגנון ההגנה של הפיצול, 
המוביל להכרה שבכולנו יש גם טוב וגם רע. המאפיינים ההתנהגותיים של קבוצה 

בשלב הזה הם שמחה מרחפת, הרגשה שכל הבעיות נפתרו ושאפשר בעצם לסגור את 
הקבוצה. שלמנחה אין יותר מה לתרום לנו ולהפך, אולי אנחנו יכולים ללמד אותו דבר 

או שניים. 

השלב הדפרסיבי זהו השלב האחרון, בו מבינים חברי הקבוצה שבכל טוב יש רע ובכל 

רע יש טוב ולכן גם בסובייקט עצמו (בכל אחד מאיתנו) יש טוב ומלאות אך גם רוע 
וחוסר. זהו השלב ההתפתחותי הגבוה ביותר ע"פ מלאני קליין. בשלב זה הקבוצה 
מפסיקה להשתמש בהגנות פרימיטיביות והופכת לקבוצת עבודה, עם מודעות שיש 
אובדן אך יש גם פיצוי לאובדן. בשלב הזה יש יכולת לתת אמון במנחה, אחרי ששרד 

את ההתקפות של השלבים הקודמים ונשאר איתן.  

לסיכום, חמשת השלבים של התפתחות יחסי האובייקט ע"פ התאוריה של קליין, ניתנים 
לזיהוי גם בהתפתחות היחסים בקבוצה. המנחה יכול להעזר בתאוריה כדי לאבחן 

באיזה שלב הקבוצה נמצאת וכיצד עליו לנהוג כדי לעזור לה להגיע למודעות ולהתפתח.



המודל הקבוצתי של ביון 

ביון, פסיכו אנליסט מהאסכולה הקלינאית, החל את עבודתו בקבוצות בבית חולים צבאי, כפסיכיאטר 

צבאי במלחמת העולם השנייה. בהמשך עסק גם בתחומים נוספים, כמו תהליכי למידה ושינוי. 

השערות יסוד שבהן מעוגנת תפישתו הן: 

1.   האדם הוא חיה חברתית ומפתח חיים רגשיים עם קבוצות שבהן הוא חי. 

      הוא יוכל לחיות חיים מספקים יותר אם ילמד על הנטיות השונות הקיימות הו מהתנסויותיו בקבוצה. 

2.   הקבוצה אינה רק סך כל מרכיביה, אלא פועלת כישות שלמה בעלת חוקיות, הקיימת מעבר 

להתנהגות היחידים המרכיבים אותה. 

3.   מרכיבים סמויים קיימים בקבוצה ומשפיעים על תפקודה. 

4.   עקרון הבו-זמנית {כאן ועכשיו}. לכל התרחשות בחדר, מילולית או לא מילולית, יש משמעות בחיים 

העכשווים בקבוצה. 

כשנוצרת קבוצה, שמטרתה היא למידה התנסותית שמשמעותה שינוי, נוצרת חרדה שביון קורא לה 

"תחושה קטסטרופלית" {יש לציין שכל שינוי, גם זה המייחלים לו, יוצר רמת חרדה כלשהי...}. 

עם זאת נוטה הקבוצה לפתח הגנות כדי שלא להתפרק, דהיינו, הקבוצה נאבקת לשמר את זהותה. כך 

נוצרות בקבוצה שתי רמות תפקוד, שביון מכנה אותן: "קבוצת העבודה" ו"קבוצת ההשערות הבסיסיות"; 

באופן מטפורי קיימות שתי קבוצות הפועלות בו-זמנית כל הזמן. שתי רמות אלו קיימות בכל קבוצה, 

והמאבק ביניהן נמשך לאורך כל חיי הקבוצה.



"השערות בסיסיות" 

ההשערות הבסיסיות הן התוכן הרגשי, כפי שהוא מופיע בקבוצה, והוא מהווה את הבסיס להתנהגותה. תוכן רגשי זה הוא בעל אופי 
נסיגתי ומבטא פנטזיות לא מודעות של הקבוצה. כאשר קבוצה פועלת, היא יכולה להתנהג כאילו הנחה בסיסית כלשהי משותפת לכל 

הקבוצה, וזו תכוון את פעילותה. 
הנחה זו יכולה להשפיע ולהאפיל על כל עבודה שכלתנית שהקבוצה מנסה לבצע. לטענת ביון, קיימות שלוש השערות בסיסיות, ובכל זמן 

נתון יכולה לפעול הנחה בסיסית אחת בלבד. שלוש ההשערות הבסיסיות הן: 

א.  תלות – במצב זה הקבוצה מביעה משאלה בלתי מודעת, השואפת לקיום דמות שתספק את כל צורכי הקבוצה, ולכן חשים ומתנהגים 
חברי הקבוצה כאילו הם חסרי כל ידע וחסרי יכולת לתרום. בו בזמן הם מתנהגים כאילו המנהיג הוא כל יכול, אדם שיכול לפתור כל בעיה 

וכל קושי. הנחה בסיסית זו של תלות מגינה על הקבוצה מהמציאות. הקבוצה יכולה להתייחס גם אל המנחה כאל כל יכול, אך המנחה 
אינו צריך ואינו יכול להיענות לפנטזיה תלותית זו שחל הקבוצה. הקבוצה אינה מוכנה לקבל את האי-היענות של המנחה לצרכיה 

הפנטזיונרים, ומתייחסת אליו בעוינות. יש לציין שכל אדם בקבוצה, אשר ייקח על עצמן את תפקיד המנהיג, יעורר את אכזבת הקבוצה 
ואת עוינותה. 

ב.  מאבק/בריחה – במצב זה שוררת הנחה בסיסית זו, והקבוצה מתנהגת כאילו יש לה אויב. היא נאבקת באויב ובורחת ממנו. חלופות 
המאבק והבריחה הן החלופות היחידות שהקבוצה "מכירה" כדי לשרוד. המנחה או מי שמקבל על עצמו את תפקיד המנהיג בקבוצה 

צריכים להיות מוכנים להנהיג את הקבוצה מול אויב משותף, ואם זה לא קיים, הם צריכים ליצור אותו. מנהיגות זו מבוססת על "פרנויה", 
ולעתים ההתקפה מופנית כלפי המנחה. הקבוצה משקיעה את כל האנרגיות שלה בפנטזיות אלו כדי לא לגלות שהאויב המאיים אינו 

נמצא מחוץ לקבוצה, אלא בתוכה. 

ג.   זוגיות – הנחה בסיסית זו בקבוצה מעידה על קיומה של אמונה קולקטיבית ובלתי מודעת, שמשהו כמו רעיון או משהו שייוולד 
"יגאלו" את הקבוצה. לאמונה זו יש אופי משיחי, ולעתים היא מופנית לזוג הנוצר בקבוצה, כלומר, לתת-קבוצה. הנחה זו מאופיינת 
בפנטזיה של תקווה. הקבוצה מתפקדת כאילו העתיד יהיה טוב יותר, והתקווה קיימת כל עוד המנהיג, המשיח או הרעיון לא נולדו. 

כשהקבוצה מצליחה למצוא מנהיג או רעיון, התקווה נחלשת. בעצם כל מנהיג שיוולד ייכשל במשימת שחרור הקבוצה מהחרדות, וזאת 
מאחר שהחרדות נובעות מתוך הקבוצה וכוללות תחושות הרס, שנאה וייאוש. הנחה בסיסית זו מגינה על הקבוצה, מונעת ממנה ליצור 

מגע עם המציאות, וכך מ אפשרת לקבוצה להכחיש כל קושי או פעילות בעלי סיכון לכאב.



 אווירה קבוצתית 

כוחתות משפיעים שונים פועלים בקבוצה – תהליכים תוך-אישיים, בין-אישיים וחברתיים – ולכל אחד מהם היבטים 
רגשיים, קוגניטיביים וערכיים. כל אחד מהכוחות משפיע על כל פרט בקבוצה ועל הקבוצה בכללה. את כל גורמי 

ההשפעה המורכבים אפשר לכנות בשם "אווירה קבוצתית", וכו "האקלים הקבוצתי" או "האישיות 
הקבוצתית"; בכל מקרה הכוונה למכלול התהליכים הקבוצתיים המתרחשים עקב האינטראקציה בין המנחה לחברי 

הקבוצה ובין חברי חברי הקבוצה לבין עצמם. 

האווירה הקבוצתית משלבת את מכלול התהליכים המתרחשים בקבוצה ומהווה את סך כל התפישות, ההתנסויות 
והחוויות של כל המשתתפים בקבוצה. 

לאווירה הקבוצתית יש השפעה רבה על הרגשת השייכות, הביטחון והקבלה של הפרט בקבוצה. אווירה תומכת 
וחמה תעזור לפרט להבין את התנהגויותיו ולהתחבר לעוד חלקים באישיותו, שאליהם היה מנוכר. 

כל פרט מגיע לקבוצה כאשר בתרמילו מצבור ההתנסויות באווירה הקבוצתית הראשונית שאליה נחשף בחייו, קרי, 
האווירה המשפחתית שבה גדל. אווירה משפחתית היא סך כל הערכים, הנורמות, סדרי העדיפויות והמנהגים 

הנהוגים בכל משפחה. 

תחושת השייכות, המהווה את הצורך הנפשי הבסיסי של האדם, מתפתחת במשפחה שבה גדל. אם נדמה את 
תחושת השייכות לאוויר לנשימה, הרי האוויר הוא זה שנושם כל ילד במשפחה שבה הוא גדל. אוויר מורעל ומזוהם 

מייצר אווירה מרעילה, תחושת נטישה ודחייה, ואילו אוויר נקי ומזין מייצר אווירה בונה ואינטימית.



האווירה המשפחתית יכולה ליצור דפוסי התנהגות טיפוסיים, שאדלר קורא להם "סגנון חיים". סגנון חיים 

מוגדר כסגנון התנהגותו של הפרט, חשיבתו ותפישתו את העולם ואת עצמו, ולאור תפישה זו הוא מגבש 

לעצמו 

מסגרת קוגניטיבית, שבעזרתה הוא בוחר את הפעולות המסוימות המאפשרות לו להתמודד עם משימות 

החיים. סגנון החיים הוא האמצעי העיקרי להבנת התנהגות הפרט. 

קורט לוין {1940} עסק גם הוא בנושא זה ופיתח מודל בשם "מרחב החיים". 

מרחב החיים של הפרט הוא מושג בתורתו, המתייחס לאדם עם סביבתו הפסיכולוגית, כפי שזו קיימת 

מבחינתו. הסביבה הפסיכולוגית של הפרט כוללת את קשרי הגומלין שלו עם הסביבה, אך גם את המבנה 

הקוגניטיבי של תפישתו הסובייקטיבית את מרחב החיים שלו. התנהגות האדם היא פונקציה של מרחב 

החיים שלו, וקשרי הגומלין בין האדם לסביבתו קובעים את התנהגותו. לוין טוען שנוכל להבין את 

התנהגות האדם רק אם נראה אותו במרחב החיים שלו. 

אם כן, כל פרט מביא לקבוצה את "סגנון החיים" שלו ואת האווירה המשפחתית שבה גדל. האינטראקציה 

בין סוגי האווירה המשפחתית של חברי הקבוצה מהווה גם היא גורם משפיע על האווירה בקבוצה. 

המנחה צריך לזהות את האווירה  הקבוצתית שנוצרה ולהביא זאת למודעות החברים. לאווירה שנוצרה 

יש השפעה חזקה על כל פרט בקבוצה ועל הקבוצה כולה.



מטרת המנחה היא להגיע לכך שהאווירה בקבוצה תאפשר את צמיחתו של כל אחד 
מהחברים ואת השגת מטרות הקבוצה. אסור למנחה להיענות ולהתייחס רק לצורך 

אחד של הקבוצה, כגון: השגת מטרת הקבוצה על חשבון הזנחת הדרכים 
האינדיבידואליות של חבריה. עבודה על צמיחת הפרט בקבוצה תקדם גם את 

השגת המטרות הקבוצתיות. מכל האמור לעיל עולה, כי חשוב שלנגד עיני המנחה 
יעמדו תמיד שני סוגי המטרות: מטרות הקבוצה 

ומטרות הפרט, ועל-פי זאת הוא יכוון את דרכי העבודה. 

התבוננות לעומק במושג "אווירה קבוצתית" מעלה קושי להגדרה מעשית של 
המרכיבים המייצרים יחד את ההתרחשות הנקראת אווירה קבוצתית. 

בחלק זה ננסה להמחיש את משמעותה של אווירה קבוצתית בעזרת ניתוח 
המרכיבים העיקריים, שלדעתנו מהווים מסד המייצר אווירת צמיחה וגדילה 

בקבוצה.



אנו רואים מרכיב בסיסי אחד המתגלם בצורות שונות: תחושת ביטחון, אמון 
ואינטימיות {ראה אריק אריקסון}. מרכיב זה נוצר כאשר משתתפי הקבוצה לומדים: 

א.   לשתף בחוויותיהם האינטימיות ולהיפתח בפני חברי הקבוצה. 

ב.   לתת משוב יעיל וענייני. 

ג.   להכיר בערכו של עימות כאינטראקציה מלמדת ובונה ולא כאינטראקציה 

     מאיימת, ולרכוש כלים לניהול דו-שיח יעיל. 

ד.   להקשיב באמפתיה ולהכיל את האחר על שונותו מחד גיסא, ולשמור 

      גבולות האני וייחודיותו מאידך גיסא. 

המשתתפים לומדים לתקשר באסרטיביות, דהיינו בצורה עניינית ולא שיפוטית, 
מתוך שמירה על גבולות טריטוריה ומרחב הקפדה על יושר.



כאשר המנחה שומר ומקפיד על מרכיבים אלו, תתאפשר יצירת אווירה שבה כל משתתף ירגיש בטוח וחופשי להיות מי שהוא ולהתבטא 
בצורה אמיתית. מרכיבים אלו יילמדו בקבוצה בעיקר על-ידי מודלינג {MODELLING  - נתינת דוגמה אישית} של המנחה. מודלינג זה 

על-ידי המנחה מאפשר לחברי הקבוצה להפחית את החרדות ואת הפחדים העולים באופן טבעי מהתנסות בעבודה בקבוצה. 

ההתנסות בעבודה קבוצתית מפגישה את הפרט עם פחדים ועם חרדות קיומיים שהוא מביא עמו בתור יצור אנושי. 

מפגש זה של פרט-קבוצה מהווה מעין מעבדה חיה, שמעניקה לפרט הזדמנויות לפגוש פחדים קיומיים ולהתמודד עמם בקבוצה תומכת 
ומסייעת. 

באמצעות מפגש זה מאפשרת הקבוצה התנסות מתקנת חיובית, ומאפשרת לפרט לגלות כוחות הנמצאים בתוכו שלא היה מודע אליהם 
קודם לכן. י' זיו טוען שבבסיס קיים פחד אחד, "פחד המוות", שבא לידי ביטוי בצורות שונות של פחדים: 

1.   פחד משינוי 

2.   פחד מדחייה 

3.   פחד נטישה 

4.   פחד מהתפרקות ומאיבוד שליטה 

5.   פחד מהיבלעות ומתלות 

פחדים קיומיים אלה נמצאים באופן בסיסי באישיות האדם, ויש להם השפעה מודעת ולא מודעת על מבנה האינטראקציה בין האני 
לאחר.



כל שלב בהתפתחות הקבוצה מפגיש את הפרט עם פחדים שונים, ובאווירה קבוצתית 
מתאימה תהפוך חוויית הפחד להזדמנות לצמיחה ולגדילה אישיות. 

א.   פחד מוות – פחד משינוי פחד מוות הוא הפחד הקיומי הבסיסי, והביטוי "אני פוחד 
פחד מוות" אינו ביטוי העלמא, אלא נאמר כאשר אדם בוחר לקחת סיכון כלשהו ולצאת 

מהדפוס הקבוע של התנהגותו. תפישתנו היא כי על-ידי לקיחת סיכון ושבירת הפרדיגמה, 
האדם מוכן "להתאבד", "למות" כדי לוותר על דפוס מזיק והורס, אך מוכר ו"ידוע". 

ב.   פחד מדחייה ומנטישה פחדי דחייה ונטישה הם פחדים שאדם חווה בתחילת חייו עקב 
הקשר הסימביוטי ילד-אם, ותפישת העולם שלו מתפתחת דרך מנסרה זו. עולם המבוגרים 

נחווה דרך מערכת קשרים ראשונית זו, הטומנת בחובה פחדים בסיסיים מפני דחייה של 
ההורה או נטישתו. בגלל התלות המוחלטת של התינוק בהורה, הופך הצורך להרגיש 

נאהב, שייך ובטוח לצורך קיומי בסיסי {ראה א' מסלאו}. דרכים אלו נבחנות בכל רגע בכל 
מערכת קשרים, ומכיוון שכך ההתנסות בקבוצה מעלה פחדים אלו בעוצמה רבה. יצירת 
אווירה אינטימית היא התשובה לפחדים בסיסיים אלו, שכן זו אווירה שבה יכול כל אחד 

להיות הוא עצמו, ללא צורך בתדמית ובמסכה. אווירה אינטימית נוצרת על-ידי התחושה, 
שכל מה שקורה בקבוצה לגיטימי וניתן לעיבוד ללא שיפוט ותיוג. חברי הקבוצה והמנחה 

נמצאים כדי להכיל, לשקף ולקבל זה את זה.



ג.   פחד מהתפרקות ומאיבוד שליטה פחד מהתפרקות ומאיבוד שליטה הוא 
התגלמות מורכבת יותר של הצורך בביטחון. כל יצור אנושי זקוק לביטחון בסיסי, 

המעוגן בבניית תבניות וגשטלטים, שבאמצעותם אנו חווים את המציאות שסביבנו 
ובתוכנו. תבניות אלו מספקות תחושה מוכרת, ידועה ובטוחה, ולכן הפחד מאיבוד 

תבניות אלו וכניסה למצב של כאוס, של חוסר ודאות ושל בלבול מאיים כל-כך 
ומעורר פחד בסיסי מאבדן שליטה. כל התנסות בקבוצה יוצרת תחושה של חוסר 

ודאות ומצב כאוס פוטנציאלי. ההתנסות בקבוצה היא כאוטית באופן טבעי, מאחר 
שכל פגישה עומדת בזכות עצמה ואינה יכולה להיות רפלקטיבית, ונוסף על כך 

בהתנסות קבוצתית מופיעים גם עימותים. הדינמיקה המתרחשת במפגש מסוים 
קיימת רק באותו מפגש, אף שהאנשים הם אותם אנשים גם במפגשים הבאים. 

הצירופים של אפשרויות האינטראקציה משתנים בכל מפגש, ולכן האי-ודאות בנוגע 
לאינטראקציות שיתרחשו במפגש היא חלק בלתי נפרד מעבודת הקבוצה. פחד 
מפני  אבדן שליטה מתגלם בפירוש מושג האי-ודאות ובתפישתו כאיום. יצירת 

אווירה המאפשרת התייחסות של המשתתפים לאי ודאות כאל הזדמנות ללמידה 
בלתי פוסקת ובלתי חוזרת הופכת את הפחד מאבדן שליטה להזדמנות לצמיחה. 

גם כאן יכולה האינטימיות להפיג את הפחד.



ד.  פחד מהיבלעות ומתלות פחד מתלות ומהיבלעות הוא פחד שמופיע כבר בתחילת 
חיי האדם בניסיונותיו החוזרים ונשנים להבדיל את עצמו מאחרים ולבדוק את ייחודו. 

כבר בתחילת חייו מנסה התינוק למצוא את הדומה ואת השונה בינו לסביבתו, קר, אמו, 
והוא ממשיך בכך במערכות יחסים אחרות שלו עם דמויות משמעותיות בחייו. התינוק 
מבטא את ייחודו ואת נבדלותו מסביבת המבוגרים בתהליך הבא לידי ביטוי בעוצמה 

בתקופת המרי הראשונה {אני לבד!}, ממשיך בפיתוח זהות מינית ובהתבדלות של בנים 
מבנות ולהפך {קנאת הפין} ומגיע לגיל ההתבגרות, שבו תהליך הנפרדות חזק במיוחד 

ומתבטא בגילויי תוקפנות מילוליים והתנהגותיים {מרד הנעורים}. הצורך של האדם 
למצוא את מקומו הייחודי מבוטא יפה על-ידי אלפרד אדלר, המדגיש את חשיבות מקום 

הילד במשפחה ואת המשמעות הייחודית שיש לכל ילד. הפחד שלא להיות כמו כולם 
והצורך להיות חלק מ- יוצרים עימות פנימי, אשר מופיע בכל פעם שהפרט נמצא 

במסגרת קבוצתית {אני רוצה להיות חלק מהקבוצה, אך גם לשמור על מקומי המיוחד}. 
הפחד מפני היבלעות בקבוצה הגדולה מתבטא בתחושת ריק קיומי, כאשר הפרט 

מרגיש שהוא חסר משמעות לאחרים, חסר ערך ואינו תורם לקבוצה. הצורך לשמר את 
גבולות האני מעורר בפרט עימות נוסף כאשר הוא באינטראקציה חברתית, עימות בעל 

אופי של משיכה-דחייה. אני רוצה להיות חלק מ-, אך אני פוחד לאבד את זהותי 
האישית. עימות זה יוצר גבולות ומחסומים במיוחד בתחילת הקבוצה, שבה תוהה כל 

משתתף בנוגע למקומו, אם יצליח להשתלב, אם יקבלו או ידחו אותו וכד'...



אריק אריקסון מדבר על הרגשת האמון כעל תכונה נרכשת, ואומר כי התנהגויות של חשד, 
בדיקה, צפייה, בקרה ושיפוט הן התנהגויות טבעיות של הפרט בתחילת הקבוצה. לאווירה 

הקבוצתית יש תפקיד מכריע בנוגע למידה שבה ירשה לעצמו הפרט לוותר על הגנותיו, 
להשתחרר משריונו ולזרום עם התהליך הקבוצתי. ככל שהאווירה תיצור תחושת ביטחון, 

אמון, קבלה ותמיכה, כך יהיו לפרט הזדמנויות להפיג את פחדיו הטבעיים מהר יותר. ביטוי 
זה של פחדים הוא תקין, ולכן החששות והתהיות המובעים הם תהליך טבעי בראשיתה 
של הקבוצה. לעתים עוצמת הפחד כה רבה והקיבעון שהפחד יוצר כה נוקשה, עד שגם 

אווירה קבוצתית תומכת לא תוכל להפיג את הפחד של אותו פרט, ולאורך זמן הוא 
ישתמש בדפוסי הימנעות, ניתוק ואי-התחברות לתהליכים הקבוצתיים. 

אווירת כבוד והערכה לפרט ולייחודיותי, בלי לנסות לעצב אותו או לדרוש ממנו להתאים 
את עצמו לנורמה קבוצתית, תפיג את אותו פחד היבלעות ותפנה מקום לעימות בין-אישי 

כהזדמנות ללמידת השונה וכיבודו וליצירת מערכת יחסים בריאה דרך השונות. 

באמצעות המודלינג שלו, אישיותו, תכונותיו ויצירת האינטראקציה בינו לחברי הקבוצה, 
יכול המנחה ליצור בקבוצה את המרכיבים המהווים מסד לאווירה קבוצתית בריאה. 

בנוכחות כל המרכיבים שפירטנו תהפוך הקבוצה לתומכת, מעודדת, מקבלת, מאפשרת, 
מכילה, מזינה ומטעינה בכוחות נפש.



תפקידים שכיחים בקבוצה 

ניסיוננו מראה כי קיימים כמה תפקידים שכיחים בתוך קבוצה, אשר לא זוהו בבירור על-פי המודלים שהבאנו 

לעיל. בחרנו אפוא לייחד מקום לתפקידים אלו כדי לאפשר למנחה לזהותם ולפתח דפוסי תגובה הלימים. 

השתקן 

ייתכנו כמה סיבות לשתיקת פרט בקבוצה: יש כאלה החרדים מחשיפה ומגילוי עצמי, והם חשים כי כל מילה 

שיאמרו תחייב אותם להמשיך להיחשף;  

יש פרטים בעלי תחושה קשה בנוגע לתוקפנותם, עד שאינם מוכנים להיכנס לאסרטיביות הכרוכה בדיבור;  

יש הדורשים מעצמם להיות מושלמים, ולכן פוחדים לפתוח את הפה;  

ויש שהשתיקה משמשת אותם לשמירת מרחק מהקבוצה ולתחושת שליטה;  

יש כאלו המרגישים מאוימים על-ידי אחד מחברי הקבוצה ומדברים רק כאשר אדם זה אינו נוכח;  

יש החרדים שאם ידברו תתגלה חולשתם; ויש השותקים כדי להעניש את הקבוצה או לכפות עליה להתייחס 

אליהם. העניין החשוב הוא ששתיקה היא לעולם אינה שתיקה, אלא התנהגות בעלת משמעות במסגרת 

הכאן ועכשיו ובביטוי שהיא נותנת לדרך ההתייחסות האופיינית של הפרט ביחסיו הבין-אישיים



תפקיד המנחה הוא לעזור לפרט לשנות זאת לא רק מפני שזה חיוני לתפקודו בקבוצה, אלא גם כדי 
שיוכל ללמוד על עצמו מכך. 

המנחה צריך למצוא את דרך הביניים בין הפעלת לחץ רב מדי ובין לאפשר לו לגלוש לעבר בידוד 
בתפקידו זה.  

המנחה יכול לכלול את הפרט השותק מדי פעם על-ידי שיקוף התקשרות הלא מילולית שלו ומה היא 
משדרת. הוא יכול לעודד חברי קבוצה לשקף את תפישתם ואת הרגשתם ולבקש מהפרט השותק לתת 

להם משוב על כך.  

גם אם הוא חוזר ומתבצר בשתיקתו, המנחה חייב להמשיך להזמינו להשתתף, וזאת כדי למנוע ממנו 
להפוך לאובייקט סביל. אפשר לעשות זאת על-ידי הפניית שאלות אליו, הנוגעות להרגשתו, לדעתו על 
הדברים, כיצד יכולה הקבוצה לעזור לו להיות חלק ממנה וכד'. בצורה זו ואחרות הוא נכלל כמשתתף 

פעיל במלחמה בשתיקתו. 

יאלום מוסיף וטוען שאם כל שנעשה לא עזר, וגן אחרי שלושה חודשים בקבוצה הפרט מתמיד 
בשתיקתו, התחזית אינה מעודדת. הקבוצה תחוש תסכול בניסיונותיה לעורר אדם חסום. ייתכן שאדם 

זה זקוק לעבור בו-זמנית גם טיפול פרטני, ואם זה לא יועיל, יש לשקול את הוצאתו מהקבוצה. 

מניסיוננו, הפרט השותק מפיק תועלת מהשתתפותו. לעתים הקבוצה משמשת לו מעין "רחם", ושהות זו 
כעובר ברחם עוזרת לו להסתגל יותר בהמשך.



השעיר לעזאזל 

בקבוצות מסוימות ייתכן שחברי הקבוצה יראו באחד המשתתפים בצורה מודעת או לא מודעת אדם שיש 
בו את כל מה שיכול להיות רק בקבוצה או מחוצה לה. אדם הנתפש כבולם תהליך, והקבוצה מזהה אותו 

כמפריע, נבחר להיות מוקד האיבה בקבוצה. אנשים אלו נעשים השעיר לעזאזל של הקבוצה. 

שעיר לעזאזל הוא דרך נוחה לחברי הקבוצה לצמצם חרדה פרטנית או קבוצתית על-ידי הסקת מסקנה, 
שרק אדם אחד או שניים הם בעלי התכונות, הסגנון וההתנהגות הלא רצויים. חברים בקבוצה מנסים 

להימנע מלגעת בבעיותיהם האמיתיות העלולות לגרום להם תחושת אי-נוחות, ומייצרים תגובת התקה 
על-ידי העברת התייחסותם ורגשותיהם אל השעיר לעזאזל {ווטקר וליבריאן, 1964}. 

מאחר ששעיר לעזאזל מהווה היבט מעכב בחיי הקבוצה, על המנחה להיות ער לסימני אדם שנבחר 
ככזה. עליו להעלות נושא זה בקבוצה, לעורר את תשומת לבה לשימוש בתפקיד של השעיר לעזאזל 

כמנגנון הגנה ולסייע לקבוצה לקחת אחריות לדרכי תגובתה. התערבות המנחה עשויה להיות: 

"אני שם לב שבקבוצה מאשימים את... בכשלון הקבוצה ובאי-התקדמותה. 

מה לדעתכם קורה לקבוצה בכלל, ולכל אחד מכם בפרט?" 



המניפולאטור 

חברים מניפולטיביים בקבוצה מהווים בעיה לא פשוטה למנחה.  

המניפולטיביים נוטים לעורר ולכוון את האינטראקציות של הקבוצה לכיוון צורכיהם. לדוגמה: המניפולאטור 

מנסה להסית את הקבוצה נגד חבר בקבוצה שהוא אינו מחבב, או שהוא מתבדח ומתלוצץ כאשר התהליך 

נוגע בתחום שעמו אינו רוצה להתמודד. 

הוא ינסה להפעיל מניפולציות גם על המנחה כדי שזה יראה בו בן אהוב או אדם שהתנהגותו ודיבורו בקבוצה 

מביאים להכרה בו למתן גמול. יש מנחים הנופלים ברשת המניפולאטור, וכך הקבוצה נתמכת על-ידי 

המניפולציות הסמויות של אדם אחד או שניים. במקרים מסוימים המניפולאטור מגלה מחשבות אישיות לא 

כדי להשיג הבנה עצמית או מטרה מוסכמת אחרת, אלא כדי למשוך את תשומת לב הקבוצה או המנחה. 

המניפולאטור עלול לבחור בזהירות את דבריו, והוא מגלה רק את המעט הדרוש כדי לגרור את הקבוצה 

לתגובה הרצויה לו. לעתים כאשר הוא מרגיש שהשיג את מטרתו, הוא יושב ושותק כדי לצפות בפרי מאמציו. 

המנחה יכול להשתמש במניפולטור כבסיס לדיון בקבוצה. הוא יכול להפנות לקבוצה שאלה: "נראה לי שיש 

כאן כמה חברים שלוקחים לעצמם יתרון על האחרים בקבוצה – האם עוד מישהו שם לב לכך?" המנחה אינו 

נוקב בשמות החברים, אלא מפגיש את הקבוצה עם הנושא כדי לעזור לפתח רגישות לדרכים שבהן פרטים 

עושים שימוש בקבוצה.



המשעמם 

אין זה נדיר שיהיה בקבוצה פרט המשעמם את שאר החברים, לרבות המנחה. 
התנהגות זו באה לידי ביטוי בעיקר בחוסר מיקוד, בהצפה בפרטים חסרי ערך, בחוסר 

מעורבות רגשית ובעיתויי התערבות שלא במקום. 

לאחר כמה פעמים שבהם פרט זה מדבר, הוא מצליח לעורר חוסר עניין בו. כשהוא 
מדבר בקבוצה, נדמה שאפילו הוא משתעמם מעצמו, הוא כאילו מדבר למען הדיבור. 

מחד גיסא יש לו צורך להרגיש נוכח, ומאידך גיסא "אין לו בעצם מה להגיד". סתירה זו 
מביאה את האדם לגיבוב משפטים, לחזרה 

אינסופית על פרטים טפלים. לעתים יהיה דיבור זה בקצב איטי המקשה את הקשב 
ואת הסבלנות. הקבוצה מגיבה אליו בדחייה, בחוסר סובלנות ולעתים אף בזעם, בלי 

להיות ערה לכך שדפוס זה נוצר עקב פחד ממחויבות וממעורבות אמיתית. 

תפקיד המנחה הוא לסייע לפרט זה להתמקד, להיות ער לחוסר מעורבותו האמיתית 
ולכיסויה בדיבור שהוא "כאילו" מעורבות, וכן להיות ער לקצב האיטי ולזמן שהוא 

"גוזל" מהקבוצה.



 "goody – goody" הטוב והנותן

תפקיד פסיכולוגי זה מאפיין אדם אשר משקיע אנרגיה רבה בקבוצה 
לתמיכה, לעזרה, לנתינת עצה, לדאגה לחבר אחר בקבוצה, כל זאת בצורה 

דיספרופורציונלית.  

ביטויי התנהגות אלו יכולים להיתפש כנאותים וכערכיים, אולם בדיקה עמוקה 
יותר תגלה, כי תפקיד זה נועד לאפשר לאדם "להתחמק" בצורה אלגנטית 
מלגעת בעצמו, או עקב תפישת עולם האומרת כי מקומו של האחר וצרכיו 

חשובים ממקומו ומצרכיו הוא.  

התנהגות זו מזכירה את תפקיד הפייסן אצל וירג'יניה סטיר ובתורת 
העדיפויות של ד"ר נירה כפיר. 

תפקידו של המנחה לשקף לנושא התפקיד את הדינמיקה המפעילה 
התנהגות זו ולסייע לו לרכוש מיומנות אופרטיבית הולמת.


