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להכניס ללב זה מסוכן
HIV בדידות וכמיהה לקשר בקרב נשאי

מרים לוינגר, יואב לוריא וזהבית שפיצר

מאפייני ההידבקות בנגיף ה־HIV ממחישים היטב את אחת הסוגיות הרגשיות המורכבות 

שנשאים נאלצים להתמודד איתן - הכמיהה לאינטימיות והסכנה הכרוכה בה. כידוע, ברוב 

ואצל  באחר,  אמון  ונתינת  קירבה  הדורשים  מין,  יחסי  באמצעות  מועבר  הנגיף  המקרים 

חלק מהנשאים, הכמיהה למגע היא שהביאה להסתכנות בקיום יחסי מין לא בטוחים, כך 

שהנשאות עצמה מהווה תזכורת חיה ומתמשכת - גם לצורך בקירבה ובאינטימיות, וגם 

וולונטרית  ברורים“  גבולות  בעלת  כ“קירבה  מוגדרת  אינטימיות  בה.  הטמונות  לסכנות 

בין שווים, שניתן ליזום או לסיים אותה פחות או יותר על פי בחירה. קשר המבוסס על 

אינטימיות כולל אמון, אהבה או חיבה, חשיפה אישית ומחויבות. הפגיעה שחוו הנשאים 

מיצירת  להימנע  מהם  רבים  מביאה  אחר  עם  שקיימו  והאינטימי  הקרוב  הקשר  בעקבות 

קשרים חדשים, וכתוצאה מכך מתעוררות אצלם תחושות של בדידות. בנוסף, הסטיגמה 

הרווחת עדיין ביחס לחולי איידס ממדרת את הנשאים והחולים ומרחיקה אותם מחברת 

הכלל, ולעתים אף ממשפחתם הגרעינית.

מחקרים מראים כי ההתערבות הקבוצתית יכולה לספק מענה יעיל לצורך של נשאים לקיים 

קירבה ולהתמודד עם תחושת הבדידות. שיטת התערבות זו מפחיתה את תחושת הבדידות 

ועשויה לספק מרחב בטוח לבחינת הכמיהה לקירבה, ולהתנסות במגע רגשי עם אחר.

המאמר מנתח את התמות המרכזיות שהעלו המשתתפים בקבוצת נשאים, תוך בחינת 

היחסים הבין־אישיים שנוצרו בקבוצה - בין המשתתפים ועם יחידת ההנחיה. לחקירה זו 

השלכות אפשריות על הנעשה בישראל, ויש לה ערך אבחנתי וטיפולי כאחד. 
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זהבית שפיצר, MSW, היא עובדת סוציאלית וחברה בצוות הבכיר של השירות הסוציאלי 

זיהומיות  למחלות  במרפאה  ועובדת  האיידס,  נושא  מרכזת  תל־השומר,  החולים  בבית 

בבית החולים תל השומר. בעלת הכשרה בטיפול זוגי ומשפחתי מטעם מכון שינוי. מרכזת 

HIV לקבל טיפול זוגי ומשפחתי,  אדמיניסטרטיבית של פרויקט אהבה המאפשר לנשאי 

בעלת הכשרה באימון אישי מטעם היחידה ללימודי המשך של אוניברסיטת בר־אילן. 

מבוא

לחיות עם הנגיף
אבחון אדם כנשא של נגיף ה־HIV הוא אירוע רב משמעות. הנשא נדרש להבין את מצבו הרפואי, 

את מסגרת המעקב והטיפול בו, וגם את ההשלכות האישיות, המשפחתיות והחברתיות של נשאותו 

הנשאים  רוב  אצל  נרשם  האבחנה  מעמד   .(Heyer, Mabuza, Couper & Ogunbanjo, 2010)

חוסר  אונים,  חוסר  דיכאון,  חרדה,  רגשית,  הצפה  הלם,  של  תגובות  המעורר  טראומתי,  כאירוע 

 De Roche, 1995; Himelhoch, Medoff & Oyeniyi, 2007; Sikkema, Hansen,( תקווה וייאוש

Meade, Kochman & Lee, 2005(. מחקרים מראים כי נשאי HIV נמצאים בסיכון גבוה )עד 40%( 

לדיכאון מג'ורי )Ciesla & Roberts, 2001; Himelhoch et al., 2007(, ולא אחת מתקבלת תמונה 

דיכאון  חרדה,  כעס,  שינה, תחושות אשמה,  הפרעות  הכוללת  פוסט־טראומתית  לתגובה  הדומה 

)Mcdowell & Serovich, 2007(. תחושת האובדן שאיתה מתמודד הנשא קשורה  ואף אובדנות 

להחמרה במצבו הבריאותי אך גם לוויתור על חלומות ותכניות לעתיד )קוטלר, דנון ויאנקו, 1998(. 

ההצפה הרגשית ורמות החרדה הגבוהות מביאות לעתים גם להפרעה בתפקוד היומיומי של הנשא, 

ולקושי לשתף אחרים משמעותיים ולגייס עזרה )Radcliffe et al., 2007(. כתוצאה מכך, נשאים 

רבים חווים גם בדידות קשה. 

גורמים פסיכולוגיים וחברתיים מורכבים עלולים להקשות על ההתמודדות עם הנגיף, היות 

)Ware et al., 2006(, המובילה לתחושות של  והנשאות כרוכה גם בסטיגמה חברתית שלילית 

השלילית  הסטיגמה  חברתי.  לבידוד  המובילה  הנשאות,  את  להסתיר  ולנטייה  ובושה,  אשמה 

של הנשאות גורמת לרבים, אפילו בני משפחה, להימנע מקשר עם נשאים ולהרגיש אי נוחות 

בסביבתם )Ware et al., 2006(. מקור הסטיגמה השלילית בהנחות שהנשאות מקורה בהתנהלות 

 Schüklenk & Weait,( לא אחראית של הנשא, וכי האיידס היא מחלה סופנית המסכנת גם אחרים

2008(. בנוסף נקשרת הנשאות בסטיגמות נוספות הכרוכות בהומוסקסואליות, שימוש בסמים, 
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ומתירנות מינית )Lee, Kochman & Sikkema, 2002(. חלק מהנשאים עלולים לפתח “סטיגמה 

מופנמת“, מצב של שנאה עצמית שמקורה בהפנמת היחס השלילי של החברה כלפיהם וכלפי 

נשאותם )Gordijn & Boven, 2009(. שנאה עצמית זו הופכת את הנשא לרגיש יותר לדחייה, 

הסטיגמה  מפני  החשש  אישי.  בין  מגע  וליצור  תמיכה  למצוא  טיפול,  לקבל  ביכולתו  ופוגמת 

מהם  רבים  ומוביל  קרוביהם,  בפני  נשאותם  דבר  את  לחשוף  רבים  נשאים  על  מקשה  והבושה 

זקוקים לתמיכה רבה  )Mcdowell & Serovich, 2007( בדיוק בשעה שבה הם  לבידוד חברתי 

מצד דמויות משמעותיות בחייהם )Ernst & Cacioppo, 1999; Holt et al., 1998(. ההימנעות 

משיתוף בסוד הנשאות עלולה לנבוע מהערכה עצמית נמוכה, ומקושי ליצור קשרים אינטימיים 

.)Landau, 2004( המבוססים על כנות וקירבה

התאמה  חוסר  המשקפים  ופעולות  מחשבות  רגשות,  כוללת  נשאים  של  הבדידות  תחושת 

כי  להבין  ניתן  מכאן  שלהם.  החברתית  המציאות  לבין  ומיומנויותיהם  מאווייהם  צרכיהם,  בין 

אחרים  עם  התקשורת  היעדר  ואת  שלו  הלבדיות  את  הנשא  תופש  שבו  מהאופן  מושפעת  היא 

סוגים  שני  בין  הבחנה  ערך  וייס   .)De Jong-Gierveld, 1998; McWhirter, 1990( בסביבתו 

)social loneliness( חברתית  ובדידות   )emotional loneliness( רגשית  בדידות  בדידות:   של 

)Weiss, 1973, 1987(. הבדידות הרגשית מדגישה את היעדרה של דמות אינטימית מרכזית בחייו 

לאור  נקשרת להיעדרה של רשת שייכות חברתית רחבה.  ואילו הבדידות החברתית  של הפרט, 

זאת, ייתכן שרבים מנשאי נגיף ה־HIV חווים תחילה בדידות חברתית - בשל הסטיגמה החברתית 

וקרובה,  זו, המקשה עליהם ליצור קשר אינטימי עם דמות מרכזית  ובדידות   - הנלווית למצבם 

מובילה אותם גם לבדידות רגשית. 

לאנשים  לסייע  שבכוחו  יעיל  כלי  היא  הקבוצתית  ההתערבות  כי  מעלים  מחקרים  כאמור, 

הנובעת  הבדידות  תחושת  עם  להתמודד  לנשאים,  גם  כמו  גופניות,  מחלות  עם  המתמודדים 

מהקושי להשתמש ברשתות תמיכה זמינות. מאמר זה ינסה לבדוק אם תחושת הבדידות בקרב 

נשאים פוחתת בעקבות השתתפותם בקבוצה. 

התערבות קבוצתית כמענה למחלות גופניות
כבר ב–1906 קיים ג'וזף פראט קבוצה של חולי שחפת, ודיווח על התועלת הרבה שהפיקו ממנה 

המשתתפים )Pratt, 1906(. מאז ועד היום, חלקה של ההתערבות הקבוצתית בטיפול הרפואי הניתן 

לאנשים המתמודדים עם מחלה גופנית הולך וגדל, בין היתר בזכות היעילות הרבה של הקבוצות 

נרחב בהתערבויות  נהוג לעשות שימוש  כיום  גם בהוצאות הטיפול.  כי בכוחן לצמצם  שהוכיחו 

 Dusseldorp, van Elderen,( לב  מחלות  ובכללן  גופניות,  מחלות  של  רחב  במגוון  קבוצתיות 

 Motherwell &( עקרות ,)Renjilian et al., 2001( השמנת יתר ,)Mae, Meulma & Kraaij, 1999
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 ,)Feeney, Egan & Gasson, 2005( פרקינסון ,)Brach et al., 2010( דלקת פרקים ,)Prudent, 1998

 Rungreangkulkij, Wongtakee &( סוכרת ,)Mokhtari, Doost & Molavi, 2008( טרשת נפוצה

 Froerer et al., 2009;( HIV וגם )Cunningham & Edmonds, 1996( סרטן ,)Thongyot, 2011

 .)Himelhoch et al., 2007

רוב קבוצות החולים במחלות גופניות הן הומוגניות מבחינת המחלה, ומוגבלות למספר מפגשים 

מוגדר מראש. הן עשויות להיות הומוגניות או הטרוגניות מבחינת שלב המחלה או הטיפול בה. 

גורם  ניתן למנות את  גופניות  בין הגורמים הטיפוליים העיקריים המאותרים בקבוצות למחלות 

האוניברסאליות, המסייע להפחית מצוקה הנובעת מהסטיגמה סביב המחלה, והבדידות הנלווית 

מחוץ  המתקיימים  בין־אישיים,  קשרים  כולל  חברתית,  תמיכה  המספק  הלכידות,  גורם  את  לה; 

לקבוצה ומקבלים לגיטימציה ועידוד מיחידת ההנחיה; את גורם הפחת התקווה, המתאפשר הודות 

הקניית  גורם  את  מחלה;  אותה  עם  וביעילות  בהצלחה  המתמודדים  אחרים  אנשים  עם  למפגש 

המידע בנוגע למחלה ולטיפול בה, שמקורו במנחים אך גם בחברי הקבוצה; את גורם האלטרואיזם, 

שבמסגרתו מסייעים חברי הקבוצה זה לזה; ואת הגורם הקיומי, המאפשר להתעמת בקבוצה עם 

.)Yalom, 2005( החרדות הבסיסיות הכרוכות במחלה גופנית

 HIV התערבות קבוצתית כמענה לנשאי
על יעילותה הרבה של ההתערבות הקבוצתית בהתמודדות עם סוגיות שונות הכרוכות בנשאות 

 Himelhoch et al., 2007; Mcdowell & Serovich,( של איידס מדווחות עבודות מחקר רבות

 Froerer et( יישומיות  וכן עבודות   )2007; Molassiotis et al., 2002; Sikkema et al., 2005

al., 2009; Smiley, 2004(. אחד המחקרים מוצא כי ההתערבות הקבוצתית יעילה יותר בשיפור 

השפעת  כי  לציין  יש   .)Sikkema et al., 2005( פרטנית  מהתערבות  נשאים  של  חייהם  איכות 

איזו תרומה  ומעניין היה לבדוק  סיום הקבוצה,  נבדקה שבועיים לאחר  זה  ההתערבות במחקר 

נשמרה לאורך זמן רב יותר. עוד מציינים החוקרים במחקר זה כי ההתערבות הקבוצתית נמצאה 

יעילה יותר בעבור נשים בהשוואה לגברים. על תרומתה של הקבוצה לנשאי HIV אפשר לקרוא 

גם אצל פומרוי ואחרים )Pomeroy, Kiam & Abel, 1999(, אשר חקרו את השפעת ההשתתפות 

בקבוצה פסיכו־חינוכית על תחושות של דיכאון וחרדה ועל סימפטומים פוסט־טראומתיים בקרב 

נשים  חלק  לקחו  שבה  ביקורת  לקבוצת  התוצאות  את  והשוו  בכלא,  הנמצאות  נשאיות  נשים 

שנמצאו ברשימת ההמתנה להשתתפות בקבוצה. המשתתפות בקבוצת המחקר דיווחו על ירידה 

מובהקת בכל שלושת המשתנים שנבדקו, אך יחד עם זאת לא ברור מה היתה מידת ההשפעה 

של  יעילותן  את  בדקה  במיוחד  מעניינת  עבודה  המדווחים.  הממצאים  על  בכלא  שהותן  של 

נשאים  בקרב  הדיכאון  בהפחתת  המקצועית  בספרות  המדווחות  שונות  קבוצתיות  התערבויות 
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נבדקים,   665 וכלל  עבודות  לשמונה  שהתייחס  המחקר,  מסקנות   .)Himelhoch et al., 2007(

קובעות כי הטיפול הקבוצתי יעיל להפחתת תחושת הדיכאון בקרב נשאים, וכי התרומה הרבה 

ביותר נמצאה בקבוצות שהופעלו על פי גישה קוגניטיבית־התנהגותית. מעניין לציין כי אחוז 

הנשים שהשתתפו בקבוצות הנסקרות היה קטן ביותר, כך שממצאי המחקר מתייחסים בעיקר 

 .HIV לגברים נשאי

עם  שנערכו  איכותניים  ראיונות  באמצעות  גם  נבחנה  הקבוצתית  ההתערבות  של  יעילותה 

כי היתרון המשמעותי  זה מצאו  35 משתתפים בקבוצות טיפוליות לנשאים. החוקרים במחקר 

 Hyde( ביותר שהניבו קבוצות אלה היה המפגש של המשתתפים עם נשאים אחרים, ולמידה מהם

ההתמודדות  דרכי  ועל  המחלה  על  למידע  נגישות  יצרה  בקבוצה  ההשתתפות   .)et al., 2005

עימה, הקרתה הזדמנות להתנסות בחשיפת סוד הנשאות, פיתחה את היכולת להשתמש ברשתות 

חברתיות זמינות, ותרמה להפחתת התנהגות מינית מסכנת. 

הספרות המקצועית מדווחת על מודלים שונים של קבוצות נשאים. הדגה וגלוברב מציגים את 

ניסיונם בעבודה עם קבוצת נשאים ובני זוגם, בהתערבות שכללה 12 מפגשים קבוצתיים מובנים 

אשר כוונו למתן מידע )Hedge & Gloverb, 1990(. בפועל שימשה הקבוצה כמסגרת מכילה 

ותומכת, וטיפלה בנושאים רגשיים ופסיכו־סוציאליים. במעקב שנערך 16 חודשים לאחר סיום 

המאמר  מחברי  זאת,  עם  ממנה.  רצונם  שביעות  על  הקבוצה  משתתפי  רוב  דיווחו  ההתערבות 

שקיבל  נוסף  מודל  פרטנית.  בהתערבות  הקבוצתי  התהליך  ליווי  של  החשיבות  את  מדגישים 

הוא ההתערבות הקבוצתית המשימתית ממוקדת   HIV מקום בספרות העוסקת בטיפול בנשאי 

לטיפול  במיוחד  להועיל  העשויה  קבוצה  של  תיאורטי  מודל  מציגים  ואחרים  פרוייר  המטרה. 

 Froerer( בנשאים המתמודדים עם תחושות של בדידות, ניכור חברתי, הסתרה וסטיגמה חברתית

et al., 2009(. גם עבודתה של סמיילי מספקת הנחיות מפורטות להפעלת קבוצה מובנית לגברים 

הומוסקסואלים שאובחנו כנשאים )Smiley, 2004(. במאמר היא מציינת כי לאחר סיום המפגשים 

דיווחו המשתתפים כי הקבוצה תרמה להפחתת תחושות הבדידות והדיכאון שלהם, סייעה להם 

ושייכות  משפחתית  קירבה  לחוש  להם  ואיפשרה  משפחה,  בני  בפני  נשאותם  דבר  את  לחשוף 

התערבות  משיטות  יותר  כיעילה  תתגלה  זו  שיטה  אם  לבחון  מעניין  יהיה  השווים.  לקבוצת 

קבוצתיות אחרות. 

לאור הממצאים המצביעים על כך שהתערבות קבוצתית מסייעת לנשאי HIV להתמודד עם 

צרכים שונים, יתמקד מאמר זה בהיבט של תחושת הבדידות, וינתח את הנרטיב הקבוצתי במטרה 

לבחון את הכמיהה לקירבה ואת הניסיונות ליצור מגע בין־אישי. ההנחה הראשונית, המתבססת 

על העבודות שפורטו לעיל, היתה שבדידותם של המשתתפים וכמיהתם לקרבה יבואו לידי ביטוי 

לצורך  הקבוצתי  המרחב  את  לנצל  ינסו  שהמשתתפים  הנמנע  מן  לא  וכי  הקבוצתי,  בשיח  גם 
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יצירת מגע בין־אישי בינם לבין עצמם ובינם לבין המנחים, נציגי “העולם הבריא“ שבחוץ. הנחה 

נוספת היתה שמגעים אלה יוכלו לחזק את אמונתם של המשתתפים באפשרות ליצור קירבה בין־

אישית, למרות נשאותם.

מטרת המחקר
המטרה שמחקר זה הציב לעצמו היתה לבחון את הביטויים של תחושת הבדידות של המשתתפים 

הבין־אישיים שנוצרו  סוגי הקשרים  גם את  כמו  בקבוצה המדווחת,  ביטוי  לידי  באו  כפי שאלה 

בקבוצה.

השיטה
הקבוצה שתתואר להלן התקיימה ביחידה למחלות זיהומיות במרכז רפואי בישראל, בחודשים 

90 דקות כל אחד. הקבוצה היתה  18 מפגשים שבועיים שנמשכו  2010, וכללה  מרץ עד יולי 

באמצעות  לנשאות  ההסתגלות  את  לשפר  היתה  ומטרתה  חדשים,  משתתפים  בפני  סגורה 

המאמר  מכותבי  שניים  הנחו  הקבוצה  את   .)Yalom, 2005( רגשי  ואוורור  חברתית  תמיכה 

ויואב לוריא, מרפא בעיסוק  זיהומיות,  )זהבית שפיצר, עובדת סוציאלית מהיחידה למחלות 

השלישית  הכותבת  הדריכה  המנחים  את  מוסד(.  באותו  הפסיכיאטרית  מהחטיבה  ופסיכולוג 

לשבועיים  אחת  שהתקיימו  הדרכה  במפגשי  הקבוצות(,  בתחום  מומחית  לוינגר,  מרים  )ד“ר 

ונמשכו 90 דקות כל אחד.

הליך המחקר
צוות המרפאה והעומד בראשה הפנו מועמדים להשתתפות בקבוצה אל העובדת הסוציאלית, וזו 

פנתה אליהם והזמינה אותם לקבוצה באופן אישי. מועמדים שהביעו עניין הוזמנו לראיון מקדים 

עם המנחים לצורך היכרות, בדיקת התאמה, תיאום ציפיות ויצירת חוזה טיפולי )כולל מתן הסכמה 

להשתתפות במחקר ומילוי שאלון דמוגרפי(. בסופו של דבר, עשרה מועמדים הביעו את הסכמתם 

להשתתף בקבוצה.

כלי המחקר
ניתוח תוכן קטגוריאלי - לאחר סיום מפגשי הקבוצה, ערכו שלושת מחברי המאמר   .1

 )categorical-content analysis( ניתוח תוכן קטגוריאלי )יחידת ההנחיה והמדריכה(

הניתוח   .)Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998( הקבוצתי  הנרטיב  של 

התהליכי שנערך במסגרת ההדרכה העלה כי אחת התמות המרכזיות בקבוצה היתה 
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שונים.  בין־אישיים  קשרים  בעזרת  לפוגג  המשתתפים  ניסו  אותה  הבדידות,  תחושת 

השערה  חיזקה  הקבוצה  חיי  לאורך  שנכתבו  בסיכומים  וראשונית  שוטפת  קריאה 

חוזרות  קטגוריות  לאתר  ניסיון  תוך  התיעוד,  את  שנית  לקרוא  הוחלט  זאת  לאור  זו. 

המופיעות בו. כל אחד מהכותבים ערך קטגוריזציה כזו בנפרד, ובסיום שלב זה, לאור 

הדמיון בין התוצאות, הגיעו הכותבים להסכמה כי שלוש הקטגוריות המרכזיות הן: מתן 

ביטוי לתחושת הבדידות, הקשר הבין־אישי בין חברי הקבוצה, והקשר הבין אישי בין 

חברי הקבוצה ליחידת ההנחיה. בשלב זה שבו הכותבים וקראו את התיעוד פעם נוספת, 

הפעם לצורך חילוץ תת קטגוריות בכל אחד מהמוקדים. בסיום תהליך דומה הושגה 

בנרטיב  אותרו  זה  בשלב  רק  המשנה.  לנושאי  בנוגע  הכותבים  שלושת  בין  הסכמה 

הקבוצתי הדוגמאות המוצגות במאמר זה.

שאלון דמוגרפי - לפני תחילת המפגשים התבקש כל משתתף למלא שאלון דמוגרפי   .2

שנבנה במיוחד לצורך מחקר זה וכלל את המשתנים הבאים: 

פרטים דמוגרפיים - שנת לידה, ארץ לידה, שנת עלייה, מין, אוריינטציה מינית, מצב 

משפחתי, מספר שנות לימוד ועיסוק מרכזי.

פירוט קצבאות   - טיפול  ועם מסגרות  בקהילה  פורמאליים  גורמים  עם  פירוט הקשר 

או הבטחת הכנסה שהתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי, תיאור הקשר עם לשכת  נכות 

ונתונים על טיפולים שהתקבלו במרפאת בריאות הנפש ובטיפול פסיכולוגי  הרווחה, 

פרטני.

מידע הקשור במחלה ובהתמודדות עימה - תאריך קבלת האבחנה, מצב מערכת החיסון 

על פי הבדיקות האחרונות, מידת ההיענות לטיפול או למעקב הרפואי, ומידת שיתוף 

הסובבים בסוד המחלה.

המשתתפים
10 משתתפים, אולם לאחר שני מפגשים נשרו שניים,  בתחילת ההתערבות כללה הקבוצה 

והקבוצה התייצבה על שמונה משתתפים. משתתף אחד תלה את נשירתו בעומס של טיפולים 

שונים ובמעבר דירה, והשני טען כי אין לו עניין בתכנים הנדונים בקבוצה. המידע שמוצג 

ידועה  תופעה  היא  הנשירה  כי  לציין  יש  שנותרו.  המשתתפים  לשמונה  רק  מתייחס  להלן 

בקבוצת  הנבדקים  של  הגילים  טווח   .)Yalom, 2005( הקבוצתי  הטיפול  בתחום  ונפוצה 

מופיע  בקבוצה  המשתתפים  מאפייני  על  נוסף  מידע   .)44.5 )חציון   59-27 היה  המחקר 

בטבלה שלהלן:
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מאפייניהם של משתתפי הקבוצה

מאפיינים 

מין 
7 גברים

1 נשים 

גיל
טווח 59-27

חציון 44.5

נטייה מינית
4 הומוסקסואליים

2 ביסקסואלים

2 סטרייטים

שנים מקבלת האבחנה
טווח 14-1

חציון 3.5

מצב משפחתי
6 רווקים

1 נשוי

1 גרוש 

השכלה
4 אקדמאים

2 סיימו 12 שנות לימוד

2 סיימו פחות מ- 12 ש“ל 

ארץ מוצא
6 ילידי הארץ

2 לא ילידי הארץ 

שיטת ההתערבות הקבוצתית
נערכו  דקות. המפגשים   90 ארך  וכל מפגש  18 מפגשים, אחת לשבוע,  קיימה  הקבוצה  כאמור, 

באחד מחדרי היחידה למחלות זיהומיות, שבה מטופלים כל המשתתפים. הקבוצה הונחתה בגישה 

פסיכודינמית )Rutan, Stone & Shay, 2007(, העושה שימוש באירועי ה“כאן והעכשיו“ לצורך 

 Yalom,( הנוכחים  בין  הבין־אישיים  והיחסים  המשתתפים  של  התוך־אישית  החקירה  העמקת 

2005(. בחלק מן המפגשים, ובמיוחד במפגשים הראשונים, נטלו מנחי הקבוצה חלק אקטיבי יותר, 

והשתמשו בתרגילים כמו שימוש בקלפים טיפוליים. מטרת ההבניה האקטיבית היתה ליצור אווירה 

בטוחה ולעודד את המשתתפים לשתף אחרים ברגשותיהם ובמחשבותיהם. במפגשים הראשונים 

מטרות,  הגדרת  שכלל  הקבוצתי,  החוזה  ניסוח  על  דגש  הושם  בפרט,  הראשון  ובמפגש  ככלל, 

ציפיות, נורמות וכללי התנהגות בקבוצה. הדגש בחוזה זה הושם על הסודיות ועל הנוכחות הרציפה 

במפגשים, שני סעיפים שנועדו ליצור סביבה בטוחה ותומכת בעבור המשתתפים. עם זאת, במרבית 

וחקירה  ובהתבוננות  ועכשיו“  ב“כאן  שימוש  ועשתה  פחות,  מובנית  היתה  ההנחיה  המפגשים 
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של השיח הספונטני שהתפתח בקבוצה, אשר שימש כ“חלון“ לעולמם הפנימי של המשתתפים. 

ועוד, במטרה לסייע  סגנון ההנחיה אופיין בגישה קרובה שכללה חיבוקים, פנייה בשמות חיבה 

ביצירת מרחב בטוח ונינוח. אחד המאפיינים של גישה זו היה חשיפה עצמית של רגשות ומחשבות 

שהתעוררו אצל המנחים במהלך הקבוצה, כמודל של התנהגות וכלי להעמקת ההבנה של המזג 

הקבוצתי ושל התמות שבהן עסקה הקבוצה.

לכל מפגש הגיעו, בממוצע, שישה מתוך שמונת המשתתפים. כל משתתף נכח, בממוצע, ב־13 

מתוך 18 המפגשים שהתקיימו. הסיבות להיעדרות ממפגשי הקבוצה היו מגוונות, אך כללו בעיקר 

נסיעות לחו“ל, מצב בריאותי או קושי להיעדר ממקום העבודה. 

ממצאים
כאמור, הניתוח הקטגוריאלי של תוכן המפגשים העלה כי הקבוצה עסקה בשלוש תמות מרכזיות: 

הקבוצה  חברי  בין  הבין־אישי  והקשר  הקבוצה,  חברי  בין  הבין־אישי  הקשר  הבדידות,  תחושת 

ליחידת ההנחיה.

תחושת הבדידות
תחושת הבדידות תוארה ממספר נקודות מבט:

תחושת בדידות בגין מצוקה משפחתית או אישית
השיח הקבוצתי הראה כי תחושת הבדידות לא היתה תופעה חדשה בחיי חלק מהמשתתפים, ואת 

חלקם היא ליוותה עוד מילדותם. סיפורו של דני )שם בדוי, כל השמות במאמר שונו לצורך הגנה 

על חסיון המשתתפים( מיטיב להדגים זאת:

במשך רוב השעה יושב דני בעיניים בוהקות ונראה כמי שעומד לפרוץ 

בבכי, ולבסוף הוא פונה למשה ואומר: “ניסיתי להתאבד בגיל 11 אחרי 

שחטפתי מכות מאבא שלי, שגם זרק עלי סכין“ )מפגש מספר 11(.

במפגש הבא הוא סיפר:

הזמן  כל  שברח  אבא  היה  אבל  אלכוהול,  או  סמים  היו  לא  בבית  אצלי 

לחו“ל כי הוא לא הסתדר עם אף אחד. היתה לו שם מאהבת. הוא היה 

מסוגל להעניק רק דברים חומריים. כולם ידעו שיש לו מאהבת ובכל פעם 
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שמשהו היה משתבש הוא מיד היה עוזב. אימא שלי החליטה לנתק את 

עצמה ועבדה כל יום עד 8 בערב, וככה אני ואחי נשארנו לבד. בגיל 5 כבר 

נסעתי לבד באוטובוס )מפגש מספר 12(

משתתפים אחרים סיפרו איך ההתמודדות עם נטייתם המינית ההומוסקסואלית הובילה לא אחת 

ליחס של דחייה ומידור מצד הקרובים להם ביותר. תופעה זו באה לידי ביטוי בסיפורו של יואל:

עברתי ימים קשים כשגיליתי שאני הומוסקסואל. ההורים שלי זרקו אותי 

מהבית ואיימו עלי... הם הציעו לי להתחתן ואמרו לי שאם אני אתחתן 

ואביא ילדים אז לא יהיה אכפת להם שיהיה לי מאהב מהצד, ושאפילו הם 

בעצמם מוכנים לחפש לי מאהב כזה.

על קושי משפחתי דומה סיפר גם גיורא, במפגש שהתקיים מיד לאחר חג הפסח:

בגן  ההומו־לסבית  הקהילה  של  האגודה  של  הסדר  בליל  “הייתי  גיורא: 

מאיר.“ 

גלית: “היית עם המשפחה שלך?“

גיורא: )מתעלם או שלא שמע את השאלה( “היה נחמד, היו הרבה אנשים 

שהכרתי והחלפתי איתם טלפונים... אני לא בקשר עם ההורים שלי 

כי אבא שלי לא מקבל אותי. למרות שלא אמרתי לו שאני הומו, 

הוא היה מקניט אותי על זה.“ 

חברי הקבוצה: “ומה עם אימא שלך?“

גיורא: “גם איתה אני לא בקשר בגלל אבא שלי. וגם לא עם אחי...“ )מפגש 

מספר 5(.

דיווחו על תחושות של בדידות, הנובעות בעיקר מהקושי  נוספים  לאורך המפגשים, משתתפים 

דחייה  של  מיחס  ומהחשש  הבריאותי,  במצבם  או  המינית  בנטייתם  משמעותיים  אחרים  לשתף 

מצדם. תופעה זו באה לידי ביטוי בדבריו של אילן:

לפני כמה שנים הייתי אמור להגיע לאירוע משפחתי אצל בת דודה שלי, 

לא  ממני  וביקש  אלי  היחיד שלי, התקשר  הדוד  אבא שלה, שהוא  אבל 
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להגיע כי בת הדודה שלי מפחדת מהידבקות במחלות וחוששת כיוון שאני 

הומו )זה היה לפני הידבקותו בנגיף(. השנה התקשרו אלי והזמינו אותי 

שוב כי בת הדודה שלי נרגעה. היא ניגשה אלי ונישקה אותי שתי נשיקות 

על הלחיים. צחקתי עם אח שלי שאמר לי שאולי עכשיו אני אספר לה 

שאני נשא, אבל לא רציתי לעשות לה את זה )מפגש מספר 5(.

תופעה דומה תיאר דני:

כשגרתי באנגליה התחברתי עם לסבית ישראלית והפכנו לחברים טובים 

גברים  זוג  עם  קשר  יצרתי  בטלפון...  ביום  פעמים  כמה  דיברנו  מאוד, 

שהיו חברים של החברה שלי והבת זוג שלה והיינו מבלים יחד. הבת זוג 

של החברה עבדה בארגון ממשלתי והיתה לה גישה למידע הרפואי שלי. 

לא הרבה זמן קודם קיבלתי את הבשורה שאני נשא והייתי במצב נפשי 

קשה. בכל החגים היינו מבלים יחד, וזוג הגברים היה מכין אוכל משובח. 

ולא שמעתי מהם.  מוזמן לארוחה  ציפיתי להיות  לפני ערב ראש השנה 

פגשתי אדם נוסף שהיה מוזמן ששאל אותי אם אני מגיע ואמרתי לו שלא 

ולמעשה  לי,  ענתה  לא  היא  שלי  לחברה  להתקשר  כשניסיתי  הוזמנתי. 

להם  שהתגלה  בגלל  שזה  הבנתי  נותק.  ארבעתם  עם  הקשר  יום  מאותו 

שאני נשא )מפגש מספר 7(.

HIV-תחושת בדידות הקשורה לנסיבות ההידבקות בנגיף ה
חלק מסיפורי ההידבקות מייצגים היטב את הכמיהה לאינטימיות, בין היתר לצורך צמצום תחושת 

הבדידות. דברים שסיפר משה מדגימים את התופעה של הסכמה לקחת סיכון רק בשל הכמיהה 

לקירבה רגשית:

לי  אכפת  היה  לא  נשא,  שהוא  לי  אמר  אותי  שהדביק  שלי  הזוג  כשבן 

לי  אכפת  היה  ולא  אותו  אהבתי  כל־כך  כי  איתו[,  הקשר  את  ]להמשיך 

מהסיכון )מפגש מספר 12(.

תופעה דומה אפשר למצוא גם בסיפורו של יורם:
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לפני 10 שנים הייתי בצד השני של המתרס. הכרתי גבר אמריקאי שנדבק 

בארץ באיידס. הוא סיפר לי, וזה לא הרתיע אותי מלהיות איתו בקשר. 

התמסרתי לקשר הזה ואפילו נסעתי אליו לאמריקה פעמיים. בסוף נפגעתי 

מאוד מהקשר הזה בביקור השני שלי שם, וחזרתי פגוע לארץ. הרגשתי 

גם כעס וגם אשמה על זה שהייתי שם, וידעתי מה זה איידס, ובכל זאת 

נדבקתי )מפגש מספר 8(.

סיפורים אלה מראים כי הכמיהה לאינטימיות זוגית יכולה להיות לעתים חזקה מן הפחד מהידבקות. 

קושי דומה ביטא גם סיפורה של גלית, אשר סופר רק במפגש ה־14, איחור שגם הוא ממחיש את 

הקושי במגע חוזר עם סיפור ההדבקה ועם הרגשות המתלווים אליו:

אני חושבת שהנשאות היא סימפטום שמאפיין את הקשרים הזוגיים שלי. מה 

שגרם לי להידבק היה הביטחון העצמי שלי, שהיה מאוד פגוע, ובמקום הזה 

לא הייתי מסוגלת לשמור על עצמי, וזה מאוד הדאיג אותי. אם היה קורה 

לי שם משהו והיה לי קשר משמעותי וטוב עם הבחור שממנו נדבקתי, היה 

היה  זה  נדבקתי אבל  או.קיי,  אומרת לעצמי,  הייתי  להיות מצב שבו  יכול 

שווה את זה... הבחור הזה שרצה אותי לא ויתר. אמרתי שוב ושוב לא ולא, 

אבל הוא התעקש ואני לא יכולתי יותר. הייתי כל־כך בודדה. רציתי לפחות 

אינטימיות. חשוב לי להבין איך לא להגיע למקום הזה שוב. זה כמו בן אדם 

שניצל מטביעה אבל כדי לדעת אם הוא שרד באמת, הוא צריך לקפוץ שוב 

למים עמוקים, לתוך המערבולת, ולצאת ממנה בחיים )מפגש מספר 14(.

הסיפור של גלית עורר אחרים לספר דברים שטרם סופרו בתוך הקבוצה, אשר המחישו היטב את 

הרצון בקירבה ואת הפגיעה שהסבו אנשים שניתן בהם אמון. באותו מפגש סיפר דני:

של  במפגש  התמצה  זה  שנים.  ארבע  במשך  גבר  עם  מיני  קשר  לי  היה 

פעם בשבוע, לא טלפונים באמצע השבוע, לא דיבורים, ולא כלום. קשר 

מיני נטו! וזה היה מצוין. אחר כך גיליתי שנדבקתי ממנו. )פונה אל גלית( 

כמו שאת מתעסקת עם זה כבר מעל שנה, גם אני התעסקתי בזה וכאב לי 

באותה המידה, אבל החלטתי לתפוס את עצמי ושאלתי את עצמי אל מי 

אני בא בטענות. הרי אני הייתי שם וזה קרה )מפגש מספר 14(.
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תחושת בדידות בעקבות הנשאות
מדברי המשתתפים בקבוצה עלה גם כי תחושות הבדידות התעצמו לאחר אבחון הנשאות. בדידות 

זו נבעה לעתים קרובות מן הקושי הרב לשתף את הקרובים להם במצבם. דוגמא לכך ניתן למצוא 

בסיפורו של דני:

)בכאב( ההורים שלי מתקשים לקבל את ההומוסקסואליות שלי מזה שנים 

רבות, כך שאין תקווה שהם יהיו מסוגלים להתמודד עם הנשאות שלי. גם 

את אחי אני לא יכול לשתף, אותו וגם את אחותי. אחי חולה ויש לו מספיק 

משלו. לאחותי אני אוכל לספר אולי בשנה הבאה, אחרי שהיא תסיים את 

תהליך הגירושים שהיא נמצאת בו עכשיו.

את תחושת הבדידות של נשאים, והצורך בקשר בין־אישי )לאו דווקא מיני(, ביטא בצורה הברורה 

ביותר סיפורו של יואל, שהגיע לארץ לאחר שנדבק בנגיף, אך בסופו של דבר החליט לחזור לארץ 

מוצאו ולפרוש בשל כך מהקבוצה. לקראת סופו של מפגש מספר 6, ורגע לפני שעזב את ישראל, 

הטיל יואל את ה“פצצה“:

שניסיתי  שנים   5 אחרי  מוצאו[.  ]לארץ  הביתה  לחזור  “החלטתי  יואל: 

להתארגן בארץ החלטתי לעזוב... עשיתי כאן את כל החגים לבד, 

וגם לא הצלחתי לבנות קריירה או למצוא זוגיות.“ 

חברי הקבוצה מביעים חום ואהבה כלפיו, וגלית מזילה דמעה. 

“את יכולה לתת לדמעות מילים?“ מנחה: 

“נורא עצוב לי לשמוע את הכאב של יואל. זה מחבר אותי לכאב  גלית: 

ולבדידות שלי.“ 

אותו  לשכנע  ולנסות  לו  לסייע  מיד  התגייסו  יואל  של  ההחלטה  לשמע  ההמומים  המשתתפים 

להישאר, או לפחות להיעזר בהם לפני עזיבתו, וגם אחריה:

יורם )ליואל(: “אתה מוזמן להתארח אצלי בשבת.“ 

משה )ליואל(: “יש לי דירה גדולה ואני אשמח לתת לך מקום.“

תחושת חמימות מציפה את החדר. 

יואל )לקבוצה, במבוכה קלה(: “אני אוכל להמשיך להגיע למפגשים למרות 
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שאני עוזב בעוד חודש?“

חברי הקבוצה: “בטח, לא חשבנו אחרת, תהיה איתנו עד הטיסה ואפילו 

אחרי.“ 

גיורא,  רבים מהנשאים.  הבדידות שחוו  לאור תחושת  התחזק  רק  בין־אישי  ובקשר  במגע  הרצון 

שהיה שקט לאורך רוב מפגש מספר 12, איפשר בסופו של דבר הצצה לכמיהה שלו לזוגיות מחד 

גיסא, ולקושי בקשירת קשר כזה מאידך גיסא:

קשה לי להתמודד עם הנשאות ולפעמים זה מעורר בי רצון למות. מאוד 

קשה לי עם הדחייה. אני מתלבט לגבי הזוגיות שלי ולכן אני מנסה להכיר, 

אבל אני נתקל בדחייה ונורא קשה לי במקום הזה. הכרתי מישהו במקום 

בילוי. לא סיפרתי לו שאני נשא אבל שאלתי אותו כל מיני שאלות כדי 

לברר מה דעתו על נשאים ועל קשר איתם. הבחור הראה סובלנות ואמר 

שלא היה נמנע מקשר עם נשא. אז בפגישה השנייה סיפרתי לו שאני נשא, 

לי  אמר  הוא  השלישית  בפגישה  אבל  רתיעה,  הראה  לא  הוא  ובהתחלה 

שלא מתאים לו, והקשר נותק.

אך על אף העיסוק בקבוצה בנושא הבדידות, רק במפגש הלפני אחרון העזו חלק מהמשתתפים 

תחושת  את  לפוגג  הכמיהה  היה  לקבוצה  לבוא  אותם  שהניעו  הגורמים  שאחד  בכך  לשתף 

ולהכיר אנשים חדשים. דבריהם ביטאו את העובדה שרק בקרב נשאים אחרים הם  הבדידות 

מרגישים בנוח:

“אני רוצה להרחיב את מעגל החברים הנשאים שלי.“  גיורא: 

“גם אני באתי לקבוצה כי רציתי להכיר עוד נשאים במסגרת שהיא  אילן: 

טיפולית עם אנשי מקצוע.“

“אולי זה מבטא רצון של עוד אנשים בקבוצה לזוגיות, ואולי גם  מנחה: 

היו מחשבות להכיר בקבוצה הזו בני זוג.“

אולם ייתכן שאחד הפתרונות המיוחדים לצורך בקירבה לאחר ההידבקות, פתרון שעשוי גם לפתור 

שהתייחס  יורם,  של  בסיפור  למצוא  ניתן  לאחר,  המחלה  את  שיעביר  הסכנה  מן  המשתתף  את 

במפגש הרביעי להתלבטות אם לשתף אחרים בעובדת הנשאות:
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“הנושא הזה מאוד מעסיק אותי בימים האחרונים כי הכנסתי לבית  יורם: 

שלי אשה לסבית עם ילדה. אנחנו חיים יחד בבית כמו שותפים.“ 

זוגי או מיני  “איזה מערכת יחסים יש ביניכם? יש ביניכם משהו  אילן: 

או רק ידידות? אם אין ביניכם מערכת יחסים זוגית אתה לא חייב 

לספר לה.“

הבחירה של יורם נתנה מענה לשני צרכים: הצורך להפיג את הבדידות הנובעת מהחיים עם הנגיף, 

והצורך להימנע מן הסוגיה של שיתוף אחר במחלה.

על  סיפרו  חלקם  להם.  חדשה  אינה  הבדידות  תחושת  כי  אפוא  מלמדים  המשתתפים  דברי 

תחושות דומות עוד בילדותם, ואחרים דיווחו על בדידות שמקורה בקושי של בני משפחה קרובים 

הזנחה  הלוויה“ של תחושות של  כ“בת  זו הסתמנה  בדידות  המינית. תחושת  נטייתם  את  לקבל 

ודחייה, אשר התחזקו והחריפו בעקבות ההידבקות בנגיף. במקרים חמורים דחייה זו הובילה גם 

למידור מאירועים חברתיים ומשפחתיים. יחד עם זאת, הדוגמאות המפורטות להלן מראות כי אף 

על פי שההידבקות נבעה לעתים מן הכמיהה למגע, היא לא פוגגה את הצורך בקשר, ואכן ההגעה 

לקבוצה נבעה בין השאר מן התקווה למצוא בה קשרים אנושיים ואפילו קשר זוגי. 

הקשר הבין־אישי בין חברי הקבוצה
לאורך כל חיי הקבוצה ניתן היה להבחין במגע בין־אישי בין חבריה. מגע זה התאפיין לרוב בחיבה, 

הקבוצתי  השיח  משמעותית.  קירבה  לחוש  המשתתפים  של  הרצון  את  וביטא  וברגישות,  בחום 

שנוצר שירת פונקציות קשר שונות:

פונקציה קונקרטית
מידע הקשור  כמו מסירת  קונקרטיות,  זה באמצעות מחוות  עם  זה  רבים מהמשתתפים התקשרו 

למחלה או קבלתו. תופעה זו באה לידי ביטוי כבר במפגש השני, שבו פנה דוד לאילן, סוכן נסיעות 

במקצועו:

צריך לקחת  ואני  ימים  לחודש  הברית  לארצות  לטוס  אמור  “אני  דוד: 

התעופה  בשדה  אותי  שיחקרו  מפחד  אני  התרופות.  את  איתי 

ואצטרך לחשוף את זה שאני נשא.“ 

“אין לך ממה להילחץ, אתה צריך... )מסביר לו מה עליו לעשות  אילן: 

כדי להימנע מכך(.“
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כך, המגע הראשוני בין המשתתפים נוצר דרך בקשת מידע הקשור למחלה.

יואל להתארח  קונקרטית אפשר למצוא בהזמנות של המשתתפים את  דוגמא לפונקציה  עוד 

בביתם, מיד לאחר הודעתו שהחליט לעזוב את ישראל.

פונקציה תמיכתית
הדמיון שנמצא בין נסיבות חייהם של משתתפים שונים איפשר להם להציע משענת משמעותית 

זה לזה. דוגמא לכך אפשר למצוא באינטראקציה שהתפתחה במפגש השמיני בין גלית לבין דני:

מנחה )לגלית, לאחר שהיא מבחינה בבכייה(: “מה את מרגישה עכשיו?“ 

גלית: “אצלי זה שונה מאשר אצל הגייז. מה הסיכוי שאני אכיר מישהו?“ 

דני )לגלית(: “גם אני הייתי שם, ופשוט יש תהליך שאת צריכה לעבור. זה 

כמו מתגים שצריכים לכבות ולעבור הלאה...“

תמיכה נוספת קיבלה גלית ממשתפים אחרים במפגש העשירי:

)נרגעת מעט( “התחברתי למשפט שיואל אמר, שהוא פשוט מאוד  גלית: 

למד לקבל מאחרים עזרה. הוא שיחרר את הקושי להרגיש מסכן 

כשהוא מקבל מאחרים, ולמד לחיות עם זה בשלום. כל הזמן עם 

החברות שלי אני זו שנותנת, שמקשיבה ותומכת, וכל־כך נמאס לי, 

אבל אני לא מצליחה לשחרר את זה“ )בוכה(. 

דני )לגלית, ברכות(: “גלית'וש, אבל פה את לא לבד. כאן את יכולה לקבל 

עזרה.“ 

מתקיימת  הזאת  הקבוצה  את  רואים  לא  “אנחנו  נוספים:  קבוצה  חברי 

בלעדייך.“

פונקציה מכילה ומפרשת
התרומה של חברי הקבוצה זה לזה לא הסתכמה ביכולת לתמוך, והם גם שימשו כמראות משמעותיות 

זה בעבור זה, כמו למשל בשיקוף שהציעו לגלית באחד המפגשים המאוחרים יותר:

“אני חושבת שאם היו יודעים בעבודה שלי שאני נשאית, לא היו  גלית: 

מעוניינים שאני אגע בהם“ )עבודתה כוללת מגע פיזי(.
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כי את פשוט טובה  “את אוהבת את העבודה שלך? באים אלייך  דני: 

בזה. זהו!“ 

“אני רוצה לומר לך שני דברים: הראשון, שאת בן אדם מתחשב,  יורם: 

שלדעתי  הוא  השני  הדבר  אבל  יפה.  מאוד  וזה  ואחראי  מצפוני 

השינוי לא יגיע מהכיוון של החלפת מקצוע, אלא משינוי בתפיסה 

שלך ובקבלה העצמית שלך.“

אחד האירועים המשמעותיים בקבוצה איפשר לחבריה לחוות גם תהליכים של העברה והעברה 

נגדית, ולעשות בהם שימוש לצורך השגת תובנה. היה מרגש לראות שגם חברי הקבוצה עצמם, 

ולא רק המנחים, אבחנו זאת, ושיקפו את התהליך למשתתפים הרלוונטיים. האירוע התרחש לאחר 

אינטראקציה טעונה שהתקיימה בין גיורא לדני:

“לפי דעתי היתה אי הבנה בין גיורא לבין דני. אני חושב שהקבוצה  אילן: 

היתה כמו מראה עבור דני.“ 

)לדני(: “במפגש הקודם אמרת שגיורא מזכיר לך את עצמך לפני  מנחה 

לך  שמוכר  מקום  שפגשת  להיות  יכול  אם  תוהה  אני  שנים.   18

מתנה  להיות  יכולה  זאת  גיורא.  עם  האינטראקציה  באמצעות 

עבורך אם נבין את זה יותר.“

“אני חושבת שיש כאן מתנה עבור שניכם, אבל אתם לא מסוגלים  גלית: 

לקבל אותה. מה שקרה כאן היה מעבר לסיטואציה של הוויכוח. 

היה  דני  אבא שלו, כשהפעם  עם  דני  את  הפגשת  )לגיורא(  אתה 

)לדני(  אתה  בעצם,  הילד.  בתפקיד  היית  ואתה  האבא  בתפקיד 

הגבת אל גיורא ממקום של דחייה, כמו שאתה חווית את אבא שלך 

מולך.“

קשר מחוץ לקבוצה
לאורך כל חיי הקבוצה נצפו ניסיונות שונים של חבריה ליצור קשר עם משתתפים אחרים גם מחוץ 

למסגרת הקבוצה, אולם לא כולם היו נכונים להיענות לכך באותה מידה, כפי שניתן להיווכח מן 

הדברים הבאים:
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מנחה: “יש חברים בקבוצה שמסתפקים בזמן המפגש ויש כאלה שרוצים 

יותר.“

דוד )לגיורא(: “התקשרתי אליך שלוש פעמים ולא ענית לי, ואני כזה שאם 

אני מתקשר ולא עונים לי ולא חוזרים אלי אני לא מנסה יותר.“

“אולי הייתי עסוק או לא יכולתי לענות.“  גיורא: 

“אז יכולת לחזור אלי יותר מאוחר. רצית שאני אעזור לך לקחת  דוד: 

את החתולה שלך לווטרינר. לקחתי בשביל זה יום חופש, אז מה, 

עכשיו אני צריך לקחת עוד יום חופש?“

במפגש התשיעי חלה התרחשות שנחוותה כלא פשוטה אצל רוב חברי הקבוצה: 

גיורא )לדני(: “פניתי אליך מספר פעמים מחוץ לקבוצה והתעלמת ממני.“

דני: “אם היית פונה אלי הייתי מתייחס.“

בתקשורת  קצר  היה  שכנראה  ולטעון  לפשר  מנסים  אחרים  משתתפים 

ביניהם.

גלית: “אני רוצה שתבינו איפה כל אחד מכם טעה. קשה לי עם הקונפליקט 

ביניהם.“

גיורא )לדני(: “אני דווקא מחבב אותך. אני אומר לך את הדברים כי אני 

רוצה להתקרב אליך.“

דני: )דמעות בעיניו( “גיורא מזכיר לי את עצמי לפני 18 שנה.“

דוד מתחיל לחלק סוכריות לחברי הקבוצה. 

“אולי קשה להיות עם הקונפליקט ויש צורך להמתיק אותו.“ מנחה: 

אך ניסיונות אחרים התקבלו דווקא בברכה והתרגשות, והמחישו את הדאגה ההדדית של חברי 

במפגש  דוד  שאמר  בדברים  למצוא  אפשר  לכך  ביטוי  ולמגע.  לקשר  כמיהתם  ואת  הקבוצה 

השישי:

“השבוע דני התקשר אלי כשהוא היה בחנות טבע והציע לקנות לי  דוד: 

ויטמינים וזה מאוד שימח וריגש אותי שככה דני חושב עלי.“

או בדברים של אילן במפגש השנים־עשר:
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אילן )מראה לקבוצה שתי אריזות של ויטמינים שהביא לדוד, שלא הגיע 

למפגש(: “דוד טס לחו“ל במוצ“ש. דיברתי איתו בטלפון והבאתי 

לו את מה שביקש.“ 

“גם אני דיברתי איתו.“ דני: 

חלק מהמשתתפים ניצלו גם את המפגשים מחוץ לחדר הטיפול, לפני או אחרי המפגש, לצורך יצירת 

קירבה ופיתוח קשרים. כבר לאחר המפגש השני נשארו כולם לדבר, גיורא הציע לגלית להצטרף אליו 

ואל בן זוגו לבילוי, ואחרים החליפו ביניהם מידע. במפגש ה־12 תועדה ההתרחשות הבאה: 

המנחים עוזבים את החדר והחברים ממשיכים לדבר:

גיורא )לדני(: “מתי נוכל להיפגש?“ 

אילן )לדני(: “אני מזמין אותך ל“לאנץ'.“

ולאחר מפגש 15:

יורם )למנחים(: “אני שומר על קשר יומיומי עם יואל )שעזב את הארץ(. 

הוא מסתגל ומתחיל לעבוד, למרות שההסתגלות קשה לו.“

ניתן לראות, אפוא, שחברי הקבוצה עשו שימוש רב בהזדמנות שניתנה להם ליצור ולתרגל מגע 

קרוב. הם נגעו זה בזה ברגישות וחמלה, בתוך חדר הטיפול ומחוץ לו, וניסו לשוב ולחוות את החום 

הטמון בקשרים בין־אישיים.

הקשר בין חברי הקבוצה ליחידת ההנחיה
בהם  עוררו  ביותר,  להם  הקרובים  עם  גם  הקבוצה,  חברי  רוב  והדחייה שחוו  הבדידות  כי  דומה 

שייצגו  המנחים,  ה“בריא“.  בעולם  חלק  לקחת  להמשיך  סיכוי  להם  יש  אם  לבחון  הצורך  את 

בעבורם את העולם הזה, איפשרו להם לגעת בחלום הזה ב“כאן ובעכשיו“. עמדה זו קיבלה ביטוי 

בהתייחסויותיהם למנחים, בתוך החדר ומחוץ לו.

הקשר עם המנָחה
של  הסוציאלית  כעובדת  המשמשת  המנָחה,  עם  קרובה  היכרות  מראש  היתה  המשתתפים  לרוב 

היחידה, וזו באה לידי ביטוי גם במפגשי הקבוצה. לא אחת הקדימו המשתתפים להגיע למפגש, 
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ופנו אל חדרה, ששימש להם כמקום מפלט. הנה למשל דוגמא מן המפגש השישי:

המנחה,  של  למשרד  נכנס  המפגש,  תחילת  לפני  שעה  חצי  מגיע  דני 

לביטוח  במוסד  בבוקר,  עליו  שעברו  בחוויות  אותה  ומשתף  מתיישב, 

לאומי. כעבור מספר דקות מצטרפים אליו משה ואילן. לאחר מכן מגיע 

ולהתכונן  אחר,  בחדר  איתו  לשבת  כדי  מהחדר  יוצאת  המנָחה  המנֶחה. 

בחדרה  להישאר  ומשה  אילן  לדני,  מאפשרת  היא  הקבוצתי.  למפגש 

ולהמשיך לנהל את שיחתם.

פעולה זו של המנָחה הלמה את הסגנון הטיפולי הקרוב והבלתי אמצעי שהפעילה בעבודתה, ולכן 

המשתתפים לא הופתעו, וחשו בנוח כשהמשיכו להשתמש בחדרה לצורך המשך הקשר החברי בינם 

לבין עצמם, גם ללא נוכחותה. יחד עם זאת, המנֶחה, שאינו עובד באותה יחידה, לא חש בנוח עם 

סוג כזה של קשר עם משתתפי הקבוצה, ולכן פרש עם המנָחה מן החדר ולא נשאר להמשך המפגש 

הבלתי פורמאלי. ההיכרות עם סגנונה המקצועי של המנחה יכולה להסביר גם מדוע אירוע זה לא 

עורר שום התייחסות במהלך המפגש הקבוצתי.

סביר להניח כי ההיריון של המנחה במהלך חיי הקבוצה עורר חלק מן המשתתפים לגעת בשברו 

של החלום לקיים זוגיות בריאה והורות בשל הנשאות )למרות התפתחויות רפואיות שפתחו בשנים 

האחרונות אפשרויות שונות גם בפני נשאים(. חברי הקבוצה עסקו בהיריון שלה גם מחוץ לכותלי 

חדר הטיפולים, למשל בהתרחשות הבאה שנרשמה לפני תחילת המפגש השמיני:

המנָחה יוצאת אל הלובי של היחידה על מנת להביא כוס מים ופוגשת שם 

את גלית, דני, משה ואילן. 

גלית )ניגשת אל המנחה ומחבקת אותה(: “חשבתי עלייך כל השבוע. את 

יודעת כבר מה יש לך )בבטן(?“ 

מנחה: “תודה רבה. כן, אבל כיוון שיש עוד לעבור בדיקות ולוודא שהכול 

בסדר, זה כרגע לא ממש משנה.“

גלית: “נו, ובעלך מרוצה?“

דני: “נו, מה יש בתנור?“

המנחה מחייכת.

אילן: “מה, זהבית בהיריון?“ 

גלית ודני מאשרים.
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אילן: “יש לך ילדים? איזה מספר היריון זה?“ 

מנחה: “רביעי.“

משה: “כולם מאותו גבר?“ 

מנחה )בחיוך(: “אני אשה של איש אחד כבר הרבה שנים.“

גם ההתייחסות אל המנָחה בתוך הקבוצה המחישה היטב את תפקודה כדגם לנורמליות נשאפת:

משה: “אין מה לעשות, הדבר הנורמלי זה בית עם אבא, אימא וילדים, כמו 

הבית של זהבית.“ 

אחרים מצטרפים אליו ומסכימים שהמנָחה היא דוגמא לנורמאליות.

משה: “זהבית היא מלאך.“

גיורא: “היא בן אדם שלם.“

משה: “הייתי רוצה לחיות בבית כזה, שבו יש הורים, אימא, אבא וילדים. 

אני לא מרוצה ממי שאני.“

ואת  המנָחה,  כלפי  ההעברה  את  שאפיין  האידיאליזציה  מרכיב  את  להמחיש  מיטיב  זה  אירוע 

השימוש שעשו המשתתפים בדמותה בתוך הקבוצה.

הקשר עם המנֶחה
היטב את  לו, ממחישים  ומחוץ  יצרו עם המנֶחה, בתוך המפגש  גם הקשרים שהמשתתפים 

כמיהתם למצוא דמיון ביניהם, כמיהה אשר גרמה אולי לתחושת הבדידות שלהם לתפוח. 

בחו“ל,  בנופש  המנֶחה  שהה  החמישי  המפגש  לפני  ימים  כמה  זאת:  שממחיש  אירוע  הנה 

המבוכה  למרות  ביקר.  שבה  המדינה  של  התעופה  בשדה  אילן  את  פגש  הרבה  ולהפתעתו 

שהתעוררה אצלו, השניים קיימו ביניהם שיחה קצרה, אולם בהמשך הכניס אילן את האירוע 

אל תוך הקבוצה:

ישראל,  של  כנציג  באמסטרדם  חברים  זוג  של  לחתונה  “נסעתי  אילן: 

היה  יואב  גם  מין.  אותו  בני  של  נישואים  עדיין  אין  כידוע  שבה 

באמסטרדם. )למנחה(: אולי תספר לנו איך היה לך. ראית דברים 

מעניינים?“
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חברי  ובין שאר  בינו  והקירבה האפשריים  הדמיון  להדגיש את  ביקש  אילן  הדיווח של  כי  דומה 

הקבוצה לבין המנחה. ניסיונות התקרבות נוספים כללו ביטויים של סקרנות לגבי הופעתו החיצונית 

ורמזים ביחס לאופי הקשרים שהוא מנהל מחוץ לקבוצה, אשר נחוו על ידו לעתים כפולשניים. 

דוגמא לכך נרשמה מיד לאחר סיום מפגש מספר 16:

משה )למנֶחה, ולא בפעם הראשונה(: “איך אתה צובע את השיער?“ )לאחר 

מספר דקות(: “מאיפה יש לך את המציצה הזאת על הצוואר?“ 

הקבוצה,  לפני  מהמשתתפים  אחד  אף  הכיר  לא  אשר  המנחה,  כלפי  שהופנו  הללו  השאלות  את 

אפשר להבין בשתי דרכים: כניסיון להתקרב אל המנחים נציגי העולם “הבריא“, או כדרך למסור, 

באמצעות תהליכים של הזדהות השלכתית, את החרדה מפני פולשנות, היעדר גבולות ופלישה 

למרחב האישי שחלק מן המשתתפים חוו במפגשים הקבוצתיים. ייתכן כי בכך הם ביטאו גם את 

חוסר הנוחות שעורר בהם הסטינג אשר איפשר מפגשים חוץ־קבוצתיים, ואף עודד אותם. אולם לא 

מן הנמנע כי אירועים אלו מלמדים שגם המנחים, ביחד עם המשתתפים, נלכדו בתמה המרכזית 

שלהם - באותו רצון ליצור קירבה ואינטימיות אשר מנע מהם להקדיש את תשומת הלב הראויה 

לשאלות של גבולות. ייתכן גם שזו הסיבה שבגללה התקשו המנחים להגיב לפולשנות של חברי 

הקבוצה.

ייתכן כי למשתתפת היחידה בקבוצה, אשר שיתפה את חבריה לא אחת במשאלתה לזוגיות, 

התעוררה  אחת  לא  קירבה.  ולחוות  מקרוב,  בחלום  לגעת  איפשרה  המנחה־הגבר  של  נוכחותו 

בקבוצה התחושה כי בינה לבין המנֶחה נקשר קשר מיוחד, מילולי ובלתי מילולי, במסגרת הקבוצה 

ומחוץ לה. האירוע הבא, שהתרחש במפגש השביעי, היה רק אחד מיני רבים:

גלית(  אל  )פונה  קפה.  בבית  שעבר  בשבוע  גלית  את  “פגשתי  מנחה: 

לי  לומר  לך  יתאים  אם  ידעתי  לא  כי  אלייך  לגשת  לא  החלטתי 

שלום מחוץ לקבוצה. אני תוהה אם אולי ההתלבטות הזו שלי אם 

לפנות או לא לפנות אל חברים מהקבוצה במפגש מחוץ לקבוצה 

מעסיקה גם אנשים אחרים כאן. אולי המפגש עם מישהו מהקבוצה 

מעורר גם תחושות לא נעימות.“ 

גלית: “אני זו שבאתי אל יואב להגיד לו שלום.“ 

מנחה: “וזה היה לי נעים.“

אילן: “גם אותי הוא פגש בשדה תעופה ואמר לי שלום. אם לא היית עם 
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מישהו אז הייתי נצמד אליך והיינו יושבים יחד בטיסה.“

מנחה: “אני לא פונה למטופלים שאני פוגש מחוץ לעבודה, אלא אם הם 

אלה שניגשים אלי.“ 

אילן: “ראיתי שהיית עם מישהו אז רק אמרתי שלום.“

מנחה: “זה כי לא רצית שאגיד למי שהייתי איתו מאיפה אני מכיר אותך?“ 

אילן: “היית אומר שאנחנו מכירים מהעבודה.“

הכמיהה למגע עם העולם הבריא באה לידי ביטוי באירועים המדווחים לעיל, הממחישים היטב גם 

את הבדידות וההדרה שנשאים רבים חווים. לא אחת התעוררה בקבוצה התחושה כי חברי הקבוצה 

מנסים לפוגג את השונות וליצור מגע קרוב, בלתי אמצעי ושוויוני בינם לבין המנחים, אולי על מנת 

לבחון האם הם עדיין יכולים לקחת חלק בעולם הבריא שם בחוץ, ולהפחית את תחושות הבדידות. 

הסוגיה של גבולות מול סמכות, הבאה לידי ביטוי באינטראקציה עם המנחה, שכיחה בקבוצות, 

אולם דומה כי בקבוצה המתוארת היא הופיעה באינטנסיביות ועוצמה יוצאות דופן.

דיון
   (Froerer et al., 2009; Hyde et al., 2005; Smiley,יHIV תחושות הבדידות שכיחות בקרב נשאי

 Gordijn & Boven,( ומקורן, בין היתר, בחסך במגע רגשי קרוב, וחשש מפגיעה או דחייה ,)2004

Ware et al., 2006 ;2009(. בבסיס עבודה זו עמדה ההנחה כי המאפיינים התרפויטיים של הקבוצה 

)Yalom, 2005( תורמים ליצירת מרחב בטוח, ומאפשרים למשתתפים בה לחלוק עם  הטיפולית 

בעקבות  מיטיבים.  אישיים  בין  קשרים  ביצירת  להתנסות  ולהעז  הבדידות,  תחושות  את  אחרים 

העבודה שנעשתה בקבוצה לנשאים, מתאר המאמר את הניסיונות להפיג את תחושות הבדידות של 

המשתתפים באמצעות יצירת קשרים בין־אישיים.

עבודה זו מתייחסת אמנם למדגם קטן מאוד של נשאים, ולא ניתן להכליל את ממצאיה על כלל 

האוכלוסיה, אולם הניתוח שבוצע לתכנים שעלו בקבוצה וחלוקתם לקטגוריות מחזקים את ההנחה 

כי ההתערבות הקבוצתית יעילה גם לצורך הבנה מעמיקה של חוויות הבדידות שאיתן מתמודדים 

הנשאים, לפני ואחרי ההידבקות בנגיף, ועשויה לאפשר למשתתפים לתרגל קשר בין אישי ומגע 

רגשי שיפחיתו את תחושות הבדידות שלהם. חלק מהאירועים שעליהם דיווחו משתתפי הקבוצה 

העידו על נסיבות חיים מורכבות שכללו התמודדות עם נטייתם המינית ההומוסקסואלית, וגילו כי 

תחושת הבדידות הקשה שחוו חלק מהמשתתפים במשפחותיהם ובתוך קבוצת השווים עוד בטרם 

ההידבקות בנגיף, היא שמנעה מהם להשתמש בהם כמקור תמיכה לצורך התמודדות עם משימות 

 Lee et( וכל שכן עם נטייתם המינית )Erikson, 1963( התפתחותיות נורמטיביות לאורך החיים
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al., 2002( ועם הנשאות. נראה כי עובדות אלה חיזקו אצלם את תחושות ההדרה והמידור, ואולי 

אף פיתחו אצלם “סטיגמה מופנמת“ )Gordijn & Boven, 2009(, אשר הרחיקה אותם ממקורות 

התמיכה הטבעיים דווקא כאשר הצורך בהם התחזק. 

אחד הממצאים המשמעותיים שהתגלו אצל חלק מהמשתתפים קשור לנסיבות ההידבקות 

 .)Hyde et al., 2005( בנגיף, שבהן הכמיהה למגע ולקירבה גרם להם להתעוור למקור הסכנה

ה“לבד“  תחושת  שורשיה של   ,)Ernst & Cacioppo, 1999( וקכיופו  ארנסט  גם  שציינו  כפי 

בדידות  שחווים  אנשים  המוקדמים.  ההתקשרות  ובתהליכי  בילדות  נעוצים   )loneliness(

עלולים להתגלות כבעלי הערכה עצמית נמוכה וביטחון דל ביכולותיהם ובהצלחותיהם. ייתכן 

כי תכונות אלה הן שגרמו להם “להתמסר“ למגע פיזי או רגשי שטמן הבטחה לפוגג מעט את 

תחושת הבדידות. למרבה הצער, נכונות זו להסתכן לא רק שלא פוגגה את תחושת הבדידות, 

 Gordijn & Boven, 2009;( עצמה  הנשאות  בגין  אותה,  החריפה  אף  מהמקרים  בחלק  אלא 

להשתמש  נשאים  של  הקושי  ובשל   ,)Mcdowell & Serovich, 2007; Ware et al., 2006

 Gilbert( ברשתות התמיכה הטבעיות, בין היתר בגלל הסטיגמה החברתית הכרוכה בנשאות 

ייתכן שקבוצה  אלה,  בנסיבות   .)& Walker, 2010; Lee, et al., 2002; Ware, et al., 2006

ולהתקרב  להעז  עשויים  הם  המקום שבו  בדיוק  היא  דומה  מצב  עם  המתמודדים  אנשים  של 

 .)Himelhoch et al., 2007; Hyde et al., 2005; Molassiotis et al., 2002( לאחרים  שוב 

ואמנם, בדומה לממצאים של חוקרים אחרים )Heyer et al., 2010; Hyde et al., 2005(, גם 

המשתתפים בקבוצה המדווחת יצרו קשרים בין־אישיים משמעותיים בתוך מסגרת המפגשים 

ומחוץ לה. הם שיתפו זה את זה במידע הקשור לחיים עם הנגיף, סיפקו זה לזה תמיכה רגשית, 

ואף סייעו זה לזה להעמיק את ההבנה התוך־אישית והבין־אישית, הקשורה גם להתמודדות 

עם החיים עם הנגיף. ניתן אפוא לקבוע כי חברי הקבוצה נהנו מהגורמים הטיפוליים המצוינים 

.)Yalom, 2005( אצל יאלום

סימלו  הנראה  למנחים, שככל  הנשאים  בין  שנוצר  המגע  מאפייני  את  לבחון  במיוחד  מעניין 

כי היתה  )Peters, 2008(. הסתמן  ולהשתייך  בעבורם את העולם הבריא אשר אליו כמהו לשוב 

 Gans & Alonso,( יחסית שנקטו המנחים  והקרוב  רבה לסגנון ההנחיה הבלתי אמצעי  חשיבות 

Yalom, 2005 ;1998(, אשר התבסס על ההנחה כי למפגש הבין־אישי בין המנחים למשתתפים 

זו נשענת על עקרונות התיאוריה האינטרסובייקטיבית הרואה  גישה  יש תרומה תרפויטית רבה. 

תופעות פסיכולוגיות לא כארגון תוך־אישי, אלא כתוצר של מפגש בין שני סובייקטים המשפיעים 

 Foulkes, 1964; Harwood & Pines, 1998; Stolorow &( זה על זה בתוך המטריקס הקבוצתי 

Atwood, 1992(. על פי גישה זו, התהליך הטיפולי הוא מערכת המתקיימת במרחב האינטראקטיבי 

 Atwood &( המטפל  של  וזה  המטופל  של  זה   - סובייקטיביים  עולמות  שני  של   )interplay(
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Stolorow, 1993; Ogden, 1996(. גישת ההנחיה חשפה גם את המנחים, סיפקה למשתתפים ידע 

 McCullough,( הקבוצתי  המרחב  בתוך  שלהם  ואמיתית  ממשית  לנוכחות  ותרמה  אודותם,  רב 

2006(. נוקס והיל טוענים כי גישה אותנטית מצד המטפל מזמינה פתיחות רבה יותר של המטופל 

)Knox & Hill, 2003(. טענתם זו קיבלה אישוש נוסף בשיח הקבוצתי המדווח במאמר זה.

מגבלות המחקר
המחקר המתואר כאן הוא חלוצי, וטרם נערך כמוהו בישראל. בחינה בדיעבד של ההליך הקבוצתי 

 8 מעלה מספר היבטים שעלולים לפגום ביכולת ההכללה: ראשית, מאחר שמדובר בקבוצה בת 

משתתפים - שחלקם לא הגיעו לכל המפגשים - מדובר במדגם קטן יחסית, שקשה לגזור ממנו 

על כלל אוכלוסיית הנשאים. יחד עם זאת, ניתן לזהות בקבוצה מגמות ותמות שכדאי יהיה לבחון 

בעתיד בהקשר רחב יותר. בנוסף, נראה כי ההיכרות הקודמת של המנָחה עם חלק מהמשתתפים 

היתה עשויה להשפיע על יעילות הקבוצה, וכפועל יוצא גם על ממצאי המחקר. דומה כי היכרות 

זו אפשרה לחלק מהמשתתתפים לחוש עצמם מוגנים בסביבה מוכרת ותומכת, אך ייתכן כי היא 

הפריעה להם לעשות שימוש העברתי במנָחה כמייצגת היבטים שונים של הדמויות המשמעותיות 

בחייהם.

סיכום והמלצות
הקבוצה המתוארת במאמר זה הוקמה לאור הידע ההולך ומצטבר בדבר יעילותה של ההתערבות 

 Froerer et( בכלל, ותרומתה להפחתת תחושות הבדידות בפרט HIV הקבוצתית בטיפול בנשאי

al., 2009; Smiley, 2004(. מטרת הקבוצה היתה לשפר את כושר ההסתגלות לנשאות באמצעות 

תמיכה חברתית ואוורור רגשי, בהנחה כי כושר כזה יביא להפחתת תחושת הבדידות שנשאים בדרך 

כלל חווים.

את  המעמיקים  חשובים  היבטים  מספר  מדגים  הקבוצה  מפגשי  תיעוד  של  האיכותני  הניתוח 

טיפול  אנשי  רבה בעבור  ולכן טמונה בהם משמעות  נשאים,  חוויית הבדידות בקרב  ההבנה של 

:HIV המלווים נשאי

תחושת הבדידות אינה חדשה או זרה לחלק משמעותי מן הנשאים, ואת חלקם היא מלווה   .1

עוד משחר ילדותם. 

חוויות  או הביסקסואלים בקבוצה  בנשאות מעורר בקרב המשתתפים ההומואים  העיסוק   .2

מתהליך היציאה מהארון, אשר חשף בעבר את חלקם לדחייה מצד בני משפחה או חברים. 

הקבוצה מאפשרת להם לעבד סוגיות רגשיות אלה, שלא קיבלו מקום בזמנן ולכן שבות 

וצפות על רקע כניסתם אל ארון הנשאות, ובחלק מהמקרים גם יציאתם ממנו.
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במפגשי הקבוצה בלטה כמיהתם של המשתתפים לקרבה ולמגע בין־אישי, אשר באה לידי   .3

ביטוי ביחסים שנרקמו בינם לבין עצמם בתוך הקבוצה ומחוצה לה, ובינם לבין המנחים. 

הסודית“  “האג'נדה  כי  מהמשתתפים  חלק  חשפו  הקבוצתית  ההתערבות  סיום  לקראת   .4

כהזדמנות  הקבוצתי  במרחב  להשתמש  התקווה  היתה  לקבוצה  כניסתם  את  שליוותה 

למציאת בן זוג.

לאור כל האמור לעיל אנחנו מציעים להמשיך לקיים התערבויות קבוצתיות עם נשאי HIV במסגרות 

המיועדות לטיפול בהם, כגון מרפאות ציבוריות, ולהמשיך לבחון היבטים נוספים המעסיקים אותם 

של  לצרכיהם  והליווי  הטיפול  של  יותר  טובה  להתאמה  ודאי  תסייע  כזו  בחינה  היומיום.  בחיי 

הנשאים.
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