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פענוח הסוד של הצופה
השימוש במדיום הקולנועי ככלי בעבודה עם קבוצות

הדס לוי

“המצלמה הופכת כל אדם לתייר במציאות של אחרים,

 ובסופו של דבר גם במציאות שלו“ )סוזאן סונטג(

שונות  וטיפוליות  חינוכיות  מדיסציפלינות  מקצועי  אנשי  ויותר  יותר  האחרונות,  בשנים 

עושים שימוש בסרטים לצורך עבודתם. עם זאת, השיח המקצועי בנושא השימוש במדיום 

ניסוי  סלולה של  לא  בדרך  ומתקדם  עדיין חלוצי,  וקבוצתית  הקולנועי בעבודה פרטנית 

וטעייה. המאמר מנסה להבנות מסגרת תיאורטית ומעשית לשימוש במדיום הקולנועי ככלי 

השלכתי בעבודה הקבוצתית, ומצביע על הפוטנציאל התרפויטי הגלום בשימוש בקטעי 

סרטים ככלי לקידום מטרות הקבוצה והתהליכים המתרחשים בתוכה. בנוסף דן המאמר 

וינייטות מתוך  ומציג  זה בעבודה הקבוצתית,  ודילמות הכרוכות בשימוש בכלי  בסוגיות 

עבודת השדה. 

כתיבה  בפיתוח,  העוסקת  סוציאלית  עובדת  היא  ארגונית,  בסוציולוגיה  מ.א.  לוי,  הדס 

והוראה של כלים המשתמשים במדיום של הצילום והקולנוע בעבודה הקבוצתית. 
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קולנוע, אמנות והתבוננות 
בראשית ימיו, רוב צופי הקולנוע ראו בו אמצעי לבידור בלבד, אולם משנות העשרים של המאה 

זוכה  וכיום  והתבסס,  הלך  זה  תהליך  המכובדות.  האמנויות  משפחת  אל  התקבל  הוא  העשרים 

הקולנוע למקום של כבוד בתרבות המערבית, אם כי טכנולוגיות אודיו־ויזואליות חדשות יוצרות 

בו שינויים עמוקים.

הקולנוע משפיע באופן נרחב על סוגיות חברתיות, מעלה נושאים לסדר היום הציבורי ומעצב 

עמדות פוליטיות:

הקולנוע במיטבו, כמו הספרות והמיתוס, הנו מראה המשקפת לנו היבטים 

של עצמנו, המבט הנרקיסיסטי מותמר למבט שוחר אמת ומודעות עצמית. 

החברה  את  גם  אלא  היחיד  את  רק  לא  להביא  התפקיד  הקולנוע  בידי 

למודעות לתכנים החשובים לה. במובן זה הקולנוע מופעל על ידי הלא 

מודע הקולקטיבי שדוחף את האנושות לתהליכי שינוי והתפתחות. הוא 

מקדם את התודעה הקולקטיבית וכך דוחף לשינויים אישיים וחברתיים 

)נצר, 2013, עמ' 24(.

בהיבט התרפויטי, בזכות ערכו האמנותי, יש לקולנוע כוח להשפיע גם על עיצוב העצמי של בני 

אדם. במאמרו “העולם חפץ“ טוען בארת:

כל אמנות שיש לה שני ממדים בלבד — זה של היצירה וזה של הצופה — 

 אינה יכולה ליצור אלא שטיחות, שכן אינה דבר מעבר ללכידתו של חיזיון —

חלון ראווה על ידי צייר־מציצן. העומק נולד רק ברגע שבו החיזיון עצמו 

מפנה לאיטו את צלו לעבר האדם, ומתחיל להתבונן בו )אצל בוצר, 2007, 

עמ' 216(.

הפסיכואנליטיקאית הלאקניאנית רות גולן, המנתחת באתר הבית שלה את הסרט “השעות“, כותבת 

על הקולנוע מילים נפלאות: 

לאמנות גדולה יש את הכוח הזה, הכוח להחזיק את תשומת לבך ולהשעות 

אותה. אנו מביטים, לעתים מוכי תדהמה, לעתים בשקט, אבל אנו מפסיקים 

את התנועה חסרת השקט שבזמן אחר מאפיינת את רגעי הערות שלנו. זה 
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לא משנה מהו תוכנה של האמנות. לא בשביל עניין זה.

אמנות גדולה תופסת אותך בניגוד לרצונך ואז משתקת את רצונך. אתה 

נדחף לקרחת יער שקטה, חופשיה מאיווי, חופשיה מהיאחזות, חופשיה 

מאגו, חופשיה מכיווץ האני. ודרך הפתיחה הזו או השהייה בקרחת היער 

התגלויות  יותר,  גבוהות  אמיתות  לנצנץ  יכולים  שלך,  במודעות  הזו 

מעודנות יותר, קישורים עמוקים )גולן, בלוג אינטרנטי(

אך מהו סוד קסמו של הקולנוע? מה במדיום הזה מאפשר לנו להשתתק ולהתכנס אל עולם תודעתי 

בין הסובייקט  בנו, טוענת שהקולנוע מביא להתמזגות  הקולנוע מטפל  נצר, בספרה  רות  אחר? 

לאובייקט. התמזגות זו, היא מוסיפה, היא מה שיכול להסביר את הקתרזיס הרגשי הבא לידי ביטוי 

בבכי שנובע מהזדהות גמורה עם דמות בסרט, גם בקרב צופים המעידים על עצמם שאינם מסוגלים 

לבכות על חייהם שלהם:

את  הכובשת  קולית  תמונתית  חושית  במלאות  מציאות  הוא  הקולנוע 

הצופה שנבלע בו כמתמזג בו. כך, כמו בסימביוזה הראשונית עם האם, 

כשהרקע המוזיקלי הוא כמעט כמו שיר הערש, שנועד לעמעם את התודעה 

ולהשפיע בסוגסטיביות של הצליל הריתמי על כניסה למצב תודעה אחר 

שייחודי לקולנוע, ולהעצים אותו. במצב זה מתרחשת התמזגות הצופה 

בכל  יותר מאשר  רבה  סובייקט, התמזגות  עם  אובייקט  הנצפה, של  עם 

מדיום )נצר, 2013, עמ' 34(.

הצופה בקולנוע מתרחק בהדרגה מהאובייקט הנצפה, ומוזמן לפתח דיאלוג פנימי עשיר ומעניין 

העוסק בו כסובייקט. אם כן, הצפייה בקולנוע הפורטת על נימי הנפש ויכולה להרחיב את המודעות 

העצמית של הפרט ושל הקולקטיב.

סינמתרפיה: עבודה עם קולנוע ככלי טיפולי
הצפייה בסרטים, בקולנוע ובטלוויזיה, היא חלק בלתי נפרד מן החיים התרבותיים במאה 

אינטלקטואליים  גירויים  לריגושים,  משמעותי  מקור  מהווים  סרטים  ואחת.  העשרים 

ובידור. הצפייה בסרט, בקטע מסרט או בתהליך היצירה של סרט, תוך תיווך של מטפל 

קוגניטיבית  או מנחה, מספקת הזדמנות לחולל תהליכים משמעותיים של עבודה רגשית 

והתנהגותית.
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הסינמתרפיה  הם  זה,  את  זה  ומשלימים  לזה  זה  הסמוכים  חדשים,  תרפיה  תחומי  שני 

והווידיאותרפיה: במסגרת העבודה בסינמתרפיה צופים המטופלים בסרטים או בקטעים מסרטים 

סרטים  של  יצירה  באמצעות  המתבצעת  טיפולית  התערבות  היא  הווידיאותרפיה  ואילו  קיימים, 

העברה  )פרויקציה(,  השלכה  של  במנגנונים  להשתמש  מאפשרים  התחומים  שני  בווידיאו. 

)טרנספרנס( והרחקה, במטרה להציף תכנים ולטפל בקשיים רגשיים ותפקודיים )ישראל, 2006(. 

מאמר זה יתמקד בחקירה ולמידה של תחום הסינמתרפיה בלבד.

מודל הסינמתרפיה עושה שימוש בקטעי סרטים או בסרטים באורך מלא באמצעות הכנסתם 

Berg- ;1990,למרחב העבודה, במטרה להעשיר את הדיאלוג הטיפולי ) גוטרמן, 1988; רונן ושכטר

 Cross et al., 1990; Dermer & Hutchings, 2000; Hesley, 2000; Sharp et al., 2002; Surez,

Powell & Sang, 2006 ;2003(. מטרת ההתערבות היא לקדם בחינה פנימית של הפרט את אופני 

לצפייה  בסינמתרפיה  המשתתפים  חשיפת   .)Surez, 2003( לצמיחה  ולהובילו  שלו  ההתמודדות 

בחייהם  המתרחשת  הדרמה  בין  לקשור  היתר,  בין  אותם,  לעורר  עשויה  ממנו  לקטע  או  בסרט 

לבין הדרמה שמתחוללת על המסך, ולנצל את ההתבוננות הרפלקטיבית לצורך העלאת פתרונות 

.)Hesley, 2000( חדשים לבעיות ישנות

תהליך השימוש בסרטים בתהליך התרפיה מציב את הסרטים במעמד של מטאפורה. הסרט 

לא  ותהליכים  רגשיות  חוויות  לבין  והמודעות  ההיגיון  מתחום  תהליכים  בין  כגשר  משמש 

בתווך  השוכן  פוטנציאלי“  “מרחב  תוך  אל  זמנית  כניסה  ומאפשר   ,)1993 )איילון,  מודעים 

שבין עולמו הפנימי של הצופה לבין המתרחש בסרט. הבחנה זו חופפת את מושג ה“משחק“ 

של ויניקוט: הצופה בסרט, ממש כמו הילד המשחק, יכול לקבץ לעצמו דמויות, התנהגויות 

וסיטואציות מתוך העלילה, ולהשתמש בהן כביטוי לעולמו הפנימי וכמענה לצרכיו )ויניקוט, 

1995(. הדמויות בסרט משמשות את הצופה כמודל לחיקוי, ולכן חשוב שזה יציע מגוון רחב 

של דמויות העשויות להתגלות כמשמעותיות בעבור מגוון רחב של צופים. ניתוח של הדמויות 

מצוקות  עם  להתמודד  בבואן  מהן  אחת  כל  בפני  ניצבות  אלטרנטיבות  איזה  לברר  יאפשר 

וסיטואציות שונות בחייהן.

על מנת שהצפייה בסרט תהיה משמעותית, חשוב ללוות אותה בהנחיה שתתווך את החוויה 

ותאפשר לעבד אותה. הצפייה בליווי אנשי מקצוע מספקת כלים להתבוננות ביקורתית ורפלקטיבית 

שבכוחה להביא לשינוי בדפוסי התנהגות.

ושל  רציונאליות  לא  ואמונות  מחשבות  של  תפקידן  את  לבחון  מציעה  הקוגניטיבית  הגישה 

היגדים עצמיים שליליים בשימור המצוקה והתעצמותה. היא שואפת לחשוף ביחד עם המשתתפים 

את הייחוסים וההיגדים שאינם פונקציונליים ולהחליפם בחדשים. לפי המודל הקוגניטיבי, לכל 

אירוע המתרחש בחייו מייחס אדם משמעות מסוימת הגורמת לו להגיב בצורה רגשית. בדומה, גם 
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עלילת הסרט מספקת אירוע, ואת פרשנותו מבצע הצופה באופן אוטומטי, במעין דיבוב פנימי. 

כאשר מעודדים אותו לבטא את הדיבוב הפנימי הזה בקול רם, מאפשרים לו לנסות להחליף היגדים 

שאינם פונקציונאליים באחרים )Ellis, 2005, אצל גוטרמן, 1988(.

עבודה עם קולנוע בקבוצה טיפולית
כאשר עובדים עם תצלומים ככלי תרפויטי נוהגים לנסות לפענח ארבעה סודות מרכזיים: סודו של 

הצלם, סודו של המצולם, הסוד של התרבות והסוד של הצופה )בוצר, 2011(. העבודה עם המדיום 

הקולנועי שונה במובנים רבים מהעבודה עם הצילום, אך גם היא מזמינה לפענח אותם ארבעה 

סודות, ואני מוצאת כי בתחום זה יש חשיבות מרכזית לפענוח של הסוד הרביעי: סודו של הצופה.

כבמרחב  הקבוצתי  במדיום  משתמשת  ההנחיה,  יחידת  על־ידי  מתווכת  שעבודתה  הקבוצה 

המאפשר חקירה והתבוננות. הקבוצה בוחנת את עצמה כשלם, ואת הדרך שבה, מתוך אותו שלם 

קבוצתי, עולה ובוקע גם קולו של הצופה היחיד. 

צופים  של  החוויה  מן  הנבדל  אישי,  במרחב  מתקיים  לסרט  הצופה  בין  המפגש  זאת,  לעומת 

דיאלוג  הקבוצה  חברי  בין  לפתח  מזמינים  השונים  הצופים  בין  הפערים  הסרט.  באותו  אחרים 

שירחיב את רפרטואר נקודות המבט, ויעודד את הצופה היחיד לאמץ ריבוי של השקפות מתוך 

קבלה של השוני בין המשתתפים. 

המפגש בין הסרט לקבוצה מייצר גם מרחב פוטנציאלי חדש וייחודי המוסר את סיפורה של 

העברה  של  מצב  אחת  לא  מייצרים  בעקבותיה  שמתקיים  והדיון  המשותפת  הצפייה  הקבוצה. 

קולקטיבית הנובעת מן הנושא הממוקד והמשותף ומן ההדהוד שנוצר בין הקבוצה לבין תכניו 

של הסרט.

בן שחר ממשיג הדהוד )resonation( על בסיס הדגמה מעולם החי )בן שחר, 2008(: עדר איילות 

מלחך עשב בסוואנה, ובסביבה רובץ ברדלס. ברגע שאחת האיילות חשה בסכנה, מיד עובר בעדר 

גל של רעד, והאיילות והצבאים נדרכים כולם. תוך רגע קל הם מוכנים להימלט. חייהם תלויים 

ביכולתם לקבל ולהעביר מסרים גופניים, לא מודעים, המיידעים את שאר העדר על מצבם הפיזי 

והרגשי - כלומר ביכולת להדהד.

מודע  לא  באופן  מגיבים  אנחנו  להדהד.  יכולת  יש  לנו  גם  אנושיים,  חיים  בעלי  בתור 

מכל  בהרבה  חדות  שלנו  אלו  ויכולות  אחרים,  של  ולרגשות  למחשבות  גופניים,  לסימנים 

מיומנויות  לפתח  עלינו  זאת,  עם  גופנו.  בתוך  מתרחשות  שהן  משום  חיצונית  תצפית 

לצורך  הללו  הסימנים  את  לפרש  וללמוד  בנו,  המתרחש  להדהוד  לב  לשים  לנו  שיאפשרו 

שיפור רמת התקשורת בינינו.

להתאמן  מזמינה  שהיא  בכך  מתייחדת  קבוצה  של  מרחב  בתוך  קולנוע  באמצעות  העבודה 
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 בהדהוד. באמצעות הקשבה לרגעים שבהם מגיב הגוף לנעשה על המסך בעוררות רגשית גבוהה -

אצלנו  העולים  למחשבות  או  למשפטים  הקשבה  ובאמצעות   - רגשי  שיתוק  או  בכי  מתח,  כמו 

במהלך הצפייה או ברגעים שלאחריה, אפשר לפתח דיון עשיר אודות התכנים הלא מודעים שהסרט 

עורר, ולנסות לחלצם אל המודע. 

ההדהוד כאן כפול: הדהוד אחד מהסרט אל הצופים, והדהוד שני מהצופים, בתיווך המנחים, 

אל המרחב הקבוצתי. ההד הראשון הוא אינטואיטיבי: הצופה מדבר באמצעות הדמות ודרכה, ולא 

תמיד יודע לערוך הפרדה בין עולמו הפנימי לבין הדרמה המתחוללת על המסך. 

התיווך של עבודת ההנחיה מאפשר לארגן את ההד. על המנחים להטיל סדר ברמת המשתתפים 

וגם ברמת הקבוצה. ברמת הפרט, ההדהוד של סרט או קטע ממנו יכול להיות רגע מכונן בעבור 

משתתף מסוים, ואף להתגלות כנקודת מפנה בתהליך הקבוצתי. במקביל צריכים המנחים לקחת 

בחשבון את סך כל ההדים שעלו בקבוצה, ולחלץ מהם את סדר היום של הקבוצה.

ההדהוד מייצר הקשבה מסדר גבוה, מעין הקשבה על־חושית, ולתמות שהוא מעלה יש מקום 

מרכזי בקידום תהליכים המתרחשים בקבוצה העושה שימוש במדיום הקולנועי. מלאכת ההדהוד 

מסייעת לברר מהו הנרטיב האישי )וייט ואפסטון, 1999( ומהו הנרטיב הקבוצתי )קדוש, 2010(, 

כשהמטרה היא לחלץ בהמשך תכנים לא מודעים של הקבוצה, ולהעבירם מן התחום הסמוי אל 

התחום הגלוי. 

המושג הלטיני המופשט “נרטיב“ מתורגם לעברית כ“סיֵּפר“, ופירושו סיפור שנמסר מנקודת 

מבט אישית־סובייקטיבית. בקולנוע סובייקטיביות זו מקבלת משמעות מרתקת, כיוון שהסיפור 

כמובן התסריטאי, המוסר את  הוא  רבים. הראשון  בידי מספרים  הקולנועי מתגלגל אל המסך 

הנרטיב שלו באמצעות התסריט. השני הוא הבמאי, המפרש את הנרטיב הכתוב ומתרגמו לכלל 

יצירה קולנועית בעלת נרטיב נוסף, או שונה, וכאן אפשר להרחיק לכת ולחשוב גם על הפרשנות 

האישית שמוסיפים השחקנים, הצלם והעורך, שכל אחד מהם מביא לסרט נרטיב משל עצמו. 

העבודה עם קולנוע במרחב קבוצתי מאפשרת להתבונן בנרטיבים השונים הללו ולבחון אותם 

במבט רפלקטיבי:

 

לראות את המנחה/המטפל  כבר  בפסיכואנליזה הפוסט־מודרנית מקובל 

כסובייקט הנוכח בחדר ומושפע מן המתרחש )בנג'מין,2005; יאלום, 2002; 

יאלום ולשץ', 2006; לשץ', 2000(, לכן חשובה עבודת הרפלקסיה שלו 

לצורך עיבוד תהליכי העברה והעברה נגדית, והשימוש בתוצריה לעזרת 

מוצא  חסרי   impasse ממצבי  הטיפול  חילוץ  לשם  הקבוצה,  המטופל, 

חוויית הלא מודע הקבוצתי  2009(. המנחה מעבד את   ,1993 )גאבארד, 
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ממלל אותה למושגי חוויה, אותם הוא מחזיר לקבוצה לא כפירוש, אלא 

כדיאלוג ישיר עם הנרטיב הקבוצתי המשותף ובאמצעים שונים הכוללים 

מטאפורות ודימויים, אפשר גם כאלו היזומים על ידו. הנחיה מסוג כזה 

עומק  כלפי  רפלקטיביים של עצמה,  אל תהליכים  ממקדת את הקבוצה 

והן  העולים  התכנים  של  גבוהה  יחסית  בהירות  הן  ומאפשרת  חווייתה, 

קיצור משך הזמן של התנהלות תהליכים אלה )קדוש, 2010, עמ' 8(.

אני  לקבוצה.  המנחים  שבין  בתווך  הנוצר  שלישי“,  “אובייקט  כמעין  בקבוצה  מתפקד  הסרט 

כישות  המגדירו   )2011 )אוגדן,  אוגדן  האנליטי“ של  “השלישי  במושג  כאן בהשאלה  משתמשת 

משותפת )שלישית(, בנוסף למטפל ולמטופל - מעין סובייקט בין־סובייקטיבי שיוצרים באנליזה, 

במשותף ובאופן לא מודע, שני המשתתפים, שביניהם המטפל הוא האחראי לקלוט בתחושותיו את 

השותפות הזו ולפענחה )ירום, 2011(. אם כן, כאובייקט שלישי משמש הסרט ככלי להשלכה של 

רעיונות, פיסות מחשבה ותפישות עולם, ומעורר דיון עשיר ומרתק על האופן שבו אנחנו תופשים 

את המציאות. תפקידם של המנחים הוא לקלוט את הדיון הזה ולתווך אותו אל הקבוצה. כך, לא 

אחת, מייצרת העבודה עם הקולנוע מעין שביל גישה אל החומרים הלא מודעים של הקבוצה.

אוגדן שם דגש רב על האסוציאציות שמעורר במטפל חלומו של המטופל. את האסוציאציות 

הללו הוא מייחס לתהליך הרוורי )reverie(, המאפשר למטפל גישה אל התהליכים הלא מודעים 

רגשיות  וחוויות  בהקיץ  חלומות  פיסות מחשבה,  גם מחשבות,  כולל  הרוורי  החלום. תהליך  של 

וגופניות, שכולן נתפשות כרלוונטיות לחלומו של המטופל, אפילו אם במבט ראשון אין הן נראות 

קשורות. בדרך זו נוגע המטפל בממד שלישי של החומר, שאין אליו גישה ישירה, בשל היותו בלתי 

מודע )אוגדן, 2011(.

קטע הסרט המהווה “מטאפורה קולנועית“ איננו סובייקט, אך אני סבורה כי הוא יכול לשמש 

כאובייקט להשלכה של רעיונות, ולפתוח שביל גישה אל הלא מודע האישי והקבוצתי. המנחים 

בעבודה כזו צריכים לסייע לקבוצה “לדובב“ את המטאפורה הקולנועית ולפתוח ב“דיאלוג“ איתה, 

בניסיון להגיע להבהרה ולהבחנה. כפי שמראה להד, השפה המשמשת לצורך דיבוב המטאפורה 

צריכה להיות קונקרטית ומפורטת:

ככל שהשפה קונקרטית ופשוטה יותר, כך המטאפורה מגיבה ומתפתחת. 

ככל שהשפה מופשטת יותר, מתוחכמת יותר, כך המטאפורה מצטמצמת. 

לכאורה נשמע הדבר כתהליך פרדוקסלי, אך מאחר שהמטאפורה הנה 

מודע,  ללא  או  מודע  לתת  המציאותי  בין  הממוקם  לשוני/נפשי  מבנה 
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מודע  הלא  הרובד  את  לדובב  כדי  מודע  הבלתי  בשפת  לדבר  עלינו 

ראשונית,  היא  זו  שפה  בתוכה.  מכילה  והרגשי, שהמטאפורה  הדימויי 

קונקרטית ופשוטה.

ככל שאנו מתרחקים משפה זו, החלק החי והמזין של המטאפורה נבלם, 

והמטאפורה מאבדת מכוחה וממיומנותה )להד, 2006(. 

מתוך  העולים  השונים  הנרטיבים  את  לבחון  הזדמנות  מספק  הקבוצתי  הדיון  כן,  אם 

לבחון  כל אחד מהנרטיבים,  עם  פנימי  דיאלוג  לנהל  מזמין  הוא  הקולנועית.  המטאפורה 

באיזה אופן הוא נוצר והשתמר, ולבדוק מה מתוכו יבחרו חברי הקבוצה לשמור בסופו של 

תהליך הבירור. 

בוחנים  ודרכם  שבאמצעותם  המשקפיים  את  גם  לבחון  הזדמנות  מספק  הקבוצתי  הדיון 

המשתתפים את המציאות. בנוסף, ריבוי הנרטיבים מסייע לקבוצה להבין שאין אמת אחת, ולכן כל 

ניסיון לחתור לאמת כזו הוא מייגע ומיותר. 

מחקרים העוסקים בתחום חקר המוח ומתפרסמים תחת הכותרת “המוח הרואה“ )מלאך, 2013( 

מצביעים על כך שמערכת הרִאייה שלנו אינה שקועה בקליטה מדויקת של פרטי העולם הפיזי 

)Malach, 2012( אלא שוקדת על בניית מודל של מציאות חיצונית המועיל להישרדותנו ומאפשר 

לנו לתפקד בעולם באופן יעיל )מלאך, 2009(.

וריאציה על רעיון זה ניתן למצוא כבר ברעיון “המהפכה הקופרניקאית“ 

של עמנואל קאנט, הטוען כי איננו קולטים בחושינו את העולם־כשלעצמו, 

אלא רואים אותו מבעד למסננת או למשקפיים שלנו, כלומר משליכים על 

המציאות הנראית את הקטגוריות הפנימיות שלנו )מלאך, 2009 ,עמ' 64(

בצורה  המנוגדת  למסקנה  מוביל  אלה  בניסויים  התוצאות  מגוון  כל 

 קיצונית לאינטואיציה שלנו. בעיקרון, איננו רואים את העולם החיצון -

כיוון  במוחנו.  יוצרים  שאנו  הדימויים  את  רק  לראות  יכולים  אנחנו 

שדימויים אלה אף פעם אינם שיקוף נאמן של המציאות, אין טעם בניסיון 

לשער כיצד נראית באמת המציאות כשלעצמה )שם, עמ' 62(. 

רמות ההתערבות בקבוצה באמצעות קולנוע 
הנחיה  כוללת  כזו  צפייה  מודרכת.  צפייה  של  אלמנטים  קיימים  בקבוצה  קולנוע  עם  בעבודה 
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מפורשת הניתנת על־ידי יחידת ההנחיה במטרה לכוון את הדיון הקבוצתי. את רמת ההתערבות 

צריך להתאים לסוג הקבוצה ולמטרותיה. ניתן להבחין בין שלוש רמות של התערבות: 

1. הזמנה לעסוק ברמת התוכן

ידע,  לאיסוף  ומכוונות  מסוים  נושא  אודות  רחב  תיאורטי  דיון  לקיים  המזמינות  שאלות  הצגת 

להמשגה תיאורטית ולהחלפת דעות. בעקבות סרט העוסק בשימוש בסמים אפשר להציג שאלות 

מנחות כמו: מה השיקולים בעד ונגד שימוש בסמים? האם נסיבות חיים מסוימות יכולות להצדיק 

שימוש בסמים? מאיזו נקודה, לדעתכם, החלו חייו של הגיבור להסתבך? ומה אתם הייתם עושים 

במקומו של הגיבור?

התערבות מסוג זה מתאימה לקבוצות למידה ולהרצאות, ויכולה גם לשמש מנחה חסר ניסיון 

ומיומנות, שהטכניקה נועדה לשמש לו כקביים מפחיתי חרדה שיסייעו לו לקנות שליטה במצבים 

של עמימות וחוסר ודאות ביחס לתהליכים הקבוצתיים.

2. הזמנה לעסוק ברמת התהליך

ברמה זו מוצגות שאלות פתוחות המאפשרות להעלות מגוון רחב של נושאים, מחשבות או רגשות, 

כמו: מה הרגשתם כשצפיתם בקטע? איזה מחשבות עוררה בכם הצפייה? איזו דמות עוררה בכם 

הזדהות? מדוע? האם נתקלתם בסיטואציה דומה בחיים? איך פעלתם?

כמו  לתהליך,  וגם  לתוכן  גם  מקום  בהן  שיש  כלאיים,  לקבוצות  מתאימות  זה  מסוג  שאלות 

קבוצות פסיכו־דידקטיות. 

מנגנון ההשלכה מספק למשתתפים הצופים בסרט במרחב הקבוצתי הרחקה מגוננת, כי בעזרתו 

יכול  הראשון  בשלב  אישי.  באופן  להיחשף  בלי  רגשיים  בנושאים  ולגעת  להתקרב  יכולים  הם 

המשתתף לדבר על הדמויות שבסרט, ואת הדיבור על עצמו ועל רגשותיו הוא יכול לדחות לשלב 

מאוחר יותר, לאחר שיגדל ביטחונו במרחב הקבוצתי.

3. הזמנה לעסוק ברמת התהליך באמצעות הדהוד

ברמה מהסדר הגבוה ביותר, מזמינות השאלות של המנחים לברר את סדר יומה של הקבוצה. רמה 

זו מבוססת על ההנחה שבקבוצה התהליך הוא התוכן )יאלום ולשץ', 2006(, ועל המנחים מוטלת 

ולקבוצות  טיפוליות,  לקבוצות  מתאים  זו  ברמה  עיסוק  המרכזיות.  התמות  חילוץ  של  המשימה 

להכשרה של אנשי מקצוע המורגלים בדיון קבוצתי פתוח. לרמה זו יתאימו שאלות פתוחות, כמו 

למשל: מה מהדהד כעת לאחר הצפייה בסרט? איזו סצינה נגעה לליבכם יותר מאחרות? 

ההדהוד ברמה זו הוא כפול: ראשית הצופים מהדהדים את הסרט, ולאחר מכן, בתיווך המנחים, 
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המרחב הקבוצתי מהדהד את הצופים. לפרקטיקה זו של הקשבה, איסוף והדהוד יש מקום מרכזי 

בקידום תהליכים בקבוצה. 

דרכי העבודה השונות עם סרטים בקבוצות 
1. צפייה בסרט באורך מלא

וכוללת  זו כולל המפגש הקבוצתי צפייה משותפת בסרט באורך מלא. הצפייה מודרכת  בשיטה 

הנחיה מפורשת לפניה ואחריה, ולאחר מכן מתקיים דיון קבוצתי. 

כאשר בוחרים בדרך עבודה זו צריך לקחת בחשבון שסרט מלא, שנמשך בממוצע תשעים דקות, 

גוזל נתח משמעותי מהפניות הרגשית והקוגניטיבית של המשתתפים, ועלול להשפיע בהמשך על 

איכות הדיון. 

להפסקה מתודית לאחר ההקרנה חיסרון ויתרון. מצד אחד ההפסקה יוצרת ריחוק רגשי, ומקשה 

על המשתתפים לשחזר את תחושת הקסם שמותיר הסרט עם סיומו, קסם שעשוי להיות קריטי 

החוויה  את  “לעכל“  למשתתפים  לאפשר  יכולה  ההפסקה  מאידך  משמעותי.  דיון  הפקת  לצורך 

מתחילים  ובמקביל  מהדהדת,  עדיין  הרגשית  החוויה  ההפסקה  לאחר  מהתבן.  המוץ  את  ולזרות 

להתפתח תהליכים של חשיבה.

 

2. צפייה בקטע מסרט 

בשיטה זו מכינים המנחים מראש קטע או מספר קטעים מתוך סרט. הקטעים צריכים להיות קצרים 

וממוקדים, אך גם עשירים, דרמתיים ומורכבים ברמה הרגשית והקולנועית, על מנת שאפשר יהיה 

לקיים בעקבותיהם דיון ערני ובעל ערך. 

יש מצבים שבהם קטע שאורכו מספר דקות ספורות בלבד יעורר דיון ער ומשמעותי. 

חשוב להכיר במחיר של עריכה כזו, שכן סרט הוא יצירת אמנות, ואין ספק שהפעולה של גזירת 

קטע או קטעים מתוכו עלולה לפגוע ביצירה השלמה ואף לחטוא לה.

3. צפייה בסרטי תלמידים וסרטים דוקומנטריים 

שיצרו  סרטים  של  עשירים  מאגרים  מצטברים  התיכוניים  הספר  בבתי  קולנוע  ללימוד  במגמות 

אלה,  בסרטים  הצפייה  בחייהם.  אותם  המעסיקים  והדילמות  הנושאים  את  המשקפים  נוער,  בני 

שהתכנים העולים בהם קרובים אליהם ומייצגים דמויות משמעותיות בחייהם, מאפשרת למתבגרים 

לבחון את עולמם ולהתמודד ממרחק עם חוויות שבדרך אחרת לא היו מעזים לגעת בהן. בנוסף 

הם מאפשרים לקבוצה כניסה משותפת אל עולמם, לימוד הקודים החברתיים שלו, ופענוח “סוד“ 

התרבות שלהם )בוצר, 2011(.
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מסגרת ההפעלה
עבודה עם קולנוע דורשת מהמנחים להפגין ערנות ורגישות. בניגוד להנחיה דינמית רגילה, שבה 

תרים המנחים אחר סדר היום של הקבוצה ותפקידם לשקף ולארגן את השיחה המתקיימת ב“כאן 

הקבוצה  אל  מביאים  הקולנועי  במדיום  שמשתמשים  מנחים   ,)2006 ולשץ',  )יאלום  ועכשיו“ 

כן, בחירת הסרטים  בו. על  ולחבל  “לזהם“ את התהליך הקבוצתי  מן החוץ, אשר עלול  חומר 

הקשבה,  דורש  הצפייה  ותיווך  ומטרותיה,  הקבוצה  לצורכי  ולהתאים  מדויקת  להיות  צריכה 

ערנות ורגישות מרבית. 

1. בחירת הסרטים
לדוגמא  ניקח  אם  אותה.  ויקדמו  הקבוצה  את מטרות  סרטים שישרתו  לבחור  צריכים  המנחים 

קבוצה של מתבגרים, יש להניח שהסוגיות והנושאים שיעלו על סדר יומה יהיו, בין היתר, דימויי 

וצפייה  איסוף  של  הכנה  עבודת  לבצע  צריכים  המנחים  הורים.  עם  ויחסים  חברתי  לחץ  גוף, 

מקדימה בסרטים העוסקים בנושאי הליבה הנגזרים ממטרות הקבוצה. במאגרי מידע וקטלוגים 

המצויים ברשת האינטרנט נהוג למיין סרטים על פי נושאים, וזמינותם של מאגרים אלו מקלה 

על המנחים לברור את הפריטים הרלוונטיים מתוך המבחר האינסופי הקיים בשוק. 

המנחים צריכים לוודא שהסרטים מתאימים לגילם של הצופים, ויש להם פוטנציאל לעורר בהם 

עניין וסקרנות, ובה בעת לקדם דיון משמעותי ובעל ערך בנושאים שלשמם התכנסה הקבוצה. 

יש חשיבות רבה גם לשפה המדוברת בסרט ולתרבות שהוא מייצג. חשיבות זו נגזרת מן הדילמה 

למשל,  השמונים  משנות  סרט   .)1993 )איילון,  לריחוק  קירבה  שבין  במחול  הכרוכה  החשובה 

איכותי ובעל ערך קולנועי ככל שיהיה, עלול להיפסל על הסף בדקות הראשונות של המפגש. 

בני נוער רגישים לאיכות של צילום, לשפה ולסגנון לבוש, וימהרו לקטלג סרט כזה כעתיק ולא 

רלוונטי. עם זאת, בשיחה ב“כאן ועכשיו“ )יאלום ולשץ', 2006( ניתן למנף את ההתנגדות של 

קבוצה לסרט לדיון מעניין, ולשאול למשל מה קורה לנו כשאנחנו נפגשים עם חומר או דמות 

זר תשפיע גם על  כי בחירה בסרט שנראה  שנדמים כדוברים שפה אחרת. אך צריך לשים לב 

ולא  הבנה  חסרות  רחוקות,  סמכות  כדמויות  להיחוות  העלולים  המנחים  ייתפשו  שבו  האופן 

מעודכנת. אירוע מסוג זה עלול לעכב את הברית הטיפולית החיובית בין המנחים לקבוצה.

למראה שתשתק  אותו  להפוך  עלולה  לצופיו  הסרט  נושאי  בין  מדי  גדולה  קירבה  שני,  מצד 

ואף תחבל בתחושת הביטחון ובאמון הנדרשים על מנת לקדם תהליכים במרחב הקבוצתי. סרטים 

משמשים כמטאפורה המגשרת בין תהליכים של היגיון ומודעות לבין חוויות רגשיות ותהליכים 

המאפשרת  קירבה  עם  ביטחון  נוסך  ריחוק  של  שילוב  מכיל  המטאפורי  הסיפור  בלתי־מודעים. 

של  הרעיונות  למאגר  חודר  הפנימי“,  “המבקר  את  עוקף  במטאפורה  המוצפן  המידע  הזדהות. 
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הצופה ומעשיר אותו, בלי שהוא יצטרך לתת לעצמו דין וחשבון על תהליכים המתחוללים בקרבו, 

ועלולים לעורר בו פחד, זעם, חוסר אונים או אי הבנה )להד, 2006(. לפיכך, דמיון רב מדי בין 

הדרמה המתחוללת על המסך לבין עולמו של הצופה עלולה לחשוף את השיקוף ולאיים על הצופה, 

כיוון שהערבוב בין העולם הפנימי של הצופה לעולמו הפנימי של השחקן עלול להיחוות כעוצמתי 

ומאיים, כפי שאפשר לראות בדוגמא הבאה.

עבודה עם נוער שוליים

לפני יותר מעשר שנים הוזמנתי להעביר סדנה באמצעות קולנוע לנוער המעורב בשימוש 

היתה  שלו  שמטרת־העל  פרטי,  תעסוקתי  שיקום  מרכז  היתה  ההפעלה  מסגרת  בסמים. 

ליצור קשר עם נוער קצה ללא תיווך של אנשי מקצוע, ולאפשר להם להשתקם באמצעות 

גם  חלקם  בסמים,  השתמשו  המרכז  אל  שנאספו  והנערות  הנערים  רוב  מקצוע.  הקניית 

בסמים קשים.

קטע  או  סרט  של  הקרנה  בעקבות  דיון  נערך  שבו  שבועי  מפגש  כללה  ההנחיה  מסגרת 

מסרט. בסדנה הראשונה שהעברתי, באחד המפגשים, לאחר שכבר נוצרה מסגרת בטוחה 

יחסית, בחרתי להקרין את הסרט הדוקומנטרי “סבבה“, ולמדתי מכך שיעור חשוב אודות 

קירבה ומרחק. 

הסרט הדוקומנטרי “סבבה“ )ישראל, 1990(

הסרט “סבבה“ חושף את הצופים לחבורה של נוער וצעירים עולים מחבר העמים. הנערים 

ומאופיינים  הישראלית,  החברה  של  הרצף  בקצה  ממוקמים  בסרט  המצולמים  והנערות 

בשוליות וחוויה קשה של ניכור, וחלקם משתמשים בסמים קשים. 

הסרט חושף את הצופים לאירועים קשים הכוללים בין היתר הזרקות סמים, שיטוט וחיפוש 

נערים  מספר  של  יתר  ממנת  מוות  ואף  ו“זולות“,  חשוכות  רחוב  בפינות  לינה  מקומות 

בחבורה בתוך תקופת צילומי הסרט ועריכתו.

במהלך ההקרנה פנה אלי אחד הנערים בכעס ואמר: “מה את חושבת, שאנחנו נרקומנים??“, 

ואז קם ועזב את החדר, לבלי שוב. 

כאמור, בחירת הסרטים צריכה להיות מדויקת, ערנית ורגישה לשלב שבו נמצאת הקבוצה, לתהליך 

התרבות“  של  ל“סוד  וכן  בקבוצה,  המתקיימים  הנגדית  וההעברה  ההעברה  לתהליכי  הקבוצתי, 

)בוצר, 2011(.

הקבוצתי  הדיון  את  להעשיר  מקום  יותר  תיתן  מתקדמים  בשלבים  המצויה  שקבוצה  ייתכן   
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מדובר  הראשונים  בשלבים  אך  המשתתפים,  של  המוכר  הרפרטואר  מן  חלק  שאינם  בחומרים 

בבחירה מסוכנת.

או  כזה  בנושא  בנוסף, המנחים צריכים לנסות לנבא את מידת הבשלות של הקבוצה לעסוק 

אחר. הבשלות היא נגזרת של השלב ההתפתחותי שבו נמצאת הקבוצה, וכן של האופי הקבוצתי 

וסך הכוחות של הקבוצה.

על המשתתפים עצמם, המתבקשים  הסרט  בחירת  המנחים את המשימה של  לעתים מטילים 

לבחור סרט שנראה להם משמעותי לחייהם או מייצג את הקושי שאיתו הם מתמודדים בשלב זה 

)גוטרמן, 1988(.

 

2. בחירת הקטעים 

על מנת שקטע יוכל לעורר דיון משמעותי בקבוצה עליו להיות קצר, ממוקד, וחד. הוא צריך להיות 

מורכב ממספר סצינות בעלות פוטנציאל לעורר אצל הצופה תגובה רגשית וקוגניטיבית מורכבת. 

זה באיש מקצוע מתחום העריכה הקולנועית.  בתחילת דרכי המקצועית נהגתי להיעזר בשלב 

התנאים  על  שיענו  קטעים  לבחור  ולמדתי  אינטואיטיבית,  מיומנות  לסגל  הצלחתי  בהמשך 

הדרושים.

חיתוך הקטע מייצר מעין “ואקום נרטיבי“, כיוון שאובד לו הקשר עם עלילת הסרט כולו, ואכן 

קורה לא אחת שמשתתפים שצפו בעבר בסרט המלא, טוענים שהקטע הנבחר איננו נאמן לסרט, 

למשל משום שבסופו של דבר הגיבור נהג אחרת. 

סיפוקים,  בסיכון שהנחיתי, למשל, התאפיינו חבריה בקושי לדחות  בקבוצה של מתבגרים 

אופן  באיזה  לדעת  דרשו  המשתתפים  באמצע.  נפסקה  הסרט  שהקרנת  כך  על  כעס  והתעורר 

מסתיימת העלילה ואיך בסופו של דבר בוחרים גיבוריה לפעול. 

ולבנות  נפלאה להשלים את החסר,  הזדמנות  הוואקום שנוצר מעניק למשתתפים  זאת,  עם 

את הדמות מתוך עולמם הפנימי, מערכת האמונות שלהם והלא מודע האישי והקבוצתי. בדרך 

זו הוא מאפשר לחברי הקבוצה לתור אחר נרטיב אישי )וייט ואפסטון, 1999( וקבוצתי )קדוש, 

.)2010

שיטת הטיפול הנרטיבית מבוססת על האמונה כי התחושות וההתנהגות של בני אדם נובעות 

פרשנות  על  מושתתת  הסיפורים  התקבעו  שבה  הדרך  לעצמם.  מספרים  שהם  הסיפורים  מן 

הנובעת מאישיותם והתנסויותיהם. וייט ואפסטון )1999( התבססו בעבודתם על הנחת “השיטה 

על  המשפיעה  היא  להם,  המיוחסת  המשמעות  אלא  עצמם,  האירועים  לא  לפיה  הפרשנית“ 

ההתנהגות והרגש. הדיון בקבוצה מזמין את המשתתפים לברר מהו אותו נרטיב פרשני, לבחון 

אותו בעין ביקורתית, ולהחליט אם מוטב לשמר או לשכתב אותו.
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3. בירור סדר היום של הקבוצה

לאחר הצפייה בסרט מזמינים המנחים את הקבוצה לקיים דיון פתוח. בשלב זה צריכים המנחים 

להאזין היטב על מנת לחלץ מן הדיון את התמות המרכזיות המהוות את סדר היום של הקבוצה, 

שחלקו אינו מודע - משימה הדורשת ריכוז ופניות רבה. בסיום התהליך צריכים המנחים לבחור 

ולזקק מהדיון מסר שיופיע בדמות שאלה או אמירה אשר יזמינו את הקבוצה כשלם, ואת חבריה 

כפרטים, להעמיק את ההתבוננות בחומרים שעל סדר היום. 

עבודה בקבוצת הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

הקבוצה המתוארת עסקה בהורות מיוחדת תוך צפייה בקטעי סרטים העוסקים בנושא. את 

ניסיון רב  ופקידת סעד בעלת  הקבוצה הנחיתי ביחד עם ציפי בנעים, עובדת סוציאלית 

בעבודה עם משפחות לילדים עם לקות. הנה תיאור הקטע שהוקרן. 

קטע מתוך הסרט “עולם משלו“, )ארצות הברית, 2008(

גבר בשנות השלושים לחייו מגיע לבית ילדים במטרה לאמץ ילד בעל צרכים מיוחדים. 

הילדים.  בית  בחצר  הנמצא  שש  כבן  ילד  לדובב  מנסה  הוא  כאשר  הגבר  נראה  בסצינה 

הילד יושב בתוך קופסת קרטון בעלת חריץ קטן, שדרכו הוא מתבונן על העולם. העובדת 

מתברר  הסצינה  בסיום  ימיו.  רוב  את  מבלה  הוא  כך  כי  מעידה  המרכז  של  הסוציאלית 

שהגבר הוא אלמן, וכי זמן קצר לפני שאשתו נפטרה הם החלו בתהליכי אימוץ, וקיבלו 

החלטה לאמץ ילד מיוחד, ולא תינוק רגיל.

דיון  לעורר  חיי הקבוצה מתוך שאיפה  הזה בשלב מוקדם של  בחרנו להקרין את הקטע 

בנושא הבחירה, ולשאול את ההורים איך נראית בעיניהם ההחלטה של אדם להכניס לעולמו 

ילד מיוחד. ההזמנה לעסוק בנושא לא נוסחה באופן מפורש, אלא בעקיפין, כהזמנה להגיב 

על הקטע.

ממגע  והימנעות  חרדה  של  גבוהות  ברמות  ואופיינה  חסומה,  היתה  הזה  בשלב  הקבוצה 

בנושאים כואבים בכלל, ובנושא ההורות המיוחדת בפרט. השיחה התאפיינה במיעוט של 

העמיקה  הקטע  הקרנת  לאחר  וקשה.  מדכאת  היתה  והאווירה  שתיקות,  של  וריבוי  מלל 

השתיקה בחדר. בשלב זה ניסינו אנחנו המנחות לברר את פשרה.

לבסוף אזר אחד המשתתפים אומץ ושאל בפשטות איפה ההורים הביולוגים של הילד הזה.

שהיינו  מאחר  בחשבון,  לקחנו  לא  שכלל  רובד  לדיון  והעלתה  אותנו  הפתיעה  השאלה 

דבר  של  בסופו  אך  מיוחד.  ילד  לאמץ  הבחירה  מן  הנאיבית  בהתרגשות  כל־כך  עסוקות 
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ולא  - לא על הסרט עצמו  דיון  זה לא התפתח  ובשלב  הקבוצה לא הרימה את הכפפה, 

בנושא הנטישה. 

ריכוז  המאפשר  היפנוטי-למחצה  מודעות  מצב  רבות  פעמים  יוצר  במטאפורות  השימוש 

והקשבה לעולם הפנימי הלא מודע )אליצור, 1992(. להערכתנו, השתיקה שלאחר ההקרנה 

וקשב עמוק שאיפשר בהמשך לחלץ את התמה המרכזית שהעסיקה את  לריכוז  הובילה 

הקבוצה מדבריה של משתתפת אחרת. 

זו ששברה לבסוף את השתיקה ששררה בקבוצה כשהחלה לספר  היתה  אותה משתתפת 

על אירוע חריג שהתרחש באותו שבוע, שהיה קשה במיוחד בשל איום ביטחוני שהוביל 

להפסקת הלימודים במערכת החינוך. ביטול זה של המסגרת החינוכית יצר עומס רב עליה 

ועל בעלה, הורים לילד הסובל מפיגור בינוני. באחד הימים היא יצאה עם בנה לנסיעה 

ברכב המשפחתי, כשלפתע באמצע הדרך פתח הילד את חגורת הבטיחות ואת דלת הרכב, 

הקשבה  באמצעות  שמענו  המנחות  אנחנו  אותו.  ולהציל  לבלום  הצליחה  היא  בנס  ורק 

עמוקה, דיבור קשה מאוד שהושתקה בו “משאלת מוות“. 

בגלל רמות החרדה הגבוהות שבהן היתה נתונה הקבוצה, נמנענו בשלב זה מלשקף את 

בחיי  ומכונן  כקריטי  הזה  הרגע  את  סימנו  אך  השטח,  פני  אל  ולהעלותה  הזאת  התמה 

הקבוצה. 

במאמרה של ג'וי שבריאן על השעיר לעזאזל והטליסמא, העוסק בהעברה בתרפיה באמנות 

דימוי  יוצר  1995(, היא טוענת שלעתים כאשר אמן או מטופל בתרפיה באמנות  )דאלי, 

כזה  במצב  שאם  מוסיפה  היא  האובייקט.  עם  מיזוג  של  במצב  כבר  מצוי  הוא  אמנותי, 

הוא יתבקש להעניק מילים לתוכן הדימוי, הוא עלול לפרש זאת כדרישה מוקדמת מדי 

להיפרדות. רק הביטחון בתהליך יבטיח שהפרידה תתרחש בזמן המתאים לה. 

למילים יש תפקיד בכל סוגי התרפיה, כולל התרפיה באמנות, אך שבריאן מבקשת להבהיר 

כי בשלבים מסוימים עלולות המילים להיחוות כפלישה ולהפריע לתהליך הפיוס המתרחש 

בין האמן לדימוי. אם המטפל ידרוש ממנו הסברים לפני שהוא מתיידד עם אובייקט היצירה, 

הוא עלול לחבל בתהליך, ולכן צריכים מטפלים ללמוד לשים מבטחם בתהליך ולהמתין. 

בסרט  ההורים  של  שהנטישה  לכך  מלהתייחס  ולהימנע  להמתין  בחרנו  ההורים  בקבוצת 

הדהדה למקומות אפלים, ונגעה בפנטזיות על נטישת הילד הקשה והעלמתו. 

האסורים“  “הקולות  את  להשמיע  לעצמה  אפשרה  היא  התקדמה,  כשהקבוצה  בהמשך, 

שדיברו על הולדת ילד פגום, על הפנטזיה של נטישתו בבית החולים או מסירתו לאימוץ, 

על המחשבות האובדניות של ההורה ואף “משאלות המוות“ של הילד הפגוע.

חלק  הובילו  המיוחדת  בהורות  הכרוכים  התוקפנות  עם  והמפגש  האשמה  רגשות 
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מהמשתתפים לדיכאון, הימנעות רגשית והתנזרות מחיי היום־יום, על הנאותיהם הגדולות 

והקטנות, כולל אוכל, בילויים וחברים. חלקם אף פיתחו “היפוך תגובה“ שכלל התמסרות 

טוטאלית לטיפול בילד הפגוע. 

ולשץ',  )יאלום  אוניברסליות  של  למשתנה  איפשר  המוות“  “משאלת  של  התמה  חילוץ 

2006( להשפיע על הדיון הקבוצתי את כוחו המרפא, ופתח לקבוצה ולפרטים בתוכה את 

הדרך לקיום דיאלוג פנימי כואב ואמיץ עם תחושות האשמה הקשות המלוות את ההורות 

המיוחדת. 

מעניין לציין שבשלב מיפוי המשתתפים הבחנתי כי ברוב המשפחות שהסכימו להשתתף 

בפרויקט היו הילדים הפגועים כבר בני 10 ומעלה. הנתון הזה הפתיע אותי, ואף הסבתי 

אליו את תשומת לבה של שותפתי להנחיה. התגלעה בינינו מחלוקת סביב השאלה למה 

של  סביב שאלות  רגשות  עמוס  דיון  והתעורר  עזרה,  לקבל  ההורים  פונים  עכשיו  דווקא 

הקשות  הרגשיות  הסוגיות  את  יפתחו  שהורים  נחוץ  באמת  כמה  עד  תהינו  שיפוטיות. 

הכרוכות בגידול ילד בעלי צרכים מיוחדים. היה זה דיון משמעותי ובעל ערך, ואפשרנו לו 

להמשיך להדהד בתוכנו.

בהמשך הבנו שאכן חלק מהמשפחות חיות במעין “ואקום“, שכולל עיסוק מתמיד וסגפני 

בצרכי הילד המיוחד, תוך התנתקות ממעגלי חברים, מן השגרה הקודמת וממהלך החיים 

המתוכנן. הבנו עוד שהפנטזיות הקשות ורגש האשמה שנגזר מהן, הם שהפעילו את ההורה 

)כמו גם את גיבור הסרט שהתקיים בוואקום סביבתי(.

בסיום מפגשי הקבוצה הזמנו את המשתתפים בקבוצה לחלק מתנות לחבריהם באמצעות 

קטנים,  מפינוקים  ליהנות  מקבליהן  את  סימבולי  באופן  הזמינו  מהמתנות  רבות  הגרלה. 

וכללו שובר לספא, קרם גוף ויין טוב. אלה לימדו על הנרטיב החדש שנפתח בקבוצה. 

העבודה בתיווכם של קטעי הסרטים אפשרה אפוא לחברי הקבוצה לייצר סיפור אלטרנטיבי, 

הכרוכים  והקושי  האונים  חוסר  הכאב,  לצד  החיים,  את  ולהרגיש  לחזור  ניתן  כי  שקבע 

בגידול של ילד בעל צרכים מיוחדים.

קבוצה של מטפלים בנוער בסיכון

הקטע הבא שיתואר הוקרן במסגרת של הכשרת עובדים סוציאליים בארגון המטפל בבני 

נוער בסיכון, ועוסק בנושאים של סמים והתמכרויות. מטרת ההתערבות היתה לברר את 

העמדה הרגשית של הנוכחים ביחס לשימוש בסמים. לשם כך הוקרן קטע הפתיחה של 

הסרט "טריינספוטינג".
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סצינה מתוך הסרט "טריינספוטינג" )בריטניה, 1995( 

הבורגניים  החיים  נגד  המוחים  צעירים  של  חבורה  נראית  הסרט  של  הפתיחה  בקטע 

ודרישותיהם, ובוחרים בסמים כאורח חיים אלטרנטיבי. הסרט מזמין להציץ לזולה שבה 

מזריקים הגיבורים זה לזה מנות הרואין. החוויה המתוארת רגשית ואקסטטית. ברקע נראה 

על המסך למשך שתי שניות תינוקה של אחת הדמויות. 

הסצינה.  של  בסופה  המופיע  המתגלגל  לתינוק  המשתתפים  התייחסו  ההקרנה  לאחר 

דיון ארוך  זה התעורר  הזה. בשלב  הקבוצה היתה עסוקה בשאלת העתיד הצפוי לתינוק 

בשאלת עתידם של הנערות והנערים שבהם מטפלים המשתתפים, המגיעים מרקע קשה 

של הזנחה.

מחלוקת  ומעורר  לסמים,  ביחס  דיבור  של  סוגים  שני  לרוב  מייצר  הזה  הקטע  מניסיוני, 

בשאלה אם סמים הם דבר טוב או רע, מרגש או הרסני. השיחה מתייחסת בדרך כלל להיבט 

אחד של עליבות, ואחר של משיכה ועוררות רגשית אקסטטית. 

לעומת זאת, בפעם הזאת, בקבוצת המטפלים, בדיון שהתעורר בעקבות הסרט לא עלתה 

גם המשפט החזק שבו מסתיימת הסצינה: “בחרנו שלא  המילה סמים אפילו פעם אחת. 

לשום  זכה  לא  הבחירה,  בנושא  דיון  לרוב  המזמין  בהירואין“,  בחרנו  בחיים,  לבחור 

התייחסות. ההתעלמות מהנושא המרכזי של הקטע, מן הדיבור על סמים ועל הבחירה בהם 

כבדרך חיים אלטרנטיבית, עוררה אצלי סימני שאלה והזמינה את הקבוצה לבדיקה. 

לבנו  תשומת  את  מפנים  ועכשיו“,   - “הכאן  עם  בעבודה  העוסק  בפרק  ולשץ',  יאלום 

לכך ש“לפעמים תהליך מתברר באמצעות התייחסות לא רק למה שנאמר אלא גם למה 

שהושמט“ )יאלום ולשץ', 2006, עמ' 178(, לכן שאלתי את עצמי ואת הקבוצה האם יש 

סמים בחדר הטיפול.

ומגוונות. עבור  השאלה הציפה את החשש לגעת בנושא בחדר הטיפולי מסיבות שונות 

טעון  בסמים  השימוש  נושא  המטופלים,  גיל  אל  יחסי  באופן  הקרובים  מהמטפלים  חלק 

וחלקם אף מחזיקים בעמדות  ניסיון אישי קרוב עם שימוש בסמים,  רגשית שכן לחלקם 

חיוביות ביחס לשימוש בחומרים משני תודעה. החזקה בעמדה חיובית או בעמדה שאיננה 

מגובשת בשילוב עם ניסיון אישי של שימוש בסמים מייצר באופן טבעי רגשות של בלבול, 

בושה ואשמה בקרב המטפלים הצעירים.

על  השיח  בה  דתית  או  מסורתית  בחברה  גדלו  בקבוצה  המשתתפים  מהמטפלים  חלק 

סמים מהווה מעין טאבו, מצב המייצר לא אחת רגשות של פחד ואף בושה בשל הבורות 

שמתפתחת לעתים ביחס לנושא. 
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נטו  ולכן  בשליטה,  צורך  על  המצביעים  אישיותיים  בקווים  אופיינו  נוספים  משתתפים 

להחזיק בעמדות שליליות נוקשות ביחס לשימוש בסמים. 

ההזמנה לדון בשאלה האם יש סמים בחדר הטיפולי אפשרה לאוורר את הרגשות החזקים, 

בקרב  בסמים  לשימוש  ביחס  ומקצועית  אישית  עמדה  וגיבוש  בירור  של  תהליך  ולקיים 

מתבגרים.

לנושא  ביחס  האינטואיטיבית  הרגשית  העמדה  את  לברר  הזדמנות  כן  אם  מספק  הסרט 

הצופה“  של  ב“סודו  השזור  התרבות“  של  “הסוד  על  המבוססת  עמדה  בסמים,  השימוש 

)בוצר, 2011(.

ידע  הקניית  עם  בשילוב  החזקים  הרגשות  אוורור  ההנחיה באמצעות  עבודת  התיווך של 

עדכני בנושא, הפחיתה באופן משמעותי את החרדה מלגעת בו, ואפשרה בהמשך גיבוש 

עמדה מקצועית בסוגיה חשובה וקריטית בחיי מתבגרים בכלל, ובחיי מתבגרים המוגדרים 

בסיכון בפרט. 

4. בירור סדר היום של המשתתפים

מחשבות על הצילום חוקר בארת את מהות הצילום, ובמקביל מעלה בזיכרונו את אמו  בספר 

על  הצילום  של  באפקט  מתמקד  הספר   .)1980 )בארת,  משפחתיים  תצלומים  דרך  המנוחה 

הצופה, ומתעלם במכוון מהצלם, מפעולת הצילום ומהאובייקט המצולם, אותו הוא מכנה בשם 

“ספקטרום“. בעזרת הדיון על החוויה הרגשית שיוצרים צילומים ספציפיים מסביר בארת מדוע 

אין הוא מחשיב את הצילום למדיום סימבולי, הניתן לפירוש בעזרת קודים של שפה ותרבות, 

ורואה בו מדיום הפועל על הגוף והנפש גם יחד. הספר מפתח שני מושגים מנוגדים המתארים 

התרבותי,  הפירוש  הוא  הסטודיום  ו“פונקטום“.  “סטודיום“  בצילום:  ההתבוננות  חוויית  את 

דקירה  אישית, תחושה של  נגיעה  מציין  הפונקטום  בעוד  המתבונן,  והפוליטי שעורך  הלשוני 

שפרט מסוים בצילום מעורר במגע בין המתבונן לתצלום.

הפרטים  של  היום  סדר  בירור  כי  לטעון  מנת  על  “פונקטום“  במושג  בהשאלה  משתמשת  אני 

בקבוצה כולל הזמנה לבירור הדקירה המתעוררת אצל הצופה במהלך צפייה בסרט או בקטע קצר 

ממנו. דקירה כזו יכולה לבוא לידי ביטוי בעוררות רגשית גבוהה, כמו מתח, בכי או שיתוק, והיא 

יכולה לקבל גם ביטוי פיזי או רגשי של הקשבה להיבטים אלו, לזמן שיח עשיר אודות ההיבטים 

הלא מודעים שלו, ולסייע בחילוצם אל המודע.

עבודה עם נערות בסיכון

כעת אתאר עבודה עם קטע קולנוע בקבוצה של נערות מתבגרות בסיכון. זו היתה קבוצה 
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קשה להנחיה: לקח זמן רב ליצור חיבור איתה, והעבודה בה התאפיינה בהתנגדויות רבות 

וב“טסטינג“. באחד המפגשים הקרנתי סצינה מתוך סרט ישראלי.

סצינה מתוך הסרט “איכה“ )ישראל, 2000( 

בעת  באב,  תשעה  בערב  מתקיימת  הארוחה  הולדת.  יום  מסיבת  חוגגת  דתית  משפחה 

“הסעודה המפסקת“ הנהוגה לפני כניסת הצום. “ילדת יום ההולדת“ מכריזה שהיא רוצה 

לשנות את השם שלה. האם שואלת אותה : “למה? מה רע בשם שלך?“

הילדה עונה: “אימא, קוראים לי איכה!!“ 

הקטע מאפשר הצצה לדינמיקה של יחסים במשפחה, וכן לשיח המאשים את איכה באי 

כיבוד הורים. איכה כועסת: “מה זה קשור לכיבוד אב ואם? אולי פעם תכבדו את רצוני??“

אני מרבה להשתמש בקטע הזה בקבוצות, למטרות שונות ומגוונת. זה קטע קצר המספק 

מגוון רחב של נושאים לדיון, ובדרך כלל התמות שעולות בעקבותיו הן הקשר בין הורה 

למתבגר, המשמעות של בחירת שמות לילדים, הדינמיקה של תפקידים במשפחה, האומץ 

לשנות ועוד. 

גדול מאוד אצל אחת המשתתפות, שהיה לה מקום  הזו עוררה כעס  הסצינה הספציפית 

מרכזי למדי בקבוצה. היא צעקה, השתוללה, קיללה בקול רם, וניסתה להמריד את חברותיה 

לצאת מהמפגש. היא יצאה וחזרה מספר פעמים ולבסוף התיישבה. 

שאלתי אותה מה “חירפן“ אותה? )או בלשונו של בארת: מה “דקר“ אותה(, ולאחר שתיקה 

ממושכת, שנדמתה כנצח, היא סיפרה שאת השם שנתנו לה הוריה בחרה אחותה, שהיתה 

בת חמש כשהיא נולדה. האחות חזרה מהגן ואמרה לאם שזה שם שהיא אוהבת, וכך בחרו 

הוריה שם בשבילה. היא עצמה לא אוהבת את השם הזה, ולפני כמה חודשים החליפה אותו 

לשם החדש, שבו הכרתי אותה גם אני. 

צורן טוען כי השם שהעניקו לנו הורינו הוא “טקסט הילדות“ הראשון המשקף את “משפט 

ההורה“ )צורן, 2000(. דרך השם מעבירים אלינו ירושות משפחתיות, ציפיות, השקפות 

עולם, אידיאולוגיות ועוד. במהלך חיינו עשוי הקול הקורא בשמנו להשתנות, ובעקבות 

זאת לשנות גם את האופן שבו אנו תופשים את עצמנו ואת יחסנו לשמנו. כשאדם משנה 

את שמו מיוזמתו, עשוי המעשה שלו לשקף את מאווייו לשינוי מיוחל.

מזה  עשו  לא  שהם  אמרה  והיא  השינוי,  את  הוריה  קיבלו  איך  המשתתפת  את  שאלתי 

עניין. מן הדרך שבה ביקשו אותה חברותיה בטלפון הם הבינו שזהו שמה החדש, והחלו 

להשתמש בו, כמו כולם. שאלתי אותה שוב מה “חירפן“ אותה בעת הצפייה בקטע, והיא 
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ענתה שהיה לה קשה לראות את הקטע שבו אמה של איכה כועסת עליה ומאשימה אותה, 

כי המעשה הזה עורר את קנאתה ואת כמיהתה לקשר. 

זו התקבל כהמשך  ואילו מאבקה של משתתפת  להד,  זכה  זהות  על  איכה  המאבק של 

גם  ביטאו  דבריה  ילדה שקופה שהפכה למתבגרת שקופה.  הילדות שלה, של  לחוויית 

את קולה של הקבוצה ועוררו בהמשך את יתר המשתתפות לדבר על יחסיהן הסבוכים 

עם הוריהן.

דוגמא זו מלמדת שוב על כוחו הבלתי אמצעי של הקולנוע לפרוט על נימי נפשו של הפרט, 

לאפשר לו “לתפוס את הרגע“, ולהזמין אותו לשיחה עמוקה עם עצמו.

 

סיכום
הקולנוע, הפועל על מכלול החושים, מאפשר, יותר מאמנויות אחרות, לפעול על רמות ראשוניות 

ולא מודעות של הנפש. נצר מזמינה אותנו לשים לב כי גם הקולנוע וגם התרפיה מתקיימים במרחב 

מעברי שמתווך בין המודע ללא מודע, ובין המציאות החיצונית לפנימית. אלו מרחבים של משחק, 

יצירתיות, דמיון וסמלים, המעניקים לנו חרות לנוע ולהתהוות דרכם ובתוכם:

מודע  הלא  העולם  לעינינו  מתרחש  שבו  זמן  מרחב  מקיים  הקולנוע 

שלנו, בכל גווניו ואפשרויותיו. הקולנוע מאפשר לנו מצב כפול: לחיות 

אותנו,  משקף  להיותו  מודעים  להיות  שנצטרך  מבלי  מעצמנו  בפיצול 

וגם ההפך - מאפשר לנו להיות מודעים לעצמנו באמצעותו. המודעות 

כאשר  וכן  משתלבים,  בחוויה  וההתבוננות  החוויה  כאשר  מתאפשרת 

מתקיים החיבור הנכון בין הלא מודע החווה לבין המודע המתבונן )נצר, 

2013, עמ' 25(.

הצפייה בקולנוע בקבוצה, בתיווך של יחידת הנחיה, מזמינה להתבונן בחוויה באמצעות הדהוד. 

מלאכת ההדהוד מאפשרת להציץ אל הסוד הנגזר ממנה. הסוד המרכזי שבו התמקד מאמר זה הוא 

סודו של הצופה - בדמותה של הקבוצה כשלם או בדמות הצופה כיחיד. 

החוויה  של  ועיבוד  התבוננות  באמצעות  הסוד,  פענוח  של  תהליך  מאפשר  הקבוצתי  המרחב 

אל המודע,  מודע  וחילוצו מהלא  והקבוצתי,  הנרטיב האישי  הנגזרת מהצפייה. חשיפת  הרגשית 

מאפשרים דיאלוג פנימי, המזמין למצוא איזון בין הניגודים הנגזרים לא אחת מהנרטיב עצמו, וכן 

מהעובדה שהקולנוע נוטה להקצנה וסטריאוטיפים. 

המטאפורה הקולנועית מהווה אובייקט להשלכה של רעיונות לא מודעים, ומבטאת משאלות 
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עמוסות פחדים וחרדות של הגיבורים ושל הצופים כאחד: 

כך הקולנוע הופך מכל מזוקק לרגשות שלנו, מכל מושאל עבורנו, כדי 

שנוכל להיפגש איתם, לחיות אתם, ואחר כך להשיבם אל המכל הקולנועי 

השומר עליהם ומעבד אותם עבורנו. ממש כמו שהמטפל מכיל־מעבד את 

רגשות המטופל )נצר, 2013, עמ' 40(.
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