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קבוצות התמיכה במרכז הסיוע פועלות מזה שנים. נפגעות ונפגעים זוכים להשמיע את קולם. יש ביניהם כאלה אשר בוחרים לספר את סיפור פגיעתם. יש 
ועם  עצמם  עם  שמנהלים  היחסים  במערכות  בחייהם,  הפגיעה  להשתחזר  ממשיכה  בו  המבעית  האופן  על  עכשיו,  שקורה  מה  על  לספר  שבוחרים  ביניהם 

סביבתם. במשך השנים נבחנו מודלים שונים של עבודה קבוצתית, כאשר משתתפות ומשתתפי הקבוצות מתווים את הדרך ומגלים לנו 'מה עובד'.
~~~~~~

עוד יום ראשון הגיע, השעה 19:00. אני יוצאת לכיוון מרכז הסיוע. בראש אני משחזרת את המפגש הקודם, מי הגיעה, מי איחרה, מי ביטלה וכתבה שקשה לה. אני 
נזכרת בזו ששיתפה, בזו שבכתה, בזו שהפתיעה עם תובנה חדשה. משחזרת את התכנים שעלו בהדרכה ומחשבות שגיבשנו לקראת המפגש הקרוב. 

בכניסה אני מבחינה בחלק מהמשתתפות שכבר הגיעו ומייחלת שתגענה כולן. מסדרת את הכיסאות, סופרת מקומות ומייצרת מרחבים נוחים בין כיסא לכיסא. 
שלכולן יהיה מקום ומרחב, שתיווצר תחושה של ביחד, ובו זמנית נפרדות ייחודית לכל אחת. בשעה 20:00 הן נכנסות לחדר, מי מהן למקומה במפגש הקודם ומי 

מהן שבוחרת להתמקם היום בכיסא חדש. התרגשות שמהולה בכובד האחריות לקראת מה שהיה ומה שעתיד להגיע. 

המפגש מתחיל.

נשים מגיעות לקבוצה עם סיפורן האישי ומרגישות לבד. חלקן הכירו בסיפור מאז ומעולם, חלקן התוודעו אליו לאחר שנים. כולן הסתירו אותו מהעולם. קיימת 
להן הידיעה על כך שנשים נוספות נפגעות, אך אין להן שם ופנים. בקבוצה הן הופכות להיות מוחשיות, נשים אמיתיות שמתמודדות כמוהן. ממקומות של סוד, 

בושה ואשמה, הן שומעות לראשונה סיפורים דומים לסיפור שלהן. מסיפור פרטי, נוצר לראשונה סיפור כללי, חברתי.
כאן הן לא לבד. 

הן חלק מקבוצה כוללת, אשר חשופה לפגיעה מעצם סדר חברתי מעוות ותפיסות פוגעניות כלפי ילדות, נערות ונשים. הצורך להסתיר, להכחיש, נמזג בצורך 
להנכיח, לזעוק לצדק. הן מתארות כיצד הכניסות הראשונות למרכז הסיוע, שנלווה להן החשש מתיוג )"מה יחשוב עלי מי שרואה שנכנסתי לכאן"(, מתחלפות 

בהדרגה בתחושות שייכות וגאווה. 

הן נכנסות למועדון חשוב ובעל עוצמה של אלה שמתעקשות על זכותן להכרה, נראות וטיפול. תחושות הבושה על מה שקרה להן )"מה זה אומר עלי שלא 
עצרתי אותו, שלא דיברתי..."( מתחלפות בהדרגה בתחושות של הבנה הזדהות והקלה. חוסר ההיגיון )"איך יכולתי להישאר שם כל כך הרבה שנים"(, מקבל 

תיקוף והגדרה. 

לראשונה הן אינן 'חריגות', אלא סובלות מנתקים מאסיביים שניתן להבין ולהסביר. המפגש עם נשים נוספות שמרגישות כמוני, מנרמל את חווית השיגעון והכאב, 
מבהיר את עומק הפגיעה ומייצר אחווה ושותפות לדרך. 

מתוך הדרך המשותפת, הסיפור האחד מצמיח מתוכו שוב את הפרטי, הייחודי. לצד הגורם המאחד, קיימת השונות, שלעיתים מטלטלת, לעיתים נוטעת תקווה. 
הנה זו, שעם כל מה שעברה – מצליחה להיות אם קשובה לילדיה, והאחרת – שתובעת הכרה מצד הוריה, וזאת שיצרה לעצמה רשת חברתית תומכת. 
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הן לומדות לקבל את המופעים השונים – זו שזוכרת ומכירה בפגיעה, למול האחרת שזיכרונה עמום, מעורפל, לא רציף. הן מתרגלות קבלה של אופני התמודדות 
שונים – זו שמתרחקת ממשפחתה מכירה בצורך של האחרת לשמר את הקשר המשפחתי שלה. 

זו שמגישה תלונה ומספרת על העימות שעשתה עם הפוגע, למול זאת שבוחרת לא לפנות להליך פלילי. נוצרת פתיחות למגוון אפשרויות, לקיומם של כמה 
נרטיבים, להרחבת יכולת הבחירה.

ככל שהתהליך מתקדם האמון והאינטימיות מתבססים. מתאפשר מגע עם רבדים עמוקים, מודחקים יותר, לעיתים מבישים וכאובים. הנשים מהוות מראה אחת 
לשנייה ומנסות לתת מילים לחוויות חסרות מילים עד כה. 

אנחנו המנחות מאפשרות את המרחב, את השיתוף, ההקשבה, והקשרים הנוצרים בחדר. לעיתים מלטפות את אחת המשתתפות במבט, תוהות איך לאפשר 
כניסה למי שמתקשה לפנות לעצמה מקום, לעיתים מאפשרות לקונפליקט ביניהן להישמע ולהיות מדובר. יחד איתן אנו חוות מגוון רגשות שעולים במפגש 

ומקבלים הכרה. 

זה בצד זה אנו חוות את המשותף לכולנו ובו בזמן גם את השונה, המבדיל בינינו. אנו מחפשות את המילים המדוייקות, המחשבות שיוכלו להישמע ולהיות מובנות 
ואת הכלים שיעזרו להן להתמודד עם עוצמת הפגיעה והשפעתה על חייהן כבוגרות. 

מתחדדת ההבנה שלנו כמנחות על הפגיעות של כולנו כנשים בחברה. בשעה הזאת, פעם בשבוע, אנו מוכנות להתייצב לצידן, מציעות עצמנו כשותפות לדרך 
בה בחרו ללכת.

המפגש הסתיים וכולן יוצאות מהחדר, מלאות באנרגיה של מה שהיה. המשתתפות נשארות מעט בחוץ וצוחקות, מפיגות מתח לקראת הליכה הביתה, לחיים 
בחוץ, לעוד שבוע בחייהן. 

אנחנו המנחות נשארות להמשיך ולעבד את המפגש, את התחושות והמחשבות שלנו. השעה 22:30, אנחנו מסדרות את החדר ומכבות את האור. 

אני נכנסת לרכב בדרכי חזרה הביתה. אני מלאת אהבה לנשים האמיצות שבקבוצה שמעזות לחשוף שבוע אחר שבוע את עולמן הפנימי, לשאול שאלות, לחפש 
את האמת שלהן ולערער על תפיסות שהושרשו במשך שנים. 

אני מלאת גאווה על האמון שהן נותנות בי ועל הזכות להיות שם איתן, לאפשר, ללוות ולהנחות את התהליך הקבוצתי.
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