
17

 'גפרק 

 תהליכים ודרכי פעולה בהפעלת הקבוצה

תפקיד המדריך החברתי .1

 , אחריות ותכנוןהפעלת התכניתודל מ .2

 ת הקבוצהיבבנישלבים  –בפעילות ההדרכה  זרימהרשים ת .3

 הבודדתהליכים בהכנת המפגש החברתי  .4

 עיינו בהרחבה באתר המכון  -התנדבות .5

 תפקיד המדריך החברתי בתכנית.1

אישיות ערכית שמסמנת  בעבור הקבוצה  את הכיוונים הנכונים  -  המדריך כמחנך.1

להם ידע חשוב, ומהווה מצפן רוחני, בתפקידו זה הוא גם מלמד את החניכים ומנחיל 

ומעודד אותם לנהוג נכון ולהתנהג בהתאם למטען הערכי שממנו הוא שואב ושעליו הוא 

  נשען.

בהיותו אישיות שקרובה לחניכים בגיל יש ביכולתו לתמוך בחניכים   -  המדריך כאח בוגר.2

במהלך ההתמודדויות שהם חווים, להוות משענת חברתית/ערכית בעת צרה, ובאופן כללי 

גורם קשוב, אכפתי ואמפתי. ב"כובע" של האח/החבר/המלווה, המדריך שם דגש על להיות 

קבלת החניך "כפי שהוא" יותר מהניסיון לשנות אותו ו"לשפר" אותו.  אלא מציב את השינוי 

או ה"חיזוק" כאופציה רצויה, אך לא כהכרח מיידי, דחוף, וקריטי לרווחתם האישית של 

  קבוצתו.

חלק חשוב נוסף מתפקיד המדריך הוא המרחב החברתי  - המדריך כמתווך חברתי.3

עבור חניכיו. הקבוצה, המשמשת כ"בית חם" עבור החניכים, היא  –שהוא יוצר עם חניכיו 

מסגרת שדורשת תחזוקה מתמדת. גם ברמה הטכנית של הכנת פעילויות מגוונות 

אבק ומתאימות, וגם ברמה המנטאלית של שמירה על יציבות, פתרון סכסוכים, מ

ב"קליקות" ובאופן כללי דאגה לקיומה של סביבה נוחה ונעימה עבור כלל החניכים. תפקיד 

זה מתייחס גם לתחזוקה של הקבוצה אך גם לשמירת הצביון של והצוות, שגם להם יש 

  השפעה על החניך הבודד ועל הקבוצה. 

דומים שמירה על הגבולות והקפדה על אי חציית קווים א  -בעל סמכותכהמדריך .4

בתחומים שונים, היא חלק בלתי נפרד מתפקיד המדריך , יכולות להיווצר לא מעט סתירות 

בין ההיבטים השונים בתפקיד במדריך. במידה רבה, חלק ניכר מהקשב והמשאבים של 

המדריך אמור להיות מופנה בדיוק אל השילוב הרגיש , ההשפעה האמיתית והמוצלחת על 

ה המוצלחת בין תכנים משמעותיים , יחס אישי שמבטא החניך תלויה בשילוב, בהכלא

הכלה, אמפתיה והזדהות , לקיחת אחריות על הדינאמיקה והאווירה הקבוצתית  והקפדה 

   על מסגרת המשמעת ההכרחית 




