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 מתקדם קורס  – הנחיית קבוצות

 ב01  4177 17מספר הקורס:  

 2021-2022 תשפ"ב

 מ"א תכנית 

 

  

 

    מורת הקורס:

 גב' סופי אוריה בנימין

052-3760662 

   

sophie.oria@gmail.com             

 בתיאום מראש  14:00-15:00שעת קבלה: ימי ד'  

 

 כללי 

   10:15-13:45השעות , ימי ד' בין ב"פסמסטר ב' תש מועד הקורס:

 נק'.  4שש"ס,  4 היקף הקורס:

 

הקורס יעסוק בדיסציפלינת הנחיית הקבוצות בקרב מקצוע הריפוי בעיסוק, תוך דיוק מתן  

 וע זה. צהמענים לצרכיו הייחודיים של מק

 שה רבדים:ב בין שלוהקורס ישל

מודלים תיאורטיים מגוונים לשם העמקת ההבנה של שלבי  תו יוצגו במסגר -  ד תיאורטירוב

התפתחות הקבוצה ותהליכיה העמוקים, תוך שכלול יכולת הלומדות/ים לראות את צרכי ואפיוני  

 היחיד בקבוצה, לצד הרחבת ההתבוננות על הקבוצה כשלם.  

ת;  חווייתית והתנסותי להנחיית קבוצה בדרךות מנויפיתוח כלים ומיויושם דגש על  - ישרובד מע

הקבוצה הלומדת תזמן מרחב מאפשר לדיון ולניתוח התהליכים הקבוצתיים המתרחשים בקרבה,  

 כאשר משתתפות/משתתפי הקבוצה ישולבו בהנחיה פעילה של הקבוצה. 

  של הקבוצות אותןרים ר הבאת תיאורי מקשהלמידה בקורס תאפ – רובד הדרכתי והיוועצותי

 צה בשדה.חות/ים משתתפי הקבומנ

 

 מטרות הקורס 

. גיבוש תפיסה רחבה אודות הרציונל לעבודה בקבוצות, תוך העמקת הידע, ההיכרות וההבנה של  1

תוך   –  התיאוריה וזיהוי המשאבים הייחודיים בעבודה קבוצתית בקרב מרפאות/ים בעיסוק

   באמצעים מקוונים. ה התייחסות להנחי

צה, זיהוי תהליכים, תפקידים  קבוכגון תכנון  קבוצהמיומנויות הנחיית . רכישת והעמקת כלים ו2

 ושלבי התפתחות של קבוצה ועוד, תוך הבנת השפעתם על הפרט והקבוצה. 

אישית בקבוצה, תוך בחינה רפלקטיבית של כל משתתף/ת את  -. פיתוח מודעות אישית ובין 3

קטיביים  כישוריה/ו הסוביי ה/ו ואתנחיה המאפיין אותצועי/ת, סגנון ההקמאישיותה/ו ה

 ה. בוצכמנחת/ה ק
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 תוצרי הלמידה הצפויים 

 . ליזום / לייעל הקמת קבוצה מותאמת לצרכי לקוחות השירות. 1

הנחיה(, תהליך קבוצתי באמצעות כלים מקצועיים: לבנות  -. להוביל )באופן אישי ו/או בקו2

להנחות מפגשים  צופות,  יעדים ותוצאות מ  תוך הגדרת מטרות, המערך עבודה לקבוצ

אישיים וקבוצתיים, לבצע התערבויות מותאמות, לעזור לפרט    כיםליוצתיים, לזהות תהקב

   בעבודה פנים אל פנים והן במרחב המקוון.הן  – ולקבוצה להגשים מטרותיהם

להעריך את תוצאות   . להשתמש במשוב, ברפלקציה אישית ובחשיבה ביקורתית, על מנת3

 ויעילותה.    ההתערבות המקצועית

 

 

 קורס ב נוכחות

o חובה הקבוצת  פגשיםהמ  בכל  נוכחות  התהליך  חשיבות  פעילה  י( )בשל    . והשתתפות 

או    משיעורהכרחית  היעדרות  )  תאפשר סיום הקורסם לא  ישמפג  3-משל למעלה  היעדרות  

למרצה והסבר  מראש  הודעה  מחייבת  ואישור(מחלקו  הודעה  ללא  איחור  ייחשב   -. 

אישור רפואי תואם(, שמחות במשפחה    . היעדרויות יאושרו במקרי מחלה )עםעדרותלהי

   הבדיל אירועים טראגיים במשפחה וחופשות המאושרות על ידי האוניברסיטה.או ל

 

o מצלמ להפעיל  השיעורה  יש  אורך  הלכל  באחריות  בה    לומדים.  בסביבה  להימצא  לדאוג 

 שים במהלך כל המפגש.  ושמינים  האינטרנט תקין וכן מצלמה ומיקרופון תקי 

 

 

 : מטלות הקורס

  :במהלך הסמסטר עבודה בכתבהגשת  .א

הנשען על   ,ימים מיום התצפית( 4ך ות) בו צפית על התהליך הקבוצתידו"ח תצפית 

 –  )עד שבוע מתום ההנחיה( ההנחיה שהעברתבעקבות  רפלקציה  +מתאימה  תיאוריה

 70% סה"כ

לגבי יישום טיפול   ר מאמהצגת    /  בשדה ת קבוצה  ייהנחמתוך    דילמה/סוגייההצגת   .ב

 20%  - )כחצי שעה( ת/בדעו ה/את  עימהוכלוסייה  א ב וצתיקב

 לקראת כל מפגש.  דו"ח התצפית א את לקרו יש .ג

 10%  –נוכחות והשתתפות פעילה  .ד

מקצועי  רקע  ,  קצרהאישית  הצגה עצמית    שניעד המפגש הבמייל  רצה  נא להעביר למ .ה

   .זה בקורסללמוד בחרת  ועמד ,ומקום עבודתכם
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 יקר/ה,סטודנט/ית 

ושבגינה את/ה  ית שעשויה להשפיע על לימודיך, פואה רידה, מוגבלות או בעי לקות למ  ש לךי אם

 :ה/י לדיקנט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידהאנא פנ  ת,התאמול  זקוק/ה

 9265824-04 טלפון iv.haifa.ac.illda@un דוא"ל

  

 קשב יש לפנות ליה"ל:  רעתהפ גין לקות למידה ו/אוהתאמות ב ון ובחלא

 8249022-04 טלפון mhait@univ.haifa.ac.il דוא"ל

  

י אליי  נגשה בקורס אנא פנה/ יטה ואת/ה זקוק/ה לההתאמות מהאוניברס אם יש ברשותך מכתב 

 רס.ך לתחילת הקוודעת דוא"ל בסמואו בה עות הקבלהבש
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 הקורס  מבנה ותכנית

 הזכות לשינויים שמורה

 

 10:15-11:45 – חלק א'

 

 12:15-13:45 – ב'חלק 

או   הצגת מקרה ת עמיתים הנחיי ריך את מס'

 מדים ע"י הלו מאמר

 על ידי המרצהתיאורטי עיבוי 

 מתן משובתקשורת ו ,הנחיית קבוצותתיאורטיות בגישות מודלים והיכרות,  23.2.2022 1

שלבי התפתחות   ,נונות הנחייה סג, תהוהקמ בתכנון הקבוצהסוגיות וכלים  2.3.2022 2

 הקבוצה

ת  תחילת הצגו תחילת ההנחיות  9.3.2022 3

 מאמרים /המקרה

 

בהתאם תכני ההוראה יינתנו 

 נושאי, על פי לסוגיה המוצגת

ת רשימהקורס המפורטים ב

המשך הסילבוס.ריאה בהק  4 16.3.2022   

5 23.3.2022   

6 30.3.2022   

7 6.4.2022   

8 27.4.2022   

9 11.5.2022   

10 18.5.2022   

11 25.5.2022   

12 1.6.2022   

13 8.6.2022   
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 ( פגש של המ הראשון לקבח )   צהבוהקהנחיית משימת ם לידגש 

 יתנסו בפועל בהנחיית קבוצת הלומדיםקבוצה  משתתפי ה .1

 שעה  -  משך ההנחיה .2

 ההנחיה: מהלך .3

 תאר/י בקצרה ובאופן כללי את המפגש הקודם. א. 

 לדיון. סיס  ( כב4ף א' )ר' סעי 'דילמה/ות מנחה'והגדיר/י באופן ברור י  /נסחב.                

 יון.   אלות לד ולנסח ש  תחות הדילמה  התפ  אופןאת   הציגל  שי               

 , תיקבע כמתאימה לקבוצה.  הקבוצה תבייעוץ עם מורהפעלה אשר, ן יש לתכנ   ג.                

 בי התפתחות הקבוצה. ההנחיה תתנהל על פי של              

משוב  ן מתל  הפרמטריםדקות.  30במשך  במשון ושל דיותהליך בעקבות ההנחיה יתקיים  .4

שבו  מת ההפעלה לשלב  חה, התאהשתמש/ה המנ  ההתערבות בהן שיטות  :ההנחיה לע

מידת היצירתיות בהפעלת הקבוצה, מידת העניין שעוררה ההנחיה,  הקבוצה, מצאת נ

 ישום הנלמד בקבוצה. י

 

ויהיו מצבים בהם יעלו תכנים משמעותיים  ה:  הער פית. במקרים תגובה לתצמהקבוצה בייתכן 

 ם  מנחיה מהופצמ ,כאלו

 . ולהגמיש/להתאים הנחייתם בהתאם ובעכשיו,אן בכ  עולהמה שים לקשוב להיות

 

 ( השני של המפגשבחלק  )   בקבוצה סוגיההצגת  משימת לדגשים 

  שרויות הבאות:יתן לבחור אחת משתי האפ נ

. יש  או מהעברוה ומהה  –בשטח שלך בוצה הנחיית ק מתוך סוגיה /דילמהלבחור א. 

פריט  הישען על  יש ל  .צתיבוק  ח אותה בקצרה ולהביאה לדיוןת לנ,  מהילד /הסוגייה לתאר

 העיקריות. הרלוונטיות  ולהציג את הנקודות  ביבליוגרפי הולם

יש   .יםעוסק   םבאוכלוסייה  בה את לגבי יישום טיפול קבוצתי הצגת מאמר עדכני .ב

 ם. ת הלומדיקצועי בקבוצלהכין שאלות לדיון מ

 שעה.כחצי   – שך ההנחיהמ
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 ת על המפגש הקבוצתי  יפת לתצנקודו 

   sophie.oria@gmail.comרצה: יל של המישלח למי

   .18:00בשעה  שלאחר התצפיתעד יום ראשון 

 

 א. נקודות להגשה בכתב 

       ______________ צפית:ך התתארי •

 ____   __ _______ פגש:ת המ נחשם מ •

 ______ ____ ____ : תינ שם התצפית •

 

  -ל מהלך המפגש. להוסיף תיאור/תמצית שספר מילים עד משפטמהמפגש: להגדיר ב  נושא .1

 מוד.  עד חצי ע 

 ההתרחשויות.  רצףהתקציר צריך להזכיר לקבוצה את 

קבוצתיים יכיתהל .2 ק  ם  שתיקות,  תתיונפליקטיםבמפגש:  תפקי-,  נ ידקבוצות,    ורמות,ם, 

 ם, חשיפה, שיתוף וכו'. משובי

במפגש  שנילבחור  יש   משמעותיים  לתארתהליכים  סיטואציות    ,  באמצעות  ולהדגים 

 פגש,  טיות מהמ רלוונ

 ולהביא ציטטות בשם דוברן. 

הנחיית   .3 לדעתך,  האם,  שנוצר?  הקבוצתי  האקלים  מותאם מהו  באופן  נעשתה  המפגש 

 ל  התפתחות שלשלב ה

 הקבוצה? נמק/י. 

המ ערבויתהמו  כס .4 הקבו  נחהות  מורה  ושל  המנחה  להתערבויות  )של  התייחסו  צה(. 

 וליות.  ל מילוליות ולא מי

ולות הנחיה שקידמו  ן הנחיה של המפגש. ציין/י שתי פענסה/י לאפיין, באם ניתן, את סגנו 

פעו ושתי  הקבוצתי,  התהליך  התפתח את  את  מנעו  אף  או  שעיכבו  התהליךלות    ות 

 הקבוצתי. 
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על   מפגש עליו צפיתם.העשויות להעסיק מנחה ב חה"נלמות מלות/די שא"  יתנסח/י ש .5 

ו לעצם תפקיד א/ו  2סחו בסעיף לתהליכים הקבוצתיים שנו  ייחסדילמות המנחה להת

 .  ה עשויה להשפיע על הקבוצהיההנחיה וכיצד הסוגי

יות שלא באו לידי  חושות אישע מחשבות ותקצר. כאן המקום להבייש לצרף סיכום אישי   .6

 ל התצפית.  דו"ח שד כה בוי עטיב

 

ב   להיעזר  הייש  את  ולהעמיק  להעשיר  כדי  תיאורטי  הקבוצה. דע  חומר  ושל  שלכם          וההבנה 

 לכל הפחות(.  טיםפרי 4)

לב להבחין  שימו  הוא  העיקר  וטפל.  עיקר  בין  הבחנה  חשובה  הת:  התרחשות  הליך  במהלך 

   .וצתיבקעל התהליך האישיים מהלכים ו והאם וכיצד השפיע, הקבוצתי
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 :רים להערכת התצפיתמטפר

 ם הקבוצתיים ל התהליכיהניתוח ש תעומק ואיכו -

   הליך קבוצתישמעותיות, רלוונטיות ומקדמות תמ חהבחירת דילמות מנ  -

 נטיות, אינטגרטיביות, הגהה וכו'( קוהרדת הרהיטות, איכות ורמת התצפית מבחינת הכתיבה )מי -

 ח הזמנים ולל עמידה בלו מלאות כנחיות ההי הלכל הסעיפים והגשה על פ יחסותהתי  -

 יה מותאמת שימוש בתיאור  -

 

 . השיעור  לפני תצפיתןהע"י    לוואטסאפ הקבוצתיהתצפית תועלה 

  את התצפית לפני המפגש. על משתתפי הקבוצה לקרוא **

 

   שימו לב:**

על  –יש להגיש דף רפלקטיבי על ההנחיה שבצעת     בעקבות ההנחיה   םהלמידה שהפקת  בדגש 

 .ום ההנחיהתע משבועד  שובוהמ

 

 

 

 

 

 

 ה! ובהנא בהצלחה
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 לפי נושאים  קריאהחומרי  

 

 ל לעבודה בקבוצותדוע? רציונומה למ -קבוצה

בתוך נ'   .מושגי יסוד בפסיכולוגיה חברתית –(. קבוצה מהי 1997ווסר,  נ' ונתן, ל' )זנרו

 ..ם: מרכז ציפורילי(. ירוש11-30)עמ'  מקראה –ית  קבוצה חיהנ רוזנוסר ול' נתן )עורכים(, 

 ן המפגש הקבוצתי הראשו

Jacobs, E.E., Masson, R.L., & Harvill, R.L. (2006). Group counseling. Strategies 

and skills. Australia: Thomson. (Ch. 5. Getting started: The beginning stage and 

beginning phase,  pp. 85-121 

 נונות הנחייה סג ,הנחיית קבוצותתיאורטיות במודלים וגישות 

ק:  בות קבוצתית בריפוי בעיסושה להתערהמשגה חד(. 2014וקרן, נ' )סבן, מ' -טל נ', בן נאה,  

                                                                                                                                       (2)23 פוי בעיסוקכתב עת ישראלי לרי. טיפול קבוצתי וטיפול בקבוצה

,  1אביב: גל. )פרק  -תל ך למנחה קבוצות.וצתי. המדריקב  מסע(. 2011זיו י' ובהרב י' )

 'סוגי קבוצות'( , 2צות'; פרק קבו'הרציונל לעבודה ב 

 קוון הנחיית קבוצות במרחב המ 

  zoom inומנויות חברתיות:  יתי ממוקד מ טיפול קבוצ(.  2020)  סודאי, ג'לב ארי, מ' ו

 .ולנטבטיפמאתר  27.8.2020בתאריך השאלה. אוחזר   זאת zoom outאו 

erapy_thcial_skills_focused_grouphttps://www.betipulnet.co.il/particles/so 

)רולניק,   וגמישות (.  2020א'  סטינג  מרחוק. עש  -  על  בטיפול  )הדיברות?(  הכללים   רת 

 31.7.2020בתאריך  אוחזר

 .  בטיפולנט אתרמ

/%D7%A2%D7%9C_%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0t.co.il/particleshttps://www.betipulne

D7%A2%D7%D7%AA_%%92%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%%D7%92_%D7%95%D7

9C%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%DA9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%

7%D7%95%D7%A7D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%9E%D7%A8%D7%97%98%D7%99% 

 .פסיכולוגיה עברית .ידודקבוצות בימי ב -קבוצת "מעגל" קבוצת "ריבוע" ו .(2020) .פולק, ד

 cles.asp?id=3952https://www.hebpsy.net/arti אוחזר מתוך

 בוצתית ם הקיימים בעבודה קהטיפוליי הגורמים

רמים , 'הגו1ירושלים: כנרת. )פרק   .קבוצתי: תיאוריה ומעשהטיפול (. 2006יאלום, א' )

 . (21-38יפוליים', עמ'  הט

  מקבץ: כתב העת הישראלין. גורמים טיפוליים במרחב המקוו  (2018) ג, ח'ראופמן, ר' וויינבר

   47-64 (,1)19 ,להנחיה ולטיפול

 תהוהקמ בתכנון הקבוצהסוגיות וכלים 

רסיטת  חיפה: אוניב קבוצתית".ת ערכת הוראה לשיעור "עבודה סוציאלי (. 1989בריל, מ' )

 (. 66-76מ' יפה. )עח

Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Dewbrry Rooney, G., & Strom-Gottfried, K. (9th 

https://www.betipulnet.co.il/particles/social_skills_focused_group_therapy
https://www.betipulnet.co.il/particles/%D7%A2%D7%9C_%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%92_%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7
https://www.betipulnet.co.il/particles/%D7%A2%D7%9C_%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%92_%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7
https://www.betipulnet.co.il/particles/%D7%A2%D7%9C_%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%92_%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7
https://www.betipulnet.co.il/particles/%D7%A2%D7%9C_%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%92_%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3952
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3952
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 ed). (2013). Direct social  work practice. Theory and skills (Social work groups: 

Formation and assessment, pp. 282- 302). Australia: Thomson Brooks/Cole. 

 קבוצה תפתחות ה שלבי

 thGottfried, K. (9-Strom rry Rooney, G., &Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Dewb

ed). (2013). Direct social  work practice. Theory and skills (Ch. 16, Social work 

group interventions, pp. 485-507). Australia: Thomson Brooks/Cole. 

 צהבקבו ומשוב תקשורת

ל  . תית: עבודה עם מתבגריםזהות איש(. 1995)  פרנקל, ר'-זלצמן, נ' וחסון-ן, מ', קליננמן רוזמ

   (.159-166אביב:  אוניברסיטת תל אביב: רמות.  )עמ'  

 בקבוצהנורמות 

: ל, המטפ5פרק . ירושלים: כנרת. )קבוצתי: תיאוריה ומעשה טיפול(. 2006לום, א' )יא

 .  ( 134-153ות יסוד, עמ' משימ

ר שבין הפרט התפ ,התנגדותבוצות, תתי ק, קבוצהילמות ופרדוקסים בנפליקטים, דקו

 קבוצה כשלםבקבוצה וה

'עימותים  11. גל. )פרק מסע קבוצתי. המדריך להנחיית קבוצות(. 2011זיו, י' ובהרב, י' )

 (. 161-171עמ'  ,בקבוצה'

בוצה , 'הק12. )פרק רתם: כנ. ירושליבוצתי: תיאוריה ומעשהטיפול ק(. 2006יאלום, א' )

 (.   טיפולית"[ת"[ ]"עימות בקבוצה הקבוצו-]"תת 344-371המתקדמת', עמ' 

)עורכים(,  תןנ 'ול רוזנווסר  'נ : בתוך כיצד לאבחן בעיות קבוצתיות.(. 1997) 'רוזנוסר,  נ
 ,  ראהמק  –הנחיית קבוצה 

   רכז ציפורי. מ  (.277-296)עמ' 

 תפקידים בקבוצה  –המתקיימים בקבוצה  נאישייםתופעות מרכזיות ביחסים הבי

, 'חברי קבוצה  13. ירושלים: כנרת. )פרק טיפול קבוצתי: תיאוריה ומעשה(. 2006, א' )יאלום

 (. 388-401בעייתיים', עמ' 

נתן    וזנווסר  ול'בקבוצות פסיכותרפיה. בתוך: נ' ר  (. תפקידים חברתיים1997נ' )  רוזנוסר,

 (. ירושלים: מרכז ציפורי. 221-237)עמ'   מקראה  –הנחיית קבוצה )עורכים(, 

 צמית בקבוצהשיפה עח

המטפל: ', 5פרק . ירושלים: כנרת. )ל קבוצתי: תיאוריה ומעשהטיפו(. 2006יאלום, א' )

ה ]"חשיפ  379-371, 'הקבוצה המתקדמת', עמ' 12פרק (;  148-144מ' , ע'משימות יסוד

 עצמית"[(. 

   יצירתיות בהנחיית קבוצות

 (. 153-168עמ'   8פרק  יאליק: אח. )ריית ב. קיצירתיות בעבודה עם קבוצות(. 1992.פ' )סון, ג'בנ

 (. 169-192עמ'   9פרק  יק: אח. ). קריית ביאל יצירתיות בעבודה עם קבוצות(. 1992סון, ג'.פ' )בנ

-193עמ'  10פרק  יאליק: אח. ). קריית בצותיצירתיות בעבודה עם קבו(. 1992בנסון, ג'.פ' )

219 .) 

 הנחיה -יחד או לחוד? עקרונות לעבודה בקוב

 . 45-57  (11) ,מניתוק לשילובם נוער מנותק, (. הנחיה בקו בעבודה קבוצתית ע2002) 'ן, יקפל

  הנחיה בהדרכה בעבודה סוציאלית  בתוך: נ' רוזנוסר   –קו  הבניית (. 1997תן, ל' )ונ  נ'רוזנוסר,  



 
 

  
 
 

 
 Mount Carmel, Haifa 3498838 | 3498838הר הכרמל, חיפה 

Phone: 972-4-8288387:  'טל  Fax: 972-4-8249753 : פקס 

 
 

 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  

 לטכניון  פוי בעיסוק,  תכנית משותפת לאוניברסיטה והחוג לרי

 

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
Occupational Therapy Department, joint program – Haifa University and Technion  
  

 ירושלים: מרכז ציפורי.  .(385-397)עמ'  ה מקרא –הנחיית קבוצה רכים(,   ול' נתן )עו 

 בקבוצה יותפקידו וצהמנחה הקב

, 15אביב: גל. )פרק -. תלה קבוצותמסע קבוצתי. המדריך למנח(. 2011זיו י' ובהרב י' )

 ( 201-209שפעתו על הקבוצה', עמ'  חה  וה'אישיות המנ 

, 'הכשרת 17. )פרק . ירושלים: כנרתתיאוריה ומעשהפול קבוצתי: טי(. 2006*יאלום, א' )

 (. 531-551המטפל הקבוצתי', עמ'  

 –הנחיית קבוצה כים(, נ' רוזנווסר  ול' נתן )עור  (. מנחה הקבוצה. בתוך:1997ווסר, נ' )רוזנ 

 מרכז ציפורי.  ושלים:(. יר299-311מ'  )ע מקראה

 רב תרבותיות והשלכותיה על הקבוצה

ויזל, ר', קסן,ל', -ית. בתוך: לב ב תרבות(. עבודה קבוצתית בחברה ר2002ל' ולב, ר' )קסן, 

 יקובר. ר 'צ ,אביב תל  (.243-251)  בוצתית בחברה רב תרבותיתודה קעב (,2002)

 הערכת עבודת הקבוצה

Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Rooney, G.B., Strom-Gottfried, K., & Larsen, J.A. 

Thomson  Australia: and skills.Theory irect social work practice. D). (2007). ed th(7

Brooks/Cole. (Ch. 11, Forming and assessing social work groups, pp. 297-309).   

עיסוק בסוגיית הפרידה מקבוצה   –וצתי הליך התפתחות קבסיום של ת –פרידה מקבוצה 

 ודרכים שונות לקיימה 

 355-375(,  3כ"ו), וחהברה ורוח ,סיום מאולץ של קשר טיפולי (2006) 'באום, נ

 כתב מקבץ . הקבוצתי ולהטיפ בסיום הפרידה  תהליך. ופרידה אחרון גשמפ(. 2018ון, ר' )יסב

   .108-89(, 2)23 ,קבוצתי ולטיפול חיהלהנ  הישראלי העת

 (. 144-152'  עמ 7ק  רפ. קריית ביאליק: אח. )יצירתיות בעבודה עם קבוצות(. 1992בנסון, ג'.פ' )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 
 

 
 Mount Carmel, Haifa 3498838 | 3498838הר הכרמל, חיפה 

Phone: 972-4-8288387:  'טל  Fax: 972-4-8249753 : פקס 

 
 

 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  

 לטכניון  פוי בעיסוק,  תכנית משותפת לאוניברסיטה והחוג לרי

 

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
Occupational Therapy Department, joint program – Haifa University and Technion  
  

 מיומנויות הנחייה  

. Wadsworth)rdy and Practice of Group Counseling (3orrey, G. (1990) TheCo 

 חומר עזר לקורס: עבודה  סוציאלית   –" ייתה(  "הקמת קבוצה והנח1999בריל, מ. )  בתוך:

 תית, יוזמה בע"מ, אוניברסיטת חיפה קבוצ

 

 ות ותוצאותמטר אורית מיומנות

נה לתקשורת  האז ילה הקשבה פע

מילולית ובלתי מילולית  

 . טללא שיפו

 

משתתפי  לעודד אמון ופתיחות אצל 

 . הקבוצה

חזרה במילים אחרות   ניסוח מחדש 

כדי להבהיר את  

 . יםהדבר משמעות 

 

כדי לקבוע אם המנחה הבין נכון את דברי  

 ק תמיכה והבהרה. לספמשתתף, ה

 

ר  מהות המסתפיסת  הבהרה

ת  ברמה הרגשי 

שוט  תית: פיוהחשיב 

ע"י  המסר של הפונה 

 מיקוד בעיקר המסר. 

 

למיין רגשות ומחשבות    משתתףייע ללס

בלבלות. להגיע להבנה  סותרות ומ

 משמעותית לגבי המסר. 

 

ין המרכיבים  ור ב חיב סיכום

החשובים בדברי  

 .המשתתף

 

למנוע קיטוע של השיחה ולתת כיון שיספק  

 חה. מעות לשיהמשכיות ומש

 

 שאול ת

 

שאלות  שימוש ב

-סגורות-פתוחות)

אשר יוליכו   ,(עקיפות

מית של  עצלחקירה 

ה"מה" וה"איך  

 בהתנהגות. 

 

רה עצמית עמוקה יותר: לספק  לעודד חקי

 ת. נהגונקודת ראות חדשה להבנת ההת

 

 עימות

 

אתגור המשתתפים  

לבחון פערים בין השפה  

המילולית לבלתי  

דע  מילולית. בחינה של מי

או מסרים  סותר 

 רים. סות

ות את  רה עצמית כנה: למצודד חקילע

ואו: להביא  במל הפוטנציאל הקבוצתי 

 למודעות סתירות פנימיות. 
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 קוף רגשותשי 

 

הבעת תוכן הרגשות  

 והבנתן. 

 

לדעת שהם  בוצהלאפשר לחברי הק

 נשמעים ומובנים מעבר לרמה המילולית. 

 תמיכה 

 

 סיפוק עידוד וחיזוק 

 

ד את החברים  ה שתעודליצור אויר

ופן הרצוי, לספק סיוע  תנהג בא להמשיך לה

שיים,  ק ם עמתמודד משתתף כאשר ה

 ליצור תחושת אמון. 

 

 ית התייחסות אמפת

 

הזדהות עם הפונה תוך  

קבלת מסגרת  

 ההתייחסות שלו. 

 

ת היחסים הטיפולית.  ח אמון במערכלטפ

לשדר הבנה, לעודד רמות עמוקות יותר של  

 חקירה עצמית. 

 

הירה  תוח תקשורת בפי פשורא

צה: סיוע  רה בקבווישי

לחברים לקבל על עצמם  

ון  לכיו את האחריות 

 שאליו הולכת הקבוצה.

 

עילה בין חברי הקבוצה:  להגביר תקשורת י

 צה.בקבולסייע לחברים להשיג מטרותיהם 

 

 יוזמה

 

עוד  נקיטת יוזמה ל

השתתפות החברים  

בקבוצה ולהציג כיוונים  

 חדשים בקבוצה. 

 

.  ים בקבוצהשגים לא רצויימנע ממלה

 ר ולהאיץ את התהליך הקבוצתי. להגבי

 

 הצבת מטרות

 

נון מטרות ספציפיות  תכ

עבור התהליך הקבוצתי  

וסיוע למשתתפים  

להגדיר מטרות ממשיות  

 ומשמעותיות. 

 

וון לפעילות הקבוצתית: לסייע בידי  ת כי לת

 החברים לברור ולהבהיר את מטרותיהם.

 

 הערכה

 

הליך  הערכת הת 

 . בוצתי המתמשךהק

 

עצמית והבנה טובה יותר   מודעות  להגביר

 של כיוון הקבוצה. 

 

 עההצ

 

מתן עצה ומידע, כיוון  

גות  נהורעיונות להת 

 חדשה.

 

ווני חשיבה  לסייע בידי החברים לפתח כי

 פעולה חלופיים. ווניוכי

 

ריים  נים אפשמפני סיכוהזהיר חברים ללגונן על החברים מפני   הגנה
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 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  

 לטכניון  פוי בעיסוק,  תכנית משותפת לאוניברסיטה והחוג לרי

 

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
Occupational Therapy Department, joint program – Haifa University and Technion  
  

סיכונים פסיכולוגיים    

מיוחדים הקיימים  

 וצה. בקב

 

הקשורים בהשתתפות בקבוצה, להפחית  

 אלו.  וניםסיכ

 

 )מיידיות(  גילוי עצמי

 

בות  חשיפת תגו

לאירועים של "כאן  

 ועכשיו" בקבוצה. 

 

ל תר שלהקל על רמות עמוקות יו

אינטראקציה קבוצתית, ליצור אמון,  

להדגים דרכים בהן אדם יכול להציג עצמו  

 י אחרים. בפנ

 ודל לחיקוי היות מ

 

בצורה הרצויה  להתנהג 

 תוך כדי נקיטת פעולה. 

 

ות  תנהגות רצויה, להומא להלהוות דוג

בוצה על מנת שיפתחו  השראה לחברי הק

 את הפוטנציאל שלהם. 

 

 תקשורת

 

  שורתהימנעות מתק

  מילולית ובלתי מילולית

 . שאינה תורמת לקבוצה

 

לאפשר לחברי הקבוצה חשיבה עיבוד  

וד  מיק בקבוצה. ועיכול של המתרחש

וד הדברים. לשלב חומר בעל עוצמה  וחיד 

הקבוצה כיחידים   לחברירגשית ולסייע 

 דד עם משאביה. ולקבוצה כשלם להתמו

 

כנת הקבוצה לסיום  ה סיום

 המפגשים ולפרידה. 

ת החברים לעיבוד, לאינטגרציה  ין אלהכ

ישום של הלמידה בקבוצה ולחיי  יו

 היומיום. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


