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 -ן 'על הסּוֶּפר ועל הִויֶז"):Supervision(ן 'בנושא סּוֶּפרִויֶז את המאמר, קראתי בעיון רב

משום שהוא כתוב בצורה , "ן בייעוץ ארגוני ומימושן'התפוקות העיקריות מיחסי סופרוויז

קריטי בהתפתחותו , שהינו לדעתי, ין'על נושא הסופרוויז, מעניינת וכולל עדויות אישיות

  .עית של כל יועץ ארגוניהמקצו

  

ל "יוצא דופן הינו צה. משתמשים בכלי מקצועי ואישי זה בכלל, מעטים מאד בינינו, יחד עם זאת

לפחות בחיל הים מנסיוני האישי (השכיל לאפשר ליועצים ארגוניים , שכבר לפני כעשרים שנה

 .שיתלקבל שרות מקצועי זה כחלק מתהליך התפתחותם המקצועית והאי) כסופרוייזר

למדתי ויכולתי להשוות בין פעילותי בנושא לתחושות ולדיעות המועלות על ידי המונחים 

א הכירה בחשיבות הנושא ולאור הצלחת הקורס "הנושא הנו רלוונטי גם משום שאיפ......בתהליך

  . ני לסופרוייזריםהמחזור הש מתנהל ,בימים אלה ,הקודם

  .משאיר את הבמה משלב זה לשתי הכותבות

  ,ותגובות לחצו כאן לקריאה

   שוקי כץ
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   -ן'יֶזר ועל הִוֶּפעל הסּו "(Supervision)ן 'סּוֶּפרִויֶז

  ן ' סופרוויזיחסימ תפוקות העיקריותה

  "ומימושן בייעוץ ארגוני 

  

  חי-ורד וינוקור ואתי בן זיו: מאת

  
  2007 ראוקטוב

  

מלמדת באוניברסיטת , א לשעבר"ר איפ"יו', ן מיל"רס,  יועצת ארגונית-אתי בן זיו •

  חיפה ובמכללה למנהל

  ר פיקוד העורף "ד פא"רמ, ן"רס,  יועצת ארגונית-חי -ורד וינוקור •

  

  

 מערכת ומה שלהרעיון לכתיבת המאמר נולד בסי. בייעוץ ארגונין 'ויזוהמאמר עוסק בסופר

כי השיחה באותו יום ,  נראה שהיה קשה לנו לסיים את הקשר. הכותבות,נינו בין'סופרוויז

  :התנהלה בערך כך

  .ממש לא בא לי לסיים וממש מוזר לי שאנחנו נפרדות,  כמה מעניינת הדרך שעברנו יחד-

 .  והפעם מזווית של סיכום, נסתכל במה שהיה ואיך היה... אולי נוכל להמשיך קצת אחרת...  אמ-

  

משיחות ומראיונות , ן והדרכה' למאמר זה נלקחו מספרות מקצועית בנושא סופרוויזהחומרים

  .וכן מהחוויות שלנו, שלנו עם מדריכים ומודרכים
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  הקדמה

  בואו נדבר על זה -ן 'סופרוויז

  

מומחים של  כוונתנו להדרכה מעשית ן'סופרוויזב.  בקרב יועציםן'סופרוויזהמאמר עוסק ב

  1.מדריך ומודרךמיים של במפגשים אינטי

ראיונות על , ן'סופרוויזמבוססות על חשיבה משותפת בעקבות מערכת הבמאמר זה  השגותינו

, ספרות מקצועית בנושא הדרכה אישית בטיפול על ו2ן'סופרוויזמקבלי עם  ון'סופרוויזעם נותני 

רובם מחקרים , נין בייעוץ ארגו'מעטים החומרים העוסקים בסופרוויז. הוראה ועבודה סוציאלית

  . ן הניתן לסטודנטים במסגרת פרקטיקום'כמותיים על סופרוויז

  

גורמי המסגרת המקדמים את הצלחת ; ן'למה צריך סופרוויז: ביקשנו לדון בשלוש סוגיות

  . מאפייני האישיות הנדרשים לסופרווייזור; ן'הסופרוויז

, שנייה מצאנו רק מעט חומרבסוגיה ה, בסוגיה הראשונה מצאנו חומר רב בספרות המקצועית

  .בסוגיה השלישית לא מצאנו חומר

נקודות ראות : עיקריות שהתהליך מספקבדיון בסוגיה הראשונה עסקנו בארבע התפוקות ה

אחר . התנקות; אישור והערכה; סוציאליזציה וגיבוש זהות מקצועית  באמצעות מודלינג; חדשות

; מקום המפגש: וקות ודנו בעניינים האלהכך בחנו מהם תנאי המסגרת שמסייעים בהשגת התפ

קביעת כללי ; קביעת הפגישות והאחריות לקביעתן; תדירות המפגשים; שינויים במקום המפגש

לבסוף דנו . שימוש במידע אישי; מאין בא המדריך; התשלום למדריך;  מי בא אל מי– המשחק

מודעות עצמית ; רה על גבולותשמי; צניעות ויכולת להיות שולי: בתכונות הנחוצות לסופרווייזור

הסופרווייזור יהיה מי שחווה ; אישיות בוגרת וניסיון חיים; יכולת שלא להיות שיפוטי; גבוהה

; בעל הכשרה מקיפה; בעל יכולת לספר סיפורים; גמיש; אוהב את המפגשים; ן'בעצמו סופרוויז

  . בעל יכולת להיפרד

  

  הגדרה 

בדרך כלל בקשר לניהול קו או לתהליך , וח או השגחהן היא פיק'ההגדרה המילונית לסופרוויז

]. 2005ראו סקירת ספרות אימון [התמחות או רישוי מחויב מבחינה מקצועית או מבחינה חוקית 

  . ן'אולם נראה שהגדרה זו אינה ממצה את מערכת היחסים בסופרוויז

                                                 
עושה לפיתוחו תהליך שבו איש מקצוע ותיק ה הואן הנפוץ 'ויזוהסופר. בחרנו בהגדרה רחבה 1
 .ר יותר יועץ צעי שלמקצועיה
נותני ראיונות עם ל ושלושה "ן במערכים בצה'יזוערכנו שבעה ראיונות עם מקבלי סופרו  לשם כך2

דרך ן שב'יזושיח של מקבלי סופרואת ההשתדלנו להביא בעיקר . ל"צהל ומחוץ ל"צהבן 'ויזוסופר
  .ף נחשאינו כלל
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 יבהיר את מערכת –' ויזן'ו' סוֶּפר' –אולי דווקא הפירוק של המושג לשתי המילים המרכיבות אותו 

ומה , שאלנו במה מתבוננים. 'וויזן'ומהו ה' סוֶּפר'לפיכך שאלנו במה הסופרווייזור הוא . היחסים

  .  הסופרווייזור מראה לסופרווייזי נוסף על מה שהוא יכול לראות בעצמו

. 'הדרכה'כשמנסים למצוא הגדרה שממצה את המתרחש במערכת היחסים מגיעים למושג 

מתאים ' הדרכה'גורסת כי השם העברי ] 1994[קרון . ם בו בספרות המקצועית הכתובהמשתמשי

". ניהול בדרך נכונה, הוראת דרך: "לפי מילון אבן שושן' הדרכה'פירושה של . להגדרת התהליך

  . במסע בדרך שהמדריך מורה עליה, מדובר אפוא בתהליך

. 2; )יעוץ ארגוני ממוקדת בנועציםובי (במטופלהדרכה הממוקדת . 1: יש כמה שיטות להדרכה

 המתרחש בין המדריך בתהליךהדרכה הממוקדת . 3; )היועץ (במודרךהדרכה הממוקדת 

  3.למודרך

בעבודה . ולכן מרובות ההגדרות, שיטות וכלים רבים ומגוונים להדרכה אישית, גישות, יש מודלים

 במפגשים אינטימיים של  מומחיםשלקבלת הדרכה ותמיכה מעשית : "זו בחרנו בהגדרה הרחבה

  ". מדריך ומודרך

 -ן 'ן בייעוץ ארגוני נשתמש במושג סופרוויז'בהתאם להמשגה בספרות המקצועית על הסופרוויז

  . 'סופרווייזי'ן נכנה 'ואת מקבל הסופרוויז' סופרווייזור'ן ' נכנה את נותן הסופרוויז4.'הדרכה'ולא ב

  

  חשיבות המאמר

אנו טוענות . אבל אפשר ללמוד ממנו גם על ייעוץ למנהלים, ליועציםן 'המאמר עוסק בסופרוויז. א

ן דומה במהותה לעבודה הנעשית בפגישות ייעוץ אישי 'כי העבודה הנעשית בפגישות סופרוויז

גם יועצים וגם מנהלים חיים . וכי הכלים והתאוריות שמשתמשים בהם דומים גם הם, למנהלים

  . והדבר מגביר את העיסוק באותם התכנים,באותה הסביבה, בתוך העולם הארגוני

והבנת התפוקות עשויה , ן בהכשרה מקצועית של יועצים'לא תמיד ברור מקומו של הסופרוויז. ב

  . לשפוך אור על סוגיה זו

ן בייעוץ מתבססים על מחקרים  כמותיים במדגמים של 'רוב המאמרים העוסקים בסופרוויז. ג

בדרך כלל יועצים הלומדים לתואר שני ומקבלים , באקדמיהמודרכים שעדיין לומדים את המקצוע 

                                                 
 להיראותדרך עלולה  במותהדרכה הממוקד. 1990אקשטיין וולרשטיין אצל רובינשטיין ראו  3

,  בבעיותמתמקדהטיפול . המטפללוגיה של  המודרך ו פוטנציאל להדגשת הפתהיש בכי  ,מסוכנת

 של התפתחות וצמיחה ולכן  ממקומותועולהבנועץ המתמקד  ייעוץ זאת לעומת. מצוקותבהפרעות וב

   .בעייתי פחות

 
על אנו נדבר גם  -הדרכה  על בוטיפול ומדובר הבנושא מקצועית  מספרות באהחומר כאשר  4

  .ן'ויזוהדרכה ולא סופר
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המאמר ייחודי במתודולוגיה . ן מחברי אקדמיה או מדוקטורנטים על הפרקטיקום שלהם'סופרוויז

  .ן ליועצים בעלי ניסיון מקצועי'האיכותנית שלו ובמבט על מערכות סופרוויז

  

   ן'למה צריך סופרוויז .1
  

למענו שן 'במקבל הסופרוויזאנו מסתכלות , ן'יך הסופרוויזתפוקות של תהל הבוחנות אתכשאנו 

 לא ו זשאלהאך , סופרווייזור לתהיחסים מספקמערכת מעניין לא פחות לבחון מה . תהליךהנועד 

  .כאןידון ת

  5. של התהליךהעיקריותהתפוקות ארבע נדון ב

  

 נקודות ראות חדשות .1

ן 'הסופרוויז. חקירה משותפת ולנסותהתל, חשיבהל, משמש זירה להתבוננותן 'מפגש הסופרוויז

 לא מדובר רקן כי ציישוב לח .מרחב דיסקרטי לטיפול בדילמות  אישיות ומקצועיותמספק 

נקודת הראות החדשה . חבר טוב יכול למלאאפשרות שגם , בחוויהאחר אפשרות לשתף ב

, תפקידהתפיסת :  על עצמם בראיונותמדובר בתכנים שחוזרים. מתקבלת מתוך העיסוק בתכנים

  . יחסים עם עמיתים ויחסים עם מנהלים, בחירת קריירה,  בארגוןמציאת מקום, מקצועיתהזהות ה

כדי להשיג . נקודות הראות החדשות יכולות לעלות באמצעות הסתכלות בשלוש רמות של עבודה

תפוקה מיטבית ונקודות ראות חדשות כל אחת מהרמות יכולה ללמד אותנו על רמות אחרות 

  . כל רמה במערכת משפיעה על הרמה האחרת.  השפעה הדדית כמו בכלים שלוביםולהשפיע

  

   :הארגון של הארגון סופרווייזורים רבים התמקדו במתרחש בתוך ברמת הקבוצה או המערכת

 זה עזר לי להבין התנהגות .מה הארגון צריך, מה מייחד אותו, דיברנו על מה עובר על הארגון"

  תמיד קיבלתי  זווית מרעננת וחדשה שלא , יחסים בין אנשיםמערכות, של בעלי תפקידים

  ".רה לי דבריםבהיחשבתי עליה וה

יחסי דיאדה בין :  עוסקים במה שקורה ביחסים של הסופרווייזי עם אחריםאישית-ברמה הבין

  . יחסו של הסופרווייזי לנפשות הפועלות בארגון; סופרווייזי לסופרווייזור

  . הסופרווייזי בתחושות ובמאפיינים פנימיים של  עוסקיםאישית-ברמה התוך

  

  הסתכלות ומבט רחב 
                                                 

על ן ו'יזומערכת הסופרוב מבוססות בעיקר על ניסיוננו ומתוארות כאןהתפוקות שמיפינו  5

   .  הראיונות שערכנו
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שיתוף . כדי לקבל נקודת ראות חדשה נדרש לעתים מבט גם בסֶפרות נוספות על חיי העבודה

לדעת ", "להתחבר"הסופרווייזור צריך .  בנעשה בעולמות אחרים הם הכרחבמידע והתעדכנות

צטרך לצאת י שוהודיעו ל?  חולהואימא של? שתו בהיריוןא? ןמתחתסופרווייזי האם ה: "מה קורה

הידיעה על . חשיבות רבההסופרווייזי יש להתעניינות אישית מעין זו במצבו של . ועוד? לקורס

  .מאפשרת לראות את השלםהאישיים מה שקורה בחיים 

  : כאלה של סופרווייזייםת ולהלן דוגמאות לחווי

 בלי הבנה של הדברים .פרתי לה על דברים אישיים מאודסי,  שותפה גם בפן האישיהייתההיא "

  ." א הראתה לי הקשרים שלא הייתי רואה לבדהי, האישיים אי אפשר להבין את המקום שלי

   ".ם לא סתם היועצתוג, עבדנו על רינה היועצת ולא סתם רינה"

ש אם המודרך התגר.  מביא דוגמה המלמדת על חשיבות הקשר לחיים האישיים1997ברמן 

למדריך במקרה . זה נתון רלוונטי ביותר בטיפול באדם שיש לו קשיים בחיי הנישואים, לאחרונה

אך עזרה בהתמודדות עם , זה אין כל יומרה לעזור בפתרון בעיותיו של המודרך ביחסיו עם נשים

ההבנה , כלומר. הזדהויות הנוצרות אולי כלפי המטופל היא בהחלט בתחום האחריות בהדרכה

ת החיים הפרטיים על העבודה המקצועית של הסופרווייזי חשובה ביותר גם אם של השפע

אין להפריד את , להערכתנו. ן לא תשפיע ישירות על שינוי בחיים האישיים'עבודת הסופרוויז

ופעמים רבות הגבולות , ממנה ומושפעים  על העבודה החיים האישיים משפיעים.החיים הפרטיים

  . "ל בביתומשאירים הכ"לא גם הסופרווייזור סופרווייזי והגם . חדירים

מאחר שברורה . רגשיים או פיזיים, קוגניטיבייםתכנים  התכנים שהסופרווייזי מביא הם, יתרה מזו

  ומתלבטיםקציניםחמישים  יש צורך להעביר שאלון ל,הלדוגמ( התכנים הקוגניטיביים מהות

רגשות חיוביים או שליליים של (הרגשיים התכנים ו, )או אחרזה  התזמון של מהלך בדבר

תופעות גופניות מודעות מדובר ב. 'תכנים פיזיים' לכנות אפשר חשוב להתמקד במה ש-) המודרך

תופעות לא מודעות כגון חזרה על אותה מילה פעמים וב ;צחוק ועוד, מבט מופנה, כגון כאב ראש

כל אלה יכולים . רעש, קור, חום כגון תופעות בסביבהב ו;התנדנדות ועוד, עינייםתזוזת , רבות

. סופרווייזור היא על הםהאחריות לזיהויו, המוצע התכנים מה ולהיות חלק מתפריטילעלות על הב

שתף את  ז י וא,קשיב ושמעה, שהתבונן וראהלאחר  יעלה אותם סופרווייזור הלעתים

כל פעם ב ך מחייהאני רואה שאת ":הסופרווייזור יכול להגיד למודרך משפט כגון. הסופרווייזי

מי , במיליםמעלה את הדברים הוא ש סופרווייזור שהואף על פי  ." נזכר במה שהיההשאת

מושהה עד לרגע של הבשלה והתאמה  לעתים תוכן מסוג כזה. שהביא אותם למפגש הוא הלקוח

  .  במפגששעולהאחר לתוכן מילולי 



 7 

התפריט של בחור את  לסופרווייזור ההבהן ניסש תיארו פגישות ן'מקבלי הסופרוויזחלק מ

ניסיונות את ה. מפגישות קודמותשל הסופרווייזור הבנות ה בדרך כלל לפי, התכנים בעבורם

  : אלה כפי שמשתקף למשל בדברים ה,באופן שליליסופרווייזיים  חוו ההאלה

.  תחושה שזה לא ענה על הצורךהייתה אבל ,התעסקנו בנושאים. הוא היה מציע לבחור נושאים"

לא הבנתי מה הוא רוצה ממני ואחרי הפגישה שכחתי לגמרי ,  ציר אחד ואני על אחרלהיה עהוא 

 לרמה ,הוא לקח את זה למקום גבוה, כשרציתי לדבר על דברים שמעסיקים אותי. על מה דיברנו

  ." ולא למה שרציתי לדבר,מערכתית

ולדעתנו , ת שכיחהיה פחו) מודל לאבחון, הלמשל בניית סדנ (ים מקצועייםקונקרטיתכנים סיוע ב

במקרים שסיוע . לא נותן מענה לצורכי הסופרווייזיים ומחמיץ את הפוטנציאל שבמערכת היחסים

התפוקה שמצופה מהיחסים אינה . נתפסה מערכת היחסים כתורמת פחות, מעין זה היה במרכז

הספרן או את ,  מחליף את המידעןאינו סופרווייזורה. תאוריה שאפשר לקרוא בספר חדש

  . האפסנאיאת  –דיל להב

 וארגז הכלים שהוא מביא באממנה שגישה כל אחד וה ,הסופרווייזורים שונות זו מזו שלת ושיט

 הסתכלות ;הזמנה להאט ולהתפלש עם הנושא:  יכולות להיות אלהדרכי העבודה. אתו

 ;ומה מבולבלסופרווייזי  בחינה משותפת של מה ברור ל; שימוש במטפורות;עובדותבקוגניטיבית 

התוצאה החשובה ביותר .  שימוש בכאן ועכשיו; בחינת רווח והפסד;קטביםבקצוות ובהסתכלות 

 בעקבות ההתבוננות והחשיבה סופרווייזישמשהו אכן השתנה במודעות ה היא הידיעה

  . המשותפת

 מודלינג סוציאליזציה וגיבוש זהות מקצועית באמצעות  .2

. אמצעות מודלינגבכיר בהמקצוע היש התנהלות של אהחשיפה לחשיבה ועוד תפוקה היא ה

הפרקטיקה של  .מדריך ומודרך של םבמפגשי - בעיקר לעבודה של ייעוץ אישי חשובהמודלינג 

פרקטיקות אחרות כמו כ שלא( לצפות בה ישירות כי אי אפשר ,למעשה, ייעוץ אישי ייחודית

מפגש בין שני בנערכת  שעבודת הייעוץ האישי מאחר ).אבחון, ביצוע מחקר, ההנחיית סדנ

   .פרקטיקה זולמידה ישיר כמעט בלעדי לכאמצעי משמש ן 'סופרוויזה, אנשים

איפה ,  מה המדריכה מסמנת,בהחלט יש חשיבה על ההקבלות לייעוץ אישי": לדברי מרואיינת

 למדתי מזה המון ועשיתי הרבה הקבלות .אומרת היא כמה דברים קשים, מעמתת אותיהיא 

    ".והשוואות לעבודה שלי

דומות בנעליים להיות בנעליים של הלקוח או ) המודרך( ליועץ הצעיר תמאפשרהדרכה גם ה

 כזאת חשובה מאודלמידה , לדעתנו.  הלקוח וללמוד מניסיונו על החוויה של מקבל הייעוץלנעלי

  .לגיבוש סגנון ייעוץ אישי



 8 

ייחסות לגיבוש באמצעות מודלינג נעשית גם סוציאליזציה למקצוע ומתאפשרת עוד נקודת הת

כמו כל תהליך . ערכים ואידאולוגיה, בסוציאליזציה כלולות נורמות של עבודה. זהות מקצועית

הסוציאליזציה יכולה . הסוציאליזציה יכולה לנוע על הרצף שבין מכוונות לספונטנית, סוציאליזציה

בלי , וטה למידה מקצועית פש-או משנית ,  עם רגשות של הזדהות או אהבה-להיות ראשונית 

  .רגשות

]1966 Berger, Peter,[   

זה . הסופרווייזורית שלי הייתה זמינה בשבילי ולא ביטלה פגישות: "כך מספרת אחת המרואיינות

רצון לקשר , מלמד אותי גם כיועצת כמה חשוב לא לבטל פגישות ייעוץ ואיך זה משדר פניות

  ."ועוד

  

המדריך 'בקוטב אחד נמצא . ר אחד ברצףמבחינה בין שתי שיטות הדרכה על צי] 1994[קרון 

והלמידה נעשית מתוך חיקוי הדגם , דגם חי של מטפל, בקוטב זה המדריך הוא מודל. 'הכריזמטי

לומד בצד הטכניקות גם את הטעם האמנותי של , שוליה של האמן הבכיר, האמן הצעיר. הזה

ה היוצאת מפיו של המודרך צמא לכל מיל. אותה תקופה ואת הנורמות של המקצוע הטיפולי

בקוטב זה הכוונה להדרכה . 'המדריך הנעלם'בקצה הרצף בקוטב האחר נמצא . המדריך

המדריך ער לאפשרות . המקפידה לשמור על מרחב של התפתחות אוטונומית של המודרך

אך לכל אורך הדרך משתדל שלא לטפח הזדהות כזאת ולעודד את , שהמודרך יזדהה אתו

  .בעצמוהמודרך למצוא את דרכו 

  

  

 והערכהאישור  .3

האמונה וההערכה העצמית של  יכולות . התפקיד החשוב של חוללות עצמית ידוע בספרות

תוצאות מחקרים מראות שנושאים שקשורים לביטחון . עצמיות תורמות לעבודה אפקטיבית

לפי . ן בשלבים המוקדמים והאמצעיים'וחוללות עצמית היו חשובים מאוד למקבלי הסופרוויז

, כמה מאמץ ישקיע בה, חוללות עצמית תקבע אם היועץ ייגש למטלה,  Banduraה שלהגיש

וככל שתהיה לו יותר הצלחה כן תגדל החוללות העצמית וכך גם הסיכוי לעוד הצלחה 

]Fernando & Hulse-Killacky2005.[ 

דת ן בייעוץ נמצא קשר שלילי בין חוללות עצמית גבוהה לבין חר'בכמה מחקרים על סופרוויז

 -ויש מחקרים שבודקים אילו טכניקות מגבירות יותר מאחרות את החוללות העצמית , היועץ

ן מושתתים על חוללות 'למעשה מודלים רבים של סופרוויז. משחקי תפקיד וכדומה, מודלינג

  ].Barnes, 2004[עצמית 
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ים אכן  ובמקרים החיובי- ן'סופרוויזהם מצפים לקבל בשאתם שוחחנו אמרו שכל המראיינים 

  . הגברת הביטחון המקצועי ותחושה של העצמה, תמיכה, חיזוקים -מקבלים 

  : מרואיינותאחת הכך כתבה 

, תומך, מאוד משהוא מפרגן, אינטימי, יש תחושה של קשר קרוב. אני תמיד יוצאת מחוזקת"

זה נתן לי המון . מאוד השתפרש משהו בתחושה המקצועית שלי ,סוג של העצמה, מחזק, נותן

  " .וחכ

, חיזוק תחושת הביטחון המקצועי והאישי לא יכול לקרות באמצעות חיזוקים חיוביים מלאכותיים

. ן'הערכה ופידבק הם נושא רגיש וחשוב ביותר ביחסי הסופרוויז. כבוד והערכה כניםמתוך אלא 

  .הערכה נמוכה עלולה למנוע את הוצאת הפוטנציאל האמתי בגלל חרדה

 להיות שיפוטיות עלולה.  עלולה לפגוע בהעצמת הסופרווייזי- יוביתחהיא  גם אם - יפוטיותש

עלולה למנוע הבאה של צדדים חלשים למערכת והיא , התפתחותבמסוכנת ולפגוע בגדילה ו

  : אלה עולה בדוגמאות ההדבר .ן'סופרוויזה

  " .חקה אותואהרגשתי שהוא שיפוטי כי הוא היה נותן לעצמו ציונים ומצפה שאני "

חוויתי אותו . הייתי פתוחה וגלויה,  מאוד ברור שאני רוצה להביא את עצמי בצורה נקייההיה לי"

זאת המתנה הכי . אתה רוצה לעמוד בציפיות. ציונים טובים תוקעים. אדם נטול שיפוטיותן כב

  ".חוסר שיפוטיות -גדולה שקיבלתי 

 זו הקלה ענקית להיפרד .ים ונותנת לעצמי ציונ-   כן טוב לא טוב- אני כיועצת מאוד ביקורתית "

   ".להביא דברים באמת מאוד מאוד אישייםלי וזה אפשר . המהמקומות האל

ן 'ן נמצא שחוללות עצמית של יועצים השתפרה בעקבות סופרוויז'במחקרים על סופרוויז

]Barnes 2004 .[  

  

  התנקות .4

  את זה- ינותעל חוסר ההג, להוציא קיטור על לקוחות ועמיתים,  אמוציותעהיכולת להבי"

   ".הצלחתי להעביר וזה ניקה אותי

 אני פחות עסוקה במה כל דבר אומר עליי אחר כך, ן כדי לנקות את עצמי'ויזואני הולכת לספור"

  ".ויותר פנויה ללקוחות שלי

  

כמו אצל אסקימואים שמפנים זמן בחורף לסיפור סיפורי , אפשר לראות במפגש סוג של טקס

  .ואפילו כמו וידוי אצל כומר או פסיכולוג, את עצמם לקיץ הבאהצלחה וכישלון ומכינים 
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,  הכוונה בעיקר למישור הרגשי ובצורך להתנקות מרגשות'התנקות'בתפוקה זו שאנו מכנות 

פונקציה זו חשובה בתפקיד הייעוץ כיוון שהיועץ נדרש . דילמות אישיותמחששות ומ, טרדותמ

  .  חששות ודילמות של לקוחותיו, טרדות, רגשותרגשית ללקוחות ולהכיל מבחינה להיות פנוי 

  : רת מרואיינתספמכך 

לשחרר קצת , שהו שבאמת אתך ומקשיבילדבר עם מ, היכולת לשפוך את הלב בלי חסמים"

 זה שעה וחצי נטו ן'סופרוויז ה...מה בשבילךילקבל את הב, ממערכת הלחצים שבה את נמצאת

מקרים לטובת הדינמיקה הקבוצתית ,  הקבוצהקבוצת הדרכה זה יותר הסיפור שלך בתוך, לך

לא צריכה , לא בתחרות עם אף אחד, פעם אחת היועצת יכולה שיתמקדו בה, במקום הפוך

  ".בשבילךכל המשאבים מוקצים . במובן הזה זה דומה לטיפול, להקשיב

  

 ליועצים פרילנסרים שעובדים(כגון הקניית תחושת שייכות תפוקות אחרות אפשר לדבר גם על 

שהיועץ הזוטר נמצא בשלב כהערכה של יועץ בכיר , למשל( הסמכה לא פורמלית ;)לבדם

 דאגה הדדית ואינטימיות שמתרחבים מעבר ,)friendship (ידידות ;)מתקדם יותר בקריירה

  6.שיתוף בחוויות מחוץ לסביבת העבודהו ;יומיות-םלדרישות של מטלות יו

  

ן 'בספרות המקצועית על סופרוויז. 'ן'יך סופרוויזלמה צר'בחלק זה במאמר ענינו על השאלה 

ן 'על פונקציות או על תפקיד הסופרוויז, על סגנונות, בייעוץ יש כמה מחקרים שמדברים על גישות

  . בדומה לבחינה הנוכחית של תפוקותיו

 כהתנהגויות של סופרווייזורים בבסיס של כל סגנונות תמיכה והכוונהקו של מחקרים זיהה 

בתמיכה הכוונה להתנהגויות שמראות אמפתיה ובונות עם הסופרווייזי מערכת . ן'זהסופרווי

 מנחות או מאתגרות את הסופרווייזי, הכוונה להתנהגויות ששואלות. יחסים מבינה ואוהדת

]2003 Hart & Nance .[  

ת ן ולחוללות עצמי'ן קשור לשביעות רצון מהסופרוויז'במחקר כמותי שבדק איזה סגנון סופרוויז

 נמצא -ן מחבר פקולטה או דוקטורנט 'גבוהה אצל תלמידי תואר שני בייעוץ שקיבלו סופרוויז

ן כמשביע רצון יותר כאשר הסופרווייזור יצר סביבה תומכת 'שסופרוויזים דירגו  את הסופרוויז

  ].Fernando & Hulse-Killacky2005 [ אוהדת ומטפלת, ומערכת יחסים מבינה

                                                 

 ומהראיונות , הכותבות,ן בינינו'ויזוארנו מתבססות על הבנות שלנו מהסופרישתתפוקות  ה6

, למשל.  וייתכן שהדבר השפיע על המיפוי,ל" יועצים בצה הראיונות נערכו עםרוב. שערכנו

ל זמינה הרבה יותר וייתכן שמקומה של "העזרה הקונקרטית במסגרת ממוסדת כמו צה

 .ן של יועצים פרילנסרים חשובה יותר'ויזופונקציה זו במערכת סופרו
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Hart & Nance ] 2003[ ערכו מחקר שבחן ארבעה סגנונות ייעוץ על פי מודל המשתמש 

; תמיכה והכוונה גבוהות: ארבעת הסגנונות. ן'והכוונה לתאר את תהליך הסופרוויז, בתמיכה

נמצא כי . תמיכה והכוונה נמוכות; הכוונה גבוהה ותמיכה נמוכה; תמיכה גבוהה הכוונה נמוכה

תוצאות . ן ונמצא כי לתמיכה חשיבות רבה'ן הסופרוויזן הסכימו על סגנו'מקבלי ונותני סופרוויז

ן מעריכים את התמיכה ואת החשיפה של הרגשות יותר 'המחקר מרמזות שמקבלי הסופרוויז

 . משציינו זאת בעבר

  

; )תומך, אפשר לבטוח בו,  חברותי-אטרקטיבי : ן'מחקר אחר בחן סגנונות סופרוויז

נמצא שסגנון .  מובנה ומעריך- מכוון משימה ; קטיביאינטואטיבי ורפל,  משקיע-אינטרפרסונלי 

סגנון של רגישות אינטרפרסונלית ניבא הכי הרבה שביעות . ן השפיע על שביעות הרצון'הסופרוויז

רק סגנון מכוון משימה ניבא את החוללות העצמית , לעומת זאת. ן'רצון של מקבל הסופרוויז

-Fernando & Hulse[ון תפוקות משלו לכל סגנ, כלומר. ן'הנתפסת של מקבל הסופרוויז

Killacky2005.[  

 . התייחסנו להכוונה באמצעות זווית נוספת ולתמיכה באישור והערכה, למעשה

  

   מסגרת  גורמי .2
  

 לתכנים ים נוגעאינם ש,הסופרווייזור לסופרווייזי חלק ממערכת היחסים בין רוקמי המסגרת הינם

למשתנים מבניים , למיקומה, ייזי אלא לאופן העבודה ולאופי של הסופרווייזור או הסופרוועצמם

חוקרים גורסים כי למשתנים המבניים בהדרכה ההשפעה החזקה ביותר על עיצוב היחסים . ועוד

טוען שצריכה להתקיים ] 1988[ברמן ]. 88 אצל ברזניק פרידמן Worthington & stern[ואיכותם 

ן 'מי המסגרת מושפעים מתפוקות הסופרוויזגור, כמובן. הלימה בין תוכן ההדרכה לבין צורתה

  . הרצויות וממאפייני הסופרווייזור וכן מהיבטים פרקטיים

  : בדיון בגורמי המסגרת נציין שמונה היבטים

  
  מקום המפגש .1

 נפגשים מקצתם, סופרווייזור של הומהראיונות שערכנו עולה כי רוב היועצים נפגשים במשרד

בחירת מקום המפגש אינה , כאמור .סופרווייזי של ה במשרדרק מעטים נפגשיםבבתי קפה ו

 .שלוהגישות מ ומושפעת מהנחות המוצא והסופרווייזור ל ידי עבדרך כללוהיא מכוונת , מקרית

  

 ומקובלת גישה הבטיפול ידוע:  סופרווייזורמקום העבודה של הבבעסק או  -מפגש במשרד 

אר י תל אביבת קבוצות באוניברסיטת תבקורס הנחיי. נוקשה ובלתי גמיש settingמסורתית של 
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חדרו של הגורם שמירה על קביעות ויציבות באת החשיבות הרבה של  ] 1984[מוטי בן יקר 

, לא כל שכן כיסא, אין להזיז אפילו תמונה אחת, לדבריו. המטפלהוא במקרה שלו ש, המתערב

 ין שלשמו המפגשכל זאת כדי שלא להטריד את המטופל ולהעסיקו בעניינים שאינם מן העני

 -setting  ו זו משקף בדרך כלל גישה מסורתיתסופרווייזורמפגש במשרד של ה. מתקיים

 משרד .משרד מקום טבעי ונוח לפגישותבראו אתם שוחחנו סופרווייזיים ש הרוב. יותר פורמלי

  . הוא אכן מקום שעובדים בו

משרד בבית או במקום  ב-מפגש בבית סופרווייזים רואים ב ה:מדריךמפגש במשרד בבית ה

  . לא מתאיםמקום  , גבולותבירת ש-וכדומה בכניסה נפרדת ,  לכך בקומה נפרדתשהוקצהאחר 

  :שלהלן ה בדוגמךכ

נכנסתי לסלון ופניתי .  בביתהלה הראשונה שלי קיבלה אותי במשרד שסופרווייזוראני זוכרת שה"

, ת הכניסה אליה הביתהלא אהבתי א.  חדר ושירותיםובהה יחידה קטנה יתשמאלה ושם הי

הייתי מעדיפה לפגוש אותה . את בתה או את בעלה,  פגשתי את העוזרתפעמיםל. לחיים שלה

   ".במקום אחר

  .שלא לטובת העניין, בית אינו נתפס כמקום עבודה ולעתים הגבולות אינם נשמרים

ם בתי קפה רבים משמשים למפגשים של מנהלים ואנשי עסקים וגכיום : מפגש בבית קפה

 מניחראות נועז למי שיוצא מגישה אקטיבית ויהמפגש בבית הקפה יכול לה. עוץילמפגשי י

שלא כמשרד , טריטוריה ניטרלית, בית קפה הוא מקום של כולם. שתפקידו לכוון את הלקוח

   . הסופרווייזור או ביתו

 זותזוזה . של התפקיד הרגילסא יהתזוזה הפיזית לבית הקפה מסמלת תזוזה מהכ, לדעתנו

 של שני הצדדים – חדשה נקודת ראותדברים מלהתבונן ב להיות מלווה בנכונות יכולה

בבית הקפה הפגישה . אין כסא מיוחד למדריך, למשל. התבוננות שוויונית יותר, המעורבים

לבית הקפה .  חדר זכוכית שמנתק ומאפשר הסתכלות מרוחקתאומתקיימת במעין בועה 

 ואת האחריםאת תפקידיו גם  המשרד משקף לעומת זאת. ורסופרווייז מגיע כסופרווייזורה

מחוץ ,  מקום ניטרליהואבית הקפה . סופרווייזורמשחקים הוא המגרש של ההמגרש שהעובדה 

  .   למסגרת שבה משחקים בדרך כלל

המרחק הגאוגרפי כש העניין דחוף או אם,  להינתן גם בשיחת טלפוןיכול ן'סופרוויז ה,למעשה

ארו גם י תמרואיינים כמה.  just in time  מקבל את ההדרכהסופרווייזי הבמקרה זה. גדול

  . המקרים כאל
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  1'  מסהטבל

  יתרונות וחסרונות של מקומות מפגש

 חסרונות יתרונות מאפיינים 

   -  משרד

עסק או ה

מקום 

העבודה של 

 סופרווייזורה

  הסביבה הפיזית לא משתנה �

 גדול )(power distance חומרחק הכ �

   יחסית

  מדריךשליטה של ה �

  פורמליות �

  תחושה של יציבות וקביעות �

 וירהומאפשר ללקוח להחליף א �

 נוקשה �

   –משרד 

  בית

 הסופרווייזור

  סביבה קבועה  �

  ח בינוני ומרחק הכ �

  המדריךשליטה של  �

הפרעות מצד ייתכנו  � ביתי �

  י משפחהבנ

 חדירה תיתכן �

לפרטיות ואי שמירת 

 גבולות 

  סביבה פיזית משתנה  � בית קפה

  המגרש של כולם , סביבה ניטרלית �

המפגש דורש יצירת מעין בועה לצורך  �

 התנתקות 

  זריםהמפגש מתקיים בנוכחות  �

 ח קטןומרחק הכ �

 

  לא פורמלי  �

  המגרש ניטרלי  �

של סא יהזדמנות לזוז מהכ �

 תפקידה

 אפשרות לשתות ולאכול  �

וגם , Time outתחושה של       

  .בילוי

   אווירה שנהמ �

מפגש מתאים במקרים של  �

 אמצע הדרך ב, בארץ אחת

 הפרעות ייתכנו �

  .שנובעות מהסביבה

 חוסר ייתכן �

 ותיאינטימ

�   

הדרכה 

  בטלפון

אפשר לגשר על פערים  �  כל אחד בסביבתו  �

 גאוגרפיים

כאן "בצמוד להתעוררות הצורך  �

  "ועכשיו

 

לא ברור איפה הצד  �

חסר כל . השני

,  המידע הלא מילולי

  למשל מבטים
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וכי הם שתוארו היה חשוב למרואיינים שלא יהיו הפרעות בזמן המפגש בכל מקומות המפגש 

  .  קשוב רק אליהםסופרווייזוריחושו שה

  : רואייןכך אמר מ

אין . דלת סגורהבישבנו . היה חשוב לי לראות שיש פניות. מבחינתי במשרד זה היה טוב"

  " .י שהיא קשובה אליחשתי. טלפונים וזה הזמן שלי

   : סיפרמרואיין אחר

  ".סוגרים טלפונים, סוגרים דלת,  כורסאותשתי, במרכז, הייתי בפוקוס"

  

    שינויים במקום המפגש  .2

מפגש תואר כגורם השינוי מקום .  המרואיינים ציינו את הערך הרב של מפגש במקום קבוערוב

   . הארכת השלבים הראשוניםמביא לידישמעכב את העבודה ולמעשה 

  : מתאר זאת אחד המרואייניםכך 

פתאום משהו . לעומת משהו קבוע, לקח יותר זמן להתחיל, שינויי מקום גרם שינוי באנרגיות"

  ".לוקח זמן להתרגל. אחר

אפשר לשמור על מפגש קבוע גם במקומות משתנים . הקביעות מתבטאת לא רק במקום, לדעתנו

   ).באופן העבודה וכדומה, במבנה, בתהליך(

  

  

   תדירות המפגשים .3

מערכות מתאפיינות ה מקצתמעניין היה לגלות כי . שונות ברצף הפגישותן 'יזהסופרוומערכות  

חודש ואחרות בפגישות קבועות לצד תקופות של  אחת בפגישות קבועות אחת לשבועיים עד 

 להתרחש בתקופות של עבודה יכוליםהמרואיינים ציינו כי הנתקים .  מספר חודשיםשאורךנתק 

  . יפות מקצועיתשגרתית חיובית או בתקופות של עי

את לו  ןלא נותן 'הסופרוויזשהסופרווייזי  לחשוב כי תקופות הנתק מבטאות תחושות של אפשר

 קשר לתחושות כלפי בלי (ד בעבודהועומס רב מאשיש או , י קשה מדיהואצפה או שהוא ממה ש

  . )התהליךכלפי  או סופרווייזורה

 היא לתמוך בהתפתחות וגדילה של ורסופרווייזכאשר יוצאים מנקודת הנחה כי האחריות של ה

אפשר לראות את , סופרווייזורולא של הסופרווייזי  אך האחריות לשינוי היא של ה,סופרווייזיה

לעתים תקופות אלו מבטאות את העובדה שהקשר . שליליבמבט תקופות הנתק לאו דווקא 

החוזה . שינוי בחוזהכלומר חל , Just in time בכעין  סופרווייזי מתקיים על פי הצורך של ה

 לעשות סופרווייזורמה שחשוב ל.  ה האינטנסיביות של הפגישותתהשתנאבל , נשמר בבסיסו
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 מפגשים לעתים שעניינולמסד את החוזה החדש  וכך הוא להעלות את הנושא על סדר היום

  . רחוקות יותר

  

  קביעת הפגישות והאחריות לקביעתן  .4

רואים בה תים ע ולהסופרווייזי של יא מהראיונות עולה כי לעתים האחריות לקביעת הפגישות ה

 האחריות של הסופרווייזור . רואים את ההדדיות בחיובהסופרווייזים רוב. אחריות הדדית

פניות , מוטיבציה לקשר, משתקפת גם באי ביטול פגישות ובזמינות שמעבירה מסר של אכפתיות

  . ווייזיורגישות לסופר

  : אחת המרואיינות מספרת

עצם השאלה ? האם נפתח יומנים? מתי הפגישה הבאה שלנו: תמיד בסוף פגישה אני נשאלת"

  ." שהמדריכה רוצה שנמשיך להיפגש, נותנת את התחושה שהפגישות מוחזקות

  

 מי בא אל מי ומי קובע את כללי המשחק  .5

קשור בעיקר לרקע התרבותי התנהלותה הועל  השפעה על מקום הפגישה  בעלגורם מעניין אחר

מדובר על הרמה ). למשל, ם באוסטריהכך ג( בישראל הוא קטן מאוד .Power Distance-הוא ה

  ].Gnnon, 2001[  ובין אנשיםבחברות, שוויון בארגונים-ררכיה או אייישל קבלה אוטומטית של ה

בלונדון  . לעומת ארצות הברית  דן בהבדלים בין מודלים של הדרכה על טיפול  בלונדון ,ברמן

משמעי שבו המודרך מביא להדרכה -ההדרכה היא מסגרת דידקטית מובהקת בעלת מבנה חד

ההקשרים לעולמו הרגשי של המטפל המודרך . שעות טיפול שעליהן כתב בקפידה ומקריא אותן

יסטי מודל ההדרכה המקובל בארץ גמיש הרבה יותר ולפעמים אנרכ. אין להם מקום בהדרכה זו

אולי ההבדל בין . ואפשר לראות את הרציונליות שלו בספרות אמריקנית, יותר מהקיים בלונדון

הבדל תרבותי רחב יותר בין הפורמליות והמעמדיות של החברה , בין השאר, המודלים משקף

מודל ההדרכה . פורמליות של החברה הישראלית ושל החברה האמריקנית-הבריטית לבין הא

שבו ההדרכה נתפסת כרכיב חשוב בגיבוש אישיותו ,  הוא מודל המנטורהדומיננטי בארץ

מ בין השותפים "הטיפולית של איש מקצוע העובד בהכשרה זו ואופי ההדרכה נקבע למעשה במו

  ].  1997ברמן [לקשר 

 אל סופרווייזי בא ה– ן 'סופרוויזב. עניין זה קשור כמובן גם לשאלה מי בא אל מי ולאן

. סופרווייזור אל הלהגיענדרשת הוא  נמצא במרכז  סופרווייזי שהאף, סליקפרדוה ז. סופרווייזורה

 Power Distance-הסופרווייזי בא אל הסופרווייזור והסופרווייזור קובע את כללי המשחק אבל ה

  .קטן לעומת תרבויות אחרות ולעומת יחסים טיפוליים
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 התשלום לסופרווייזור .6

הסופרווייזי צריך להרגיש לדבר . בלי קשר למי משלם למיבהדרכה צריכים להיות יחסי אמון 

ן ממומן מכספו או 'בטוח ומוזמן לדבר על כל מה שהוא רוצה בלי קשר לשאלה אם הסופרוויז

אפשר לתאר מצבים שהסופרווייזי מרגיש שהסופרווייזור מחויב . מכספי הארגון שבו הוא עובד

  . למערכת יותר משהוא מחויב לו

  : אחת הסופרווייזוריותלהלן תיאור של 

יש נקודות ראות שלא הייתי . בהיותי סופרווייזורית חיצונית אני מרגישה טוב שאני לא במערכת"

גם איני מכירה את האנשים ואני יכולה להתייחס להיבט . יכולה להתבונן מהן מתוך המערכת

 אני מרגישה ,אין לי שום חברות ומחויבות בתוך הארגון. משמעותי בעיניי גם אם הוא קטן

  ." אובייקטיבית לגמרי עם הסופרווייזי שלי

  

 הסופרווייזור מהמערכת או מחוצה לה .7

עם ההיסטוריה של  ,כרות קרובה עם סביבת העבודהי מאפשר המתוך המערכתן 'סופרוויז

 במערכת ועם אתגרים ספציפיים דילמות ועם מתחים, עם הצרכים של הלקוחות, הארגון

  .  דברים לעומק תניב עוד תפוקה והבנתההדרכה. מערכת מציבההש

- יועצים מתוך המערכת עשוי להגדיל את הן של'סופרוויז. אינה הכרחיתכרות יהה, אולם לדעתנו

Power Distance .מדעי ההתנהגות  מתוך מערכת סופרווייזורמפגש במשרד של , ל"למשל בצה

 גם עלול המעין זן 'וויזסופר. Power Distance- ומגדיל את הומדגיש את הכובע הנוסף של

עם )  בהווהאובעתיד (ממשקים עוד  להיות ביכול סופרווייזור הכי ,להקשות על יצירת אמון

  .  והיחסים אינם נקיים,הסופרווייזי

  :  שמדגימים את הקושידבריםלהלן 

 לא הייתי אומרת לו כי ,גם אם יש לי התלבטויות. זה לא שם בכלל, החיים האישיים לא נכנסים"

 הואכי , עלות התלבטויות לגבי זהות מקצועיתה אני לא מעיה ל.א נורא מזוהה עם המערכתהו

    ".פוליטיתמבחינה צבוע לעם הזמן גם הפך ו ,נתפס בעייני כדמות צבאית

פחות אלמנטים של שיפוטיות והערכה ,  מבטיחה חיסיון רב יותר לסופרווייזיהעמדה החיצונית

  .שוף לעוד ארגונים ויש לו ניסיון מקצועי רבואפשרות ללמוד מסופרווייזור הח
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  שימוש במידע אישי  .8

ולא , ן הוא יצירת אמון בקרב הסופרווייזי שהקשר נועד למענו'אחד התנאים להצלחת הסופרוויז

  . יהיה שימוש במידע אישי שנחשף בקשר

הנורמות . ערכהן בייעוץ ניתן לצורכי פיתוח בלי אלמנט של ה'סופרוויז, שלא כמו בתחום הקליני

והן מתקיימות , בדיסקרטיות ובמחויבות ללקוח, הפרופסיונלית המקובלות בייעוץ דוגלות באמינות

ן גם בהיבט 'התרבות של המקצוע והנחות היסוד תומכים בקשר הסופרוויז, למעשה. בדרך כלל

צלחת ותרבות זו מקדמת את ה, של עידוד חקירה ומודעות עצמית ולמידה והתפתחות לאורך זמן

  . ן'הסופרוויז

אם שהמדריך מכיר . בפסיכותרפיה ההדרכה היא שלב מובנה בהכשרה ועליה ניתנת גם הערכה

 גובר הפיתוי לדבר -בייחוד אם שניהם שייכים לאותה מסגרת הכשרה , את המטפל של המודרך

 ברמן מתאר מקרה לדוגמה שבו דיאלוג כזה בין מדריכים יוצר דעה קדומה . אתו על המודרך

ומפחית את הסיכוי להיווצרות קשר ייחודי בהדרכה שאינו חוזר על קשרי הדרכה קודמים 

  ]. 1997עמנואל [

  

 הנוקשה הקלסי setting-לעתים ה. אפשר לעשות עבודה טובה במסגרות למיניהן, לסיכום

ל  יכוPower Distance-וכך גם ה. ן בייעוץ ארגוני'ואינו הכרחי בסופרוויז, מועתק מפסיכותרפיה

 ההדגשות על אף.  שמתאים לשני הצדדיםsetting-חשוב למצוא את ה. להיות קטן יותר

שינויים וקצב החיים באים ה.  הנורמה של החיים הארגוניים היא שינוי מתמיד,לקביעות ולרצף

  .הוא יכול וצריך להיות גמיש,  לדעתנו.ן'סופרוויזלידי ביטוי גם בתהליך ה

  

  

   לסופרווייזורמאפייני האישיות החשובים. 3
  

במחקר מעניין וחלוצי על מאפייני אישיות של סופרווייזורים נמצא כי מה שהסופרווייזור הביא 

 [לקשר מבחינת היכולת לקשר והתמיכה החברתית השפיע יותר ממה שהביא הסופרווייזי לקשר 

White & Queener2003[.  

  

ם של משנהו ועבודת ארגז הכלים המקצועי של סופרווייזור אחד שונה מארגז הכלי

התאוריות והכלים שאתם עובדים , הגישות. הסופרווייזורים מתבססת על כמה גישות

לימודי , ניהול, פסיכולוגיה, הסופרווייזורים שאובים מדיסציפלינות ומתחומים כגון סוציולוגיה

חשוב שיהיה . הנדסת אנוש ועוד, משאבי אנוש, פיתוח ארגוני, התנהגות ארגונית, עבודה
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נובע מגישה אחת כגון -הוא יכול להיות עמוק יותר . סופרווייזור ארגז כלים עם נפח מספיקל

אבל העיקר שיהיה עם נפח ; מערב כמה גישות-או אקלקטי יותר ; גשטלט או פסיכואנליטיקה

  .   ועושר

. גורס כי בתחום הטיפולי הערבוב בין המקצועיות ובין האישיות בלתי נמנע] 1997[שפלר 

. בין אישיות המטפל ובין ישותו המקצועית הוא כורח המציאות,  בין הַמֶטִרָיה והפרסונההערבוב

  . אנו מסכימות עם טענה זו גם בתחום הארגוני

נוסף על אלמנטים . בחלק זה נבחן מהי האישיות הדרושה לסופרווייזור טוב בלי קשר לַמֶטִרָיה

  .   פתחותובאישיות נתבונן גם בהיסטוריה של הסופרווייזור ובהת

 -למיניהן תפיסות ממחקרים שבדקו את האפקטיביות של שיטות טיפול שיוצאות מהנחות ו

 ההצלחה תלויה .אחרתמ עדיפה אחתלא מצאו ששיטה  - קוגניטיבית או ביהביוריסטית, דינמית

לאישיות . ן'בסופרוויז גם שהדברים אמוריםנראה לנו . של איש המקצועשיות ובאיכות בעיקר באי

 .תפיסהה או לגיששיש ל כנראה משקל גדול יותר מיכות ישולא

  

   והיכולת להיות שולי צניעותה

כך גם .  שוליאו במקום משני והוא עצמו יהיה , יהיה ממוקד בלקוחסופרווייזורד שהוחשוב מא

  .  סימן שאלה אוסימן קריאהוהשאלה היא אם בסיום משפט הוא מציב , לדבריו בכל הנוגע

קרמפף . י ביטוי בספרות המקצועית על הדרכת יועצים חינוכיים והדרכה בטיפולרעיון זה בא ליד

 טוען כי הדרכה המאופיינת בסמכותיות ומעורבות יתר 7'סימני קריאה למול סימני שאלה'במאמרו 

של המדריך נתפסת בקרב המודרכים כהדרכה המגבילה את עצמאותם ואת האוטונומיה 

מכתיבה לו , ת למודרך לקבל החלטות באופן עצמאיהדרכה כזאת אינה מאפשר. בעבודתם

ולמעשה נוטלת ממנו את האחריות וגורמת לו לחוש חסר ערך וחסר , בנוקשות כיצד עליו לפעול

  ]. 1994קרמפף . [חשיבות

   :סימני שאלה תורמים יותר מסימני קריאהו שציינרוב המרואיינים שאתם שוחחנו 

  ; "מני קריאהצריך הרבה יותר סימני שאלה ופחות סי"

היו מעט מקרים שבהם היא .  מצדההבהרות, שאלות, הפגישות התאפיינו במונולג שלי וסימנים"

 פותח ומומחה, יותר מכילמשהו . וזה מה שהייתי צריכה, אמרה את דעתה גם כשביקשתי

  ." פחות

יוצא מנקודת מוצא של הקבלה בין המדריך למודרך בפסיכותרפיה לבין ] 1991[ירושלמי 

ילד הוא להשאיר את הילד לבד בנוכחות -אחד הצרכים ביחסי אם. נטראקציה בין אם לילדאי

רק אז הילד לומד לגלות את עצמו ולפתח עצמיות אותנטית . שולית ומינימלית של ההורה

                                                 
  מאמר על הדרכה ליועצים חינוכיים7
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כדי ליצור ,  בהקבלה בין התפתחות הילד להתפתחות המודרך. ייחודית ואוטונומיה אמתית

ישית תקינות אצל המודרך חייבים להיות לא מעט רגעים שבהם גדילה והתפתחות מקצועית א

וכל זאת בלי להגיב ולשאול . מאזין ומפגין השתתפות ואמפתיה בדרך שקטה, המדריך שותק

  . ולתבוע התייחסות אליו מן המודרך

סוקר כמה מאמרים של מחברים בתחום הטיפולי הדנים בצורך להשאיר את ] שם[ירושלמי 

הטענות המשותפות הן שיש  הכרח שמדריכים .  חות שולית של המדריךהמודרך לבדו בנוכ

וכך יאפשרו למודרכים לפתח , יימנעו מנקיטת עמדה סמכותית כופה ודומיננטית כלפי המודרכים

העמדה השולית עונה על הצורך בטיפוח . תהליך ההדרכה צריך לשמש זרז לגילוי עצמי. עצמאות

  . כיםהעצמאות ותחושת היכולת של  המודר

תפקיד המדריך לעזור למודרך למצוא בעצמו את משאבי האישיות והמקצוע שיאפשרו לו 

עליו לבחון בעצמו את עמדותיו ולזהות בתוך עצמו היבטים .להתמודד בהצלחה עם הקושי

  . רגשיים וקוגניטיביים שעליו לארגן מחדש ולגבש בצורה טובה יותר

  : למשל. רצוי שתהיה ממקום צנוע ושולי, הגם כשהסופרווייזור מחווה דעה או מציע הצע

ויחד עם זה כאחד שנמצא בחוץ אני יכול , כמו שאתה יודע, אני באמת לא מכיר את המערכת"

ואני , לדמיין לעצמי את המפקד עומד ביום חם על הגבעה ורואה שאף אחד לא בא אתו לשם

  ." שואל את עצמי מה יכול מפקד כזה לקבל מיועץ

  .יות של הסופרווייזור מחזקות את הכוח ואת הידע של הסופרווייזי החיצוניות והשול

  

  גבולות שמירה על 

 איננו חדרכל מה שנמצא מחוץ ל. השולחן והחדרסופרווייזור הם עובד התוכם בש ותהגבול

סופרווייזי יעשה הש לכן המילה האחרונה בקשר למה . יכול לשלוט בהםהסופרווייזורבגבולות ש

  . בלבדלו היא ש–ש עם מה שעולה במפג

 לדעתנו הנאמנות -לארגון ולנועצים , עם כל האחריות למקצוע. פה נכנסת גם שאלת האחריות

ועליו , האחריות של הסופרווייזור היא למה שקורה במפגש. העיקרית צריכה להיות לסופרווייזי

ת האחריות תפיסה אחרת עלולה להפקיע מידי הסופרווייזי א. להיות מכוון לסופרווייזי כלקוח

  .להתמודד עם קשייו

ברמן . דן בהדרכה לטיפול וטוען לנאמנות הדדית של המדריך  למודרך ולמטופל] 1988[ברמן 

מדגיש כי המדריך חש עצמו אחראי במידה מסוימת למצב שבו אינו נוכח ואין לו שליטה ממשית 

  . עליו

מעורבות יתר  מופרווייזיםסאחד הדברים שחזרו על עצמם בראיונות היה אי שביעות רצון של ה

   : להלן כמה דוגמאות. ן'נותני סופרוויזהמלצות קונקרטיות של ומ
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 מגיבה לפני שהשלמתי הייתהלפעמים היא , היו גם פגישות שהתבזבזו כשהיא ניסתה להמליץ"

   ;"את הסיפור

 הייתההיא , הרגשתי שהיא מחנכת אותי. היא המליצה מה נעשה. היא הגדירה מה נעשה"

,  מתחילה ללמד אותי איך לעבודהייתהוהיא , נדבקת לנושא שלא חשוב מבחינתי, ת לינואמ

  ".ים מאודידברים קונקרט

Levensonעל המדריך לדון .  גורס כי לערב טיפול והדרכה  זה כמו לערב את המפה ואת השטח

ולא ליצור מצב שהמודרך הוא רק צינור , מטופל-לא באירוע ספציפי של מטפל, באירועים

  . ולמעשה המטפל הוא המדריך

סופרווייזי ולא באחריות  הם באחריות הל כן וע,ן'סופרוויזגם ב, תמיד תהליכי שינוי קשים

של  אין לה מקום והיא מעידה על צורך בשליטה 'הוראות הפעלה'רשימת . הסופרווייזור

  .על קריאה נכונה של המציאותשהיא מעידה יותר מהסופרוויזור 

  

  וההגבעצמית מודעות 

 הואהחוזה . לסופרווייזי צריך לבוא גם עם מודעות גבוהה לעצמו ולמפגש ועם פניות סופרווייזור

, העמדה השולית. שייכת לסופרויזימה י שהב,סופרווייזיבור הע מעצים ומפתח יהיהשהקשר 

 חייב להיות סופרווייזורה. הצניעות והגבולות מחייבים מודעות עצמית גבוהה של הסופרווייזור

 הסופרווייזור צריך לדעת מתי צרכיו האישיים לא טובים לקשר . עצמו בצדתודע לעצמו ולשים אמ

  . ולהיות ער למגבלותיו

  . מתי שתלטנות או פסיביות מזיקות, אם אני שתלטן או פסיבי, למשל

  :למשל

הייתי , אני הייתי סקרנית איך נגמר הסיפור מהפגישה הקודמת, המודרכת התחילה לספר סיפור"

אבל האנרגיות שלה כבר היו במקום , בסיטואציה דומה וגם ידעתי ששם יש לי הרבה מה לעזור

  ." נזהרתי שלא לענות לצרכים שלי אלא לשלה, אחר

  

  היכולת שלא להיות שיפוטי 

הערכה מתמדת וגישה שיפוטית פוגמות באמון של הסופרוויזי וביכולתו לחשוף את קשייו באופן 

חיזוקים לכך אפשר למצוא אצל כמה . הכוונה להערכה שלילית או חיוביתבשיפוטיות . פתוח וכנה

  :חוקרים

דנות בהערכה של הדרכה בייעוץ חינוכי וטוענות כי ההערכה קיימת כל ] 1994[גולדמן ושסטצקי 

או , הבעות פנים, אישית דרך הנעות ראש- כמו בכל אינטראקציה בין, למעשה, הזמן בהדרכה

 הערכה ובדיקה מתרחש בדרך כלל בצורה מאוד סמויה בתוך מהלך זה של. תנועות גוף
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אצל גולדמן [קדושין . ההדרכה ומוזן מהתרשמויות סובייקטיביות של המודרך ושל המדריך

. מסביר כי הדרישות להערכה נראות סותרת את האתוס של העבודה הטיפולית] 1994ושסטצקי 

ואילו הערכות מטיבן מערבות , פוטיותהשי-מקצועית מדגישה מאוד את אי- האוריינטציה הערכית

מצבו של המודרך מזמין הרבה יותר , ]אצל ירושלמי  [ brightmanעל פי . שיפוט של ביצוע

פגיעות וקושי בהערכה בשל דימויו העצמי המקצועי שעדיין אינו מגובש ובשל התלות הגבוהה 

וק לתמיכת המדריך בשלב שבו המודרך זק, בהערכת המדריך לכישוריו ולאישיותו הטיפולית

  . בקשייו ובהתמודדותו

  

  וניסיון חייםאישיות בוגרת 

שעבר , שמונה והצליח,שפוטר,  צריך להיות אדם שחווה על עצמו הצלחות וכישלונותסופרווייזורה

ההתנסויות . מאוד מדריך טוב לא יכול להיות צעיר.  ומבין שמחותשמבין כאבים, משברים

שלא לכל דבר יש נוחות ולדעת - להרגיש בנוח עם אי ,נוחה לבוא מעמדה בוגרת וניותמאפשר

  .תשובה

שפיגל . כמה חוקרים בתחום הטיפולי מציינים את החשיבות של בגרות וניסיון בקרב מטפלים

  : מונה חמישה גורמים חשובים בגדילה ובהתפתחות של הפסיכותרפיסט] 1991אצל נוימן [

  התנסות בחיי משפחה ובהורות. 1

  ידה בזמן ההתמחות ואיכות ההוראהחווית הלמ. 2

  קריאת ספרות מקצועית וספרות יפה. 3

  ניסיון מצטבר . 4

  למידה מהפציינטים ומהעבודה הפסיכותרפויטית על ההצלחות והכישלונות שלה  . 5

  . רוב הגורמים מתייחסים לבגרות ולניסיון

הניסיון ושהמטפלים מוצא שהכישורים הטיפוליים עולים עם הגיל ו] 1991אצל נוימן [שברון 

  . המנוסים הם אמפתיים יותר ובעלי פוטנציאל גדול יותר לתפקד ביעילות בטיפול

להלן . הגיל והניסיון, מתאר ומדגיש על פי ניסיונו האישי את חשיבות הבגרות] 1991[נוימן 

  : ציטוטים מחוויותיו האישיות

המטפל הבוגר . ק המקצועיההטמעה בין האישיות לבין החל, במהלך השנים מתחזקת האחדות"

ניסיון החיים ותכונות האישיות של המטפל . משתמש בעוד ועוד חלקים של עצמו במהלך הטיפול

בשלב זה של חיי והתפתחותי . מתמזגות עם הניסיון הטיפולי ועם הידע המקצועי שהצטבר

נהייתי הייתי צריך לפקח ולהשגיח פחות על התנהגותי ו, המקצועית חשתי את עצמי נוח יותר

  ."  לרגשות ולמחשבות ואסוציאציות שמתעוררות בי, ערני וקשוב יותר לתחושות

  : ברמן גורס שגיל צעיר פוגם ביכולת
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את אישיותי . על נושאים ובעיות שלא נתקלתי בהם בחיי, הפציינטים שלי דיברו על שלבי חיים"

ום כלשהו כתב מטפל במק. הצעירה וחסרת הניסיון הרגשתי ככלי שאינו מגוון ומשוכלל דיו

ובמחצית השנייה הוא חש או , שהוא צעיר מדיי, ואף נאמר לו, שבמחצית הראשונה של חייו חש

אך הוא איננו יודע , הייתה אולי רק שנה אחת שבה גילו היה מתאים. נאמר לו שהוא מבוגר מדיי

  ."מתי זה היה

  : תב ברמןעוד כו. מעל לגיל הקונקרטי יש משמעות לניסיון החיים ולחוויות

שיהיה ער לכך , סקרן ונועז בחייו האישיים והמקצועיים, טוב למטפל אם ישתדל להיות אדם יוזם"

אני מאמין שמטפל . שניסיון בחיים לטוב ולרע מעשיר אותו כאדם בראש ובראשונה וגם כמטפל

 ,עליו להיות מעורה בחיי הרוח. חייב להתעניין בארץ במה שקורה בתחום הפוליטי והכלכלי

חשוב שידע מה האפנה ומהם הספרים החשובים שיצאו לאור ושיקרא . האמנות והתרבות

  ." אותם

אנו מסכימות כי בגרות וניסיון חיים תורמים ליכולת המקצועית של הסופרווייזור ואף יכולים 

  .להתאים לתכונות אישיות אחרות שנחוצות לו

  

  ן'סופרוויזחוויה משמעותית של 

שהו שבעברו חוויה משמעותית של י צריך להיות מעשיר הסופרווייזורנוסף על ניסיון חיים 

,  את חשיבות היחסיםחוש לאפשרת מן'סופרוויזחוויה משמעותית של . ה או רעהטוב -  ן'סופרוויז

 נמצא בקשר סופרווייזור שבגללו ההמניע אף להיות ועשויה סופרווייזימאפשרת לחוש מה מרגיש 

  .השוואהל דמויות כמה ון'סופרוויז חוויות של כמה יהיו ורסופרווייזלמעשה רצוי של. זהה

  
  

  מפגשנתינה שבאהבה ל

. לשתף ולסייע לאחר,  טוב צריך יכולת לתת לאחריםסופרווייזור.  סוג של נתינהן הוא'סופרוויז

  :  אלה דברי סופרווייזוריות. העזרה לאחרהוא סופרווייזורשל הוהסיפוק העיקרי למעשה התגמול 

 ן'הסופרוויזעיקר .  בנשמתם של יועצים צעיריםסופרווייזורים,  בנשמתםמדריכיםשהם ה יש כאל"

ולכן לא יכולים לא נותנים מהידע שלהם , טובים שלא משחרריםארגוניים יש יועצים . זה נתינה

  ".ים טוביםסופרווייזורלהיות 

יננה מחקרים מאשרים שהתכונה שנראית למטופלים כתכונה החשובה ביותר של המטפל א

התכונה החשובה ביותר לפציינט היא . החכמה או הידע המקצועי, הרגישות, הוותק, הניסיון

ואת זה כנראה אי אפשר לעשות בלי ]. 1991נוימן [ההרגשה שלו שהמטפל מגלה בו עניין 

  .אהבה למפגש
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  גמישות  

את גם הגמישות מתבט. בשיטות ובכל הממדים של מערכת היחסים, setting-מדובר גמישות ב

מהראיונות . ביכולת של הסופרווייזור להשתנות בתוך הקשר לפי צרכים משתנים של הסופרווייזי

ם יהדברים שלהלן מבהיר. קושי של הסופרווייזור להשתנות הוביל לעתים לסיום הקשרלה כי וע

  : את חשיבות הגמישות 

, א כאבים ממקום בוגראלא  להבי, נזקקת,  לא רוצה לבוא כילדה נצרכת...יום אחד גדלתי לי"

השאלה היא אם היא מוכנה לקבל את  . שלא תהיה הפחתה מקצועית בגין הקושי והכאבים

, אם היא יכולה לאפשר לי להיות חזקה. הזהות המקצועית החדשה שלי ולא להתפתות רק לכאב

 כמה אפשרויות :זה מעלה שאלה. למרות הקושי ולאפשר לי להיות חלשה בלי לוותר על העצמה

האם אנחנו מרשים ? האם היא מוכנה לראות את כל הנוצות שלי.  כולות להיות עם אדם אחדי

  " .צבע אחרבלבוא ? לנועצים שלנו להשתנות

אם נשתמש במטפורה . סופרווייזורהיכולת להתמודד עם השינוי תלויה בגמישות מצד ה, לדעתנו

עצמם לצרכים החדשים של  מהירות ההורים מתאימים את ו השאלה היא באיז,של יחסי הורות

, חווים צמיחה שהילדים הלמעשה להורים זה קורה כל הזמן בשלבי. ילדיהם ולשינוי בקשר

השאלה היא עד כמה ההורים ערים לשינויים שחלים אצל ילדיהם ואם הם מצליחים לדבר ו

לשנות ,  לצאת מעמדה הורית מסוימת, יכול לגלות גמישותסופרווייזורהאם ה .ממקום אחר

 אינן סופרווייזיוהסופרווייזור אבל צריך גם לזכור שנקודות המבט של ה,  כן,לדעתנו? זיציהפו

דיאלוג כזה יבחן בגילוי לב מה התקבל עד היום ומה . זהות ולכן נדרש דיאלוג גם בנושא זה

  . הצרכים בהווה

חוות מודל לסיים את הקשר עקב רצונו לעשוי לרצות  סופרווייזי וה,ם גם גמישות לא תספיקילעת

 יכולה להופיע – ובמיוחד אם יזמות והתחדשות היא רכיב באישיות, סופרווייזוראצל ה. אחר

יכול גם להופיע . פחות  וזה כבר מעניין,כרגע צריך תחזוקה, נעשתהכבר תחושה שרוב העבודה 

, ן 'סופרוויזאם נחזור לשם . רצון להכיר אנשים חדשים או לראות את הגוזל עוזב את הקן

  .ייזיומעט יותר למעלה מהסופרו ר עדיין צריך להיות סוֶּפופרווייזורסה

  

  היכולת לשמוע ולספר סיפורים

להכיר , היכולת להקשיב לסיפורים: אחת התכונות החשובות של הסופרווייזור היא אהבת הסיפור

. לראות את הכישלונות ואת הניצחונות, להבין את האסטרטגיות, את הדמויות, את הגיבורים

כונה חשובה לא פחות היא לדעת לספר סיפור או לחלץ סיפורים מתוך הסיפורים שמספר ת

אילו היינו מביאים לכאן את המנהלת ואומרים לה : "שאלה מעניינת יכולה להיות. הסופרווייזי
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איך היא הייתה ? איך היא הייתה מתחילה אותו, לעלות על הבימה ולספר את סיפור המעשה

שאלה אחרת יכולה להיות אם יכול להיות "  ?לדעתה, בורה של הסיפורמי הגי? מסיימת אותו

  . לסיפור שאת מביאה סוף אחר

  

  הכשרה 

ן כמקצוע בזכות עצמו עם גוף ידע 'העניין בהכשרת סופרווייזורים החל עם ההכרה בסופרוויז

בדרך . ן'בעבר ליועצים רבים לא הייתה הכשרה זמינה לתפקיד הסופרוויז. ומיומנויות ייחודיות

   On job trainingן באה עם קידום ולמידת'כלל המטלה של סופרוויז

ן 'נשאלת גם השאלה אם העוסקים בסופרוויז. ן האישית'מתוך התבססות על חוויית הסופרוויז

  . כיום ההכשרה נתפסת כהכרח ופחות כמותרות.  בלי הכשרה פורמלית נוהגים באופן אתי

לספק בסיס ידע תאורטי : המתמקדות במטרות כגוןלמעשה פותחו תכניות הכשרה שונות 

לעשות אינטגרציה של ; לפתח ולתקף את המיומנויות של הסופרווייזור; ן'רלוונטי לסופרוויז

להמשיג ולהודיע על זהות מקצועית של , לפתח; ן'תאוריה ומיומנויות בסגנון של הסופרוויז

  . הסופרווייזור

ייזור הן את הסופרווייזיים מתוך ההנחה שמקבלי יש גם תכניות שמכשירות הן את הסופרוו

. ן הנם לומדים שמנהלים את עצמם ועליהם להבין טוב יותר את הצרכים של עצמם'הסופרוויז

 McMahon[מחקר שבוחן את השפעת התכניות מראה כי להכשרה השפעה חיובית ארוכת טווח 

& Simons 2004 .[ 

  

  היכולת ליצור קשר ולקיימו

] White & Queener 2003 [ גורסים שעד היום אין מחקר שבדק מאפייני אישיות של סופרווייזור

הכותבים טוענים שברית העבודה עם . ן חלוצי בתחום'מחקרם על אישיות הסופרוויז. וסופרווייזי

ומכאן החשיבות הרבה של , הסופרווייזור מנבאת את ברית העבודה של הסופרווייזי עם לקוחותיו

מה שמשפיע על יכולת הסופרווייזור לבנות ברית עבודה טובה , לטענתם. ן'וויזלמידת יחסי הסופר

והיכולת לאספקה ) adult attachments(עם הסופרוויזי זו היכולת להתקשרות בריאה ובוגרת 

  )Attachment( על פי התאוריה של ההתקשרות  ). Social provisions(של תמיכה חברתית 

בהתבסס על ניסיונות . י מוקדם בחייו ישפיע על קשריו בעתידהקשר של ילד עם המטפל העיקר

 adultמחקרים עכשוויים על . ילדות מוקדמים אנשים שונים מפתחים דפוסים שונים של קשר

attachments  ביטחון זה -קשר של ביטחון או אי, גורסים שהרעיון הבסיסי הוא מידת הביטחון

  .  היכולת לבטוח- בע קשר עם לקוח מה שמבחין את הקשר בכל גיל וזה גם מה שקו
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מי . רשת זו מאפשרת ליחיד להתמודד עם לחץ. המשתנה האחר הוא איכות הרשת החברתית

במחקר שבחן . שיש לו ביטחון בקשר ורשת חברתית איכותית יש לו יותר סיכוי לקשר ייעוצי בריא

מצא קשר מובהק בין ן תופסים את ברית העבודה המשותפת נ'איך מקבלים ונותנים של סופרוויז

  . משתנים אלו לבין תפיסה חיובית של הקשר

  

  היכולת להיפרד

, לא למשוך לפגישות מרובות מדיי, תכונה חשובה אצל הסופרווייזור היא היכולת להיפרד בזמן

פעמים רבות אפשר לראות התנגדות לשינוי זה ולפרידה גם אצל . וגם לא לחדול לפניי הזמן

   .הסופרווייזור

  

  
  ם סיכו

  : ן בארבע תפוקותיו העיקריות'מצאנו שחשיבותו של תהליך הסופרוויז

הסיפור . ההזדמנות להסתכל מחדש במתרחש מנקודת מבטו של הסופרווייזי .1

ומתוך , אישית-רמה תוך, אישית-רמה הבין, ארגון/יכול להיבחן ברמות קבוצה

  . הסתכלות רחבה על תחומי החיים של הפרט

ן מספק הזדמנות לעסוק בתכנים 'הסופרוויז: אליזציהגיבוש זהות אישית וסוצי .2

 שאלות העוסקות חזרו על עצמם  בראיונותולכן , שהם מעניינו של הסופרווייזי

, בחירת קריירהב, התמקמות בארגוןב, הות מקצועיתבז, תפיסות תפקידב

 חלק מתהליך הסוציאליזציה מתרחש .יחסים עם מנהליםביחסים עם עמיתים וב

 .לינגבאמצעות מוד

, חיזוקים) ואכן מקבלים( ן'סופרוויזינים מצפים לקבל ביאוהמר: הערכה ואישור .3

 .הגברת הביטחון המקצועי ותחושה של העצמה, תמיכה

  .תחושת התנקות המאפשרת לחזור ולהמשיך בעבודה .4

   

ן ומצאנו כי יש משמעות רבה והם 'דנו בגורמי המסגרת המקדמים את הצלחת הסופרוויז

  .הליך וקובעים את איכותומכתיבים את הת

שתדירות המפגשים יכולה , תגובות המרואיינים למדנו שרצוי שמקום המפגש יהיה קבועמ

וכן חשוב שיהיו ,  בדרך כלל כאחריות הדדית נתפסת שהאחריות לקביעת המועדים, להשתנות

בודה חשוב ביותר שייווצרו ברית ע. הדדיות ושוויון מסוים בין השניים בקביעת כללי המשחק

. שלא כבמודל הטיפולי, וכן דרושה גמישות רבה, אלה הם תנאים הכרחיים. טובה ואמון הדדי

  .מדגיש ומחייב גמישות זו) נסיעות ושוטטויות(טבע העבודה של היועץ הארגוני 
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 :דנו במאפייני האישיות הנחוצים לסופרווייזור ומצאנו שאלה הם

מודעות עצמית ; ת היכולת להפעיל את הסופרווייזישמירה על גבולו; צניעות ויכולת להיות שולי

חוויה התנסות עצמית ב; וניסיון חייםאישיות בוגרת ; יכולת שלא להיות שיפוטי; גבוהה

יכולת ; גמישות והתאמה עצמית; אהבת הנתינה והרצון להעניק; ן'סופרוויזמשמעותית של 

  .  יכולת להיפרד בזמן הנכון; יכולת ליצור קשר בריא; הכשרה מתאימה; לשמוע ולספר סיפור

  

ן תועלת ותפוקות ייחודיות 'לסופרוויז. ן מקום חשוב וייחודי בהכשרת יועצים'לתהליך הסופרוויז

התמונה . התורה שבעל פה אינה ניתנת ללימוד סדור בכיתה. שאין להשיגן במסגרת אחרת

, הן לנותניוקבליו מהן ל חוויה משמעותית ביותר הוא ן'סופרוויזהתנו היא שהמצטיירת בעבוד

  .  חוויה חיוביתהואוברוב המקרים 

ואנו מקוות כי עוד מחקרים יתפרסמו , ן בייעוץ ארגוני'עד עתה נכתבו מעט מחקרים על סופרוויז

  . בעקבות מאמר זה
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 -ן 'על הסּוֶּפר ועל הִויֶז"):Supervision(ן 'בנושא סּוֶּפרִויֶז את המאמר, קראתי בעיון רב

משום שהוא כתוב בצורה , "ן בייעוץ ארגוני ומימושן'התפוקות העיקריות מיחסי סופרוויז

קריטי בהתפתחותו , שהינו לדעתי, ין'על נושא הסופרוויז, מעניינת וכולל עדויות אישיות

  .עית של כל יועץ ארגוניהמקצו

  

ל "יוצא דופן הינו צה. משתמשים בכלי מקצועי ואישי זה בכלל, מעטים מאד בינינו, יחד עם זאת

לפחות בחיל הים מנסיוני האישי (השכיל לאפשר ליועצים ארגוניים , שכבר לפני כעשרים שנה

 .שיתלקבל שרות מקצועי זה כחלק מתהליך התפתחותם המקצועית והאי) כסופרוייזר

למדתי ויכולתי להשוות בין פעילותי בנושא לתחושות ולדיעות המועלות על ידי המונחים 

א הכירה בחשיבות הנושא ולאור הצלחת הקורס "הנושא הנו רלוונטי גם משום שאיפ......בתהליך

  . ני לסופרוייזריםהמחזור הש מתנהל ,בימים אלה ,הקודם

  .משאיר את הבמה משלב זה לשתי הכותבות

  ,ותגובות לחצו כאן לקריאה

   שוקי כץ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2 

   -ן'יֶזר ועל הִוֶּפעל הסּו "(Supervision)ן 'סּוֶּפרִויֶז

  ן ' סופרוויזיחסימ תפוקות העיקריותה

  "ומימושן בייעוץ ארגוני 

  

  חי-ורד וינוקור ואתי בן זיו: מאת

  
  2007 ראוקטוב

  

מלמדת באוניברסיטת , א לשעבר"ר איפ"יו', ן מיל"רס,  יועצת ארגונית-אתי בן זיו •

  חיפה ובמכללה למנהל

  ר פיקוד העורף "ד פא"רמ, ן"רס,  יועצת ארגונית-חי -ורד וינוקור •

  

  

 מערכת ומה שלהרעיון לכתיבת המאמר נולד בסי. בייעוץ ארגונין 'ויזוהמאמר עוסק בסופר

כי השיחה באותו יום ,  נראה שהיה קשה לנו לסיים את הקשר. הכותבות,נינו בין'סופרוויז

  :התנהלה בערך כך

  .ממש לא בא לי לסיים וממש מוזר לי שאנחנו נפרדות,  כמה מעניינת הדרך שעברנו יחד-

 .  והפעם מזווית של סיכום, נסתכל במה שהיה ואיך היה... אולי נוכל להמשיך קצת אחרת...  אמ-

  

משיחות ומראיונות , ן והדרכה' למאמר זה נלקחו מספרות מקצועית בנושא סופרוויזהחומרים

  .וכן מהחוויות שלנו, שלנו עם מדריכים ומודרכים
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  הקדמה

  בואו נדבר על זה -ן 'סופרוויז

  

מומחים של  כוונתנו להדרכה מעשית ן'סופרוויזב.  בקרב יועציםן'סופרוויזהמאמר עוסק ב

  1.מדריך ומודרךמיים של במפגשים אינטי

ראיונות על , ן'סופרוויזמבוססות על חשיבה משותפת בעקבות מערכת הבמאמר זה  השגותינו

, ספרות מקצועית בנושא הדרכה אישית בטיפול על ו2ן'סופרוויזמקבלי עם  ון'סופרוויזעם נותני 

רובם מחקרים , נין בייעוץ ארגו'מעטים החומרים העוסקים בסופרוויז. הוראה ועבודה סוציאלית

  . ן הניתן לסטודנטים במסגרת פרקטיקום'כמותיים על סופרוויז

  

גורמי המסגרת המקדמים את הצלחת ; ן'למה צריך סופרוויז: ביקשנו לדון בשלוש סוגיות

  . מאפייני האישיות הנדרשים לסופרווייזור; ן'הסופרוויז

, שנייה מצאנו רק מעט חומרבסוגיה ה, בסוגיה הראשונה מצאנו חומר רב בספרות המקצועית

  .בסוגיה השלישית לא מצאנו חומר

נקודות ראות : עיקריות שהתהליך מספקבדיון בסוגיה הראשונה עסקנו בארבע התפוקות ה

אחר . התנקות; אישור והערכה; סוציאליזציה וגיבוש זהות מקצועית  באמצעות מודלינג; חדשות

; מקום המפגש: וקות ודנו בעניינים האלהכך בחנו מהם תנאי המסגרת שמסייעים בהשגת התפ

קביעת כללי ; קביעת הפגישות והאחריות לקביעתן; תדירות המפגשים; שינויים במקום המפגש

לבסוף דנו . שימוש במידע אישי; מאין בא המדריך; התשלום למדריך;  מי בא אל מי– המשחק

מודעות עצמית ; רה על גבולותשמי; צניעות ויכולת להיות שולי: בתכונות הנחוצות לסופרווייזור

הסופרווייזור יהיה מי שחווה ; אישיות בוגרת וניסיון חיים; יכולת שלא להיות שיפוטי; גבוהה

; בעל הכשרה מקיפה; בעל יכולת לספר סיפורים; גמיש; אוהב את המפגשים; ן'בעצמו סופרוויז

  . בעל יכולת להיפרד

  

  הגדרה 

בדרך כלל בקשר לניהול קו או לתהליך , וח או השגחהן היא פיק'ההגדרה המילונית לסופרוויז

]. 2005ראו סקירת ספרות אימון [התמחות או רישוי מחויב מבחינה מקצועית או מבחינה חוקית 

  . ן'אולם נראה שהגדרה זו אינה ממצה את מערכת היחסים בסופרוויז

                                                 
עושה לפיתוחו תהליך שבו איש מקצוע ותיק ה הואן הנפוץ 'ויזוהסופר. בחרנו בהגדרה רחבה 1
 .ר יותר יועץ צעי שלמקצועיה
נותני ראיונות עם ל ושלושה "ן במערכים בצה'יזוערכנו שבעה ראיונות עם מקבלי סופרו  לשם כך2

דרך ן שב'יזושיח של מקבלי סופרואת ההשתדלנו להביא בעיקר . ל"צהל ומחוץ ל"צהבן 'ויזוסופר
  .ף נחשאינו כלל
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 יבהיר את מערכת –' ויזן'ו' סוֶּפר' –אולי דווקא הפירוק של המושג לשתי המילים המרכיבות אותו 

ומה , שאלנו במה מתבוננים. 'וויזן'ומהו ה' סוֶּפר'לפיכך שאלנו במה הסופרווייזור הוא . היחסים

  .  הסופרווייזור מראה לסופרווייזי נוסף על מה שהוא יכול לראות בעצמו

. 'הדרכה'כשמנסים למצוא הגדרה שממצה את המתרחש במערכת היחסים מגיעים למושג 

מתאים ' הדרכה'גורסת כי השם העברי ] 1994[קרון . ם בו בספרות המקצועית הכתובהמשתמשי

". ניהול בדרך נכונה, הוראת דרך: "לפי מילון אבן שושן' הדרכה'פירושה של . להגדרת התהליך

  . במסע בדרך שהמדריך מורה עליה, מדובר אפוא בתהליך

. 2; )יעוץ ארגוני ממוקדת בנועציםובי (במטופלהדרכה הממוקדת . 1: יש כמה שיטות להדרכה

 המתרחש בין המדריך בתהליךהדרכה הממוקדת . 3; )היועץ (במודרךהדרכה הממוקדת 

  3.למודרך

בעבודה . ולכן מרובות ההגדרות, שיטות וכלים רבים ומגוונים להדרכה אישית, גישות, יש מודלים

 במפגשים אינטימיים של  מומחיםשלקבלת הדרכה ותמיכה מעשית : "זו בחרנו בהגדרה הרחבה

  ". מדריך ומודרך

 -ן 'ן בייעוץ ארגוני נשתמש במושג סופרוויז'בהתאם להמשגה בספרות המקצועית על הסופרוויז

  . 'סופרווייזי'ן נכנה 'ואת מקבל הסופרוויז' סופרווייזור'ן ' נכנה את נותן הסופרוויז4.'הדרכה'ולא ב

  

  חשיבות המאמר

אנו טוענות . אבל אפשר ללמוד ממנו גם על ייעוץ למנהלים, ליועציםן 'המאמר עוסק בסופרוויז. א

ן דומה במהותה לעבודה הנעשית בפגישות ייעוץ אישי 'כי העבודה הנעשית בפגישות סופרוויז

גם יועצים וגם מנהלים חיים . וכי הכלים והתאוריות שמשתמשים בהם דומים גם הם, למנהלים

  . והדבר מגביר את העיסוק באותם התכנים,באותה הסביבה, בתוך העולם הארגוני

והבנת התפוקות עשויה , ן בהכשרה מקצועית של יועצים'לא תמיד ברור מקומו של הסופרוויז. ב

  . לשפוך אור על סוגיה זו

ן בייעוץ מתבססים על מחקרים  כמותיים במדגמים של 'רוב המאמרים העוסקים בסופרוויז. ג

בדרך כלל יועצים הלומדים לתואר שני ומקבלים , באקדמיהמודרכים שעדיין לומדים את המקצוע 

                                                 
 להיראותדרך עלולה  במותהדרכה הממוקד. 1990אקשטיין וולרשטיין אצל רובינשטיין ראו  3

,  בבעיותמתמקדהטיפול . המטפללוגיה של  המודרך ו פוטנציאל להדגשת הפתהיש בכי  ,מסוכנת

 של התפתחות וצמיחה ולכן  ממקומותועולהבנועץ המתמקד  ייעוץ זאת לעומת. מצוקותבהפרעות וב

   .בעייתי פחות

 
על אנו נדבר גם  -הדרכה  על בוטיפול ומדובר הבנושא מקצועית  מספרות באהחומר כאשר  4

  .ן'ויזוהדרכה ולא סופר
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המאמר ייחודי במתודולוגיה . ן מחברי אקדמיה או מדוקטורנטים על הפרקטיקום שלהם'סופרוויז

  .ן ליועצים בעלי ניסיון מקצועי'האיכותנית שלו ובמבט על מערכות סופרוויז

  

   ן'למה צריך סופרוויז .1
  

למענו שן 'במקבל הסופרוויזאנו מסתכלות , ן'יך הסופרוויזתפוקות של תהל הבוחנות אתכשאנו 

 לא ו זשאלהאך , סופרווייזור לתהיחסים מספקמערכת מעניין לא פחות לבחון מה . תהליךהנועד 

  .כאןידון ת

  5. של התהליךהעיקריותהתפוקות ארבע נדון ב

  

 נקודות ראות חדשות .1

ן 'הסופרוויז. חקירה משותפת ולנסותהתל, חשיבהל, משמש זירה להתבוננותן 'מפגש הסופרוויז

 לא מדובר רקן כי ציישוב לח .מרחב דיסקרטי לטיפול בדילמות  אישיות ומקצועיותמספק 

נקודת הראות החדשה . חבר טוב יכול למלאאפשרות שגם , בחוויהאחר אפשרות לשתף ב

, תפקידהתפיסת :  על עצמם בראיונותמדובר בתכנים שחוזרים. מתקבלת מתוך העיסוק בתכנים

  . יחסים עם עמיתים ויחסים עם מנהלים, בחירת קריירה,  בארגוןמציאת מקום, מקצועיתהזהות ה

כדי להשיג . נקודות הראות החדשות יכולות לעלות באמצעות הסתכלות בשלוש רמות של עבודה

תפוקה מיטבית ונקודות ראות חדשות כל אחת מהרמות יכולה ללמד אותנו על רמות אחרות 

  . כל רמה במערכת משפיעה על הרמה האחרת.  השפעה הדדית כמו בכלים שלוביםולהשפיע

  

   :הארגון של הארגון סופרווייזורים רבים התמקדו במתרחש בתוך ברמת הקבוצה או המערכת

 זה עזר לי להבין התנהגות .מה הארגון צריך, מה מייחד אותו, דיברנו על מה עובר על הארגון"

  תמיד קיבלתי  זווית מרעננת וחדשה שלא , יחסים בין אנשיםמערכות, של בעלי תפקידים

  ".רה לי דבריםבהיחשבתי עליה וה

יחסי דיאדה בין :  עוסקים במה שקורה ביחסים של הסופרווייזי עם אחריםאישית-ברמה הבין

  . יחסו של הסופרווייזי לנפשות הפועלות בארגון; סופרווייזי לסופרווייזור

  . הסופרווייזי בתחושות ובמאפיינים פנימיים של  עוסקיםאישית-ברמה התוך

  

  הסתכלות ומבט רחב 
                                                 

על ן ו'יזומערכת הסופרוב מבוססות בעיקר על ניסיוננו ומתוארות כאןהתפוקות שמיפינו  5

   .  הראיונות שערכנו

 



 6 

שיתוף . כדי לקבל נקודת ראות חדשה נדרש לעתים מבט גם בסֶפרות נוספות על חיי העבודה

לדעת ", "להתחבר"הסופרווייזור צריך .  בנעשה בעולמות אחרים הם הכרחבמידע והתעדכנות

צטרך לצאת י שוהודיעו ל?  חולהואימא של? שתו בהיריוןא? ןמתחתסופרווייזי האם ה: "מה קורה

הידיעה על . חשיבות רבההסופרווייזי יש להתעניינות אישית מעין זו במצבו של . ועוד? לקורס

  .מאפשרת לראות את השלםהאישיים מה שקורה בחיים 

  : כאלה של סופרווייזייםת ולהלן דוגמאות לחווי

 בלי הבנה של הדברים .פרתי לה על דברים אישיים מאודסי,  שותפה גם בפן האישיהייתההיא "

  ." א הראתה לי הקשרים שלא הייתי רואה לבדהי, האישיים אי אפשר להבין את המקום שלי

   ".ם לא סתם היועצתוג, עבדנו על רינה היועצת ולא סתם רינה"

ש אם המודרך התגר.  מביא דוגמה המלמדת על חשיבות הקשר לחיים האישיים1997ברמן 

למדריך במקרה . זה נתון רלוונטי ביותר בטיפול באדם שיש לו קשיים בחיי הנישואים, לאחרונה

אך עזרה בהתמודדות עם , זה אין כל יומרה לעזור בפתרון בעיותיו של המודרך ביחסיו עם נשים

ההבנה , כלומר. הזדהויות הנוצרות אולי כלפי המטופל היא בהחלט בתחום האחריות בהדרכה

ת החיים הפרטיים על העבודה המקצועית של הסופרווייזי חשובה ביותר גם אם של השפע

אין להפריד את , להערכתנו. ן לא תשפיע ישירות על שינוי בחיים האישיים'עבודת הסופרוויז

ופעמים רבות הגבולות , ממנה ומושפעים  על העבודה החיים האישיים משפיעים.החיים הפרטיים

  . "ל בביתומשאירים הכ"לא גם הסופרווייזור סופרווייזי והגם . חדירים

מאחר שברורה . רגשיים או פיזיים, קוגניטיבייםתכנים  התכנים שהסופרווייזי מביא הם, יתרה מזו

  ומתלבטיםקציניםחמישים  יש צורך להעביר שאלון ל,הלדוגמ( התכנים הקוגניטיביים מהות

רגשות חיוביים או שליליים של (הרגשיים התכנים ו, )או אחרזה  התזמון של מהלך בדבר

תופעות גופניות מודעות מדובר ב. 'תכנים פיזיים' לכנות אפשר חשוב להתמקד במה ש-) המודרך

תופעות לא מודעות כגון חזרה על אותה מילה פעמים וב ;צחוק ועוד, מבט מופנה, כגון כאב ראש

כל אלה יכולים . רעש, קור, חום כגון תופעות בסביבהב ו;התנדנדות ועוד, עינייםתזוזת , רבות

. סופרווייזור היא על הםהאחריות לזיהויו, המוצע התכנים מה ולהיות חלק מתפריטילעלות על הב

שתף את  ז י וא,קשיב ושמעה, שהתבונן וראהלאחר  יעלה אותם סופרווייזור הלעתים

כל פעם ב ך מחייהאני רואה שאת ":הסופרווייזור יכול להגיד למודרך משפט כגון. הסופרווייזי

מי , במיליםמעלה את הדברים הוא ש סופרווייזור שהואף על פי  ." נזכר במה שהיההשאת

מושהה עד לרגע של הבשלה והתאמה  לעתים תוכן מסוג כזה. שהביא אותם למפגש הוא הלקוח

  .  במפגששעולהאחר לתוכן מילולי 
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התפריט של בחור את  לסופרווייזור ההבהן ניסש תיארו פגישות ן'מקבלי הסופרוויזחלק מ

ניסיונות את ה. מפגישות קודמותשל הסופרווייזור הבנות ה בדרך כלל לפי, התכנים בעבורם

  : אלה כפי שמשתקף למשל בדברים ה,באופן שליליסופרווייזיים  חוו ההאלה

.  תחושה שזה לא ענה על הצורךהייתה אבל ,התעסקנו בנושאים. הוא היה מציע לבחור נושאים"

לא הבנתי מה הוא רוצה ממני ואחרי הפגישה שכחתי לגמרי ,  ציר אחד ואני על אחרלהיה עהוא 

 לרמה ,הוא לקח את זה למקום גבוה, כשרציתי לדבר על דברים שמעסיקים אותי. על מה דיברנו

  ." ולא למה שרציתי לדבר,מערכתית

ולדעתנו , ת שכיחהיה פחו) מודל לאבחון, הלמשל בניית סדנ (ים מקצועייםקונקרטיתכנים סיוע ב

במקרים שסיוע . לא נותן מענה לצורכי הסופרווייזיים ומחמיץ את הפוטנציאל שבמערכת היחסים

התפוקה שמצופה מהיחסים אינה . נתפסה מערכת היחסים כתורמת פחות, מעין זה היה במרכז

הספרן או את ,  מחליף את המידעןאינו סופרווייזורה. תאוריה שאפשר לקרוא בספר חדש

  . האפסנאיאת  –דיל להב

 וארגז הכלים שהוא מביא באממנה שגישה כל אחד וה ,הסופרווייזורים שונות זו מזו שלת ושיט

 הסתכלות ;הזמנה להאט ולהתפלש עם הנושא:  יכולות להיות אלהדרכי העבודה. אתו

 ;ומה מבולבלסופרווייזי  בחינה משותפת של מה ברור ל; שימוש במטפורות;עובדותבקוגניטיבית 

התוצאה החשובה ביותר .  שימוש בכאן ועכשיו; בחינת רווח והפסד;קטביםבקצוות ובהסתכלות 

 בעקבות ההתבוננות והחשיבה סופרווייזישמשהו אכן השתנה במודעות ה היא הידיעה

  . המשותפת

 מודלינג סוציאליזציה וגיבוש זהות מקצועית באמצעות  .2

. אמצעות מודלינגבכיר בהמקצוע היש התנהלות של אהחשיפה לחשיבה ועוד תפוקה היא ה

הפרקטיקה של  .מדריך ומודרך של םבמפגשי - בעיקר לעבודה של ייעוץ אישי חשובהמודלינג 

פרקטיקות אחרות כמו כ שלא( לצפות בה ישירות כי אי אפשר ,למעשה, ייעוץ אישי ייחודית

מפגש בין שני בנערכת  שעבודת הייעוץ האישי מאחר ).אבחון, ביצוע מחקר, ההנחיית סדנ

   .פרקטיקה זולמידה ישיר כמעט בלעדי לכאמצעי משמש ן 'סופרוויזה, אנשים

איפה ,  מה המדריכה מסמנת,בהחלט יש חשיבה על ההקבלות לייעוץ אישי": לדברי מרואיינת

 למדתי מזה המון ועשיתי הרבה הקבלות .אומרת היא כמה דברים קשים, מעמתת אותיהיא 

    ".והשוואות לעבודה שלי

דומות בנעליים להיות בנעליים של הלקוח או ) המודרך( ליועץ הצעיר תמאפשרהדרכה גם ה

 כזאת חשובה מאודלמידה , לדעתנו.  הלקוח וללמוד מניסיונו על החוויה של מקבל הייעוץלנעלי

  .לגיבוש סגנון ייעוץ אישי
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ייחסות לגיבוש באמצעות מודלינג נעשית גם סוציאליזציה למקצוע ומתאפשרת עוד נקודת הת

כמו כל תהליך . ערכים ואידאולוגיה, בסוציאליזציה כלולות נורמות של עבודה. זהות מקצועית

הסוציאליזציה יכולה . הסוציאליזציה יכולה לנוע על הרצף שבין מכוונות לספונטנית, סוציאליזציה

בלי , וטה למידה מקצועית פש-או משנית ,  עם רגשות של הזדהות או אהבה-להיות ראשונית 

  .רגשות

]1966 Berger, Peter,[   

זה . הסופרווייזורית שלי הייתה זמינה בשבילי ולא ביטלה פגישות: "כך מספרת אחת המרואיינות

רצון לקשר , מלמד אותי גם כיועצת כמה חשוב לא לבטל פגישות ייעוץ ואיך זה משדר פניות

  ."ועוד

  

המדריך 'בקוטב אחד נמצא . ר אחד ברצףמבחינה בין שתי שיטות הדרכה על צי] 1994[קרון 

והלמידה נעשית מתוך חיקוי הדגם , דגם חי של מטפל, בקוטב זה המדריך הוא מודל. 'הכריזמטי

לומד בצד הטכניקות גם את הטעם האמנותי של , שוליה של האמן הבכיר, האמן הצעיר. הזה

ה היוצאת מפיו של המודרך צמא לכל מיל. אותה תקופה ואת הנורמות של המקצוע הטיפולי

בקוטב זה הכוונה להדרכה . 'המדריך הנעלם'בקצה הרצף בקוטב האחר נמצא . המדריך

המדריך ער לאפשרות . המקפידה לשמור על מרחב של התפתחות אוטונומית של המודרך

אך לכל אורך הדרך משתדל שלא לטפח הזדהות כזאת ולעודד את , שהמודרך יזדהה אתו

  .בעצמוהמודרך למצוא את דרכו 

  

  

 והערכהאישור  .3

האמונה וההערכה העצמית של  יכולות . התפקיד החשוב של חוללות עצמית ידוע בספרות

תוצאות מחקרים מראות שנושאים שקשורים לביטחון . עצמיות תורמות לעבודה אפקטיבית

לפי . ן בשלבים המוקדמים והאמצעיים'וחוללות עצמית היו חשובים מאוד למקבלי הסופרוויז

, כמה מאמץ ישקיע בה, חוללות עצמית תקבע אם היועץ ייגש למטלה,  Banduraה שלהגיש

וככל שתהיה לו יותר הצלחה כן תגדל החוללות העצמית וכך גם הסיכוי לעוד הצלחה 

]Fernando & Hulse-Killacky2005.[ 

דת ן בייעוץ נמצא קשר שלילי בין חוללות עצמית גבוהה לבין חר'בכמה מחקרים על סופרוויז

 -ויש מחקרים שבודקים אילו טכניקות מגבירות יותר מאחרות את החוללות העצמית , היועץ

ן מושתתים על חוללות 'למעשה מודלים רבים של סופרוויז. משחקי תפקיד וכדומה, מודלינג

  ].Barnes, 2004[עצמית 
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ים אכן  ובמקרים החיובי- ן'סופרוויזהם מצפים לקבל בשאתם שוחחנו אמרו שכל המראיינים 

  . הגברת הביטחון המקצועי ותחושה של העצמה, תמיכה, חיזוקים -מקבלים 

  : מרואיינותאחת הכך כתבה 

, תומך, מאוד משהוא מפרגן, אינטימי, יש תחושה של קשר קרוב. אני תמיד יוצאת מחוזקת"

זה נתן לי המון . מאוד השתפרש משהו בתחושה המקצועית שלי ,סוג של העצמה, מחזק, נותן

  " .וחכ

, חיזוק תחושת הביטחון המקצועי והאישי לא יכול לקרות באמצעות חיזוקים חיוביים מלאכותיים

. ן'הערכה ופידבק הם נושא רגיש וחשוב ביותר ביחסי הסופרוויז. כבוד והערכה כניםמתוך אלא 

  .הערכה נמוכה עלולה למנוע את הוצאת הפוטנציאל האמתי בגלל חרדה

 להיות שיפוטיות עלולה.  עלולה לפגוע בהעצמת הסופרווייזי- יוביתחהיא  גם אם - יפוטיותש

עלולה למנוע הבאה של צדדים חלשים למערכת והיא , התפתחותבמסוכנת ולפגוע בגדילה ו

  : אלה עולה בדוגמאות ההדבר .ן'סופרוויזה

  " .חקה אותואהרגשתי שהוא שיפוטי כי הוא היה נותן לעצמו ציונים ומצפה שאני "

חוויתי אותו . הייתי פתוחה וגלויה,  מאוד ברור שאני רוצה להביא את עצמי בצורה נקייההיה לי"

זאת המתנה הכי . אתה רוצה לעמוד בציפיות. ציונים טובים תוקעים. אדם נטול שיפוטיותן כב

  ".חוסר שיפוטיות -גדולה שקיבלתי 

 זו הקלה ענקית להיפרד .ים ונותנת לעצמי ציונ-   כן טוב לא טוב- אני כיועצת מאוד ביקורתית "

   ".להביא דברים באמת מאוד מאוד אישייםלי וזה אפשר . המהמקומות האל

ן 'ן נמצא שחוללות עצמית של יועצים השתפרה בעקבות סופרוויז'במחקרים על סופרוויז

]Barnes 2004 .[  

  

  התנקות .4

  את זה- ינותעל חוסר ההג, להוציא קיטור על לקוחות ועמיתים,  אמוציותעהיכולת להבי"

   ".הצלחתי להעביר וזה ניקה אותי

 אני פחות עסוקה במה כל דבר אומר עליי אחר כך, ן כדי לנקות את עצמי'ויזואני הולכת לספור"

  ".ויותר פנויה ללקוחות שלי

  

כמו אצל אסקימואים שמפנים זמן בחורף לסיפור סיפורי , אפשר לראות במפגש סוג של טקס

  .ואפילו כמו וידוי אצל כומר או פסיכולוג, את עצמם לקיץ הבאהצלחה וכישלון ומכינים 
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,  הכוונה בעיקר למישור הרגשי ובצורך להתנקות מרגשות'התנקות'בתפוקה זו שאנו מכנות 

פונקציה זו חשובה בתפקיד הייעוץ כיוון שהיועץ נדרש . דילמות אישיותמחששות ומ, טרדותמ

  .  חששות ודילמות של לקוחותיו, טרדות, רגשותרגשית ללקוחות ולהכיל מבחינה להיות פנוי 

  : רת מרואיינתספמכך 

לשחרר קצת , שהו שבאמת אתך ומקשיבילדבר עם מ, היכולת לשפוך את הלב בלי חסמים"

 זה שעה וחצי נטו ן'סופרוויז ה...מה בשבילךילקבל את הב, ממערכת הלחצים שבה את נמצאת

מקרים לטובת הדינמיקה הקבוצתית ,  הקבוצהקבוצת הדרכה זה יותר הסיפור שלך בתוך, לך

לא צריכה , לא בתחרות עם אף אחד, פעם אחת היועצת יכולה שיתמקדו בה, במקום הפוך

  ".בשבילךכל המשאבים מוקצים . במובן הזה זה דומה לטיפול, להקשיב

  

 ליועצים פרילנסרים שעובדים(כגון הקניית תחושת שייכות תפוקות אחרות אפשר לדבר גם על 

שהיועץ הזוטר נמצא בשלב כהערכה של יועץ בכיר , למשל( הסמכה לא פורמלית ;)לבדם

 דאגה הדדית ואינטימיות שמתרחבים מעבר ,)friendship (ידידות ;)מתקדם יותר בקריירה

  6.שיתוף בחוויות מחוץ לסביבת העבודהו ;יומיות-םלדרישות של מטלות יו

  

ן 'בספרות המקצועית על סופרוויז. 'ן'יך סופרוויזלמה צר'בחלק זה במאמר ענינו על השאלה 

ן 'על פונקציות או על תפקיד הסופרוויז, על סגנונות, בייעוץ יש כמה מחקרים שמדברים על גישות

  . בדומה לבחינה הנוכחית של תפוקותיו

 כהתנהגויות של סופרווייזורים בבסיס של כל סגנונות תמיכה והכוונהקו של מחקרים זיהה 

בתמיכה הכוונה להתנהגויות שמראות אמפתיה ובונות עם הסופרווייזי מערכת . ן'זהסופרווי

 מנחות או מאתגרות את הסופרווייזי, הכוונה להתנהגויות ששואלות. יחסים מבינה ואוהדת

]2003 Hart & Nance .[  

ת ן ולחוללות עצמי'ן קשור לשביעות רצון מהסופרוויז'במחקר כמותי שבדק איזה סגנון סופרוויז

 נמצא -ן מחבר פקולטה או דוקטורנט 'גבוהה אצל תלמידי תואר שני בייעוץ שקיבלו סופרוויז

ן כמשביע רצון יותר כאשר הסופרווייזור יצר סביבה תומכת 'שסופרוויזים דירגו  את הסופרוויז

  ].Fernando & Hulse-Killacky2005 [ אוהדת ומטפלת, ומערכת יחסים מבינה

                                                 

 ומהראיונות , הכותבות,ן בינינו'ויזוארנו מתבססות על הבנות שלנו מהסופרישתתפוקות  ה6

, למשל.  וייתכן שהדבר השפיע על המיפוי,ל" יועצים בצה הראיונות נערכו עםרוב. שערכנו

ל זמינה הרבה יותר וייתכן שמקומה של "העזרה הקונקרטית במסגרת ממוסדת כמו צה

 .ן של יועצים פרילנסרים חשובה יותר'ויזופונקציה זו במערכת סופרו
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Hart & Nance ] 2003[ ערכו מחקר שבחן ארבעה סגנונות ייעוץ על פי מודל המשתמש 

; תמיכה והכוונה גבוהות: ארבעת הסגנונות. ן'והכוונה לתאר את תהליך הסופרוויז, בתמיכה

נמצא כי . תמיכה והכוונה נמוכות; הכוונה גבוהה ותמיכה נמוכה; תמיכה גבוהה הכוונה נמוכה

תוצאות . ן ונמצא כי לתמיכה חשיבות רבה'ן הסופרוויזן הסכימו על סגנו'מקבלי ונותני סופרוויז

ן מעריכים את התמיכה ואת החשיפה של הרגשות יותר 'המחקר מרמזות שמקבלי הסופרוויז

 . משציינו זאת בעבר

  

; )תומך, אפשר לבטוח בו,  חברותי-אטרקטיבי : ן'מחקר אחר בחן סגנונות סופרוויז

נמצא שסגנון .  מובנה ומעריך- מכוון משימה ; קטיביאינטואטיבי ורפל,  משקיע-אינטרפרסונלי 

סגנון של רגישות אינטרפרסונלית ניבא הכי הרבה שביעות . ן השפיע על שביעות הרצון'הסופרוויז

רק סגנון מכוון משימה ניבא את החוללות העצמית , לעומת זאת. ן'רצון של מקבל הסופרוויז

-Fernando & Hulse[ון תפוקות משלו לכל סגנ, כלומר. ן'הנתפסת של מקבל הסופרוויז

Killacky2005.[  

 . התייחסנו להכוונה באמצעות זווית נוספת ולתמיכה באישור והערכה, למעשה

  

   מסגרת  גורמי .2
  

 לתכנים ים נוגעאינם ש,הסופרווייזור לסופרווייזי חלק ממערכת היחסים בין רוקמי המסגרת הינם

למשתנים מבניים , למיקומה, ייזי אלא לאופן העבודה ולאופי של הסופרווייזור או הסופרוועצמם

חוקרים גורסים כי למשתנים המבניים בהדרכה ההשפעה החזקה ביותר על עיצוב היחסים . ועוד

טוען שצריכה להתקיים ] 1988[ברמן ]. 88 אצל ברזניק פרידמן Worthington & stern[ואיכותם 

ן 'מי המסגרת מושפעים מתפוקות הסופרוויזגור, כמובן. הלימה בין תוכן ההדרכה לבין צורתה

  . הרצויות וממאפייני הסופרווייזור וכן מהיבטים פרקטיים

  : בדיון בגורמי המסגרת נציין שמונה היבטים

  
  מקום המפגש .1

 נפגשים מקצתם, סופרווייזור של הומהראיונות שערכנו עולה כי רוב היועצים נפגשים במשרד

בחירת מקום המפגש אינה , כאמור .סופרווייזי של ה במשרדרק מעטים נפגשיםבבתי קפה ו

 .שלוהגישות מ ומושפעת מהנחות המוצא והסופרווייזור ל ידי עבדרך כללוהיא מכוונת , מקרית

  

 ומקובלת גישה הבטיפול ידוע:  סופרווייזורמקום העבודה של הבבעסק או  -מפגש במשרד 

אר י תל אביבת קבוצות באוניברסיטת תבקורס הנחיי. נוקשה ובלתי גמיש settingמסורתית של 
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חדרו של הגורם שמירה על קביעות ויציבות באת החשיבות הרבה של  ] 1984[מוטי בן יקר 

, לא כל שכן כיסא, אין להזיז אפילו תמונה אחת, לדבריו. המטפלהוא במקרה שלו ש, המתערב

 ין שלשמו המפגשכל זאת כדי שלא להטריד את המטופל ולהעסיקו בעניינים שאינם מן העני

 -setting  ו זו משקף בדרך כלל גישה מסורתיתסופרווייזורמפגש במשרד של ה. מתקיים

 משרד .משרד מקום טבעי ונוח לפגישותבראו אתם שוחחנו סופרווייזיים ש הרוב. יותר פורמלי

  . הוא אכן מקום שעובדים בו

משרד בבית או במקום  ב-מפגש בבית סופרווייזים רואים ב ה:מדריךמפגש במשרד בבית ה

  . לא מתאיםמקום  , גבולותבירת ש-וכדומה בכניסה נפרדת ,  לכך בקומה נפרדתשהוקצהאחר 

  :שלהלן ה בדוגמךכ

נכנסתי לסלון ופניתי .  בביתהלה הראשונה שלי קיבלה אותי במשרד שסופרווייזוראני זוכרת שה"

, ת הכניסה אליה הביתהלא אהבתי א.  חדר ושירותיםובהה יחידה קטנה יתשמאלה ושם הי

הייתי מעדיפה לפגוש אותה . את בתה או את בעלה,  פגשתי את העוזרתפעמיםל. לחיים שלה

   ".במקום אחר

  .שלא לטובת העניין, בית אינו נתפס כמקום עבודה ולעתים הגבולות אינם נשמרים

ם בתי קפה רבים משמשים למפגשים של מנהלים ואנשי עסקים וגכיום : מפגש בבית קפה

 מניחראות נועז למי שיוצא מגישה אקטיבית ויהמפגש בבית הקפה יכול לה. עוץילמפגשי י

שלא כמשרד , טריטוריה ניטרלית, בית קפה הוא מקום של כולם. שתפקידו לכוון את הלקוח

   . הסופרווייזור או ביתו

 זותזוזה . של התפקיד הרגילסא יהתזוזה הפיזית לבית הקפה מסמלת תזוזה מהכ, לדעתנו

 של שני הצדדים – חדשה נקודת ראותדברים מלהתבונן ב להיות מלווה בנכונות יכולה

בבית הקפה הפגישה . אין כסא מיוחד למדריך, למשל. התבוננות שוויונית יותר, המעורבים

לבית הקפה .  חדר זכוכית שמנתק ומאפשר הסתכלות מרוחקתאומתקיימת במעין בועה 

 ואת האחריםאת תפקידיו גם  המשרד משקף לעומת זאת. ורסופרווייז מגיע כסופרווייזורה

מחוץ ,  מקום ניטרליהואבית הקפה . סופרווייזורמשחקים הוא המגרש של ההמגרש שהעובדה 

  .   למסגרת שבה משחקים בדרך כלל

המרחק הגאוגרפי כש העניין דחוף או אם,  להינתן גם בשיחת טלפוןיכול ן'סופרוויז ה,למעשה

ארו גם י תמרואיינים כמה.  just in time  מקבל את ההדרכהסופרווייזי הבמקרה זה. גדול

  . המקרים כאל
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  1'  מסהטבל

  יתרונות וחסרונות של מקומות מפגש

 חסרונות יתרונות מאפיינים 

   -  משרד

עסק או ה

מקום 

העבודה של 

 סופרווייזורה

  הסביבה הפיזית לא משתנה �

 גדול )(power distance חומרחק הכ �

   יחסית

  מדריךשליטה של ה �

  פורמליות �

  תחושה של יציבות וקביעות �

 וירהומאפשר ללקוח להחליף א �

 נוקשה �

   –משרד 

  בית

 הסופרווייזור

  סביבה קבועה  �

  ח בינוני ומרחק הכ �

  המדריךשליטה של  �

הפרעות מצד ייתכנו  � ביתי �

  י משפחהבנ

 חדירה תיתכן �

לפרטיות ואי שמירת 

 גבולות 

  סביבה פיזית משתנה  � בית קפה

  המגרש של כולם , סביבה ניטרלית �

המפגש דורש יצירת מעין בועה לצורך  �

 התנתקות 

  זריםהמפגש מתקיים בנוכחות  �

 ח קטןומרחק הכ �

 

  לא פורמלי  �

  המגרש ניטרלי  �

של סא יהזדמנות לזוז מהכ �

 תפקידה

 אפשרות לשתות ולאכול  �

וגם , Time outתחושה של       

  .בילוי

   אווירה שנהמ �

מפגש מתאים במקרים של  �

 אמצע הדרך ב, בארץ אחת

 הפרעות ייתכנו �

  .שנובעות מהסביבה

 חוסר ייתכן �

 ותיאינטימ

�   

הדרכה 

  בטלפון

אפשר לגשר על פערים  �  כל אחד בסביבתו  �

 גאוגרפיים

כאן "בצמוד להתעוררות הצורך  �

  "ועכשיו

 

לא ברור איפה הצד  �

חסר כל . השני

,  המידע הלא מילולי

  למשל מבטים
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וכי הם שתוארו היה חשוב למרואיינים שלא יהיו הפרעות בזמן המפגש בכל מקומות המפגש 

  .  קשוב רק אליהםסופרווייזוריחושו שה

  : רואייןכך אמר מ

אין . דלת סגורהבישבנו . היה חשוב לי לראות שיש פניות. מבחינתי במשרד זה היה טוב"

  " .י שהיא קשובה אליחשתי. טלפונים וזה הזמן שלי

   : סיפרמרואיין אחר

  ".סוגרים טלפונים, סוגרים דלת,  כורסאותשתי, במרכז, הייתי בפוקוס"

  

    שינויים במקום המפגש  .2

מפגש תואר כגורם השינוי מקום .  המרואיינים ציינו את הערך הרב של מפגש במקום קבוערוב

   . הארכת השלבים הראשוניםמביא לידישמעכב את העבודה ולמעשה 

  : מתאר זאת אחד המרואייניםכך 

פתאום משהו . לעומת משהו קבוע, לקח יותר זמן להתחיל, שינויי מקום גרם שינוי באנרגיות"

  ".לוקח זמן להתרגל. אחר

אפשר לשמור על מפגש קבוע גם במקומות משתנים . הקביעות מתבטאת לא רק במקום, לדעתנו

   ).באופן העבודה וכדומה, במבנה, בתהליך(

  

  

   תדירות המפגשים .3

מערכות מתאפיינות ה מקצתמעניין היה לגלות כי . שונות ברצף הפגישותן 'יזהסופרוומערכות  

חודש ואחרות בפגישות קבועות לצד תקופות של  אחת בפגישות קבועות אחת לשבועיים עד 

 להתרחש בתקופות של עבודה יכוליםהמרואיינים ציינו כי הנתקים .  מספר חודשיםשאורךנתק 

  . יפות מקצועיתשגרתית חיובית או בתקופות של עי

את לו  ןלא נותן 'הסופרוויזשהסופרווייזי  לחשוב כי תקופות הנתק מבטאות תחושות של אפשר

 קשר לתחושות כלפי בלי (ד בעבודהועומס רב מאשיש או , י קשה מדיהואצפה או שהוא ממה ש

  . )התהליךכלפי  או סופרווייזורה

 היא לתמוך בהתפתחות וגדילה של ורסופרווייזכאשר יוצאים מנקודת הנחה כי האחריות של ה

אפשר לראות את , סופרווייזורולא של הסופרווייזי  אך האחריות לשינוי היא של ה,סופרווייזיה

לעתים תקופות אלו מבטאות את העובדה שהקשר . שליליבמבט תקופות הנתק לאו דווקא 

החוזה . שינוי בחוזהכלומר חל , Just in time בכעין  סופרווייזי מתקיים על פי הצורך של ה

 לעשות סופרווייזורמה שחשוב ל.  ה האינטנסיביות של הפגישותתהשתנאבל , נשמר בבסיסו
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 מפגשים לעתים שעניינולמסד את החוזה החדש  וכך הוא להעלות את הנושא על סדר היום

  . רחוקות יותר

  

  קביעת הפגישות והאחריות לקביעתן  .4

רואים בה תים ע ולהסופרווייזי של יא מהראיונות עולה כי לעתים האחריות לקביעת הפגישות ה

 האחריות של הסופרווייזור . רואים את ההדדיות בחיובהסופרווייזים רוב. אחריות הדדית

פניות , מוטיבציה לקשר, משתקפת גם באי ביטול פגישות ובזמינות שמעבירה מסר של אכפתיות

  . ווייזיורגישות לסופר

  : אחת המרואיינות מספרת

עצם השאלה ? האם נפתח יומנים? מתי הפגישה הבאה שלנו: תמיד בסוף פגישה אני נשאלת"

  ." שהמדריכה רוצה שנמשיך להיפגש, נותנת את התחושה שהפגישות מוחזקות

  

 מי בא אל מי ומי קובע את כללי המשחק  .5

קשור בעיקר לרקע התרבותי התנהלותה הועל  השפעה על מקום הפגישה  בעלגורם מעניין אחר

מדובר על הרמה ). למשל, ם באוסטריהכך ג( בישראל הוא קטן מאוד .Power Distance-הוא ה

  ].Gnnon, 2001[  ובין אנשיםבחברות, שוויון בארגונים-ררכיה או אייישל קבלה אוטומטית של ה

בלונדון  . לעומת ארצות הברית  דן בהבדלים בין מודלים של הדרכה על טיפול  בלונדון ,ברמן

משמעי שבו המודרך מביא להדרכה -ההדרכה היא מסגרת דידקטית מובהקת בעלת מבנה חד

ההקשרים לעולמו הרגשי של המטפל המודרך . שעות טיפול שעליהן כתב בקפידה ומקריא אותן

יסטי מודל ההדרכה המקובל בארץ גמיש הרבה יותר ולפעמים אנרכ. אין להם מקום בהדרכה זו

אולי ההבדל בין . ואפשר לראות את הרציונליות שלו בספרות אמריקנית, יותר מהקיים בלונדון

הבדל תרבותי רחב יותר בין הפורמליות והמעמדיות של החברה , בין השאר, המודלים משקף

מודל ההדרכה . פורמליות של החברה הישראלית ושל החברה האמריקנית-הבריטית לבין הא

שבו ההדרכה נתפסת כרכיב חשוב בגיבוש אישיותו ,  הוא מודל המנטורהדומיננטי בארץ

מ בין השותפים "הטיפולית של איש מקצוע העובד בהכשרה זו ואופי ההדרכה נקבע למעשה במו

  ].  1997ברמן [לקשר 

 אל סופרווייזי בא ה– ן 'סופרוויזב. עניין זה קשור כמובן גם לשאלה מי בא אל מי ולאן

. סופרווייזור אל הלהגיענדרשת הוא  נמצא במרכז  סופרווייזי שהאף, סליקפרדוה ז. סופרווייזורה

 Power Distance-הסופרווייזי בא אל הסופרווייזור והסופרווייזור קובע את כללי המשחק אבל ה

  .קטן לעומת תרבויות אחרות ולעומת יחסים טיפוליים
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 התשלום לסופרווייזור .6

הסופרווייזי צריך להרגיש לדבר . בלי קשר למי משלם למיבהדרכה צריכים להיות יחסי אמון 

ן ממומן מכספו או 'בטוח ומוזמן לדבר על כל מה שהוא רוצה בלי קשר לשאלה אם הסופרוויז

אפשר לתאר מצבים שהסופרווייזי מרגיש שהסופרווייזור מחויב . מכספי הארגון שבו הוא עובד

  . למערכת יותר משהוא מחויב לו

  : אחת הסופרווייזוריותלהלן תיאור של 

יש נקודות ראות שלא הייתי . בהיותי סופרווייזורית חיצונית אני מרגישה טוב שאני לא במערכת"

גם איני מכירה את האנשים ואני יכולה להתייחס להיבט . יכולה להתבונן מהן מתוך המערכת

 אני מרגישה ,אין לי שום חברות ומחויבות בתוך הארגון. משמעותי בעיניי גם אם הוא קטן

  ." אובייקטיבית לגמרי עם הסופרווייזי שלי

  

 הסופרווייזור מהמערכת או מחוצה לה .7

עם ההיסטוריה של  ,כרות קרובה עם סביבת העבודהי מאפשר המתוך המערכתן 'סופרוויז

 במערכת ועם אתגרים ספציפיים דילמות ועם מתחים, עם הצרכים של הלקוחות, הארגון

  .  דברים לעומק תניב עוד תפוקה והבנתההדרכה. מערכת מציבההש

- יועצים מתוך המערכת עשוי להגדיל את הן של'סופרוויז. אינה הכרחיתכרות יהה, אולם לדעתנו

Power Distance .מדעי ההתנהגות  מתוך מערכת סופרווייזורמפגש במשרד של , ל"למשל בצה

 גם עלול המעין זן 'וויזסופר. Power Distance- ומגדיל את הומדגיש את הכובע הנוסף של

עם )  בהווהאובעתיד (ממשקים עוד  להיות ביכול סופרווייזור הכי ,להקשות על יצירת אמון

  .  והיחסים אינם נקיים,הסופרווייזי

  :  שמדגימים את הקושידבריםלהלן 

 לא הייתי אומרת לו כי ,גם אם יש לי התלבטויות. זה לא שם בכלל, החיים האישיים לא נכנסים"

 הואכי , עלות התלבטויות לגבי זהות מקצועיתה אני לא מעיה ל.א נורא מזוהה עם המערכתהו

    ".פוליטיתמבחינה צבוע לעם הזמן גם הפך ו ,נתפס בעייני כדמות צבאית

פחות אלמנטים של שיפוטיות והערכה ,  מבטיחה חיסיון רב יותר לסופרווייזיהעמדה החיצונית

  .שוף לעוד ארגונים ויש לו ניסיון מקצועי רבואפשרות ללמוד מסופרווייזור הח
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  שימוש במידע אישי  .8

ולא , ן הוא יצירת אמון בקרב הסופרווייזי שהקשר נועד למענו'אחד התנאים להצלחת הסופרוויז

  . יהיה שימוש במידע אישי שנחשף בקשר

הנורמות . ערכהן בייעוץ ניתן לצורכי פיתוח בלי אלמנט של ה'סופרוויז, שלא כמו בתחום הקליני

והן מתקיימות , בדיסקרטיות ובמחויבות ללקוח, הפרופסיונלית המקובלות בייעוץ דוגלות באמינות

ן גם בהיבט 'התרבות של המקצוע והנחות היסוד תומכים בקשר הסופרוויז, למעשה. בדרך כלל

צלחת ותרבות זו מקדמת את ה, של עידוד חקירה ומודעות עצמית ולמידה והתפתחות לאורך זמן

  . ן'הסופרוויז

אם שהמדריך מכיר . בפסיכותרפיה ההדרכה היא שלב מובנה בהכשרה ועליה ניתנת גם הערכה

 גובר הפיתוי לדבר -בייחוד אם שניהם שייכים לאותה מסגרת הכשרה , את המטפל של המודרך

 ברמן מתאר מקרה לדוגמה שבו דיאלוג כזה בין מדריכים יוצר דעה קדומה . אתו על המודרך

ומפחית את הסיכוי להיווצרות קשר ייחודי בהדרכה שאינו חוזר על קשרי הדרכה קודמים 

  ]. 1997עמנואל [

  

 הנוקשה הקלסי setting-לעתים ה. אפשר לעשות עבודה טובה במסגרות למיניהן, לסיכום

ל  יכוPower Distance-וכך גם ה. ן בייעוץ ארגוני'ואינו הכרחי בסופרוויז, מועתק מפסיכותרפיה

 ההדגשות על אף.  שמתאים לשני הצדדיםsetting-חשוב למצוא את ה. להיות קטן יותר

שינויים וקצב החיים באים ה.  הנורמה של החיים הארגוניים היא שינוי מתמיד,לקביעות ולרצף

  .הוא יכול וצריך להיות גמיש,  לדעתנו.ן'סופרוויזלידי ביטוי גם בתהליך ה

  

  

   לסופרווייזורמאפייני האישיות החשובים. 3
  

במחקר מעניין וחלוצי על מאפייני אישיות של סופרווייזורים נמצא כי מה שהסופרווייזור הביא 

 [לקשר מבחינת היכולת לקשר והתמיכה החברתית השפיע יותר ממה שהביא הסופרווייזי לקשר 

White & Queener2003[.  

  

ם של משנהו ועבודת ארגז הכלים המקצועי של סופרווייזור אחד שונה מארגז הכלי

התאוריות והכלים שאתם עובדים , הגישות. הסופרווייזורים מתבססת על כמה גישות

לימודי , ניהול, פסיכולוגיה, הסופרווייזורים שאובים מדיסציפלינות ומתחומים כגון סוציולוגיה

חשוב שיהיה . הנדסת אנוש ועוד, משאבי אנוש, פיתוח ארגוני, התנהגות ארגונית, עבודה
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נובע מגישה אחת כגון -הוא יכול להיות עמוק יותר . סופרווייזור ארגז כלים עם נפח מספיקל

אבל העיקר שיהיה עם נפח ; מערב כמה גישות-או אקלקטי יותר ; גשטלט או פסיכואנליטיקה

  .   ועושר

. גורס כי בתחום הטיפולי הערבוב בין המקצועיות ובין האישיות בלתי נמנע] 1997[שפלר 

. בין אישיות המטפל ובין ישותו המקצועית הוא כורח המציאות,  בין הַמֶטִרָיה והפרסונההערבוב

  . אנו מסכימות עם טענה זו גם בתחום הארגוני

נוסף על אלמנטים . בחלק זה נבחן מהי האישיות הדרושה לסופרווייזור טוב בלי קשר לַמֶטִרָיה

  .   פתחותובאישיות נתבונן גם בהיסטוריה של הסופרווייזור ובהת

 -למיניהן תפיסות ממחקרים שבדקו את האפקטיביות של שיטות טיפול שיוצאות מהנחות ו

 ההצלחה תלויה .אחרתמ עדיפה אחתלא מצאו ששיטה  - קוגניטיבית או ביהביוריסטית, דינמית

לאישיות . ן'בסופרוויז גם שהדברים אמוריםנראה לנו . של איש המקצועשיות ובאיכות בעיקר באי

 .תפיסהה או לגיששיש ל כנראה משקל גדול יותר מיכות ישולא

  

   והיכולת להיות שולי צניעותה

כך גם .  שוליאו במקום משני והוא עצמו יהיה , יהיה ממוקד בלקוחסופרווייזורד שהוחשוב מא

  .  סימן שאלה אוסימן קריאהוהשאלה היא אם בסיום משפט הוא מציב , לדבריו בכל הנוגע

קרמפף . י ביטוי בספרות המקצועית על הדרכת יועצים חינוכיים והדרכה בטיפולרעיון זה בא ליד

 טוען כי הדרכה המאופיינת בסמכותיות ומעורבות יתר 7'סימני קריאה למול סימני שאלה'במאמרו 

של המדריך נתפסת בקרב המודרכים כהדרכה המגבילה את עצמאותם ואת האוטונומיה 

מכתיבה לו , ת למודרך לקבל החלטות באופן עצמאיהדרכה כזאת אינה מאפשר. בעבודתם

ולמעשה נוטלת ממנו את האחריות וגורמת לו לחוש חסר ערך וחסר , בנוקשות כיצד עליו לפעול

  ]. 1994קרמפף . [חשיבות

   :סימני שאלה תורמים יותר מסימני קריאהו שציינרוב המרואיינים שאתם שוחחנו 

  ; "מני קריאהצריך הרבה יותר סימני שאלה ופחות סי"

היו מעט מקרים שבהם היא .  מצדההבהרות, שאלות, הפגישות התאפיינו במונולג שלי וסימנים"

 פותח ומומחה, יותר מכילמשהו . וזה מה שהייתי צריכה, אמרה את דעתה גם כשביקשתי

  ." פחות

יוצא מנקודת מוצא של הקבלה בין המדריך למודרך בפסיכותרפיה לבין ] 1991[ירושלמי 

ילד הוא להשאיר את הילד לבד בנוכחות -אחד הצרכים ביחסי אם. נטראקציה בין אם לילדאי

רק אז הילד לומד לגלות את עצמו ולפתח עצמיות אותנטית . שולית ומינימלית של ההורה

                                                 
  מאמר על הדרכה ליועצים חינוכיים7
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כדי ליצור ,  בהקבלה בין התפתחות הילד להתפתחות המודרך. ייחודית ואוטונומיה אמתית

ישית תקינות אצל המודרך חייבים להיות לא מעט רגעים שבהם גדילה והתפתחות מקצועית א

וכל זאת בלי להגיב ולשאול . מאזין ומפגין השתתפות ואמפתיה בדרך שקטה, המדריך שותק

  . ולתבוע התייחסות אליו מן המודרך

סוקר כמה מאמרים של מחברים בתחום הטיפולי הדנים בצורך להשאיר את ] שם[ירושלמי 

הטענות המשותפות הן שיש  הכרח שמדריכים .  חות שולית של המדריךהמודרך לבדו בנוכ

וכך יאפשרו למודרכים לפתח , יימנעו מנקיטת עמדה סמכותית כופה ודומיננטית כלפי המודרכים

העמדה השולית עונה על הצורך בטיפוח . תהליך ההדרכה צריך לשמש זרז לגילוי עצמי. עצמאות

  . כיםהעצמאות ותחושת היכולת של  המודר

תפקיד המדריך לעזור למודרך למצוא בעצמו את משאבי האישיות והמקצוע שיאפשרו לו 

עליו לבחון בעצמו את עמדותיו ולזהות בתוך עצמו היבטים .להתמודד בהצלחה עם הקושי

  . רגשיים וקוגניטיביים שעליו לארגן מחדש ולגבש בצורה טובה יותר

  : למשל. רצוי שתהיה ממקום צנוע ושולי, הגם כשהסופרווייזור מחווה דעה או מציע הצע

ויחד עם זה כאחד שנמצא בחוץ אני יכול , כמו שאתה יודע, אני באמת לא מכיר את המערכת"

ואני , לדמיין לעצמי את המפקד עומד ביום חם על הגבעה ורואה שאף אחד לא בא אתו לשם

  ." שואל את עצמי מה יכול מפקד כזה לקבל מיועץ

  .יות של הסופרווייזור מחזקות את הכוח ואת הידע של הסופרווייזי החיצוניות והשול

  

  גבולות שמירה על 

 איננו חדרכל מה שנמצא מחוץ ל. השולחן והחדרסופרווייזור הם עובד התוכם בש ותהגבול

סופרווייזי יעשה הש לכן המילה האחרונה בקשר למה . יכול לשלוט בהםהסופרווייזורבגבולות ש

  . בלבדלו היא ש–ש עם מה שעולה במפג

 לדעתנו הנאמנות -לארגון ולנועצים , עם כל האחריות למקצוע. פה נכנסת גם שאלת האחריות

ועליו , האחריות של הסופרווייזור היא למה שקורה במפגש. העיקרית צריכה להיות לסופרווייזי

ת האחריות תפיסה אחרת עלולה להפקיע מידי הסופרווייזי א. להיות מכוון לסופרווייזי כלקוח

  .להתמודד עם קשייו

ברמן . דן בהדרכה לטיפול וטוען לנאמנות הדדית של המדריך  למודרך ולמטופל] 1988[ברמן 

מדגיש כי המדריך חש עצמו אחראי במידה מסוימת למצב שבו אינו נוכח ואין לו שליטה ממשית 

  . עליו

מעורבות יתר  מופרווייזיםסאחד הדברים שחזרו על עצמם בראיונות היה אי שביעות רצון של ה

   : להלן כמה דוגמאות. ן'נותני סופרוויזהמלצות קונקרטיות של ומ
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 מגיבה לפני שהשלמתי הייתהלפעמים היא , היו גם פגישות שהתבזבזו כשהיא ניסתה להמליץ"

   ;"את הסיפור

 הייתההיא , הרגשתי שהיא מחנכת אותי. היא המליצה מה נעשה. היא הגדירה מה נעשה"

,  מתחילה ללמד אותי איך לעבודהייתהוהיא , נדבקת לנושא שלא חשוב מבחינתי, ת לינואמ

  ".ים מאודידברים קונקרט

Levensonעל המדריך לדון .  גורס כי לערב טיפול והדרכה  זה כמו לערב את המפה ואת השטח

ולא ליצור מצב שהמודרך הוא רק צינור , מטופל-לא באירוע ספציפי של מטפל, באירועים

  . ולמעשה המטפל הוא המדריך

סופרווייזי ולא באחריות  הם באחריות הל כן וע,ן'סופרוויזגם ב, תמיד תהליכי שינוי קשים

של  אין לה מקום והיא מעידה על צורך בשליטה 'הוראות הפעלה'רשימת . הסופרווייזור

  .על קריאה נכונה של המציאותשהיא מעידה יותר מהסופרוויזור 

  

  וההגבעצמית מודעות 

 הואהחוזה . לסופרווייזי צריך לבוא גם עם מודעות גבוהה לעצמו ולמפגש ועם פניות סופרווייזור

, העמדה השולית. שייכת לסופרויזימה י שהב,סופרווייזיבור הע מעצים ומפתח יהיהשהקשר 

 חייב להיות סופרווייזורה. הצניעות והגבולות מחייבים מודעות עצמית גבוהה של הסופרווייזור

 הסופרווייזור צריך לדעת מתי צרכיו האישיים לא טובים לקשר . עצמו בצדתודע לעצמו ולשים אמ

  . ולהיות ער למגבלותיו

  . מתי שתלטנות או פסיביות מזיקות, אם אני שתלטן או פסיבי, למשל

  :למשל

הייתי , אני הייתי סקרנית איך נגמר הסיפור מהפגישה הקודמת, המודרכת התחילה לספר סיפור"

אבל האנרגיות שלה כבר היו במקום , בסיטואציה דומה וגם ידעתי ששם יש לי הרבה מה לעזור

  ." נזהרתי שלא לענות לצרכים שלי אלא לשלה, אחר

  

  היכולת שלא להיות שיפוטי 

הערכה מתמדת וגישה שיפוטית פוגמות באמון של הסופרוויזי וביכולתו לחשוף את קשייו באופן 

חיזוקים לכך אפשר למצוא אצל כמה . הכוונה להערכה שלילית או חיוביתבשיפוטיות . פתוח וכנה

  :חוקרים

דנות בהערכה של הדרכה בייעוץ חינוכי וטוענות כי ההערכה קיימת כל ] 1994[גולדמן ושסטצקי 

או , הבעות פנים, אישית דרך הנעות ראש- כמו בכל אינטראקציה בין, למעשה, הזמן בהדרכה

 הערכה ובדיקה מתרחש בדרך כלל בצורה מאוד סמויה בתוך מהלך זה של. תנועות גוף
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אצל גולדמן [קדושין . ההדרכה ומוזן מהתרשמויות סובייקטיביות של המודרך ושל המדריך

. מסביר כי הדרישות להערכה נראות סותרת את האתוס של העבודה הטיפולית] 1994ושסטצקי 

ואילו הערכות מטיבן מערבות , פוטיותהשי-מקצועית מדגישה מאוד את אי- האוריינטציה הערכית

מצבו של המודרך מזמין הרבה יותר , ]אצל ירושלמי  [ brightmanעל פי . שיפוט של ביצוע

פגיעות וקושי בהערכה בשל דימויו העצמי המקצועי שעדיין אינו מגובש ובשל התלות הגבוהה 

וק לתמיכת המדריך בשלב שבו המודרך זק, בהערכת המדריך לכישוריו ולאישיותו הטיפולית

  . בקשייו ובהתמודדותו

  

  וניסיון חייםאישיות בוגרת 

שעבר , שמונה והצליח,שפוטר,  צריך להיות אדם שחווה על עצמו הצלחות וכישלונותסופרווייזורה

ההתנסויות . מאוד מדריך טוב לא יכול להיות צעיר.  ומבין שמחותשמבין כאבים, משברים

שלא לכל דבר יש נוחות ולדעת - להרגיש בנוח עם אי ,נוחה לבוא מעמדה בוגרת וניותמאפשר

  .תשובה

שפיגל . כמה חוקרים בתחום הטיפולי מציינים את החשיבות של בגרות וניסיון בקרב מטפלים

  : מונה חמישה גורמים חשובים בגדילה ובהתפתחות של הפסיכותרפיסט] 1991אצל נוימן [

  התנסות בחיי משפחה ובהורות. 1

  ידה בזמן ההתמחות ואיכות ההוראהחווית הלמ. 2

  קריאת ספרות מקצועית וספרות יפה. 3

  ניסיון מצטבר . 4

  למידה מהפציינטים ומהעבודה הפסיכותרפויטית על ההצלחות והכישלונות שלה  . 5

  . רוב הגורמים מתייחסים לבגרות ולניסיון

הניסיון ושהמטפלים מוצא שהכישורים הטיפוליים עולים עם הגיל ו] 1991אצל נוימן [שברון 

  . המנוסים הם אמפתיים יותר ובעלי פוטנציאל גדול יותר לתפקד ביעילות בטיפול

להלן . הגיל והניסיון, מתאר ומדגיש על פי ניסיונו האישי את חשיבות הבגרות] 1991[נוימן 

  : ציטוטים מחוויותיו האישיות

המטפל הבוגר . ק המקצועיההטמעה בין האישיות לבין החל, במהלך השנים מתחזקת האחדות"

ניסיון החיים ותכונות האישיות של המטפל . משתמש בעוד ועוד חלקים של עצמו במהלך הטיפול

בשלב זה של חיי והתפתחותי . מתמזגות עם הניסיון הטיפולי ועם הידע המקצועי שהצטבר

נהייתי הייתי צריך לפקח ולהשגיח פחות על התנהגותי ו, המקצועית חשתי את עצמי נוח יותר

  ."  לרגשות ולמחשבות ואסוציאציות שמתעוררות בי, ערני וקשוב יותר לתחושות

  : ברמן גורס שגיל צעיר פוגם ביכולת
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את אישיותי . על נושאים ובעיות שלא נתקלתי בהם בחיי, הפציינטים שלי דיברו על שלבי חיים"

ום כלשהו כתב מטפל במק. הצעירה וחסרת הניסיון הרגשתי ככלי שאינו מגוון ומשוכלל דיו

ובמחצית השנייה הוא חש או , שהוא צעיר מדיי, ואף נאמר לו, שבמחצית הראשונה של חייו חש

אך הוא איננו יודע , הייתה אולי רק שנה אחת שבה גילו היה מתאים. נאמר לו שהוא מבוגר מדיי

  ."מתי זה היה

  : תב ברמןעוד כו. מעל לגיל הקונקרטי יש משמעות לניסיון החיים ולחוויות

שיהיה ער לכך , סקרן ונועז בחייו האישיים והמקצועיים, טוב למטפל אם ישתדל להיות אדם יוזם"

אני מאמין שמטפל . שניסיון בחיים לטוב ולרע מעשיר אותו כאדם בראש ובראשונה וגם כמטפל

 ,עליו להיות מעורה בחיי הרוח. חייב להתעניין בארץ במה שקורה בתחום הפוליטי והכלכלי

חשוב שידע מה האפנה ומהם הספרים החשובים שיצאו לאור ושיקרא . האמנות והתרבות

  ." אותם

אנו מסכימות כי בגרות וניסיון חיים תורמים ליכולת המקצועית של הסופרווייזור ואף יכולים 

  .להתאים לתכונות אישיות אחרות שנחוצות לו

  

  ן'סופרוויזחוויה משמעותית של 

שהו שבעברו חוויה משמעותית של י צריך להיות מעשיר הסופרווייזורנוסף על ניסיון חיים 

,  את חשיבות היחסיםחוש לאפשרת מן'סופרוויזחוויה משמעותית של . ה או רעהטוב -  ן'סופרוויז

 נמצא בקשר סופרווייזור שבגללו ההמניע אף להיות ועשויה סופרווייזימאפשרת לחוש מה מרגיש 

  .השוואהל דמויות כמה ון'סופרוויז חוויות של כמה יהיו ורסופרווייזלמעשה רצוי של. זהה

  
  

  מפגשנתינה שבאהבה ל

. לשתף ולסייע לאחר,  טוב צריך יכולת לתת לאחריםסופרווייזור.  סוג של נתינהן הוא'סופרוויז

  :  אלה דברי סופרווייזוריות. העזרה לאחרהוא סופרווייזורשל הוהסיפוק העיקרי למעשה התגמול 

 ן'הסופרוויזעיקר .  בנשמתם של יועצים צעיריםסופרווייזורים,  בנשמתםמדריכיםשהם ה יש כאל"

ולכן לא יכולים לא נותנים מהידע שלהם , טובים שלא משחרריםארגוניים יש יועצים . זה נתינה

  ".ים טוביםסופרווייזורלהיות 

יננה מחקרים מאשרים שהתכונה שנראית למטופלים כתכונה החשובה ביותר של המטפל א

התכונה החשובה ביותר לפציינט היא . החכמה או הידע המקצועי, הרגישות, הוותק, הניסיון

ואת זה כנראה אי אפשר לעשות בלי ]. 1991נוימן [ההרגשה שלו שהמטפל מגלה בו עניין 

  .אהבה למפגש
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  גמישות  

את גם הגמישות מתבט. בשיטות ובכל הממדים של מערכת היחסים, setting-מדובר גמישות ב

מהראיונות . ביכולת של הסופרווייזור להשתנות בתוך הקשר לפי צרכים משתנים של הסופרווייזי

ם יהדברים שלהלן מבהיר. קושי של הסופרווייזור להשתנות הוביל לעתים לסיום הקשרלה כי וע

  : את חשיבות הגמישות 

, א כאבים ממקום בוגראלא  להבי, נזקקת,  לא רוצה לבוא כילדה נצרכת...יום אחד גדלתי לי"

השאלה היא אם היא מוכנה לקבל את  . שלא תהיה הפחתה מקצועית בגין הקושי והכאבים

, אם היא יכולה לאפשר לי להיות חזקה. הזהות המקצועית החדשה שלי ולא להתפתות רק לכאב

 כמה אפשרויות :זה מעלה שאלה. למרות הקושי ולאפשר לי להיות חלשה בלי לוותר על העצמה

האם אנחנו מרשים ? האם היא מוכנה לראות את כל הנוצות שלי.  כולות להיות עם אדם אחדי

  " .צבע אחרבלבוא ? לנועצים שלנו להשתנות

אם נשתמש במטפורה . סופרווייזורהיכולת להתמודד עם השינוי תלויה בגמישות מצד ה, לדעתנו

עצמם לצרכים החדשים של  מהירות ההורים מתאימים את ו השאלה היא באיז,של יחסי הורות

, חווים צמיחה שהילדים הלמעשה להורים זה קורה כל הזמן בשלבי. ילדיהם ולשינוי בקשר

השאלה היא עד כמה ההורים ערים לשינויים שחלים אצל ילדיהם ואם הם מצליחים לדבר ו

לשנות ,  לצאת מעמדה הורית מסוימת, יכול לגלות גמישותסופרווייזורהאם ה .ממקום אחר

 אינן סופרווייזיוהסופרווייזור אבל צריך גם לזכור שנקודות המבט של ה,  כן,לדעתנו? זיציהפו

דיאלוג כזה יבחן בגילוי לב מה התקבל עד היום ומה . זהות ולכן נדרש דיאלוג גם בנושא זה

  . הצרכים בהווה

חוות מודל לסיים את הקשר עקב רצונו לעשוי לרצות  סופרווייזי וה,ם גם גמישות לא תספיקילעת

 יכולה להופיע – ובמיוחד אם יזמות והתחדשות היא רכיב באישיות, סופרווייזוראצל ה. אחר

יכול גם להופיע . פחות  וזה כבר מעניין,כרגע צריך תחזוקה, נעשתהכבר תחושה שרוב העבודה 

, ן 'סופרוויזאם נחזור לשם . רצון להכיר אנשים חדשים או לראות את הגוזל עוזב את הקן

  .ייזיומעט יותר למעלה מהסופרו ר עדיין צריך להיות סוֶּפופרווייזורסה

  

  היכולת לשמוע ולספר סיפורים

להכיר , היכולת להקשיב לסיפורים: אחת התכונות החשובות של הסופרווייזור היא אהבת הסיפור

. לראות את הכישלונות ואת הניצחונות, להבין את האסטרטגיות, את הדמויות, את הגיבורים

כונה חשובה לא פחות היא לדעת לספר סיפור או לחלץ סיפורים מתוך הסיפורים שמספר ת

אילו היינו מביאים לכאן את המנהלת ואומרים לה : "שאלה מעניינת יכולה להיות. הסופרווייזי
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איך היא הייתה ? איך היא הייתה מתחילה אותו, לעלות על הבימה ולספר את סיפור המעשה

שאלה אחרת יכולה להיות אם יכול להיות "  ?לדעתה, בורה של הסיפורמי הגי? מסיימת אותו

  . לסיפור שאת מביאה סוף אחר

  

  הכשרה 

ן כמקצוע בזכות עצמו עם גוף ידע 'העניין בהכשרת סופרווייזורים החל עם ההכרה בסופרוויז

בדרך . ן'בעבר ליועצים רבים לא הייתה הכשרה זמינה לתפקיד הסופרוויז. ומיומנויות ייחודיות

   On job trainingן באה עם קידום ולמידת'כלל המטלה של סופרוויז

ן 'נשאלת גם השאלה אם העוסקים בסופרוויז. ן האישית'מתוך התבססות על חוויית הסופרוויז

  . כיום ההכשרה נתפסת כהכרח ופחות כמותרות.  בלי הכשרה פורמלית נוהגים באופן אתי

לספק בסיס ידע תאורטי : המתמקדות במטרות כגוןלמעשה פותחו תכניות הכשרה שונות 

לעשות אינטגרציה של ; לפתח ולתקף את המיומנויות של הסופרווייזור; ן'רלוונטי לסופרוויז

להמשיג ולהודיע על זהות מקצועית של , לפתח; ן'תאוריה ומיומנויות בסגנון של הסופרוויז

  . הסופרווייזור

ייזור הן את הסופרווייזיים מתוך ההנחה שמקבלי יש גם תכניות שמכשירות הן את הסופרוו

. ן הנם לומדים שמנהלים את עצמם ועליהם להבין טוב יותר את הצרכים של עצמם'הסופרוויז

 McMahon[מחקר שבוחן את השפעת התכניות מראה כי להכשרה השפעה חיובית ארוכת טווח 

& Simons 2004 .[ 

  

  היכולת ליצור קשר ולקיימו

] White & Queener 2003 [ גורסים שעד היום אין מחקר שבדק מאפייני אישיות של סופרווייזור

הכותבים טוענים שברית העבודה עם . ן חלוצי בתחום'מחקרם על אישיות הסופרוויז. וסופרווייזי

ומכאן החשיבות הרבה של , הסופרווייזור מנבאת את ברית העבודה של הסופרווייזי עם לקוחותיו

מה שמשפיע על יכולת הסופרווייזור לבנות ברית עבודה טובה , לטענתם. ן'וויזלמידת יחסי הסופר

והיכולת לאספקה ) adult attachments(עם הסופרוויזי זו היכולת להתקשרות בריאה ובוגרת 

  )Attachment( על פי התאוריה של ההתקשרות  ). Social provisions(של תמיכה חברתית 

בהתבסס על ניסיונות . י מוקדם בחייו ישפיע על קשריו בעתידהקשר של ילד עם המטפל העיקר

 adultמחקרים עכשוויים על . ילדות מוקדמים אנשים שונים מפתחים דפוסים שונים של קשר

attachments  ביטחון זה -קשר של ביטחון או אי, גורסים שהרעיון הבסיסי הוא מידת הביטחון

  .  היכולת לבטוח- בע קשר עם לקוח מה שמבחין את הקשר בכל גיל וזה גם מה שקו
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מי . רשת זו מאפשרת ליחיד להתמודד עם לחץ. המשתנה האחר הוא איכות הרשת החברתית

במחקר שבחן . שיש לו ביטחון בקשר ורשת חברתית איכותית יש לו יותר סיכוי לקשר ייעוצי בריא

מצא קשר מובהק בין ן תופסים את ברית העבודה המשותפת נ'איך מקבלים ונותנים של סופרוויז

  . משתנים אלו לבין תפיסה חיובית של הקשר

  

  היכולת להיפרד

, לא למשוך לפגישות מרובות מדיי, תכונה חשובה אצל הסופרווייזור היא היכולת להיפרד בזמן

פעמים רבות אפשר לראות התנגדות לשינוי זה ולפרידה גם אצל . וגם לא לחדול לפניי הזמן

   .הסופרווייזור

  

  
  ם סיכו

  : ן בארבע תפוקותיו העיקריות'מצאנו שחשיבותו של תהליך הסופרוויז

הסיפור . ההזדמנות להסתכל מחדש במתרחש מנקודת מבטו של הסופרווייזי .1

ומתוך , אישית-רמה תוך, אישית-רמה הבין, ארגון/יכול להיבחן ברמות קבוצה

  . הסתכלות רחבה על תחומי החיים של הפרט

ן מספק הזדמנות לעסוק בתכנים 'הסופרוויז: אליזציהגיבוש זהות אישית וסוצי .2

 שאלות העוסקות חזרו על עצמם  בראיונותולכן , שהם מעניינו של הסופרווייזי

, בחירת קריירהב, התמקמות בארגוןב, הות מקצועיתבז, תפיסות תפקידב

 חלק מתהליך הסוציאליזציה מתרחש .יחסים עם מנהליםביחסים עם עמיתים וב

 .לינגבאמצעות מוד

, חיזוקים) ואכן מקבלים( ן'סופרוויזינים מצפים לקבל ביאוהמר: הערכה ואישור .3

 .הגברת הביטחון המקצועי ותחושה של העצמה, תמיכה

  .תחושת התנקות המאפשרת לחזור ולהמשיך בעבודה .4

   

ן ומצאנו כי יש משמעות רבה והם 'דנו בגורמי המסגרת המקדמים את הצלחת הסופרוויז

  .הליך וקובעים את איכותומכתיבים את הת

שתדירות המפגשים יכולה , תגובות המרואיינים למדנו שרצוי שמקום המפגש יהיה קבועמ

וכן חשוב שיהיו ,  בדרך כלל כאחריות הדדית נתפסת שהאחריות לקביעת המועדים, להשתנות

בודה חשוב ביותר שייווצרו ברית ע. הדדיות ושוויון מסוים בין השניים בקביעת כללי המשחק

. שלא כבמודל הטיפולי, וכן דרושה גמישות רבה, אלה הם תנאים הכרחיים. טובה ואמון הדדי

  .מדגיש ומחייב גמישות זו) נסיעות ושוטטויות(טבע העבודה של היועץ הארגוני 
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 :דנו במאפייני האישיות הנחוצים לסופרווייזור ומצאנו שאלה הם

מודעות עצמית ; ת היכולת להפעיל את הסופרווייזישמירה על גבולו; צניעות ויכולת להיות שולי

חוויה התנסות עצמית ב; וניסיון חייםאישיות בוגרת ; יכולת שלא להיות שיפוטי; גבוהה

יכולת ; גמישות והתאמה עצמית; אהבת הנתינה והרצון להעניק; ן'סופרוויזמשמעותית של 

  .  יכולת להיפרד בזמן הנכון; יכולת ליצור קשר בריא; הכשרה מתאימה; לשמוע ולספר סיפור

  

ן תועלת ותפוקות ייחודיות 'לסופרוויז. ן מקום חשוב וייחודי בהכשרת יועצים'לתהליך הסופרוויז

התמונה . התורה שבעל פה אינה ניתנת ללימוד סדור בכיתה. שאין להשיגן במסגרת אחרת

, הן לנותניוקבליו מהן ל חוויה משמעותית ביותר הוא ן'סופרוויזהתנו היא שהמצטיירת בעבוד

  .  חוויה חיוביתהואוברוב המקרים 

ואנו מקוות כי עוד מחקרים יתפרסמו , ן בייעוץ ארגוני'עד עתה נכתבו מעט מחקרים על סופרוויז

  . בעקבות מאמר זה

 


