
השתלמות מדריכים  
גישות, אתגרים ושימושים בהדרכה 

רקע ומטרות: השתלמות זו היא ניסיון לפתח לראשונה קורס למדריכים ולאלה המצויים בהסמכה להדרכה, זאת על בסיס ספרות מקצועית ותוכניות 
מקבילות בעולם. ככזה, סביר להניח שיהיה פתוח לגרסאות ולשינויים עם הזמן. ההשתלמות נבנתה בניסיון לייצר מרחב ללמידה, עיון וחשיבה סביב 
מודלים של הדרכה וסוגיות העולות בהדרכה בהקשרים שונים. אנו מקווים שההשתלמות תאפשר למדריכים לחדד תובנות חדשות ביחס לאתגרים, 

המיומנויות והתהליכים הכרוכים במשימות ההדרכה, וכן לעיין מחדש בתפקידם כסוכנים עיקריים בהכשרת מתמחים בפסיכולוגיה. 

היקף ההשתלמות: 42 שעות אקדמיות )7 ימים(.

התוכנית נבנתה על-ידי ד"ר אליאן זומרפלד

אשכול 1: גישות בהדרכה

באשכול זה נכיר כמה מודלים מתוך הספרות המקצועית שנוסחו כדי להבהיר את מטרות ותהליך ההדרכה, וכן נפרט את המיומנויות והמשימות 
הבסיסיות של מדריך.

מה אנחנו עושים כשאנחנו עושים הדרכה?
מרצה: ד"ר אליאן זומרפלד

בהרצאה הפותחת נראה כיצד מגדירים הדרכה וכשירות בהדרכה, וכן נכיר מספר מודלים מתוך הספרות המקצועית המנסים להמשיג את מה שאנחנו 
עושים כשאנו מדריכים מודרכים בשלבים שונים בהתפתחותם המקצועית. נסתכל מלמעלה על מפת המודלים השונים וניכנס לאופן שבו מודלים 

מבוססי-תיאוריה ומודלים התפתחותיים ממשיגים ומתייחסים לתהליך ההדרכה.

ללכת בשבילי ההדרכה
מרצה: גב' ענת עמית

את  לתאר  מנסים  אלה  מודלים  ההדרכה.  בתהליך  העוסקים  מודלים  כלומר  תהליכיים,  במודלים  נעסוק  זו  בהרצאה  הקודמת,  להרצאה  בהמשך 
וכן את  יכולים מדריכים להתמקד בתהליך ההדרכה )למשל: הקשר ההדרכתי, המשגת המקרה, אירועים משמעותיים(,  הממדים והמוקדים בהם 

התפקידים השונים שהמדריך עשוי למלא ברגעים שונים בתהליך ההדרכה. נעזר בדוגמאות מהספרות על מנת להדגים המשגות אלה.  מצבי

קבוצות רפלקציה ודיון
מרצות: ד"ר אליאן זומרפלד וגב' ענת עמית

במשבצת זו נקיים רפלקציה ודיון בקבוצות קטנות סביב סוגיות בהדרכה. משתתפים בכל קבוצה יוכלו לשתף זה את זה באופן שבו הם חושבים 
כמדריכים, וכן בשאלות שהם פוגשים סביב נושאים ספציפיים שיוגדרו מראש ויכוונו את הדיון בקבוצה. נאסוף את התובנות שיעלו בקבוצות השונות.

אשכול 2: לרבע את המעגל: מדריך-מודרך-מטפל-מטופל 

באשכול זה נעסוק בקשר ההדרכתי, כשנקודת המוצא תהיה השאלה מה עשויות להיות הפונקציות של הקשר ההדרכתי עבור המודרך.  
בנוסף, נתייחס לכמה מושגים וסוגיות המופיעים בספרות ביחס לקשר ההדרכתי.

ללמוד מהניסיון: הקשר ההדרכתי ותרומתו להכשרה המקצועית
מרצה: ד"ר אליאן זומרפלד

הקשר  שבו  האופן  על  נדבר  זה  בהקשר  המודרך.  של  המקצועית  להכשרה  לתרום  עשוי  המדריך  עם  הקשר  בהם  לאופנים  נתייחס  זו  בהרצאה 
ההדרכתי יכול לקדם תהליכי רפלקציה ולמידה ולסייע בהבהרה ובהתמודדות עם קשיים איתם מתמודד המודרך בעבודתו.   

השפעת המדריך והמודרך על הקשר ההדרכתי
מרצה: ד"ר אליאן זומרפלד

בהרצאה זו נתייחס למאפיינים ולעמדות של המדריך והמודרך, ונביא רעיונות וממצאים מתוך הספרות כדי להבין כיצד אלה משפיעים על הקשר 
ההדרכתי ועל תהליך ההדרכה. בין היתר נתייחס לסגנון התקשרות של המדריך והמודרך, חרדה, בושה, יחסי כוח ותהליכי העברה והתנגדות בהדרכה.   

המרכז להכשרת פסיכולוגים



מדריך ומודרך: התנסות חווייתית
מרצה: ד"ר אילה בלוך

במסגרת סדנה נתנסה באופן חווייתי בחלק מהנושאים שנלמדו היום, באמצעות תרגילי מטאפורות ומשחקי תפקידים מבוססי תסריטים. ההתנסות 
החווייתית תאפשר למדריכים לזהות את המאפיינים האישיים שלהם כמדריכים וללמוד דרכים להשתמש במאפיינים אלה ליצירת קשר מיטיב עם 

המודרכים.

אשכול 3: אתגרים בהדרכה במוסד

באשכול זה נתייחס למורכבות הקיימת בהדרכה במוסד, תוך התייחסות לארגון ולכוחות הפועלים במוסד והשפעותיהם על הטיפול ותהליך ההדרכה 
של פסיכולוגים.

מרצה: גב' מיריי דנון

מורכבות ההדרכה במוסד
 .The teaching and learning of psychotherapy בספרם Ekstein & Wallerstein בהרצאה ידון המודל של הדרכה במוסד על פי התפישה של המחברים
ניגע ביחסים המורכבים בין כל הרמות ההיררכיות והמקצועיות במתן הדרכה במוסד ואת השפעתם על המודרך והמטופל. נתייחס לשוני ודמיון במתן 

הדרכה במוסדות שונים, כמו מוסד פסיכיאטרי, בית חולים כללי ועוד. תהיה הדגמה דרך וינייטות ודיון עם הקהל. 

תהליכים מקבילים בהדרכה במוסד
נתייחס לשוני ולהבדלים בהדרכה במוסד והדרכה פרטנית מחוץ למוסד. מנקודת מבט זו, נתייחס לגבולות המורכבים והלא תמיד ברורים שקיימים בין 
פנים חדר ההדרכה לבין יתר המרחבים במוסד בהם מתקיים הטיפול ובהם חיים המטופל, המטפל והמדריך. תיעשה הדגמה דרך וינייטות ודיון עם הקהל.

חלוקה לקבוצות ודיון
בחלק זה ייערך דיון בקבוצות סביב מקרים שיביאו המשתתפים ו/או תביא המרצה. נתכנס במליאה על מנת לסכם את עבודת הקבוצות ונערוך דיון וסיכום.  

אשכול 4: הדרכה באבחון והדרכה בקבוצה: היבטים ייחודיים  

באשכול זה נעסוק בהיבטים הספציפיים בהדרכה בשני הקשרים ספציפיים: הדרכה באבחון, הדרכה קבוצתית.

פסיכודיאגנוסטיקה וטיפול – הילכו שניהם יחדיו?
מרצה: ד"ר אטי ברנט

בהרצאה זו אציג כיצד ניתן להפוך את התהליך של ההדרכה בפסיכודיאגנוסטיקה כמשמעותי למודרך ובעל איכויות דינמיות. כיצד לא ליפול למלכודת 
של הדרכה בדיאגנוסטיקה כהדרכה טכנית. ההדרכה בדיאגנוסטיקה הינה מאתגרת מכיוון שיש בה מרכיבים שונים מן ההנחלה של העברה וצינון בדרך 
סטנדרטית עד לפרשנות שיש בה מקום להבנה דינמית והתייחסות לתהליכים בינאישיים שבין המודרך למאובחן, בין המדריך למודרך והתהליכים 
זיהוי  גם  כמו  בטיפול  ומכשולים  כולל קשיים  הטיפול  בהבניה של  סיוע  יתנו  לזיהוי האלמנטים שבאבחון אשר  התייחסות  בסדנה תהיה  המקבילים. 

האלמנטים שיסייעו לטיפול. לבסוף תהיה הנחיה למתן משוב למאובחן משוב אשר יהיה משמעותי עבורו ויהווה את אחת מאבני הבניין של הטיפול. 

הדרכה קבוצתית – איפה נגמרת הקבוצה ואיפה מתחילה ההדרכה? 
מרצה: גב' יעל עברון

המפגש יכלול מושגי יסוד על תהליכים קבוצתיים. על בסיס זה התבוננות על הפרקטיקה של הדרכה קבוצתית, על המדריך/ה כמנחה קבוצה ועל 
מנחה הקבוצה כמדריך/ה. נחשוב יחד איך לאפשר למשתתפים בקבוצה לגדל את עצמם כמדריכים וכמודרכים בקבוצה, ונתבונן על תהליכים תומכים 

ומעכבי התפתחות בהדרכה קבוצתית, ועל אתגרים מבניים בתהליכי הדרכה קבוצתית.  המפגש יכלול חלק תאורטי וחלק התנסותי.
 

אשכול 5: סוגיות אתיות בהדרכה

בתחום  המודרך  והדרכת  בהדרכה,  אתיות  שאלות  הבאים:  הצירים  לשני  התייחסות  תוך  בהדרכה,  לאתיקה  הקשורות  בשאלות  נעסוק  זה  באשכול 
האתיקה. כל חלק יהיה מורכב  מהרצאה תיאורטית שלאחריה יתקיים דיון שיתבסס על מקרים שיעלו מהקהל או יובאו על-ידי המנחים.

אתיקה בהדרכה
מרצה: פרופ' גבי שפלר

בראשית הרצאתי אתייחס להגדרות של אתיקה ואתיקה מקצועית. לאחר מכן אשאל האם הדרכה היא עיסוק מקצועי ייחודי לפסיכולוגים? לאחר 
מכן אתייחס לסוגיות העולות במהלך תהליך ההדרכה: קשר מדריך –מודרך, קשר מדריך-מטפל-מטופל, סוגית הסודיות ושמירתה בהדרכה אישית 
ובהדרכה קבוצתית, דמיון ושוני בין הדרכה לטיפול, שאלת האחריות הקלינית של המדריך למצבם של המטופלים. הדילמה שבין הכלה והערכה 
בהדרכה, הדרכה כתהליך גידול וצמיחה כנגד תהליך של פיקוח ובקרה, ניטראליות ושיפוטיות בהדרכה, ופרדיגמות של הדרכה: חיקוי הדגם והפנמה 

תוך אוטונומיה. מפגשי מדריכים )ישיבות צוות( וכו'. 

הדרכה באתיקה
מרצה: גב' חנה בן ציון 

מטרת ההרצאה ללמד את המדריכים לפתח ולעורר רגישות אתית ומודעות לבעיות אתיות אצל המודרכים. נדון בנושאים כגון: הבניית הקשר הטיפולי- 
חוזה טיפולי, הסכמה מדעת, יחסים מקבילים ,נאמנויות כפולות, רשומות פסיכולוגיות ותרשומת אישית, סודיות וחסיון וכדומה.

תוך כדי הכרת עקרונות וכללי האתיקה, חוקים ותקנות, וכן הקניית דרכי דיון וקבלת החלטות בתחום האתיקה המקצועית.



אשכול 6: העשרה: איך מלווים מודרך העוסק בליווי משפטי? 

פסיכולוגים נדרשים לא פעם להיות במגע עם עולם המשפט. מהו תפקיד המדריך כאשר המטפל עוסק בליווי משפטי של מטופל סביב הפגיעה שבגינה 
הוא הגיע לטיפול? מהם תחומי האחריות?

מרצים: ד"ר רבקה רייכר-עתיר וד"ר יהושע וייס

השפה המשפטית והשפה הטיפולית

בהרצאה זו נעסוק בבידול, בסינרגיה ובשימושים הטובים והרעים של כל תחום בשפתו של התחום האחר.

התערבויות פסיכולוגיות עם לקוחות בהליכים משפטיים

נעסוק בהרצאה זו ביישום שפת הטיפול ושפת המשפט; תרומת עולם המשפט לעולם הטיפול ולהיפך; סוגיות בהעברה נגדית בטיפול בעבריינים; הכנת 
מטופל להתדיינות משפט.

התדיינות בהתנסויות פסיכולוגים

בהרצאה זו נדון בהתנסויות של פסיכולוגים בהן הם התקשו להחזיק טיפול כשנכנסה שפת המשפט.

אשכול 7: תהליכי הערכה ומשוב בהדרכה 

נעסוק בתהליך ההערכה תוך כדי הדרכה ובסופה, בשלבים שונים של תהליך ההתמחות. כיצד להפיק את המיטב מתהליך ההערכה לטובת ההכשרה המקצועית?

הערכה כגורם מקדם התפתחות
מרצה: מר יובל לויזון-ינאי

בהדרכת פסיכולוגים קליניים קיים מתח בין הצורך בסביבה הדרכתית בטוחה ולא שיפוטית, המאפשרת למודרך להביא בפתיחות מרבית את תיאורי 
הטיפולים שלו, כולל בעיות וקשיים אישיים, לבין הצורך בהכוונת המודרך, על פי גישה תיאורטית וכללים אתיים, בדרך של הערכה ומשוב. למתח 
הזה, הקיים בבסיסה של כל הדרכה, מתווסף גם תפקיד המדריך כ"שומר סף", בעיקר בהדרכה של פסיכולוגים מתמחים. מדריכים נוטים להתקשות 
להזדהות עם תפקידם כמעריכים, חשים שחלק זה הוא חיסרון בעבודתם ואינם רואים בו חלק מהשליחות שקיימת בעבודת ההדרכה )Searles, אצל 
 Bernard and( ויש להם ערך רב מבחינתם  )2016(. מצד שני, מודרכים זקוקים למשובים כחלק מתהליך התפתחותם המקצועית  אראל ברודסקי 
בין מתן  דיכוטומית  לא  ניסיון להתבוננות  אינטגרלי מתהליך ההדרכה, מתוך  נדון באתגר שבשילוב ההערכה כחלק  Goodyear, 2014(. בהרצאה 

הערכה לבין יצירת סביבה בטוחה.

הערכה מעצבת והערכה מסכמת ויישומן בהדרכה
מרצה: מר יובל לויזון-ינאי

מיועדת  מעצבת  הערכה   .)1992 ד.  נבו,  אצל  )למשל,  ומסכמת  מעצבת   - הערכה  של  עיקריים  סוגים  שני  לתת  המדריך  נדרש  ההדרכה  בתהליך 
בעיקר לצרכי התפתחותו וצמיחתו של הפסיכולוג המודרך, מתוך התייחסות לתהליך ההדרכה כאל תהליך למידה מעצב. מטרת ההערכה היא לתת 
לפסיכולוג המודרך משוב בהיר ומפורט, שיאפשר לו להתקדם ולהתפתח בהתאם לכישוריו ולביצועיו בשלבי ההתמחות השונים. הערכה מסכמת 
מיועדת בעיקר לצרכי המערכת, מתוך התייחסות לתהליך ההדרכה כתהליך של הסמכה )למשל, לקבלת רישיון פסיכולוג מומחה או לקבלת הסמכה 
לשיטות טיפול שונות(. מטרת ההערכה המסכמת היא לשקף את רמתו של המודרך, ולקבוע האם הוא עומד ברף הנדרש. נדון במאפיינים השונים 
של סוגי ההערכות, תוך התייחסות להתמודדות עם הטיות בהערכה )למשל, אפקט ההילה, הנטייה להקל או להחמיר, אפקט הניגוד( ולקשיים במתן 

ההערכה, הייחודיים לכל אחד מהסוגים.

סיכום ההשתלמות: דיון על הסמכת מדריכים בפסיכולוגיה
מרצה: ד"ר אליאן זומרפלד

לסיכום ההשתלמות נעלה כמה שאלות ותובנות שעלו לאורך ההשתלמות ונערוך דיון פתוח בנוגע להיבטים שונים בהסמכת מדריכים בפסיכולוגיה.


