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How can one see through all the noise? 
A working model of group supervision for group leaders with 
youth at risk
Hagit Shachar-Paraira

The article offers a working model of ongoing group training for group 
leaders working with youth at risk in out-of-home settings. The model enables 
containment of the complex “noise” and emotions that enter the supervision 
room and allows the members to be present in the “here and now” and develop 
as group leaders. The supervision group consists of staff members who are part 
of a wider team that works with the youths before and after the supervision 
session, and outside material penetrates the meetings and becomes part of the 
work. The proposed model is structured as a five-stage process that enables 
the members of the group to experience a process of development, which 
helps them separate the external and internal materials and improve their 
capabilities as group leaders. Though the group leaders are experienced, the 
supervision group is often characterized by a regressive movement, in which 
unprocessed raw materials and unresolved pain remain present. The article 
presents updated literature regarding group supervision and points out a lack 
of writing about group supervision for at-risk youth group leaders. A vignette 
from a supervision session is presented and illustrates the complexity of this 
type of work.
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כיצד ניתן לראות בתוך כל הרעש?
מודל עבודה להדרכה קבוצתית של מנחי קבוצות לנוער בסיכון

חגית שחר־פרירא

המאמר מציע מודל עבודה של הדרכה קבוצתית מתמשכת למנחי קבוצות העובדים 

נוער בסיכון במסגרות חוץ־ביתיות. המודל מאפשר להחזיק את מכלול הרעשים  עם 

ועכשיו"  ב"כאן  לנכוח  למודרכים  ומסייע  ההדרכה,  חדר  אל  שנכנסים  והרגשות 

הקבוצתי ולהתפתח כמנחים. קבוצת ההדרכה מורכבת מאנשי סגל שהם חלק מצוות 

מן  חומרים  מכך,  כתוצאה  ואחריו.  ההדרכה  מפגש  לפני  ביחד  העובדים  יותר,  רחב 

החוץ חודרים אל תוך המפגש, והופכים לחלק מחומרי העבודה. המודל המוצע בנוי 

כתהליך בן חמישה שלבים: השלב הראשון הוא מרחב הכניסה אל תוך ההדרכה; אחריו 

מודרך אחד או שניים מציגים קבוצה לדיון; אז מוזמנת הקבוצה לחשוב על הקבוצה 

שהוצגה ולהדהד אותה )רברי(; אחר כך מתקיימת עבודה עם הכאן ועכשיו הקבוצתי; 

בקבוצה  עוברים  המודרכים  יציאה.  למרחב  ההדרכה  קבוצת  מוזמנת  האחרון  ובשלב 

תהליך התפתחות שמלמד אותם להפריד בין חומרי החוץ והפנים, ומסייע להם לבצע 

ההדרכה  בקבוצת  העבודה  רבות  פעמים  ההצלחה,  לצד  כמנחים.  יותר  טובה  עבודה 

כאבים  ומציפה  מעובדים  בלתי  גלם  חומרי  המשאירה  רגרסיבית  בתנועה  מתאפיינת 

בלתי פתורים. המאמר מציג סקירת ספרות בנושא הדרכת קבוצות, ומצביע על מחסור 

בהמשך  בסיכון.  לנוער  קבוצות  של  למנחים  קבוצתית  בהדרכה  העוסקים  במאמרים 

תוך  אל  הכניסה  במרחב  העבודה  את  שמתארת  הדרכה  מפגש  מתוך  וינייטה  מוצגת 

ההדרכה, וממחישה את המורכבות המאפיינת עבודה מסוג זה.
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