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Asymmetry in the facilitation by a social worker and an 
educator of groups for at-risk youth
Ifat Zeira Barshah & Halleli Pesach

This article analyzes structured asymmetrical relationships between the two 
facilitators of an emotional development group in the Nirim Youth Village. 
The group has met once a week over the past three years; the youths who 
take part in this group also belong to a social group that carries out various 
activities within the Village and outside of it. The pair of facilitators includes 
the counselor who works with the group daily and a social worker who is a 
member of the Village’s therapeutic staff. This research presents observations 
on relationships between co-facilitators and their challenges; its central 
themes are derived from in-depth interviews conducted with three pairs of 
facilitators. During the interviews, three tensions that characterize co-work 
were identified, providing a lens through which structured asymmetrical 
relationships can be examined. These include the tension between the role 
of the educator and the role of the therapist; the tension between the “guest” 
and the “host”, and the tension between the desire for a connection and the 
difficulty of creating such a connection. In addition, we pinpointed three 
distinct stages in asymmetrical counseling which facilitators must go through 
while building their relationship: consolidating identity, opening the door, 
and forming a triad of co-facilitators and group, and creating the partnership.
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א־סימטריה בקו־הנחיה של קבוצות נוער בסיכון על־ידי עובד 
סוציאלי ואיש חינוך

יפעת זעירא ברש"ח והללי פסח

בקבוצות  מנחים  בין  וייחודיים  מובנים  א־סימטריים  הנחיה  קו  יחסי  מנתח  המאמר 

נפגשו אחת לשבוע במשך  "נירים". הקבוצות  הנוער  רגשי שהתקיימו בכפר  לפיתוח 

בכפר  שונות  פעילויות  שקיימו  קטנות  לקבוצות  השתייכו  ומשתתפיהן  שנים,  שלוש 

ומחוצה לו. צמד המנחים בכל קבוצה כלל מדריך אישי שעבד עם הקבוצה ביום־יום 

ועובד סוציאלי שהיה שייך לצוות הטיפול בכפר. המחקר בוחן את יחסי הקו בין המנחים 

ואת האתגרים שעלו במפגשים בין שתי הפרופסיות השונות, המתבססות על תפיסות 

עולם שונות. הבחינה מצביעה על התרומה של שונות זו להצלחת הקבוצות שהכילו 

אוכלוסייה מורכבת. היא מתבססת על שישה ראיונות עומק שנערכו עם שלושה צמדי 

מנחים, וגוזרת מהם תמות מרכזיות. הראיונות מלמדים על שלושה סוגים של מתחים 

שמאפיינים את עבודת הקו, והמאמר בוחן את האתגרים הטמונים ביחסי קו א־סימטריים 

מובנים, שבהם מנחה אחד הוא איש חינוך והאחר המטפל, וכן מנחה אחד הוא בתפקיד 

"מארח" והשני "מתארח". בסיום דן המאמר במתח בין הרצון לבנות קשר לבין הקושי 

 ביצירתו. בנוסף מצביע המאמר על שלושה שלבים ייחודיים שמנחים בקבוצות עם הנחיה

א־סימטרית בקו נדרשים לעבור במהלך בניית היחסים שלהם: שלב גיבוש הזהות; שלב 

פתיחת הדלת והיווצרות של טריאדה; ושלב בניית השותפות.

המחברות מבקשות להודות לחגית שחר על ההזדמנות ללמידה, ועל הליווי והדחיפה קדימה.

מוסדי,  טיפול  א־סימטרית,  הנחיה  קבוצות,  הנחיית  בסיכון,  נוער  הנחיה,  קו  מפתח:  מילות 
מחקר איכותני, קבוצות לנוער
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