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 JJWJJהשימנה~~ג iQJJ?Wמנפג\
כונהוגןתלפותוחןץ yבוו TAה-בראומפקן-וועץמפגש

 **לובנהךהולה *זוקועל

תהלונושלבהקשר ,) 1964 (ברזשל ) Transactional Analysis) TAה-במזדלשומזשעושההמאמר

מזולעל-פוווזעצוםמפקךוםשלהתקשזרתךפןסואתמנתחהמאמרבצבא.מנהוגזתלפותזחוועוץ

אצלמסווםתקשורתדפוסלוצורהעשוווםוהסבובתוום)(האושווםהתנאוםמהםהשערהומעלהזה,

סבובתו.ע"והמפקדנחווהשבוולאופזהמנהוגותולסגנוזהתקשורתדפוסוקשורוםובוצךהמפקד

שמבואהמטעזואתלמפקד)הוועץשבוז(המרחבהוועןצותהדונמוקהאתהמאמרבוחזבנוסף,

שלמחדשבחונהמזמנתלוועץהמפקדבוזהךונמוקהבוטועזהמאמרהוועוץ.לתהליךהוועץעמו

הדפןסום.מגווזהרחבתאומהםשחרורגםמאפשרתולעתיםהמפק,דנוקטשאותםהתקשורתדפוסו

צזותלפותותומסדנאותמנהוגותלפותןחמסדרות(הלקוחותדוגמאותבאמצעותמתווחס,גםהמאמר

הזדהותשחיקה;מנהיגות:לפותותלוןעץהאורבותהוועוצוותהמלכודותמזלחלקתהלונו),ולוועוץ

ההתפתחותשלבהשפעתהאחר);שלההשלכות(קבלתמשלומוםוחסוםממול;הנועץ/האדםעם

העומדותאפשרווותמגווזהמאמרמתארלבסוףהג'נדר.ומוסכמזתהגולום;פערהוועץ;שלהמקצועו

שהמפקדמזהאחרתקשורתלדפוסכמודלהוועץהוועוצו;כטרנספרנסשומושכעכזדתז:הוזעץבפנו

התקשזרת.דפוסלשונןוכלוםומתזאלון;דגול

כנשוםזההוהשנולדתו."בווםברחתו"-ונדו,

עלבונוהםכנשוחוםאבא-אכנא."אתששמעתו

רוצהאונולכשאגדל.להוות,עתודשאנוכנה

ולדלהושאראנורוצהנפש,נרגשתאכנךלגדול,

וכנו.""כלולהשתעשע
ברו]כנתוןג'וכנס ,פןפוטר{כנתוך

מבוא

העוסק ,) 1964 (ברזשל ) Transactional Analysis) TAה-מזול

הנגזךוםהתקשזרתודפוסוולד,נוגרהזרה,האגו,מצבוכשלזשת

תאזרטוןתוהתווחסןוןתלהרחבהלמזשאהשנוםכמהלךהפךמהם,

לכחונתתאזרטווםמשקפווםמהזוההואבזכמןשונום.מכוןןנום

נחקרלמשלכךוארגונוום.כוז-אושווםוכעוקראושווםתהלונום

אוכווקטוחסושלטופולוזתמתאורוותכחלקהזכמזולהשומןש

טופןלכמהלךהשןנוםהאגוחלקובוזאונטגרצוהכוןצרוהז

נכחזבזנמו .) Novellino M. 1990, Shmukler D . 2001 (פסונןלןגו

/מנהלתקכזצזתמנחתמנהוגןת,לפותןחצת yוןהונהןזקזעל

צה"לשלמנהוגןתלפתזחהcופרכנותאנזשמשאנופותןח

(כוcול"ם).

קכזצזת/מנחתמנהוגןתלפותןחצת yוןהונהלזבנההזלה **

(כוcול"ם).צה"לשלמנהוגןתלפתזחהcופרכנות

* 

שונותפסונןלןגוןתלתאןךוןתןמתווחסקשורהואשבזהאופז

 ; Novellino M. & Moiso C ., 1990 (ךונאוזנגוזרגשוות,זלתופעות

1987 , Kapur R (. 

שלכהקשרומשמעןוןתוןהמודלאתלכחוזמנסהזהמאמר

נצבא.מנהוגותלפותןחוועןץתהלונו

שלושתבוטןולוךונאוםשנוהאופזאתתחולהננחזבמאמר

(האושווםהתנאוםמהםהמפקד,אצלהשןנוםהתקשורתדפוסו

המפקד,אצלמסןוםתקשורתדפוסלוצןךהעשןווםןהסנונתוום)

שנןןלאופזהמנהוגןתלסגנוזהתקשורתדפוסוקשןךוםןנוצך

סנובתו.ע"והמפקדנחזוה

הנוצרהמוזהרהקשרואתאנשוםשנוכוללהוועןצוהמפגש

המפק,דעמושמבואהמטעזבכחונתנסתפקלאולבזבונוהם,

שבוז(המרחבהוועןצותהךונמוקהאתהזוננחזנמשוךאלא

המסוועהוןעץעמושמבואהמטעזאתוהזלמפקד)הוןעץ

לוןעץהמפקדבוזהךונמוקהבונטעזמנהוגןתו.בפיתוחלמפקד

המפקד,נוקטשאותםהתקשזרתדפוסושלמחדשבחינהמזמנת

הדפוסים.מגווזהרחבתאומהםשחרורמאפשרתגםולעתום

לפיתוחמסדרות(הלקוחותדוגמאותבאמצעותנתווחס,בזכמו

לאפשךןוןתתהלונו)ןוועוץצוותלפותןחמסדנאותמנהוגות,

כטרנספרנסשומןש-למפקדלסוועע"מהוועץנפנוהעומדות

דגולשהמפקדמזהאחרתקשורתלדפוסכמודלהוןעץהוועוצו;
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הדפוס.לשונןוכלוםנתונתובזאלון;

תקשורתדפוסועמומבואהוועץגםבוכמאמו,נטעזבנוסף,

בדומה .) ..לועהאו(לטובההוועןצוהמפגשעללהשפועהעשווום

דפוסעלהמשפועוםגוומוםפועלוםהוועץעלגםלמפקד,

גםנודונוםאלווגוומוםהוועןצו,למפגשעמושובואהתקשורת

תאוךוותמשקפודוןלוועץהמפקדבוזשנוצרהקשובחונתהם.

תהלוכולראוותנוספתזווותהוא ) Transactional Analysis) TAה·

צוות.עבודתאוהמנהוגותפותוח

התאורוהכושקפו

לראותוכולוםאנואוזשובחוום,אנושבוהפוסט-מודונובעודז

למרוםאנומהסבוכה.המופךךוםבךוךום,כוצןךוםעצמנואת

משפועוםואנועלונו,משפועמסבוננוהמתרחששכלבכןלהכוך

עלון.

משותפתוצווהאנשוםבוזהנוצרבמרחבהרואותהאורוות

באדםהעוסקותהתאןךוןתשלמקומזאתמחלופותודוגמות,

מושאשבעבו,בעודעמו.מבואשהואהמטעזעלהוחוד,

הםהחקוךהמושאשכווםהךובכולוותו,האדםהוהההתבוננות

הוחוד.הפרטולאהחנותות,הושתכלומר,החנותוום,הקשוום

אתשהסוטוהפסוכןלןגוותהתאןךוןתעלגםפסחלאזהשונןו

תפוסותהנוז-אושות.לחקוךהאושותהתווהחקווהמזמבטז

שלמקומזאתתופסות ) Relational psychology (בוז-אושווה

ונעוןתוו,המטופלשלאונהוהנחוגהמסוותוות,טופןלוותתפוסות

החקוךהמושאנונוהם.שנוצרוהקשוהמטפלהמטופל,שלאלא

 1האנלוטו".ה"שלושוהנוהעכשווו

וןצךוםאנשוםשבהםבאופנוםשעסקוהראשונותהתאוווותאחת

 . 3בוזאדוקשלבכתנוךשמקווה , TA 2ה-תאןךוותהואקשו

התאוווה:מתוןמוכזווםועוונותלשנונתווחסאנו

שלכשחזוראושווםבוזתקשורתדפוסושלההמשגה

ולד).נוגר,(הווה,במשפחהחנותווםתפקוךום

כעסקאותלהבנהנותנוםאנשוםבוזתקשורתדפוסו

דפוסולוצוונןטוםמסוומוםתקשורתדפוסוחבותוות.

השנו.הצדאצלמשלומום,תקשורת

תקשורתדפוסובשלושהמנחונוםהתקשורת.דפוווי

במשפחההנלמדוםהואשונוםהדפוסוםעלהמנוססוםעוקךוום,

לשנוהתווחסותדוןאלודפוסוםלאפווזנותזוולד.נוגרהווה,-

צוךום:

הדפוסמאופווזשנהלמודהמתווחסזהצוךרגש. .הוגוון

שולטמהדפוסוםנחלקלמשל,כן,לרגש.אולהוגווזנפנווה

לרגשהוגווזבוזוותרובאוזוזוששבאחווםבעודהוגש,

תקשורתדפוסוואפודנושונוםרגשותהדפוס.אתהוןצךוםככוחות

שןנום.

52 

אתהדפוסנעלתופסשנולאופזמתווחסזהצוךהאחר. .אנו

שנוהווחןךוהאופזע"ומאופווזדפוסכלהסבוכה.ואתעצמו

האחו.ואתעצמואתחווההוא

ומשחזוותלות,אונוםחוסושלתחושותמנועהולךוהדפוסולד.

אח,דמצדהמוקדמת.והולדותחונקותמזדומותתחושותנכן

ומצדחוום,וחדוותוצךוןתהזזהתקשורתדפוסשלהמאפוונום

אונום.וחוסוהשפלהשלחוווהלצדואשמהתלותתחושותאחו,

בוטווושנוכאשוהואשוז.הצוךפנועלפוצולקווםהולוו,בדפוס

האנו-השנובצווההוגווז.קולשלוהזנחההוגשו,לצדמרכזו

הולדאצלהדומוננטוהוגשלפוכן,כצודק.-והאחוכאשם,נתפס

אשמה.הוא

בוהתונןקשלנחוווההואהראשונותהאשמהתחושתשלמקווה

ההתבגרותעםשלו.נאותהלאהתנהגותנגללנו,פגעההסבוכה

וכןנעונה.נותרתהתחושהאןהראשונות,האשמהמקוונשכח

דפוסותבטאהסבוכה,מצדהזנחהאותוקפנותושכאשו-

עלוו.לכןהאשמהבלקוחתולךותקשורת

ןוטאלוום,כוחותהולךוהדפוסמזעולוםהאשמה,תחושתלצד

וסודהנחותעלולתהותשאלותלשאולהוכולתואותנטוות.וצךוןת

מטולהולךהולוו.הדפוסעםהואגםנאהמוחלטותואמותות

להכווזהואהחנותוותפקודןמקובלות,לאאמורותאומוספק,

ערום".הוא"המלךבו

חסומודז.כצוותז.שןנום:נאופנוםלהופועעשןוהולךוהדפוס

הול,דדמותשלשןנוםמךכונוםאלוכלאשמה.חשאואונום

שכולזמזוזושונותולדוותרמוזותלוצןךעשןונונוהםוהתמהול

הולד.שללדמותובוטןונותנות

מראה""תמונתמעוזהואהאר,סועפ"וההווו,הדפוסהורה.

הואהשולטושובלהוגווז.הוגשבוזפוצולקווםנוגםלולךו.

אשמה.הטלתהואהדומוננטוהוגשהפעםאןהוגש.

רמוזותשלהמוקדמותבהפנמותההןךוהתקשורתדפוסשלמקורו

אלוהפנמותהתונוק.בעונונואוםשהםכפווהמטפלום,ההןךום

עלהמושלכותמהפנטזוותגםאןהממשוום,ההוווםמזשואבות

מפנוכהגנההןךוןתגושותלעצמנו"מאמצום"אנוההווו.התפקדך

ובזהתוקפז)עם(הזדהותהולדותשנעמדההאונוםחוסותחושות

שלוטה.בתחושתצווןנשל

אמורותלצדומגוננת,דואגתעמדהמבטאזהתקשורתדפוס

האחו.עלאשמהומטולותגבולותהשמותסמכותוות

אחודותבנטולתההווהעסוקהאחו,עלהאשמההטלתלצד

זוהורנותפעמוםקדומה;לנועלעולםהמאפשרהרבוזהובה.

שלהגשמתםהמאפשרתמנהוגןתות",כ"עמדההנתפסתעמדה

חלומות.

קוונות,לעתוםמבטאת,ההווהשלהאחודותנטולתזאת,עם

ולהשפוע.וברצונואחךוןתלקחתהאחושלנוכןלןתוןאמוזחוסו

ופסוקאםבוהואההורותהעמדהשלהקטסטוופלותהפנטזוה

זופגומותעמדהמתבטאתלעתוםותמוטט.העולםלפעול,



ןנתזזותוןת.פןסקתבלתונעשווה

עשןווםההורהדמותשלהחוצןנווםהנוטןווםלול,ונדומה

הדואגההורהאןהמאשיםההורהבגודשןנום,מאפוונוםלהבליט

תקשורת.דפוסמאותןנובעיםנןלםאךוהאכפתי,

על-ודוכללמונעאונןהארוס,שמתארןנפיגר,הנןהדפוס .נוגר

רצוןנלוום.משוקןלוםמונעהטהורהבוגרהוגוןז.נןלןןהןאהרגש,

נדומהרגשות.ןוצונןתשלזזהמעמדהלבואלןמאפשרזהדבר

אךסבונן,המתרחשעלאחרוןתהואאףלןקחהבוגרלהורה,

המוצאהנחתהאחר.עלאשמהמשליךהואאידההורה,מזנשונה

וצובותאחריות,נעל- 1ת 1נמאדםהןאהאחרנוהוא,הבוגרשל

המזמידאדםהןאהבוגרעצמית.ושליטהלנונןוהניתניםת 1נ 1רצ 1

ה. 11שמעמדהלןואלןג,האחראת

עושהאונההארוסשלהבוגררמזתלטעמנו,זאת,כלעם

מאבדהבוגררציונלי,מהוןתןשכך,הבוגרת.העמדהעםצדק

"כמיטבן",הבוגרומשעמם.ל"שטןח"ןהןפךשלןהרגשימהפך

השלנהלעשותונןלתנעלאדםהןא , 1ת 1ארןאןתשאנןנפי

אתלהכילהולדות,והעמדהההוריתהעמדהניז(אינטגרציה)

ממשי.נוטןולהםןלתתצרנון

בהתפתחותאלאנולןןת,אונןכנראהזהתקשורתדפוסשלמקורו

כלזמר,-מטי 1ט 1אשאונןדפוסזהןלפינך,האדם.שלמאוחרת

ןתפוסןתון,עמדןתוןעלמחשיבהת 1נע 1נהבוגרשלתגןנןתון

מעבדהבוגרמזרעים.לאראשןנווםתהליכיםמבטאותןאינד

עמדהקט 1נ 1עליהדחןשנמהולדות,הראשונוות""ההקלטותאת

שנוגדיםדבריםשומעהבוגרנאשרלמשל,כךאליהז.ביחס

-ענוונותאלוהםלהתווחסמסוגלהואהראשוניות,עמדותיואת
אוטומטית.אונהותגובתוענוונו,בסוסעללדחותםאולקבלם

למצבמתווחסהואשנדאליה,כקשובהבוגראתתחווההסביבה

דרךהרואותכאלןןלאפקוחות",נ"עונווםשמזלולאדםאן

מהעבר.תחןשןתאןכעסיםפחדים,

האריס,לפיהתקשורת.דפוסיביואפשרייםקשרים

נןגר-נוגר,כלומר:התקשורת,דפוסוכלכוךקשריםלהוןתונולים

הםןנוגר-נוגרולד-הזרההוחסיםאךןנד',ולד-הזרהנןגר-ילד,

דפןסמזמידמסןוםתקשורתדפוסנולזמרנותךנוןתר.השכיחים

נקשת-(למשלולדותהתנהגותלמשל,כך,משלים.תקשורת

דפוסתזמידהתמצאות)חןסראןאןנוםחוסרנוטןווהנחיות,

לפעולה).וכניסהאחריותנטולתוהסברים,ת 1נ 1תש(מתךהןרו

לעמדההשניהצדאתמזמינהבוגרתהתנהגותזאת,לעומת

אשמההטלתןללאאשמהללאנןןונןחאחריות(לקיחתןןמה

ןןמה).נאןפזולפעוללהשתחררהשנילצדמאפשרת

הדפוסשלהוווצרות [ Jזכ iכם 1סו iכדפוסשנולקשרה iךוגכ

אנשום}, 22 (גדולסגלשלצוותתוח 1נפנראתהם, 1של 1הכ

צנ 1כנראהבסדנהגות. 1נה 1כתוח 1לפהספרת 1נברך vשנ
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{שהזההפוקודדרג-האחתקבוצות:.שתונוצרושנו

ש"קום. iהכדרג-והשנווהם} 1ל iוסכם 1JJ"Jכ ,פ" JJ-JJורכנ iכ

התווחסופקךום" iן"הכבתוכו,אוחדות iכהוןהקבוצותשתו

כלנוצרותתם iשנאשכלא-אחראוום,ם 1לד 1כאלש"קום iלכ

סודרום iכאונםצוותנום,אונםש"קום i"הכנוחודה:הקלקלות

אתשן yשולוהם yוך iלסכאו-אפשראוום". Jצכ Yנם 1ואספוק iכ

ה iכום yוןךשכולםרות iלכהשגרתוןת,וןת Jוןכ Jהוןכות Jשוכ Jהכ

Yלהך 1צר -פקךום iהכקבוצת iכ Yiשנשכאחזךקולזההזהשות. 1

פקדום iהכתפקוךאתאום 1ש"ק iהכצורכואתלראותוכולתללא

זוההבקבוצהשתה vשנרבות vנהתאלו.ם 1דפוסנהוווצרות

רום 1שכ 1ככוצדלראותנת 1כל vזו,נשפהוש 1כ 1ששה vונודל, 1הכ

ההתבטאותנדרךש"קום iהכשלהולךוהדפוסאתפקךום" i"הכ

אףש"קום 1הכ ,"."םתא"! 1הורתקשורתסגנוו 1כת vהנונשלהם

ת 1סווכ 1כהנחנהלראותהזהנותוולות vהפהלך 1נכ . f ".ם vפ

ושבתוכהגםכולראותוהתאפשרפקךום, iהכקבוצתבתוך

תקשורתם. 1ש"ק iהכקבוצתבתוךגםו iככם, 1שונוקולותגןןנום

לפתרוולהצטרףם 1ש"ק 1לכה vצו 1כלהם,ה vשהוצ 1כפבוגרת,

שווולאאםגםוחונות,זכווותשווושותפוםנהםורואהוה vהנ

וכולות.

y לדושזאת,םY ל 1כתY כם 1תi צרכוםהתקשורתדפוסשרת

לחוללפשוטולאוחודה,שלארגןנותתרבותאוום Jסןוכ Jכ

לדפוסחזרהנזכרהול, yלשתוארקרה iבככזה.בדפוסשונןו

סוןםלקראתולדות,וקבוצההורותקבוצהשלפוצל, iהכהושן,

פקדום' 1'הכשלהןצורךששורתוון 1כ 1כרתנו, vלהשהסדנה.

ההווררכוהנו Jןסוכךוןת JJYJהכאתר iלשכש"קום' iה'כשלוהן

וחודה.אותהשלבתרבותקובלום iהכהנוקשום

המשתמשיםוןעציםנפניהעומדתהמרכזיתהשאלהלתפיסתנו,

שכזה.דפוסשאיזנוןןזהאוןואלי,הדפוסמהןאינהזה,כמודל

האדם/הקנןצהע"ושומןשנעשהשנןהדפוסהאםהונההשאלה

ניזלנועונןלתקוומתנמהןעדממזל,האדםאןהמצבאתתןאם

הדפוסיםמהם-כמןשאלותשןנום.כמצניםהשוניםהדפוסים

מדפוסתנועהמתאפשרתנוצר 'שןנוםלמצביםהמתאימים

נעשהנהםהדפוסיםרפרטואראתלהרחיבניתזןנוצןלדפוס,

ענודהנעשיתנאשרלכחודושאותזמהשאלותחלקהזשימוש,

עצמןבלפולוןעץהזרלוונטיותאלןשאלותזה.מודלמשקפודרך

מוועץ.הואשלהםלמפקדיםהז 1

צום yוווכנפקךוםאצלהתקשורתדפוסו

פקד 1הכ

התקשורת,ןפןסוהמפקד.אצלהרגשיותהעמדות
הנוטןוהונםהמפקד,שלהפוקןןו/מנהיגותימהסגנזזחלקשהם

להלזהמפקד.מגיעשאיחההרגשיתהעמדהשלההתנהגותי

5J 
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בוטןולוךולבואזןעמדהעשווהבוצןהמפרטקצרתואדר

המפקדום:בהתנהגות

אצלזועמדהשלההתנהגןתווםבוטןווהההורזח.העמדה

לקחתעשןוההןךוהמפקדלמשל,כךומגוןנום.ונוםהםהמפקד

אתלתפוסעשווהואהואשנומצדההתנהלות.עלרבהאחךוןת

בנמה"אנהו"להוותעשןוהואמזלזל.אומאשוםבאופזהאחר

לתסכולשגורםמהעלון,נולההאחךוןתלקוחתע"ו-אופנום

אוננואוסבונו,האנשוםאתמקטוזשהואכךע"ואוןעוופןת,

העמדהאתהמבטאנוסףתקשורתדפוסגדולתם.אתמאפשר

להתוועץמהןאוזהכל,וןדע"אנושהתחושההעברתהואההורות

נבוטןווםשומןשהדפוסכולללעתוםהןונןר"אתלהרחונאו

 ."".אלהואפעם"אףכנה",זה"תמוךנמומוחלטום

כנתכנשךןץ yווקובלאשרסא"לבדרגתכנפקדהואלכךדוגכנה

בלטזה.כנפקדזוטרלפוקןךהכשרהבכנסגרתנהוגןת, 1כלפותוח

וןת yכנקצןלצדזאת,ם yשהקרון.וצכנה yןנשלונדוכנוננטוןת

ננוםהסוכלפוושופןטותנוקןךתותכל,ת yוןךכנדה yבלטהרנה,

בהתנהגותולהגוכננסההואכותחושההוותהאחדכנצדאותו.

y כנודהואוכולו,הכפופוםהכנ"פוםלY להשפy הרבהתוy .לוהם

ת vוודכנדה vכנהלצאתכנתקשההואכוהוהנראהשנו,כנצד

ודםל yנתפסהואנוקט.שהואוהנוקןךתותהשופןטותהכל,

לתחושהזכוךפום yהכנןהכנ"פוםוכולה.כלוצכנה, Yלת yנכדכנןת

אתתפסןהדחןווםהכנ"פזםןאולןצכנוחה,וכנרחבכנוו,נותשל

y פלאצכנםY כנטושום.םY אלואצלןגםאלואצלוצרהזןכנדה

ן yןנכננסו, Yכנכוחששלון y yלהשפווכולתחוסרשלתחושה

נוןזכנתם.אלוןכנלפנות

כאל-אופובאותןצת yלזןהכנו,"ךהתוזחסןץ yהוונתהלוך

הזותהאולםלה.להקשונשראןוכזושלן,כנונחרתבתךפת: yכנן

צת yהוןאתהתופסכנכנקוםנאהלאשההקשבהתחושה,

אתשהקטונהכפואותה,הכנקטונהכנדה Yכנאלאנוגר'כאדם

השוואהצת vהוורכה vןצות yהוונודה vהבכנהלךהכנפ"ום.

לכנפ"ום.כנראההנן,ךכנןתאלןלנוןלההנגרכנותהתחושותנון

לכנפ"וםולאפשרזןכנדה Yכנלצאתהתקשהאךנכךהכוךהכנג"ך

"לגדול".תחתוןנךן yש

נאופנוםהואגםמתבטאתהולדותהעמדההזלךזח.העמדה

החלקוםאתלהנואונולכזועמדהבעלמפקדןשןנום.ונום

שבחבורה","המצחוקזלהוותעשןוהואשבו.והחווםהווצךוום

להוותגםנמועוצמה,ומלאכנהבאופזתחושותוןאתלבטאאו

מתחתהקדומותהתחושותאתהשטחפנועלועלהאשרהאדם

עשןוגםהוא-מאודךהקבוצה.חלקושאראצלהשטחלפנו

מפקןון,התנהלותעלוכעוסאומפולסבומרדנו,באופךלהגונ

לצופוןתבהתאםמתנהלשאונןכךעלכנדוםאשםרגשותולחוש

54 

צוותךטוב","ולןלהוותאו-מעצמושלוןצופוןתוןמפקןון

מפקןוםמולהפוקןןומקומואתלקחתמתקשהאשרומרצה,

רגשותעמדהשוננתההתנהגותווםלבוטןווםמתחתפקודום.ומול

המפקדשלחזקרגשוחונןךלכלולונולהאחדמצדאשר

אואןנוםחוסרבתחושותלעתוםמאןפוונתשנוומצדולסבונה,

סבוב,ההתנהלותעללהשפועהמפקדשלוכולתחוסרתחושת

שלו.בהתנהלותלשלוטמצלוחשאונןתחושהאףולעתום

ואןפווזבוגרתרגשותעמדהעםהמגועהמפקדהבוגדת.העמדה

מהסוננוםלדרושןנונןלתהתנהגותועלאחךוןתלקחתנונולת

זאתלעשותלהםואפשרהואהתנהגותם.עלאחךוןתלקחתאותו

מסוגלכזהמפקדזאת.לעשותולמוםואףבוקןךתו,לאבאופך

אחווםאנשוםשללתחושןתוהםאמפטולסבונה,קשובלהוות

להנולןהונןלתמורכבותהבנתבונראהשלו.שאונזלדעותופתוח

משמעותווםמךנובוםהךמאוזנתהתנהגותעלולשמוראותה

זה.מפקדאצל

ממקוםמגועהזושעמדהנוווזפרדונסלו,באופךזאת,עם

לחלקוםפחותמחוברלהוותגםעשןוהבוגרהמפקדךצוןנלו,

מהאותו,הסוננוםשלהרגשווםלחלקוםגםנמובוהרגשוום

נותוק.לוצןךשעשוו

מןומתוזלהוותעשוובוגרתמעמדההמגועמפקדבזנמו

להוותלאכלומר"פרווה",שלתחושהןלוצורמסווומום,למצנום

לוותראלאותפוסותון,תחושותוןעםהסוףעדללנתמסוגל

ולהתפשר.

שלהתקשןרתדפןסול yום yשפו Jהכום Jגןרכ

פקד Jהכ

אלה:מגורמוםמושפעלהוותעשווהמפקדשלהתקשורתדפוס

 Role] 4 [תפקוד
המחדל.בברורתהורותלתקשורתמזמוזהמפקדתפקוד

הוחסוםאתותופסוםהורווםבןומוווםמדנרוםמפקןום

המספךוהוחסגםהורה-ולדום.וחסובהםפקודוכוךלונוהםב

עמדהלכנווהמסווע(נמה),לפקוןום(אחד)מפקדבוז

לתקשורתנטווההמעודדוםומצנוםתפקוןוםושנםהורות.

אנשוםעלפוקודאוהכשרהמסגרותעלפוקודלמשלבזו,

קורסוםמשלו.פחותוםןודעותקנעלואומהמפקדצעוךום

אשמההסופגתולדותעמדה"החנונום"אצללוצורנןטום

מצדם,הקוךסוםמפקדואןוךום.נוחותלמפקדהמווחסת

תקשורתצורתהמעצבותהןךוןת,במטפורותלהשתמשנןטום

נקןךסוםהאתגרוםאחדאחרוות.ולוקחתדואגתמאשומה,

הורות-ולרותתקשורתמדפוסלעבורהואמפקדוםהמפתחום

שאונםמצנוםושנםנוגרום.כוךוותר,הדרותלתקשורת

התקשורתדפוסאתהמאפוונתהורותלתקשורתמתאומום
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נגרוםעללפקדהנדרשצעוךקצוןלמשל,"הדגול",הפוקוךו

מהמפקדנררשוםשםוחוקות.מחלקותעלאומקצועוום

לסגנוןנטווהעםהמגועמפקדבוגרום.תקשורתמאפודנו

"סגמת"),-בעגההמכונהבתופעהלמשל,(כמונוקשההורו

הבוגרום.הפקורוםמצרפעולהלשותוףוזכהלא

מפקד-פקודהתקשורתשדפוסלעתום,קורהזמזלאורךבפוקור

מסוום.בדפוסונתקעהקבוצה,השתנותעםמשתנהאוננו

במסלולום(למשל,זמןלאורךבוחןהמתפתחוםוצוותוםמפקןום

תקשורתבסגנון"להותקע"עשוווםמובחרות)בוחודותאובווםקן

זוהותקעותבוגר.לסגנוזלעבורבשלהצוותכאשרגםהוךו-ולךו,

שלוטה,ולאבדמקומועללוותרהמפקדשלמחששולנבועעשווה

לצדהמאשום,התלוו,הולךו,במקוםהצוותשחשהנוחותמזאו

פוטר-פז).(תסמונתשבגדולההמשמעווותמזחרדה

סמכותות,לתקשורתצופווהושחווםסכנתשלכמצנום

ווצרתזוצופווההקרב.בשדהאו-הוודאותעלהמפצהוודעת-כול,

בעומותזאת,עםכולם.עלהמוסכמתהורות-ולדותתקשורת

"נכנסום"בכוךוםמפקךוםבוקרובותלעתוםנראההנוכחו

הכוח.עלפוקורולוקחוםהזוטרוםהמפקךוםשלהפוקוךולתחום

מהוןלמעברהנדרשהזוטר,המפקדעלמקשהשהדברוותכז

שזקוקכמוחוולוולעיניוהנחשףולךולתפקודהורימתפקוד

הרחוק.לטווחההשלכותאףלכךשישווותכןוהנחיה,להדרכה

ויתורהונההמפקדמצרהוריתפקודשלההשלכותשאחתוותכז

אפואנדרשהמפקדהקרב.בשרהפקודיועםלהתוועץיכולתועל

שולטהואכיתחושהוהקנוותסמכותהפעלתביזאיזוזעללשמור

לו.הכפופיםעםלהתוועץנכונותולבוזבכוח,

אושוןתווםגורכןום

שונוםמפקדיםוחרדה.עמימותבמצביהתמודדותופוסיא.

עמומיםמצנוםעםמתמוךךוםהםשבובאופןמזהזה

דבריםשנימתרחשיםכאלהבמצביםחררה.מעורריאו

רמתאתמעלההעמומות-הראשוזאחת:ובעונהבעת

של"האוטומטי"הסגנוזאתלהפעילשעשוומההחררה,

כאלו.במקריםכאפקטובובעברחווהשאותוהמפקד,

נתפסהמצבלהשלכות,כרמהווהשעמימותכוווז-השני

פועלוהואהמפק,דשלהפנימילסיפור/נרטיבבהתאם

החיצונווםהאירועיםשלתולדהבהכרחשאינותסריטעל-פי

האובווקטובוום.

שך 1בב Jזנשנהחזזרבאןפןחןןהאתזבדנן vש"פ 1בה, 1לדןגב

y בןדהDY בנטושהצבז-לחץ, 1בבשןנזם)ם 1ג"ד 1בi צד

ששזךךבכךזןנטושהןךך yןבהתנהגןתןנה, 11ב 1הבה 1הרב

פקןךזןל 11בזןהפג"פ Jב.אןתןלבדלהסתדרגבזההסןגלזת Jב

התנהגותלצרכזהם.פטזה 1אב'ללאותךןךךזשןתאקטזבזןת

תפקןדם.ת 1רב 1בת 11תב 1באכזבהשלסר 1בבלןןתהזן

קזרזת 1בל vשזתפת 1ברה 1חקשתה vנבןדה vההלד 1בב

כזהשאר)(בזןןהןבךךלחץ,צבז iבבשלןןךךןת Jההתבדפןס

 llלאבןדאגהןךז,ולדשלתפקזך IJJצ Yל yקובלולדןתן 1בה

ההקשךזםצזאת 1ןבהדפןסשזקוףאחזז. iבןלחלקהדכאןנזת

IJ / הy לצד ,ברy זבJ ןתDY האובזזקטזבזת"צזאןת 1הב"

שלןהצזפזןתרחב Jבבהרחבתן yסזזהוטב,הנרגןשאזתה

שנקט.התקשורתןסןגז

מתחושותנובעיםהצרכיםשניתלות.וצורכישליטהצורכיב.

באחרהפוכום:תקשורתסוגייוצריםאךאונים,חוסרשל

וזקוקלהרפותהמתקשההורי,טיפוסיוצרהאוניםחוסר-

צרכיםהאובמןמעלההאוניםחוסר-ובשנילשליטה,

וארגזיסדר,אחרשמישהומשאלההכוללים"ולרותוום",

מדוברכאשרכזה.ארםהיעדרעלכעסובצידהויטפל,

לצךכוםמערכתיתאופנימיתלגיטימציהאיזבמפקדים,

מדבריםואיזהעיזמןסמוווםלרובנשאריםוהםאלו,

ובחינהכארם,המפקדלצורכילגיטימציהמתזעלוהם.

לעתוםמאפשריםנוספות,פעולהאפשרווותשלמשותפת

הפיקודי.המנערשלהרחבהקרובות

לקראתלןאזם 11הב 77YIJJפקדה iב"פ JJלזןןזנןה, Jלךןגב

פקךן Jבל 11בס yןכאןנזםחןסךחןןההןאךזם. yזסדנת

בזחסןת 1לנט 111ב 1אבלה 1גץ yהנן .בתפקזךהשחוקהןל Jןב

ץ yהזן DYהראשונהןץ yהזזפגזשתהלך 1בבהסדנה.לקזןם

זהתסכזלס vהכתחזשזתבזרזרהתאפשרנהזגזת 1בלפזתזח

ה 1ב 1בןקשזרה 1ב Jרכתזזם v1זהבם 11ש 1האקזרזתזהם 1ןב

פקךן iב DYלשןחחלן yהןצכן, llJJאןת). 1צ 1בבקשןך

ןלזצןךהנ"לזלןת yהפ iבשחךןךלבקשןכןצךכזןאתןלבטא

תקשןרת iב 7JYIJ /ן 1לצרכשתתאזםבזת 1אלטרנטזלןת yפ

בחרפקד 1הב . fבזגרתלתקשורת acting outשלולדות

ק 1ןהפאחךזןתלזה yלקחןאףלזת 1Yהפאת Yלבצלבסןף

ץ yהזן Jבךןךשזהסזג iבןץ yזזכזן, 1לצזש 1רכזת.נה 1ב 1ב

Y צבJ בלהזזתןy בלהרפותזכןלתלJ שלן,השלזטהצןךכזy ך

vל / Jהןזבה iשלשבה 1שזב 1הבל yלןןתרנכןנןתכךז ץ. 11

הרגשיותהעמדותמתבטאותבולאופןהזהתווחסנוזהבחלק

שלוהשימושעלהמשפועוםלגורמיםוהזהמפקדאצלהשונות

-אישיותווםגורמים . 2תפקיר; . 1 (השוניםהתקשורתבדפוסי

וצרכושליטהצרכיובזוחררהעמימותבמצבוהתמודדותדפוסי

תלות).

כמואחרים,גורמיםשלהשפעותוותכנובהחלטכילצווזוש

לוךוהמפקדמבואאותםהרפוסוםעללמשל,הספצופוהמצב

המבטאותהתנהגויותארםאותואצללראותנותזבזכמוביטוי.

הכללי,לדפוסמעברכלומרבר"כ.אצלו,בולטתשאינהעמדה
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 2כוס'גלווןהזורותבון

שאונזרגשוןתעמדותהמבטאותהתנהגןוןתלראותלעתוםנוכל

פעםמךומןצואאשרהןךומפקדלמשל,כךאצלו.שכוחות

קורבהלהרגושןלמפקךוןלפקןךוןלגרוםעשןוולךןתווםחלקום

וגם.גםלהוותהוכןלתבשלאלון,גדולה

- yהוןע
הוועץשלגשוותהרהעכ~דות

דברזם, yזןךהואחכם,הוא"זנשןף

הךב}/פו " ...ךבךשום / l{ב Jאזנןהואלכ/

כ~קרהתואור

פקד iבךך yנבבזסל"ם,ךכן yשננהזגות iהבסדרןת iבבאחת

אתלהובזלם 1"פ iהבאתוהשאזךהסדרה, iבגדולחלק iבהקןךס

התרחשהשהסדרהחדש'פקד iבבדןבד Jבהזהנם Jאןבזלןת. yהפ

y קזזבאך ,לתפקודסתו 1כנםJ הזשלסטוךזה 1הבקורסתy ךךות

ולקבללבדלהסתדרשהתדר,לו"פזם Jבשלותרבותפקךזם iב

ם. iצב Yבהחלטות

ם, Yפךז Jב ,/ Jצב Yאתצאו Jבהסדרהאתוו 1שלצןת yהזושתז

דקולאה"פזקןךזת",כות iהסבבתפקודפקד' iהבךך yהזלנוכח

והסזכוםהחנוכהשזחותאתנוהלוהוה, 1לדןגבת. 1vקצו 1הב

הקןךס},פקד Jבלנהלןך Jאבאלהשאתדות i/לבהסדרההלך Jבב

אלו.שזחות Jבךךןזות yהזלאשד"פזם Jהבזךזל yהתבקשןןאף

כזוןןצות, yהזןאל"פזם Jהבאחדפנההסדרהסןףלקראת

 / Yלשכנסה 1ונזוב, yלדשותה/ Jבבזקשכות, iכסבאותןשתפס

 .שזזשאדם yטשאון

פקד Jבתפקזךאתר Jלשבלצודדךות yהזןצות yהזןכזלצזזןזש

קום iלבגלזשותחוןהןזאת,דות iלבאךדכת, YJהבובזל iכבהקורס

התחברהפזקןךזשהוואקןםנדאה , yושז iהבנזפוטנטז, Jהאוב

"פזם. Jהבשלהדגשזזםלצןךכזהםנןת yולהז " y"להושזלצודד

שגזבזןה Jשלזב Jבתקשורתנוצרהכזד iלובגזתןןדל, Jהבבלשון

/שאןתן"פזם Jהב,שלהנטןשהזלךז,החלקזם. yןך Jלא-בתפקזךזם

צות vהזושלההןדזזםבצדכזם vנג fבאזנטנסזבזןתצןת yהזוחןו

השלכתזת.הזדהותשלכסוגאןתןזל yןהפ

בפנוהעומדותוהמלכודותהךולמותאתממחושזהמקרה

אושווהמנטוותחףאונןהוןעץגםהמפקדאצלכמווןעצום.

מולומהעומדוםמושפעהואוגםמסןומום,תקשורתלדפוסו

דפוסובוטןולוךונאוםשנולאופזכעתנתווחסומהסוטואצוה.

שמאחןךוהם).הרגשוןת(והעמדותהוועץשלשןנוםתקשורת

ראשןנוןת,פנומוות,עמדותושלמפקךום,כמולוןעצום,גם

נרמהוהזהרגשותנרמההזהוועןצות,החשובהעלהמשפועןת

הךונמוקהאתלנחוזננסהזהבחלקוההתנהגותות.הקןגנוטונות
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המפקךום,אצלכמןהשונות.הוועןצוןתהעמדותשלהפגומות

כאזאךתקשורת,בדפוסובוטןולוךובאותהרגשוןתהעמדות

התקשורת,בדפוסוופחותהרגשוות,נעמדותנעוקרנתמקד

מווחדקשבהונןוןעצוםשלמרכזוענודהכלובוהנחהמתוך

לשחררועשןוההפנומוותלעמדותוןהוןעץמודעותהוגשו.לעולם

שלו.המחדל""ברורתשאונםתקשורתדפוסושלנוטןוולאפשר

אחרוותלקחתנוטההורותמעמדההמגובוןעץההורית.העמדה

הואשלןהרגשותהעמדההמשומה.עלמדו,רבהלעתוםרנה,

(המפקדהסבוכההאשמתשלגםולעתום 'אחךוןתלקוחתשל

הםהרגשווםהמאפוונוםעונד).הואשמולםאחווםאנשוםאו

ושבומאמוזהואעלוו.המעוקןתןאחךוןתתסכולתחושות

חווהוהואממפקדוהם,אומעצמםהנועצוםאתלהצולבוכןלתן

מודעהואלעתוםכתפוז.עלהמוטלתכנדהאחךוןתשלתחושה

אךעלון,מושמתאןמוגזמת,הואהאחרוןתתחושתבולאפשרות

תסכולו,אתמגבורהזןורועהמשאו.אתלהקלכךובכךאוז

ב-(התמקדותרבהנעשווה(הזמנו)פתרונואתמוצאוהתסכול

doing (, התמקדותקוטןר"ב"הוצאתאו)-נbeing (. 

מאפשרתהוןעץאצלגםההןךו,המפקדאצללמתרחשבדומה

צמוחהלעודדעשןוההןךוהוועץנושאום.קוךןםזועולםתפוסת

מלכודתבכךטמונהאולםל"הןרה",הזקןקוםמפקךוםשל

בוךוןלהשאורהאחךוןת,לקוחתעללוותרעשןוהואלמפקד:

עלאחךוןתבוזלהתבלבלהוועץעלוללעתוםבזכמוהוןעץ.

הועןצות.המשומהעלאחךוןתלבוזהמפקדמשומת

בדרגותפקךזם Jלבנהזגות iבלפזתוחבסדנהבודה Yבה: iדוגב

פקד iהבשאלוחך'צת yןזןפקך Jבל-זךז yשהובלהבכזרות,

סוזם. 1בןדל 1בנכון""הסבזדאםצת yהזואתהסדנהאתבזד vשה

צת yהזושבהזקה Jךזנבהתפתחהצת, yהזןאותוכשתזקנה

תוד 1בלה vפצת yהזןם. 11ההול 1נושל vזדשלכות 1סבהווה 1ב

כפזלה yפזודאגתהתוך iובהסדנהבדה yהןשבולאופודאגה

שלכותו 1סב 1כ ,הסתברהסדנהלאחדלה vש vזד 1ב 1בלה. vשפ

 .כך 1בה vנפג fאוד 1בכותז 1כסבזום-זוםב/שנחווהפקד 1הב

כאשדץ, yזןצוז Jבשבהםהלבטזםאתחזשה Jב Jבזוה iדוגב

תזם yלנדרשוהואופה,ןלה yאזנהחוזב Jבהןאשלהה 1ב 1ש 1הב

שןז yש ,התהלזךל yוץ yזזלבזןה Jשזב Jהב yבזצןבזן yלהכךז

לכוד Jהב iבק Jלהתחבזכולץ yהזןזטבז. Jהב yהבזצןאת yנן Jלב

y לסזזנזסזון"זy לבJ בבזצופקדY הבJ שזבJ ,ולהY זזשותy ןץ

y באךאחדז.אןכךזתוךהתהלזךלJ בבדובדJ שזבJ בהi ,ודכבת

זך Jתבשלאןת Jשזב Jבלשתזןצז yזזקשבגזוסתזם yלשדורשת

Y הטזפות".בזן,ו"הלזכהאחדבקנהולות

שהואבתסכולנוכרולרותמעמדההמגונוןעץהילרית.העמדה

עלאשםלהרגושעשןוהואשלו.האןנוםנחוסרונעוקרחש,

הכעסכמאשומה.אוכמצופההסבוכהאתולחוותהתנהלותו,



 1אלת 1ש 1תחז 1לבחוכןלא 1וההשוטפת)בענודהאובסדנא

 1אעית 1המקצ 1ת 1בסמכפגיעהטומטו 1אפז 1נאנהזלראותבלו

שבהםמקןמןתוש-שוב 1 (ענןדתושלהמשמעןתסר 1לחראיה

הז 1לבדהזבחינה,רש 1דמשמעותילהיותהוועץשלאו-וכולתו

פז 1הא 1הוועןץניתז 1שבפז 1האעץ, 1בורך 1הצמודתעלהנועץ,עם

נדחה).אומתקבלהןאשנן
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הנוטחודסר 1חנשללו".דואגוםש"לאכךעלהואהסבוכהעל

ולךותמעמדההמגיעוןעץלעתיםמעדיףם, 1לתרבוכולתו

עלווערערשהנועצוםהואוהסככה ,ת 1שאלששואלכמילהתמקם

המקצועית.סמכותו

נהתווחסותגםביטוילידילנןאעשווהולדיהצית 1וועעמדה

להשפיעלת 1היכחוסרשת 1מתח(הנובעתביקורת\מלאתרגשית

הנועץ.מתנהלשנוהאופךעלהיועץ)של

היאהוועוציתהילריתהעמדהמתבטאתשנהנוספתדרך

דרךאתאשנה("אנית 1טנטי 1מניפ 1אשת 1תח-"המניה-דיפרסיה"

נים 1אסר 1נחבמהרההמתחלפתהזה!")המפקדשל 1ת 1התנהג

הילדותצית 1הוועהעמדהנימר 1לחשובאלה,כלל 1מובתסכול.

ת 1כנהמאפשרתכנות,גם 1כמת, 1רנת 1אנרגינה 1נחמנת 1ט

על\ערעורחקירהגםמאפשרתהילריתהעמדהמהסביבה.מה 1ד

כןחשלם 1ממקואותנטיותסקרנותעימהמניאה [ J1מוסכמות,

אתלבנותהיועץשלולדותעמדהמסוועתגםלעתים\אומץ.רב

המפקד.שלת 1המסוגל

ממקוםגר 1הנהוןעץעל 1פ , TAה-האורוותלפוהנוגות.העמדה

הוא 1ת 1אביל 1שממה .רגשותשלנ 1עירללאונמעטגנוטונו, 1ק

לנתונים.בהתאם\פעולההמצבשלגי 1לניתוח

סר 1מחת 1להיוכןלאונןגרת 1נמעמדההמגיבהיועץ ,להשקפתנו

תנטוום 1האת 1הרגשהםענודת\שכלוז 1כיולגמרי,רגשות

דעות 1הלא-מההתרחשויותשלכ"ראדאר" 1להמשמשום

לחוותלומאפשרתבהחלטזועמדהזאת,עםסבינו.המתחוללות

ולהתנונזלהכילםשיובלכךמצוף,שאינונאופזהרגשותאת

קפואהעמדהזואיזמקצועי.שימושבהםלעשותאז 1-בהם

האינטגרציהרגשית.אונטגרצוהלעשותוכולתאלאושכלתנות,

אתלנחוז"הבוגר"היועץשלנוכולתנוטןולוךובאההרגשית

ללא\סביבתו,הנועץאתוכתפיסתועץ 1הנעםבקשרהמתרחש

עצמית.והאשמהאיוםתחושתוללאהנועץעלאשמההטלת

טלפוזשיחותמחזוןשאינונועץלמפקדיועץשלתגובתו ,לדוגמה

"האמותוום"הלחציםבהיבטהזהמפק,דשלחווןת 1למציאתתאם

חוסרהנועץעללהשליךבמקוםוהנפשי.ך-אישי 1התכהיבטוהז

יוכלאשמה,שלתחןשותבתוךלהיבלעם 1ובמקל 1וזלזת 1אכפתי

אתלבטאהמפקד,עםהדבריםאתלפתוח"הבוגר"היועץ

שלהמשמעותמהולכחוד 1שלהאישיתחות 1הנסר 1חשת 1תח

לוךונאהדברהאםכעבודה,ארוךלחץ-למשל 1(כמהדבר

 .)' 1J1הסכינהע"ונחווהבוצןאחרים,מפקדיםל 1מגםבוטןו

כגובההנועציםאללהסתכלמאפשרתהבוגרתהייעוציתהעמדה

לומר(ואףלםומלדעתלאלהעזעולמם,עלמהםללמודהעונוום

מנועצים.\להשתכנעת 1י 1כטעלהודותלדעתאף 1לעתים".)זאת,

מתו 1שתרמרגישהיועץשבהםמצניםהזנוספותת 1גמא 1ד

-יפהעבודהשים 1עעצים 1שהנ 11כוו(למשלוחסיתעטה 1מ

ןצוות yוומלכודות

ת 1מלכודאחתלאמזמדודו-סוטךו,וואדי 1ת 1כהיהוועןצו,הקשר

למרותעץ 1הופל 1נולחלקךהעיזמזת 1סמויחלקזציות, 1ווע

וטןבות(רבותאפשךוןתדות 1מלככמהלהלז . 1מ 1לקידעותן 1מ

 .) jכאעלות 1מלאת 1אחר

 ". 1נפלנלד 1בכ

נווקטובוום) 1סאוכייקטונוום 1(אהצפהעומס,שחיןוה.

להניאעשוווםמעוופום,אתגריםעםשכת 1ממהתמודדןת 1

לחסןם\בכךפנימי\לניתוקת 1לקההרגשי,ר 1החינבדד 1לא

 . 1בסביבת 11כ 1בתהמתרחשאתלהנידעץ 1הישל 1לת 1וכאת

רת 1התקשדפוסואתלזהותעץ 1הישלביכולתופוגעק 1הנית

בידר 1לעב 1לת 1ויכרתית 1התקש 1ת 1גמיש\להפחתתשסבונן

מגוונים.תקשורתךפןסו

שלת 1הפנימי 1תי 1עמדממול.הנועץ/האדםעםהזדהות ) 3

שסביב\.רת 1התקשלדפוסואמיץבקשרת 1ר 1קשעץ 1הי

"מדביקים"איתזמזדהים 1שאנאחרותת 1י 1דמ 1אעצים 1נ

סי 1ובדפת 1המציאאתבתפיסתםת 1רבפעמים 1אותנ

נטווהוששםגםבו(אםכךעקבוןצךוםשהםהתקשורת

למשל,כך, .מסןומום)נים 11לכיתר 1ול"הידבק"אושות

שים 1נט\מרגישיםמפקדםעלעסים 1כנועצים 1שבמצב

הכעסלתחושןתמצטרפותעצמנומצאנופעםלא .ובודדים

אתחה 1נכלראותלמפקדלסוועלהצליחבלינים, 1האוחוסר

אחר,ךואלןגג 1סלאפשרהואהיועץתפקודבמצב.חלקן

 , Reframiח g(באמצעות,ת 1למציאשונהפרשנותלהצועאן

עונושאינזאחרות,בעינווםת 1המציאאתלבחוז 1למשל)

הקבוצה).עיני 1(אהנועץ

שלבמצב .האחדןשלההשלכותןובלת lמשלימיםיחסים

ומהשלימהלזהותאמיתיקןשוושהשלכתית,הזדהות

עזכהבאופךהעולותת 1ש 1התחהאחר.על-וךובתוכיהושם

להפרידוקשההיועץ,שלהעצמימזכחלקנחוותואמיתי

אתכו 1לתולקבלעצמועללקחתעלולהיועץממנו.אותז

המושיעתפקידלמשל,כךעליו.השליךשהנועץהתפקיד

מפקדמולהילד-המתלהבתפקידישע";"חסרמפקדמול
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נראההןךוום?אוולןווםחלקוםהמפקדוםמוללהוצואאפשר

הדפןסוםמשלושתהמתאפשרהמגורזהמפק,דלדמותבדומהבו

 .וותרשלםוועץלאפשרהעשוווםאלוהםכונוהםלנועוהובדלת
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מפקדמולהולן-הנענהתפקידאוענווזחסר"מודגש",

להיותעשוייםאחווםרביםועודאלוכלמה.·עוצרבהורי,

חיבורתוךלעתים,עצמם,מזצאיםיזעציםשבהםתפקידים

הוועץ.של ) Valency (האושותלנטווה

הוועזץתהלובו .נמצאיםאנושבוהייעוציההתפתחותשלב tד;

היזעץשלאמזנתוהיועץ.עלהשלכותמעטלאמערבים

שבוההתפתחותוהשלבמזאחתלאמושפעתאלובהשלכות

הזוי,תקשורתלדפזסשנקלעתוקןיזעץ ,מהוגלד .מצווהוא

יכולואינווודעאונןהואשבהםלמקומותעוורולהוותעשןו

שנןלדפוסלהוקלעעשןוזאת,לעומתצעור,וןעץלסווע.

לנועץלתתמהלואוזבאמתבוולהאמוזולרו,בתפקודואה

ורצוזסקרנותולגלותשאלותלשאולרקהואתפקודןונו

שלהעצמותלתפוסהההשלכותבוזהתאומותמודת .לקרבה

מצודו.לעוןןרוזלהבואעשןוההוועץ

J )\ הנועץלבוז(המבוגר)הוועץבוזםגוליהפערהגילים.פער

הורה-ול,דדפוסושלמחדל""ברורתמזמז(מ"פ/מפק"צ)

לכךבוועץ.מפתחשהנועץתלותלוחסוהדרךקצרהומכאז

בתחוםהוועץשלוותרהרבבסודנוגםלעתוםלתרוםעשןו

כאשרלראותנותזנוספתמורכבותעוסק.הואבוהמומחוות

הורהשלהואלנועץהוועץביזשנוצרתהראשונותהתקשורת

הדנומשתנום.וצרכוןהנועץמתפתחמהזמזולאחר ,ולד .

שלאחרלסוגומעברהוועץע"והשונןושלזוהןודורש

הנועץ.שלגדולתואתלאפשרכדותקשורת,

להתפתחנוטההורה-ולדתקשורתדפוסנררן.'ג lמגדר

פער-גילוםכשושובייחודגברוהנועץ ,אשההואכשהוועצת

 jוה ,להלהסבירשושנולדהאשהוועצתשללכוווז \ה(

כךופתרונות).מחסההמצועהאם, .יועצתשללכוווז

אליהמתווחסבולמצבלהוקלעוןעצתעשוייהלמשל

 1ולהגלדאוגשישכמישהואונוספת,כפקודההמפקד
הקבוצהבתוךעבודהבמהלךמתרחשכשהדבר .עלוה

ע"והמצבשלהנראותבשלכפול,במולכודהוועצתנמצאת

הצופיים.הפקוןום

אצלהרגשוותהעמדותמתבטאותבוהאופזתוארזהבחלק

בדומהץ.הוועלופולעשויאלוה~שונותמלבודותתוארוב\ועץ,הוו

עשוייםהוועץשלהפעולהדפוסוגםהמפק,דאצללמתרחש

עבודתאתלבחוזובבואנונוספום,מגורמוםמושפעיםלהוות

מתו ,אלהלדפוסיםהוןעץמודענמהעדלנחוז 1ניתהוועץ

 .לדפוסמדפוסלנוענותזוכיצדאחר,ומתימסוויםדפוסמתאום

 ?ם,\וגםלהוותאפשרהאם .השאלותעולותגםרבותפעמום

והאםמתובלבד?"כוגךום"שאינםחלקוםלהראותנבוזהאם

סזכום

שלושהכוללת .למפקדוועץבוזהמפגש .הוועוצותהןונמוקה

המרחבלבןוכנוסף ,שעמםוהמטעזהאנשוםשנומרנובום:

עולמותכיזמפגשזהורבות,פעמיםביניהם.שנוצרהווחךךו

 ,השלושו"מהסוג"מפגשוםלסרטבדומהוהפוקודו.הוועוצי .

 1מזמהואאךלעתום,מוזרמפגשזהוהמאמר,קךןושמושעל

דהזהמפקדהזהצדדום.לשנועצמותלמודהשלאפשךןוןת

במהלךהמפגש.דרךעצמםעלללמודויכוליםעשוווםהוועץ

הואוכאמצעותםשלהלז.התפקודיםאתהוועץממלאהוועוץ

ולהרחבתשלוהתקשורתלדפוסוהמפקדמודעותלהרחבתגורם

האפשרו.הדפוסוםמגווז

תקשזרתדפוסוזוהןומאפשרהיזעץ-הייעוצוהטרניספרניס

בהנחתשימושתוךמפקדו\,ועםפקןןוןעםהמפקדשל

מקורותוהםאלו,דפוסוםשלהבנההמקכולום.התהלוכום

אתומרחיבההמפקדעםדיאלוגמאפשרתומשמעןוןתוהם

ע"ובחוזההואשבזולאופזשלוהתקשורתלדפוסימודעותו

למפקדמשמעותוןתבד"כהזאלוחדשותהבנותהסבוכה.

וותראפקטובומנהיגות 11סגנלעצמולסגללוומאפשרות

מבעבר.

דפוסהנוקטוועץ .אחרתקשורתליסוגבמודלהיועץ ~ 7

אתבכךשוברהמפקדךגולשאליוהזמשונהתקשורת

ללמודהזדמנותלןומענוקהמפק,דרגילשאלוןהדיאלוג

 .בהםולהתאמזחדשיםתקשורתדפוסו

שפהלמפקדנותזהיועץ .התקשורתדפויסלשינייבליםכוחן

ההתנהגותווםהביטוווםאתלוומדגוםתקשורתדפוסישל

 .(עבורו)הרצויהס\,נוזשל

הוועץפשוטים.אונםותפקודיהמורכנת,היאהייעוץעבודת

פותןחתהלובוללוןןווהךהאישותהמנהיגותלפותוחהזאחראו

ההתערבותאתהמהווההמשומהלבוצועהזמערכתוום,מנהוגות

מזמונההוועןצותההתערבותנוהולהוועךצו.ללוןןווהזהוועןצות

דפוסמזמוזהוועןצוהלוןןוואולןכול,וןדעהורי,תקשורתדפוס

כדפוסבוטןולודובאוןעץ·נועץביחסוהאוזוזשואל. ,ולרו

במןהוןעץ,שגםלזכורושזאת,עםההדדי.המשתף,הבוגר,

צוידוהואמסבובתו,ולתבועותללחצוםלהשלכות,חשוףהמפק,ד

מגזוזבלאתבוטןולודולהבוא.לושיאפשרווסבונהמקומות

הפנומוןת.עמדןתון
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