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 מקצוענות ומצוינות במינהל, מקצועיות, ירחון לקידום מנהיגות
 ספרי בחינוך היסודי-הבית

 
 .הספר היסודיים-למנהלים ולבעלי תפקידים בבתי, הירחון מיועד למפקחים
סקירות קצרות מספרות  המחקר בנושאים , ספרי בחינוך היסודי-בירחון נביא מידע מתחום המינהל הבית

 .'הספר היסודיים וכד-תפקידים בבתי-מנהלים ובעלי, י הצלחה של מפקחיםסיפור, שונים בתחום
 

 כניסה לתפקיד
 ,   קוראים נכבדים

 

 שתמשוהדימויים שבהם ואורים י אלו הם תכל -" הלם", "שינוי ראש", "שינוי משמעותי", "טלטלה מקצועית"

 . מנהלים חדשים כדי לתאר את אשר חוו עם הכניסה לתפקידם כמנהלים

רווח בספרות המקצועית בעיקר כדי לתאר את כניסתם של מסיימי ) Induction" (כניסה לתפקיד"שג המו

  . למעגל ההוראה כניסתם של מורים מתחילים אתייחודוב, הכשרה למעגל העבודה

" מים" המ4"נעסוק בגיליון זה של , לאור קשיים שחווים מנהלים חדשים בראשית דרכם בתפקיד
 .קיד של מנהלי בתי ספר יסודייםבסוגיית הכניסה לתפ

 ?מה בירחון

 כניסה לתפקיד של מנהל בית ספר כשלב בהתפתחותו המקצועית כעובד הוראה •

 כסגנון של התפתחות מקצועיתכניסה לתפקיד  •

 תיאורית התפקיד והכניסה לתפקיד •

 קשיי כניסה לתפקיד  •

 כלים אישיים להתמודדות עם קשיי הכניסה לתפקיד •

  למנהלים חדשיםמסגרות סיוע ותמיכה •

 חדשיםה למנהלים עצותצרור  •

 

/  מנהלים/כיצד אתם זוכרים את כניסתכם לתפקידכם הנוכחי כמפקחים :בינינו לבין עצמנו

כיצד השפיע אופן השתלבותכם במערכת על המשך תפקודכם ועל עיצוב תפישת ? )מורים/מדריכים

 ?כם לבעלי תפקידים חדשיםכיצד החוויה האישית שלכם השפיעה על התייחסות? התפקיד שלכם
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 כניסה לתפקיד של מנהל בית ספר כשלב בהתפתחותו המקצועית כעובד הוראה

הידע המחקרי שהצטבר על התפתחות מבוגרים הגביר את ההתעניינות בשלבים השונים שהמבוגר עובר 

 .) 1995,אצל פוקס  Super,1957 ;Crites,1978; Super&Hall,1978(במהלך חייו המקצועיים 

המציג את , )Super,1957(המודלים הראשונים של שלבי הקריירה מתבססים על המודל של סופר 

מודל זה מהווה . תהליך ההתפתחות המקצועית כשלבים המאפיינים התפתחות בכל קריירה מקצועית

 . בסיס להסתכלות על התפתחותם המקצועית של מורים

הם חווים במהלכם שלבים בקריירה המקצועית שלהם הרעיון המרכזי במודל הוא שאנשים עוברים ש

 .בעמדות כלפי המקצוע וכלפי הארגון שהם עובדים בו, שינויים בצרכים

. יש בה עליות וירידות או מסלולים שונים אצל אותו אדם; ההתפתחות המקצועית של מורים אינה ליניארית

מצא בו בזמן בשני ילה  הוא עשוי.לעשות צעד אחורה ושוב להתקדם, מורה עשוי לצעוד ברצף קדימה

ר ולעולם לא יעבשיש שלבים ו ,)Floden&Huberman,1989( ולפעמים להיות מחוץ לשלב, שלבים

)Glickman,1990 .(המשכיות וכיוון והשלב הבא ברצף , חלק מההתפתחות נראה לעיתים חסר סדר

,  ואולם יש אנשים הלומדים.אפשרייםהשלבים הההתפתחות עשוי להיות בלתי צפוי או שהוא אחד מבין 

במידה  ולפיכך הם עשויים להשפיע עליהם ואולי אף לשלוט , חוקרים ומתכננים את השלבים שהם עוברים

למצבים הכרת השלבים מאפשרת לפתח מודעות ). Huberman,1993(בסוג או ברצף שלהם מסוימת 

 .השונים שהמורה שרוי בהם בתקופות השונות של חייו המקצועיים

אחת מדרישות הסף לתפקיד של ניהול בית . ת מנהלי בתי הספר מגיעים לתפקיד לאחר שהיו מוריםמרבי

ניסיון בהוראה בפועל של חמש שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ועל יסודיים בהיקף של "היא ספר 

בות משרד החינוך התר, חוזר למינהל..." (שליש משרה לפחות שבהן הצליח המועמד בתפקיד של מורה

  ).2002-2003, והספורט

 

 כיצד אתם מגדירים שלב זה – שנתיים הראשונות בתפקידכם הנוכחי -אם אתם בשנה: בינינו לבין עצמנו

כיצד אתם מגדירים שלב זה   -אם אתם מתכננים לעבור לניהול  ?מדוע? בהתפתחותכם המקצועית

 ?מדוע? בהתפתחותכם המקצועית

 

מקצועיים בהקשר המתארת את התפתחות הפרט במעגלי החיים ) Fuller,1969(עבודת החלוץ של פולר 

  .לגורמים האישיים והארגוניים המשפיעים עליו

 ,דינאמיהינו תהליך בבסיס תפישת השלבים כמעגלי חיים עומדת ההנחה כי תהליך ההתפתחות המקצועית 

 ):Vonk&Schras,1987(אישיים וארגוניים , גורמים סביבתייםלבהלימה גמיש וזורם 

 .הכנה לתפקיד מקצועי ייחודיה תקופת - )Pre- service(מעגל של ההכשרה  .1
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 . במעגל זה נכללות שנות הסוציאליזציה למקצוע- )Induction(מעגל של הכניסה לתפקיד  .2

   מגלים המורים רצון להשתפר בתקופה זו - )Conpetency Building(מעגל של בניית הכשירויות  .3

 .ראה שוניםהוהולהתפתח בתחומי 

התלהבות רבה יש במעגל זה  - )Enthusiatic and Growing(מעגל של התלהבות וצמיחה  .4

 .וסיפוק בעבודה

תקופה זו מאופיינת בתחושה של אכזבה  - )Career Frustration(מעגל של תסכול מקצועי  .5

 .סיפוק בעבודהחוסר ל, סימני שחיקה מקצועית הקשורים בין השארבמהתפקיד ו

המורה חסר עניין או מוטיבציה בו מעגל ש - )Stable and Stagnant(בעון יביעות וקמעגל של ק .6

 .כלפי המקצוע והוא מסתפק במילוי חובותיו המקצועיים הבסיסיים
 .הכנה לפרישההזהו שלב  - )Career Wind Down(מעגל של ירידה בקריירה  .7

 .זו התקופה שלאחר הפרישה - )Career Exit(מעגל היציאה מהמקצוע  .8

 ? מהן הנסיבות לכך? באיזה מעגל אתם נמצאים :בינינו לבין עצמנו

 ?מדוע? באיזה מעגל תרצו לראות את עצמכם בהמשך התפתחותכם המקצועית

 
 כניסה לתפקיד כסגנון של התפתחות מקצועית

 שישה סגנונות של התפתחות מקצועית בקרב , על סמך אוטוביוגרפיות של מנהלים,ציינה) 1995(פוקס 

 : ליםמנה

 הדרגתי של -"טבעי" סגנון התפתחות זה מבטא תהליך - סגנון הצמיחה הטבעית. א

דרך עלייה בסולם , החל מהכניסה למקצוע ההוראה, צמיחה והתפתחות מקצועית

 . התפקידים ועד לתפקיד הניהול

 המיוחד לסגנון זה הוא תחושת האופטימיות שעוברת לאורך כל שלבי -  האופטימיהסגנון. ב

בעל הסגנון האופטימי . ם וגישה חיובית יותר לחיים המקצועייםמוריה פתחות שלההת

ומתפתח עם  ךההול, טחון אישי מקצועי בסיסיימרגיש את אהדת הסביבה אליו שכן יש לו ב

ואין הוא חרד משינויים , אין הוא חרד ממצבים חדשים שהוא נקלע אליהם. השנים

 .המתרחשים בסביבתו

סגנון זה מאפיין אנשים בעלי מוטיבציה גבוהה שאת  - על המוטיבציההסגנון הנמרץ וב. ג

. לעשייה ולביצוע, לפעולה, מסלול התפתחותם מניע דחף חזק להתקדמות בקריירה

 -או מוטיבציה חיצונית, כמענה לצורך פנימי, המוטיבציה שלהם עשויה להיות פנימית

  .פוליטית
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אין אצלו . ן בולט את העולם הרגשי של האדםסגנון זה מבטא באופ - סגנון הרגשניה. ד

, שני מישורי החיים הללו שלובים זה בזה. הפרדה בין האני האישי לאני המקצועי שלו

לפיכך מלווה כל אירוע וכל שלב התפתחות בחיים .  על זה ותלויים זה בזהמשפיעים זה

 .כמו בחייו האישיים ,המקצועיים של המורה בחוויה רגשית חזקה

יתה יהנטייה המקצועית חינוכית של האנשים בסגנון זה ה - שירותי–שליחותיהנון הסג . ה

בנכונות , אנשים אלו ניחנו במסירות. לוותה בתחושת שליחות חזקהוכבר בגיל צעיר קיימת 

 . ליחיד ולחברה, להעניק לזולת,  לעשות למען התלמידים,להשקיע הרבה בעבודה

ונו של המורה שכל שלב בהתפתחותו מלווה זהו סגנ -  מתלבט– הסגנון ההססני. ו

 מלווה שינוי בחייו המקצועיים  אוכל צעד. בלבטים ובספקות כלפי יכולתו העצמית, בחששות

גם קבלת תפקיד הניהול ייחודית . בחרדה ובתחושה עמוקה של קונפליקט פנימי, בהיסוס

ת עצמו שאלות שואל א, מסרב, מתלבט, המורה חושש, התפקיד מוצע: אצל בעל סגנון זה

 .רבות ולבסוף נעתר

 םכיצד את, )מדריך/ מנהל/ מפקח( תפקיד יכבעל ?כם אל תפקידםכיצד הגעת :בינינו לבין עצמנו

סגנונות אלו בעבודה " יםמנצל "םכיצד את?  עם הסגנונות של האחרים בהתפתחותם מקצועיתיםמתמודד

 ?כםעם עמיתי

 

Downeyו  - March) 2006 (נהל חדש לתוך ארגון תהליך של הסתגלות בין המנהל רואים בכניסה של מ

תהליך ההצטרפות לצוות ובניית מעמדו של המנהל כמנהיג של הצוות כולל , לדבריהם .לבין הארגון

 :ניתן לסכם את השלבים כך. ארבעה שלבים מובחנים

 ציפייה ותכנון. 1שלב 
 

ע התפקיד לאחר קבלת המינוי מעלים מנהלים השערות בנוגע לאפשרויות שמצי

 . החדש ומתחילים לתכנן את הכניסה לתפקיד ואת אופן מימושו

 כניסה וחקירה. 2שלב 
 

מנהיגים הבמהלך שלושים הימים הראשונים לערך בתפקיד החדש מסתגלים 

גם מי (לסביבה החדשה ומתחילים בתהליך ההסתגלות להקשר הארגוני החדש 

 ).שצמחו מתוך הארגון עצמו

באיסוף מידע וביצירת רשתות קשרים כדי לפתח , ים עוסקים בבניית הצוותמנהל בנייה . 3שלב 

 .מסוגלות בתפקיד החדש

 תרומה. 4שלב 
  

שהמנהיג החדש מסוגל לתפקד באופן מוצלח ולהמשיך להתפתח בתוך לאחר 

 .מתפתח משא ומתן שוטף בין המנהיג החדש לארגון. התפקיד
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 ?  צאים ביחסיכם עם הצוותבאיזה שלב אתם נמ: בינינו לבין עצמנו

 

 תיאורית התפקיד והכניסה לתפקיד
" תפקיד"בין ציפיות הפרט לבין ציפיות הסביבה לגבי השיש  בהלימה ובפער תיאורית התפקיד עוסקת

לסייע בהבנת הקשיים לפיכך עשויה , שהפרט ממלא בארגון כבסיס להבנת הארגון והלחצים הטמונים בו

 . מוצא לפיתוח כלים להתמודדות עם קשיים אלהשהפרט חווה בתפקיד כנקודת 

של נגן , של עובד בעבודתו(עיסוק של אדם במסגרתו הקבועה  "מוגדר כ "תפקיד"המונח  במילון ההווה

ההתנהגות : "היא" תפקיד"המושג משמעות  סוציולוגיתמבחינה . 'של שחקן במחזה וכד, בתזמורת

, שפירא ובן אליעזר" (התייחסותו לנושא סטטוס אחראחד ב) בעל עמדה בארגון(המצופה מנושא סטטוס 

1989 .( 

תפיסות " יחסי גומלין ביןנבנית ב) 'ידע והתנהגויות נדרשים וכד, ציפיות, חובות, זכויות (תפיסת התפקיד

 ".  תפיסות הסביבה את התפקיד"לבין  " מעצמו לגבי התפקידיוהפרט וציפיות

אף  מנהלים חדשים . )1995, פוקס("  מהמצבהלם/ "ותשרדי בולט מוטיב הההכניסה לתפקידבתקופת 

 את זיכרונותיה ' מתארת א .)Ball&Goodson,1985( שלב הכניסה לתפקיד שלב קריטי בחייהםב ראו

 החרדות של המורות בבית הספר היו מופנות ןלעולם לא אשכח כיצד נכנסתי בשערי בית הספר ופניה"

המזכירה שקיבלה . משיכו לעקוב אחריי גם כאשר נכנסתי לחדריאך הן ה, הן לא העזו להגיד כלום. כלפיי

לקח לי לפחות כמה חודשים לעבור את מסך השכנוע .  איזו מנהלת צעירה-ואוו: את פניי במשרד אמרה

 "? כיצד צעירה כמוני יכולה לנהל בית ספר-הזה

  על התחושות בעת הכניסה לתפקידפרויתן שוחחנו סיאאחרות מנהלות 

 התביישתי על - בכיתי כמו תינוקת אל הכרית- לא ישנתי בלילות-ייתה שנה נוראית בעוצמותיהזו ה" : 'ס

 ל מכ -אני אזכור את השנה הזו כשנה מאוד משמעותית בחיי. מה אני בוכה ולמעשה לא ממש הבנתי למה

 ".ראה אין דומה לה אפילו ביחס לכניסה להו-במשפחה ובמקצוע כמובן, בזוגיות, עם הילדים: מובניםה

היו לי התנסויות , לאתי תפקידים מערכתייםימ, ידעתי שאני רוצה אותו, הייתי מוכנה לתפקיד הניהול: 'מ

 אין כמו לקבל את מפתח שערי בית ספר ולדעת שמהיום את אחראית על כל מה -חשובות ובכל זאת

. תפקיד הניהולהמעמסה והדאגה הם אלו שעשו את ההבדל מתפקיד בכיר ל , הנטל,האחריות. שקורה בו

 ".כמו תיק גב שלא יורד ממך לרגע, ועם הנטל הזה את הולכת לכל מקום

 

 קשיי כניסה לתפקיד

 . א עם המנהל היוצ חפיפהללא כמעט , לתוך תפקיד הניהולמהיר וחד מעבר  •

 ,   תוך כדי תנועה אינטנסיבית ביותר, התרחשויותרב של בו זמנית במספר טפל להדרישה  •

 . )2005, גולן(לא תמיכה מובנית  ולערתמציאות סו      
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  ) Alvy  & Robbins,2005( להנהיג בזמן שהם לומדים להיות מנהיגיםהמחויבות / הצורך •

  הגדרה הבסיסית של בכל הנוגע ל)  Jenz &  Murphy,2005( ובלבול תחושה של עמימות •

 ;  המקומיתתרבות הניהול,הגדרת הסמכות והאחריות של ממלא התפקיד; התפקיד      

 .ודאות חיצונית ופנימית מתמדת-אי, צוות-גבולות ביחסי מנהל,נהלים      

ם ותפקיד  ם עצמתפיסת; לא מתאימים לתפקיד/ המתחילים את עצמם כמתאימיםתפיסת המנהלים •

 ).'וכד? ראשון בין שווים? מנהיג פדגוגי? מנהל (יםכמנהל

ששו טענות הספרות המקצועית ו א,יניים במכללות על ממלאי תפקידי ניהול ב)2005(גולן במחקרה של 

נמצא שניסיון קודם איננו חוסך את . מתחיל בתהליך בניית הזהות החדשהמנהל בדבר הקושי שחווה כל 

 שלגורמים הקשורים בדפוסי ,מרות הרושם הראשוניל , אולם יש לו השפעה על משכו, שלב הכניסה

המחקר הראה שלמאפיינים אוניברסאליים , המתחילל המנהפעולה של הארגון אחריות מרכזית לקשיי 

 לפענח ולהבין את תכולתו הקושי , עדר התמיכה המכוונתיה: כגון, משקל רב יותריש של  כניסה לתפקיד 

 . ישיאולעצב סגנון ניהול  של התפקיד והיקפיו 

  בעמימות בהגדרות של סמכות, הקשיים שיוחסו לארגון התמקדו בעיקר במאבקי התרבויות

הצביעה על ) 2005(גולן  .בתרבות ניהול רופפת ובחוסר בתמיכה מובנית, פורמאלי-בסגנון ניהול א, ואחריות

.  ב  הממוקדים בתהליך העובר על הפרט קשיים.א:  לתפקיד1שלושה מקורות עיקריים לקושי בסוציאליזציה

 . הול של הארגוןבדפוסי הניוקשיים שמקורם במבנה . גקשיים שמקורם במהות ובמבנה התפקיד 

 

 :בינינו לבין עצמנו

 ? מהתנסות אישית או ממפגש עם מנהלים חדשיםכםמוכרים ל מעלהלעד כמה הקשיים שתוארו 

 ? שאתם עובדים אתם כדי לסייע למנהלים מתחיליםים משתמשםאסטרטגיות את/מסגרות/באלו אופנים

 ?  לליווי מנהלים חדשים, לדעתכם, אפקטיביותהן אלו אסטרטגיות 

 

Jenz  ו-Murphy ) 2005 ( נפוצות של מנהלים למצב המביךודרכי תגובה מוטעות מציינים:   

על ידי למידה איטית ויסודית של כל מה שהיה ונעשה על ידי " כניסה לנעליים של הקודם בתפקיד". 1

 . שימור ושכפול של העבר,קודמיהם בתפקיד

דיים העשויים להתפרש ימנסים להכניס שינויים מימנהלים אלה ". פיל בחנות חרסינה"התנהגות כמו . 2

ועקב כך להיתקל בהתנגדות מיידית , הנורמות והערכים המקובלים בארגון, כהפרה של השגרות, כאיום

 .של בעלי עניין שונים

 . מקום העבודה הקודם/הימנעות ממצבי עימות על ידי המשך ההתעסקות בתפקיד הקודם. 3
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, בצורה שבהם תפקדו בתפקידם הקודם במקום לפתח תפיסת תפקיד חדשההמשך התפקוד באופן ו. 4

מנהלים . כך לדוגמה מדריכים לשעבר עשויים להמשיך ולנסות לתפקד כמדריכים ולא כמנהלים. כמתחייב

 . 'וכד את בתי הספר" לנהל"שעברו לתפקיד פיקוח עשויים להמשיך ולנסות 

 פיםשמצתחושה התיר את המבוכה שבה הם שרויים עקב ניסיון להיראות נחושים והחלטיים כדי להס. 5

מנהלים אלה מפתחים דפוס פעולה . מהם לפעול במהירות ולתת מענה מיידי לכל בעיה מתעוררת

  .התעסקות במשימות ולא בתהליכים,  שמשמעותו"רפלקס פתרון בעיות"המכונה 

 
 כלים אישיים להתמודדות עם קשיי הכניסה לתפקיד

 .תכנית כניסה לתפקיד . ב. כניסה לתפקיד כמשחק. א: יםנציג כאן שני כל 

 כניסה לתפקיד כמשחק . א

התבוננות על האינטראקציות שאנשים מקיימים אחת הדרכים להסתכלות על הכניסה לתפקיד היא על ידי 

טוען כי כדי  להגיע להישגים " בעיות העבודה" בספר) 1996(האברד . )1968, ברן(כעל משחק ביניהם 

 :  יותר בתפקיד חשוב להבין את שלושת חלקי המשחק ולפתח אותםטובים

לברוא את עצמך "הכניסה לתפקיד החדש יכולה להוות הזדמנות : הזדמנויות להצלחה = חירויות. 1

 ). 2006, חניק" (לצמוח ולהתפתח, לפתוח דלת חדשה", "מחדש

צבים מסוימים יכולים להיות גם  במכללים(והגבלות התגבר עליהן וכללים לבעיות שיש = מחסומים . 2

  ).בהירות-הזדמנויות משום שהם  מגדירים גבולות במשחק ומצמצמים אי

פתרון , כיבוש פסגה, כמו התגברות על היריב (הישגים והצלחות אליהן שואפים להגיע, יעדים = תכליות. 3

 ).' וכדבעיה

 תכנית כניסה לתפקיד. ב

 Jenz  ו-Murphy ) 2005(   ככלי שיכול לסייע למנהל החדש להפוך את " נית כניסה לתפקידתכ" מציעים

 . המבוכה למקור עוצמה ולמנוף לקבלת החלטות טובה

 . בניית אמון. 2. למידה. 1: בתכנית זו שני רכיבים

גם מי שצמח בתוך . על מנהלים הנכנסים לתפקיד ללמוד על עצמם ועל אודות מקום העבודה החדש

כמו כן יהיה עליו . הארגון מנקודת המבט של התפקיד החדש וללמוד אותוהארגון יצטרך להתבונן על 

 ללמוד יחד עם שותפי התפקיד ובעלי העניין השונים גישות על מנהלים חדשים גם. להכיר אנשים חדשים

 .מתעוררות ולפתח אותןהחדשות לבעיות 

 

 : אלהמוצע כי לקראת בניית תכנית כניסה לתפקיד ישאלו המנהלים את עצמם שאלות

 מהן נקודות החוזק שלי שיכולות? מדוע? מהו החזון החינוכי שלי? מדוע? כיצד אני תופס את  התפקיד
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מהם הידע והמיומנויות שיהיה עליי לפתח לקראת ? כיצד אשתמש בהן בתפקיד זה?  לסייע לי בתפקיד

ממה אני ? יד זהמהן ההזדמנויות שאני צופה בתפק? כיצד אעשה זאת? מדוע? בתוך התפקיד/התפקיד

 ? מדוע? מה אעשה כדי להתמודד עם חששות אלה? מדוע? חושש

 .ניהול בית ספרלרצוי להעלות את הדברים על הכתב ולחזור ולעיין בהם מידי פעם בפעם כבכלי הכוונה 

לעניין כל אחד מהם בנוגע /לעשות מיפוי של כל בעלי העניין ותפקידיהם ולשער מה עלול להדאיגגם מוצע 

מהם הנתונים ? מדוע? נתונים הם היו רוצים לקבל בנוגע למנהל החדש לואי? מדוע? ופי המנהליםלחיל

 ?מדוע? שאני ארצה לקבל מהם

 הכנת תכנית כניסה לתפקיד

 :שלב ההכנה. א

 .רקע מקצועי ההצגה תהיה קצרה ותספק נתונים בסיסיים כמו: הצגת העצמי .1

על , על המשימות העומדות לפניו, על קשיו,  הישגיועל, על הערכים השולטים בו: למידה על  הארגון .2

 .'הארגונית ומערכות היחסים בארגון וכד" הפוליטיקה"

ית  /פסיכולוגה :כגון, ארגוןהעובדים עם הבעלי התפקידים : למידה על סביבת העבודה של הארגון כגון. 3

, האיגוד המקצועי, דיםהתלמי, ההורים, הרשות המקומית(בעלי העניין , )מפקח בית הספר(הממונים 

 כוללת גם את שותפי ת העבודה של המנהלסביב. 'וכד) מנהלים אחרים(העמיתים , )'מכללות וכד

 .'שכן וכד, בן זוג,  בתפקידיו האחרים כמו הורהוהתפקיד של

בעלי העניין השונים בהיבטים כמו הפעילות המקצועית של כל אחד עם היכרות ראשונית עם הצוות ו .4

היבטים , תקשורתהתנהגות והדפוסי ה, התפיסה המוסרית שלו, הערכים של כל אחדמערכת , מהם

 . אישיים

  .מנהל החדשמההכרת הציפיות של בעלי העניין השונים  .5

 

קבלת נתונים שיסייעו בהכנת . 2 .הקמת מערך תקשורת עם בעלי העניין השונים. 1 :תוצאות מצופות

 .תכנית הכניסה לתפקיד

 ייןטבלת מיפוי בעלי הענ

שאלות שארצה המהן ? מהו המידע שארצה לקבל תפקיד שם 
 ?לשאול
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 תכנית כניסה לתפקיד. ב

מה יהיה סדר : לאחר מיפוי בעלי העניין יש לתכנן את הפגישות עמם תוך התייחסות לשאלות אלה

? מליאה? נציגות? קבוצה? פגישה אישית(באיזה הרכב חברתי יתקיימו המפגשים ?  מדוע? המפגשים

 ?היכן יתקיים כל מפגש? )?הטרוגנית? הומוגנית

 טבלה לתכנון פגישות עבודה

מסגרת  תפקיד שם
 הפגישה 

 זמן תאריך מקום הפגישה 

      

      

      

      

 

 סיכום פגישות העבודה

 דהטבלה לסיכום פגישות העבו

שאלות שעולות בעקבות  ?מה למדתי בפגישה תפקיד שם
 הפגישה

 הערות

     

     

     

 

מה : הנתונים שהתקבלו לאור שאלות כמומומלץ לנתח את קיומן וסיכומן ,  פגישות העובדהלאחר תכנון

 היכן ניתן? מהו המידע החסר? מדוע? בקשות מיוחדות יש להתחשבבאילו ? מדוע? עלה כצורך מרכזי

 ? לקבל עליו תשובות

מה תרצו להוסיף לרשימת ? מהם הכלים שלכם להתמודד עם קשיי הכניסה לתפקיד: בינינו לבין עצמנו
 ?העצות

 
  מסגרות סיוע ותמיכה למנהלים חדשים

 :הציעה כיוונים אלה לתמיכה במנהלים החדשים) 2005(גולן 

 .ת התרבויות השונות בארגוןפעילויות מכוונות להרחבת הדיאלוג בין הקבוצות המייצגות א •

 .הגדרה ברורה יותר של תפקידי הניהול ומוקדי העמימות •

 .הרחבת בסיס הידע על מאפייני ניהול •
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 .קידום ההכרה המקצועית בניהול בכלל ובניהול ביניים בפרט •

, חבוי ואחר, ידע אינסטרומנטאלי ,ידע עיוניוהכללת בניית מסגרות לימוד ותמיכה במנהלים  •

 .מסגרות ובאסטרטגיות מגוונותשיילמד ב

רכי ולצמענה החלו בשנים האחרונות לתת במערכת החינוך בישראל במסגרות מקומיות של המחוזות 

בתוך בית " צמחו" ועיקריה של תכנית לליווי מנהלים שדגמי ליווישלושה נציג כאן  .המנהלים החדשים

 :הספר

 

 :דגם ליווי מחוזי .א

הפורום . יעל שלסינגר' בהובלת הגב, ה מוצקין"בפסג  במחוז חיפהיםיס יסוד"בבימנהלים חדשים לפורום 

גיבוש : מטרות הפורום .  שלהםמנהלים  בשנות הניהול הראשונות בווי ותמיכהי ל,מסגרת למידהמשמש כ

דיון , קציות חדשותאפיתוח יכולת להתמודד עם אינטר,  לסטאטוס חדשלימוד ההסתגלות, חזון אישי

המקבלת גושפנקה רשמית ,  הפורום מהווה מסגרת פנימית מחוזית.לות מהשטחשאלות העובבעיות וב

 . מנהלים החדשיםשל ממשרד החינוך כדי לתת מענה לצרכים המיוחדים 

, אירועי אמת יום יומיים. אישיתעבודה לקבוצתית -שילוב בין עבודה סדנאית כוללתהליך הלמידה בפורום  

 למידה , הליך הלמידה המבוסס על ניתוח מקרים אותנטייםוהתלבטויות מהווים את הציר המרכזי בת

כל אלה יחד מהווים תשתית לשיפור  - למידת מנהלים את עצמם ועל עצמם, למידת עמיתים, הדדית

 . מתמיד

 .מתקיימים אחת לחודש לאורך שנת הלימודים ואורכים כשלוש שעות קבוצהשל ההמפגשים 

אירועים ומצבים במהלך המפגש מעלים המנהלים . ה מראשנושא מתוכנן שהמנחה מכיננקבע לכל מפגש 

ובהעמקה , במפגש עם אנשי שדה,  והנושאים נלמדים באמצעות ניתוח מקרים בדרך סדנאית,מעבודתם

 .בין המפגשים מתקיימות שיחות אימון אישיות על פי בקשות המנהלים. רלוונטי עיוני רחומתוך לימוד 

קבוצה מושם דגש על התועלת שבהיוועצות עם עמיתים השותפים בכל השיחות האישיות כמו במפגשי ה

 . בינם לבין עצמםויחסי גומליןבפורום ועל התועלת שבטיפוח עזרה הדדית 

הערכה ככלי שמסייע לתכניות ולרעיונות התהליך הערכה תוך ראיית תהליך עבודת הפורום מלווה ב

 ).2005 ,פרידמן(ת לשרת לפעול בצורה טובה יותר למען אנשים שאותם התכנית מיועד

ניתן לסכם ולומר כי המיוחד של הפורום הראשונות לאור ממצאי ההערכה של שתי שנות הפעילות 

בשילוב של המנהל  היום יומית העבודהבפורום זה הוא השילוב האותנטי והגמישות בטיפול בנושאים מ

 . חומר הדרכה ותיאוריות מעולם הניהול והאקדמיה
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 :שוביי ידגם ליווי. ב

 רחל מייזליק ובשיתוף עם הרשות המקומית' ברמת גן מופעל מודל בראשותה של המפקחת הכוללת גב

 .והנהלת המחוז

 :במודל שישה רכיבים

הם ). "בית ברל"דרך המחוז באמצעות מכללת (החונכים עוברים הכשרה שנתית : מנהלים חונכים

 .כי המנהלים החדשיםעובדים עם המנהלים החדשים באופן שוטף ובהתאם לצור

בתדירות גבוהה דחופים  יועץ פדגוגי נפגש עם המנהלים החדשים אחת לשבועיים ובמקרים :יועץ פדגוגי

בניית סביבה לימודית , עבודה מערכתית, קשר עם ההורים, ניהול צוות: נושאי העבודה שלהם הם. יותר

 .'וכד

מקיימת , ימים בתחילת שנת הלימודים 4- 3המפקחת מגיעה לבתי הספר לביקור מרוכז בן : מפקחת

דגם " (מודלינג למנהלים החדשים": כדבריהמעבירה מסרים ומשמשת , מפגשי עבודה עם הצוותים

 .לאחר מכן היא ממשיכה לקיים קשר שוטף עם המנהלים). לחיקוי

חקר  כל קבוצה נפגשת אחת לשבועיים לעבודה על . קבוצות2 -ישוב נחלקים לימנהלי ה: קבוצת עמיתים

 .המנהלים החדשים משתלבים בקבוצה. אירועים

מתקיימים מספר מפגשים בשנה עם מפקח המחוז והמפקחת על היועצות לדיון : פגישות ברמת מחוז

 .בקשיים שמעלים המנהלים

מנהלת המחלקה לחינוך יסודי נפגשת עם המנהלים ומדריכה אותם : רשות מקומיתפגישות ברמת 

 .קומיתבעניינים הקשורים לרשות המ
 

רחל נבון בשיתוף עם המדריכה '  מיושם במחוז הצפון באזור הפיקוח של גב–של אזור פיקוח  דגם. ג

 חיה גיל' גב, האזורית

 כחלק מתכנית מערכתית זה משתלבים המנהלים החדשים בתוך קבוצת המנהלים הוותיקים דגםב

הערכה מרובת ) "2005( וקולא המודל מבוסס על ספרן של גלובמן .באזור הפיקוחשלקידום בתי הספר 

 ."פנים

 
 :הדגםתיאור תהליך העובדה לפי 

 
 2002תמונת המצב בשנת  : אבחון. 1

 .ןס ללא סינכרון ביניה" הדרכות בביהמתקיימות •

 ניות עבודהללא תכעובדים חלקם ולא ברורות של הרכזים בבית הספר הגדרות תפקיד  •

 לקייםהיבטים מערכתיים של תכנון לימודים חסרים או ח •

 א מערכתיים ולא אחידיםלס "יהתבחלק מב התכנון יכל •

 מגובשת שפה תרבותית ארגונית אזורית אין  •
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 ?מהו המצב הרצוי: הגדרת יעדים. 2

  מנהיגות פדגוגיתפיתוח •

  חיזוק איכות ההוראה •

  גיבוש תרבות אזורית •

  גיבוש מודל הדרכה אזורי •

 והבניית ידע אזורי ובית ספרי ניהול  •

 כת מנהלים חדשים ליווי וחני •

 ?מהו הרצוי: הגדרת מדיניות וערכים .3

 ס ובאזור הפיקוח"גיבוש מדיניות אזורית של איגום משאבים בביה  •

שיתופי פעולה בכל , פיתוח מכוונות עצמית, גישה פרואקטיבית: םוהטמעת  ביסוס ערכים התנהגותיים •

 ניהול והבניית ידע, שקיפות, הרמות

בעלי "עיון במסמך , שיח מנהלים, רכזים, מדריכים: תצפיות ושיחות עם:  בדרכים מגוונותאיסוף מידע .4

תכניות הלימודים מסמכי , תוכניות לימודים חדשות, ל"חוזרי מנכ, דוח דברת, תוכנית ליבה, "תפקידים

 בהןהסטנדרטים ו

 תכניות ומנגנוני עבודה, החלטות .5

 יכה האזוריתס ובאזור כולו בליווי המפקחת והמדר"גיבוש מודל הדרכה בביה.א

תכנון : תכנון השתלמות אזורית  למורים בהלימה למדיניות הפיקוח ותוך שיתוף מדריכים ורכזים מתחומים אלה.ב

 .שפה ותקשוב, לימודים

 .רכזים ופיקוח, מדריכים, י מנהלים"גיבוש שפה ותרבות אזורית ע. ג

 .הקמת צוות היגוי לניהול אתר המנהלים ולניהול הידע האזורי.ד

 .קמת צוות תיעוד וניהול ידע הדרכתיה. ה

 .מפגשי פיקוח יחד עם מדריכה אזורית לחניכת מנהלים חדשים. ו

 .ז שנתי לכל  מנגנוני העבודה באזור הפיקוח"תכנון ובניית לו.ה

 ביצוע ויישום .6

 .ס"הלמתן מענה מערכתי ופרטני ולהיוועצות לפי יוזמת בתימינוי מדריכה אזורית שהיא גם יועצת ארגונית . א

 .    מפגשים בשנה3   –הפעלת מודל הדרכה בשיתוף המפקחת והמנחה האזורית למנהלים וצוותים רלוונטיים . ב

 .ב לפיתוח מנהיגות מורים-פתיחת השתלמות אזורית מחזורית לשנה א ו. ג

 .של ההשתלמות האזורית גיוס רכזים בית ספריים לתהליך ההכשרה. ד

חשיפה לתכניות , לרכזים ולפיקוח לצורך שיתוף בידע, למדריכים, פים למנהלים מפגשים אזוריים משות5 קיום .ה

 .אסטרטגיות ומנגנונים לניהול והדרכה, יצירת מודלים, ולמשאבים חדשים

 . ס"ס עם המדריכה האזורית לניהול והבניית הידע בביה"מפגשים לקבוצת המתעדים מכל בי 3 קיום . ו

 .ניהול ומנהיגות, הלים חדשים בענייני מינהלחניכת מנ מפגשים בנושא 4קיום . ז

  סביב דילמות בניהוללמנהלים חדשים ומנהלים ותיקים לדיון , פנלים ליועצות 5 הפעלת. ח

, הכשרההתהליך , מהלכיםהצגת , תיעוד, פורמים לדיונים בעניינים שוטפיםו מופעלים ב וקמת אתר מנהליםה.ט

 כלים ומודלים

 .)יעילה התארגנותכדי לאפשר תחילת ספטמבר  -במהלך אוגוסט(ולמדריכים  יםז שנתי למנהל"פרסום לו. י
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 2006 -תמונת מצב משופרת ב.  7

משמשים מנוף   מדריכים ורכזים,משותפים למנהליםהאזוריים המפגשים הההשתלמות האזורית ו •

חיזוק איכות לכאמצעי   תובנות ותשתיות  לפיתוח, ס ובאזור הפיקוח"להצמחת מנהיגות פדגוגית בביה

 . ניהול והדרכה,הערכה-למידה-הוראהתהליכי 

המדריכים והרכזים  , סינכרון בין עבודת המנהליםמאפשראזורי הבית ספרי וה מודל ההדרכה שילוב בין •

 .ס ובאזור לבין מדיניות הפיקוח"בביה

בשילוב ות ושקיפות שותפ, מבוססת על יצירת תרבות עבודה של מחויבותהאיכות ומקצועיות מתאפשרת  •
 . חדשיםהתהליכי חניכה למנהלים 

 

 
 
 
 
 
 
 

 :בתוך בית הספר" צמחו"תמיכה והדרכה למנהלים ש תכנית

בתוך " צמחו"במחוז הצפון תכנית לליווי ולהדרכה למנהלים חדשים שעופרה שטיין פתחה ' המפקחת גב

 :התכנית כוללת פעולות אלה. בית הספר

 ...).צורכי פיתוח, חוזקות, ידע וכישורים(דשים אבחון הפרופיל של המנהלים הח •

: כמו, בתוך בית הספר" צמחו"הדרכת המנהלים החדשים בהיבטים הייחודיים בשל העובדה שהם  •

 .ללמוד להתבונן על המערכת ללא הטיות אישיות על רקע היכרות קודמת

 .עריכת היכרות עם מבנה משרד החינוך התרבות והספורט ועם המחוז •

 .הלים להימנע מהכנסת גורמים מתערבים בתחילת הדרךהמלצה למנ •

המבוססת על נתונים ותוך שימוש בכלים , סיוע למנהלים לפתח הרגלים לקבלת החלטות מושכלת •

 .מתאימים לקבלת החלטות

 .סבלנות לטעויות: כמו, הגשת תמיכה מנטאלית •

 בתי קווי דמיון בין מדי עבודה של מנהלים חדשים ומנהלים מנוסים סביב מאפיינים כמוהפעלת צ •

 .נושאים משותפים וקדימויות דומות, הספר

 .זימון מפגשי למידה ודיון משותפים בין צוותי בתי הספר •

7 . 7
1

2 

3 
4

5 

6 
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 ?כתבו לנו מהם? נוספיםדגמים האם אתם מכירים ? מדוע? המועדף עליכםהדגם מהו : בינינו לבין עצמנו

 
  ים החדשיםצרור עצות למנהל

 ומתווים את מחסומים הם חלק מכל משחק. מהם מוטרדים ל תהיו אאך , למחסומיםהיו ערים  •

  .המסגרת של המותר והאסור במינהל הבית ספרי

 ?מה אתם רוצים להשיג? בתפקידאתם זכרו לשם מה : בתכליותהתרכזו  •

הידע והמקצועיות האישית שלכם כמנהלים , פתחו את חירותכם באמצעות הכישורים הבין אישיים •

, טפחו את הקשר עם שותפי התפקיד האחרים כמו המפקחים; רכשו את אמונם; ושל הצוות שלכם

  לכל אלה יכולה להיות תרומה חשובה להצלחתכם -אנשי הרשות המקומית והמומחים , המדריכים

 .)1996, האברד(בתפקיד

טובת התלמידים צריכה לשמש נר . שלכם היא לתלמידים  העבירו מסר ברור שהמחויבות העיקרית •

 ).Robbins  , 2005 - ו Alvy( בכל קבלת החלטות לרגליכם

 ).Jenz  &  Murphy ,2005( היו מודעים למבוכה שלכם וקבלו אותה כדבר טבעי  •

 ).Wendleton , 2006(צרו קשר עם כל האנשים שעזרו לכם לקבל את התפקיד החדש והודו להם  •
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)Wendleton, 2006.( 

 ).Wendleton, 2006(היו פעילים ויצרניים על ידי ביצוע פעולות חיוניות לתפקוד יעיל של הארגון  •

.  פנו זמן לפגוש כל אחד שמבקש להיפגש עמכם. הראו והציגו עצמכם בפני כל בעל עניין •

)Wendleton, 2006.( 

שמרו על גישה ). Wendleton, 2006(אישיות " העדפות" חברויות ואך אל תיצרו, היו ידידותיים •

 ).2006, חניק(אובייקטיבית 

 ).Wendleton, 2006(הקדישו תשומת לב לכל אחד מחברי הצוות  •

גלו התעניינות כנה ). 2006, חניק(הם היו כאן לפניכם . טפחו את הרגלי ההאזנה שלכם לחברי הצוות •

. ן השונים בנושאים שונים הקשורים בעבודת בית הספר ותפקודובדעות חברי הצוות ובעלי העניי

 ).Wendleton, 2006) (לפי הצורך(התחשבו בדעות אלה בעת קבלת ההחלטות 

 ).Wendleton, 2006(הקדישו תשומת לב לעמיתיכם ולמדו מהם  •
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 ).Wendleton, 2006(סיס נתונים הקפידו לקבל החלטות על ב
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