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  מדינת ישראל
  משרד החינוך 
  המינהל הפדגוגי

  מוסדות חינוך' אגף א
  האגף לחינוך יסודי

  

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

  .הספר היסודיים-למנהלים ולבעלי תפקידים בבתי, הירחון מיועד למפקחים

  ז"תשס                                                                                                              16גיליון מספר 

  ספרי-ביתחזון 
  התלמידים     המקדם הצלחה של כלחינוכיספר הוא מנהיג -מנהל בית                                                    

קהילת משותף עם  מידה לישום חזוןפיתוח וי, עידוד, באמצעות עיצוב

  .)Murphy ,2001. 1סטנדרט מספר  (."ידה-הספר ונתמך על-בית

                                                                                                     

 משותף המתווה את  ארגוניחזוןסבור ש) 2001(ץ " כ.בספרות הניהול תופס נושא החזון הארגוני מקום נכבד

בספרות  .חיוני לתפקוד איכותי של ארגוניםהכיוון ואת הדרך שבה יש לפעול כדי שהארגון יהיה במיטבו 

 תלוית חזוןהיא שלונו י מנהיג או כעד כדי טענה שהצלחת, ניתן לחזון משקל רב העוסקת בנושא המנהיגות

  ).Nir ,2001-ו  Boglerני בתוךאוב'סרג(

המיטבית העתידית של בית הספר כפי שהוא רואה את עצמו לאור השקפת העולם שלו א התמונה החזון הו

   .ושלמימושה הוא מחויב

  .משקיעים מאמץ רב בבירור החזון שלהם ובניסוחו, בדומה לארגונים עסקיים ואחרים, בתי הספר

נותן שבסופו , תפים רביםכלל שובדרך המשלב תהליך ארוך בשיא  יםמהווהתוצר המוגמר וההכרזה על החזון 

 אך התוצאה ,התהליך היה מעניין ומתיש".... "סוף כל סוף יש לנו חזון" ביטויים כמו .תחושה של גאווה והתעלות

  .נשמעים מפי השותפים השונים".... וון ברוריעכשיו יש לנו  כ"...." היה כדאי.אנחנו שבעי רצון"... "נהדרת

הוא אינו , בגיבוש החזוןשהושקעו מאומצת העבודה המשאבים וה למרות מצב שבובאולם לא אחת נתקלים 

  .ממומש ונותר בגדר הצהרה על הנייר

  :מטרות ירחון זה

 . לעמוד על תרומתו האפשרית של החזון לבית הספר כארגון •

  .חזון לבית הספרכים שתקדמנה את מימוש היתרונות של להציע דר •

  ?מה בירחון

 מה שביניהם ואני מאמין וייעוד,  ארגוניחזון •

 חזון ומנהיגות •

 תרומות החזון לארגון •

 פיתוח חזון ארגוני •

  .מימוש התרומות של החזון לארגון •
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 אני מאמין וייעוד ומה שביניהם, חזון ארגוני
  :"חזון"מונח  הגדרות שונות ליש

 .יראייה שמעבר להווה המיד, ראייה מקיפה.2 .מעוף, משאת נפש, אידיאל, שאיפה.1": לפי מילון ספיר •

  ".תמונה שאדם רואה בחלומו ובעיני רוחו.3

החזון מציג מטפורה או תמונה ארגונית שלמה המבוססת על ". "תמונה עתידית של הארגון במיטבו" •

אלה . סמליםלשפה ול, מערכת של הנחות יסוד וממנה נגזרים ערכים מנחים המתורגמים לטקסטים

  ).2001 ,ץ"כ ("שמעות בעשייהמחויבות ומ, זהות: מתורגמים לתכנית הטמעה שתוצאתה

  ).2000 ,לוי(שאיפה של הארגון לעתיד ל ו, לכמיהה,החזון  הוא ביטוי  לחלום •

 החזון הוא תמונה חיובית של הדבר אותו יכול הארגון לעשות בדרך שמובילה לקראת אותה מטרה •

 ).2004 ,לנדסברג(

  .)1994 ,פופר ("שים אלא בתמונה שניתן לחוש אותה בכל החו, אין מדובר בממד אחד"...  •

 החזון איזו הגדרה מבין ההגדרות עונהעל ? מדוע? אלהההגדרות המהי ההגדרה הנראית לכם ביותר מבין 

  ?שלכם

תמונה עתידית מיטבית הצהרה המציגה במשמעות של " חזון" במונח הוא השימוש השונות המשותף להגדרות

 של בית הספר ולערכים "אני המאמין"ות בהלימה ללהיצריכה הצהרה זו . של הארגון) ריאלית(ומציאותית 

  .  המנחים אותו ולהיות אמצעי המכוון את העשייה של הארגון במימוש ייעודו

 :הצהרות החזון של שלושה בתי ספרמהלקוחות מובאות לפניכם 

  

 ,םמונה באדאבית זה בנוי על יסודות ה .ותומך לתלמידיו וקהילתו בית ספר היובל הוא בית אוהב מקבל"

 ".יחיים דמוקרט מטפח תרבות של למידה ומחזק אורח .שייכותו לחברה למקום ולארץ

          )il.co.schoolportal.www://http(. 
  

דעת ושליטה בכל מקצועות הלימוד ובכל , בית הספר הממלכתי גאולים שואף להעניק לתלמידיו ערכים"

בית הספר ינחיל תרבות ומורשת . תוך חוויה של הנאה, די להביאם להישגים לימודיים מיטבייםהמיומנויות כ

בית הספר יעניק לתלמידיו כישורים חברתיים . יהודית וישראלית בקרב תלמידיו ויטפח בהם את אהבת הארץ

ל תחומי החיים  ויעודד אותם ליטול אחריות חברתית ולאומית בכ...שמטרתם פיתוח וטיפוח מעורבות פעילה 

 בית הספר יענה לשונות של ...בית הספר שוקד על יצירת אקלים חברתי שבבסיסו מונח הרעיון של. ...מתוך 

  "....תלמידיו וייתן מענה לצרכיהם האינדיבידואליים

          )il.muni.jerusalem.geulim.www://http.( 
  

  .פתיחות והקשבה, ות ותשרור בו אוירה של דיאלוג/יהווה בית מקבל לתלמידים" שהחור*"

, מעורבות ושייכות לחברת התלמידים, ה/ה המגלה מחויבות ואחריות כלפי עצמו/יחנך תלמיד" החורש*"

  .לקהילה ולחברה הישראלית על כל מרכיביה

  .סובלנות וכבוד הדדיים, תוף פעולהה את מיומנויות היסוד של למידה תוך שי/יקנה לתלמיד" החורש*"

, ן בסביבה תקשורתית/ות לחשיבה עצמאית וביקורתית תוך עידוד סקרנותם/יחנך את התלמידים" החורש*"

  ...מעודכנת ועתירת טכנולוגיה

          )htm.hazon/il.org.hachoresh://http.(  
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? מהי ההצהרה הנראית לכם ביותר? עונה כל אחת מההצהרות" חזון"ן ההגדרות למונח על איזו מבי, בדקו

  ?מדוע
  
  
של תפיסות העולם  ואתהנחות היסוד את , הערכים את מבטאלמידה -של בית ספר כארגון חינוך" אני מאמין"

, נוך בחברהמקומו של החי, טבעה של הילדות ומקומה בהתפתחות של הפרט, חבריו בנושאים כמו טבע האדם

מהווה את " אני מאמין. "'חינוך וכדל, למידהלדעת ול, ידעל, תפקידו של בית הספר ביחס לפרט וביחס לחברה

        . ת הצידוק לחזון הבית ספריואאת הרציונל , התשתית הרעיונית

  ?כיצד הוא גובש? "אני מאמין"האם יש לכם 

   

יבצע על מנת להבטיח את  ואשה הפעולות המרכזיות ואת  מגדיר את הסיבה הרשמית לקיום הארגוןעודיהי

כך הייעוד של בתי הספר שונה מהייעוד של (יעוד דומה ילארגונים מסוג דומה יש  . לאור חזונוקיומו לאורך זמן

ואולם בתי ספר שונים יישמו באופן שונה ייעוד זה לאור החזון המיוחד שלהם המבדיל אותם  ,)בתי חולים

  .מהאחרים

 בית הספר מאמין שעליו לחנך את תלמידיו: הגענו למסקנה הראשונהאז "כמו לראות באמירה האם ניתן  •

  ?מדוע? הצהרת ייעוד של בית ספר." נשיםאלהיות 

 התלמידים ,אוכלוסייהה :כמו(מהו הייעוד של בית ספרכם כארגון חינוך למידה על מאפייניו הייחודיים   

מה מייחד אותנו ? מהי ליבת העיסוק שלנו? נו קיימיםעבור מי אנח: היעזרו בשאלות כמו ?)והקהילה

  ?מה מאפיין אותנו? ועדמ? מאחרים

  

 תרומות החזון לארגון
   : התרומות של החזון לארגון הן.בארגון מודגשת חשיבותו של החזון בתחום המינהלבספרות 

מכוונת את העשייה מעין תמונה ה ,מתווה את כיווני הפעולה של המוסדכלי ה ,משמש כמצפן לחברי הארגון •

  .את האיכויות הפנימיות של הארגון והאינטראקציות עם הסביבהמשקפת ה ושל הארגון

" ובלעדיו אין משמעות למושג המנהיגות, לחזון תפקיד מרכזי במאמץ להעניק תחושה של מטרה ותכלית"... •

 ).2001, ובאני'סרג(

  ).2002 ,לוי( גאווה ושייכות ,השראה והתלהבות, מקור עוצמה •

  .)1995, פוקס( להגדיר מה חשוב ובעל ערך לחברי הארגוןמסייע  •

למטרות אישיותו המכוונת , צרכיו, החזון הארגוני מאפשר לכל אחד מחברי הארגון להביע את רצונותיו •

  .)2001 ,ניאוב'סרג (ווני התפתחותויהארגון ולכ

מדרבן לנקוט פעולה . 2, יוון הכלליהבהרת הכמתן השראה ו. 1 : בתהליך של שינוימשרת שלוש מטרות •

 ).2003, קוטר (מסייע לתיאום הפעולות בין אנשים. 3וון הנכון יבכ

 .)2003 ,קוטר(אסטרטגיה 1משמש בסיס לגיבוש  •

                                                 
   " תכנית הפעילות הבית ספרית- הקנקן ומה שבתוכו" בחוברת וקראה על תכנון אסטרטגי  1
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 מטרה מלכד סביבה, תחושת השייכותאת מגביר ה, אנשים מניעהכוח תרומתו של החזון הוא בהיותו : לסיכום

וון ימבהיר מהו הכה ,מגביר מחויבותה, גאווהומשרה התלהבות ה, צמהמקור עומהווה ה, מעודד דיאלוגה, רעיוןו

  . מדרבן לנקיטת פעולהוה

מדוע רצוי לנסח העלו את הסיבות והנימוקים ,  אם עדיין לא גיבשתם חזון?חזונכם לכתוב את אתכם הניעמה 

שאתם רוצים מהו החותם ? מהו החלום שלכם?  מדוע אתם רוצים לעשות זאת:היעזרו בשאלות כמו. חזון

  ?  להטביע

  

    חזון ומנהיגות
מנהיגות איכותית . אחד המרכיבים החיוניים לקיומהאת  ו לב המנהיגותאתחזון רואה ב) 2004(לנדסברג 

  .עקרונות שלאורם פועליםהוון שהולכים אליו ועל י בהיות המנהיג בעל יכולת להצביע על כ, בין היתר,נבחנת

   :מובאת הנוסחה". השראה, כוח מניע, זון ח:כלים למנהיגות"בהקדמה לספרו 

  השראהx  כוח מניע  xחזון = מנהיגות

  :מנהיג אפקטיבי פועל למען מימוש החזון בדרך הבאה, )Nir)2001 -ו  Boglerעל פי 

למרות זאת  עליו לזכור . בארגון) 'ווכ, תלמידים, הורים,צוות מורים( שהחזון משותף לכלל בעלי העניין מוודא •

  .הוא בידיוכי החזון 

  .למימוש החזוןווודא שכלל המונהגים בארגונו בעלי רצון לתרום לטובת קיומו של הארגון מ •

  . הצרכים והציפיות של השותפים הפנים והחוץ ארגונייםמהם יודע •

 .להנהיג את הארגון להשגתוופועל  בחזון ןמאמי •

  

  : מרכיבים הבונים הצלחה בהובלה ובמימוש החזוןיש שלושה

  .סגנון מנהיגותו וסגנונו האישי,  היכולות שלו-המנהיג . 1

מסוגלות לעמידה ובעלי מוטיבציה  ?צעירים/האם הם בוגרים,  אופי יחסם לעבודה, תכונותיהם– המונהגים.2

  .?עמימותעם יכולת להתמודד בעלי  ?מחויבות לאורך זמן בעלי ?באתגרים

  ?בולמת/מאפשרת ?הלא יציב/יציבה ?הומוגנית/ האם הסביבה הטרוגנית-הסביבה.3

  . בין המרכיבים הללו צריכה להיות הלימה

 אשר תתווה בדיוק את דרכי 2 הוא מייצר הצהרת משימה,לאחר שהמנהיג מאבחן את סביבת העבודה שלו

   .הפעולה
  ?האם אתם פועלים למימוש החזון בהיבטים של המנהיגות האפקטיבית: בדקו את עצמכם

  

 להשגת  באופן מניפולטיביבו לעתים יש סכנה שהמנהיג ישתמש  ולכן ההחזון הוא כלי ניהולי בעל עוצמ

נהגיו ואת סביבת ומאת תכונות ,  תכונותיו שלומכיר אתשהמנהיג  אף על פי.  לא רצויותמטרות ארגוניות

  .לייצר סתירה מהותית בין החזון למציאותול על מצב זה .הוא יבחר בחזון אשר מתעלם מנתונים אלו ,הארגון

  

                                                 
 .מונה כללית אשר משקפת את הנושאים והערכים העיקריים שבחזוןת 2
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  . בורים כי יש קשר בין סגנון המנהיגות להגשמת החזון של הארגוןס) 2001(בוגלר וניר 

   על הגשמת החזון םמנהיגות והשפעתה סגנונות 4

מכוון כלפי פנים    "מנותק"  סוג המנהיגות
  הארגון

מכוון כלפי חוץ 
  הארגון

  "הקשוב"

מתעלם מתכונות   מאפיינים
 .השותפים והסביבה

שם דגש על יחסים 
 קשוב ,בינאישיים
ממלא את , למורים

ציפיותיהם על 
רכי גורמי וחשבון צ

  .החוץ

רכי ושם דגש על צ
הסביבה ופועל 

  רצונהאת להשביע 

רכי וממזג בין צ

 .השותפים והסביבה

אינה קשורה   הצהרת משימה
למציאות של 

  .הארגון

קה קשורה בחל
 .למציאות הארגונית

קשורה בחלקה 
 .למציאות הארגונית

קשורה באופן 

מיטבי למציאות 

  .הארגונית

 מסקנה/תוצאה
  )בנוגע לחזון(

מנותק , החזון דמיוני

  .מהמציאות

ארגון שאינו מנצל 

הזדמנויות לפיתוח 

 מתנוון ,התקדמותלו

אינו משיג את ו

  .מטרות החזון

ההיתכנות של 

  .המטרות מוחמצת

  .ליאופטימחזון א

  

יש כשל מסוים בין חלק מהמשתנים אם  . המונהגים והסביבה מבטיחים השגת המטרה,הסינרגיה בין המנהיג

התוצאה תביא לחוסר התאמה בין החזון , או התעלמות מחלק מהנתונים או קריאה לא נכונה של הנתונים

י הארגון והמנהיג לצעוד בדרך חזון  מנותק מהמציאות מוביל את חבר. למציאות או שתהיה סתירה ביניהם

אך עם ההתקדמות בדרך עלול המנהיג לאבד את יכולת , מביאה להשגת המטרה המיוחלתשלכאורה 

  .אנשי הצוות יגלו חוסר מוטיבציה וסביר להניח כי החזון לא יהיה בר השגה, המנהיגות

  

? חסמים בהגשמת החזון אצלכם ישהאם  ?"הקשוב"לקראת יישום סוג מנהיגות ניתן לנקוט אילו פעולות  :חשבו

  ?מדוע

  

גם בית  .החזון הוא אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר של מנהיגות בית ספרית  אפקטיבית: סיכומו של דבר

  .ספר יציב יאבד את עמידותו ללא חזון

  פיתוח חזון ארגוני 
כל עוד פעולת  .ן הצלחהיש לזכור כי הגדרת חזון וייעוד המושתתים על ערכים ונורמות אינם  מבטיחים עדיי

יש חזונות שהוצהרו ולא  ).2000, לוי ( לא ישווה לה כל ערך,החזון תיעשה במנותק מתהליכי ביצוע ויישום

  .חזון הפועל העברי ו חזון יישוב הנגב:כמו, מומשו

  ? ללב החזוןםמונהגיהאת " לחבר" האם המנהיג הצליח רצוי לבדוק ,כאשר החזון אינו מתגשם

  ? )קונקרטי(האם הוא ממשי  ?)ריאלי(מציאותי האם הוא ?  האם המסר שלהם ברור.נכם וייעודכםקראו את חזו
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  תהליך גיבוש החזוןהצעות ל

  : לגיבוש חזוןמציע שלוש אפשרויות) 2000(לוי .א

 התהליך מתחיל . תהליך זה מתאים לארגונים לא גדולים וביניהם בית ספר.תהליך הצומח מלמטה למעלה. א

 ולאחר מכן ,חזון אישי כל אחד מהם מנסח. הוריםהותלמידים ה, מוריםה  עםפרטניתבאמצעות עבודה להיווצר 

  .יצירת החזוןלתפים בונים את מערכת האמונות והערכים המוסכמים עד וובתהליכים מש, קבוצתימנסחים חזון 

 שית וקבוצתיתהמנהל או ההנהלה מנסחים את החזון לאחר עבודה אי .תהליך המחלחל מלמעלה למטה. ב

מטה להרעיונות מחלחלים ולאחר מכן  ,תלמידיםההורים וה, מוריםהו נציגים נבחרים של /עם צוות הניהול או

  .באמצעות מנגנונים תומכים

העבודה נעשית בו .  תהליך המורכב משתי האפשרויות המוצגות למעלה. תהליך של מעגל חוזר ודיאלוג. ג

בתהליך של פתיחות והקשבה מתבצעת למידה  ו,סכמות והבדליםזמנית בשני המישורים שבו מאתרים ה

  .החזון ןהארגונית שתוצאותיה 

  גיבוש חזון בעת שינוי

המילה  . הוא מציע להתבונן על החזון בהיבט של חזון תכליתי.ימתייחס לבניית החזון בעת שינו) 2003(קוטר 

לשם כך הוא מציג את מאפייני החזון . טה החזון התכליתי מביא להתבוננות פשו.חזון מרמזת על משהו נשגב

  :התכליתי

  .ראה העתידימשדר תמונה כיצד י: אפשר להעלותו על הדעת

  ..]תלמידים, הורים, מורים[קוסם לאינטרסים של השותפים : רצוי

  . מכיל יעדים מציאותיים שניתן להשיגם:ייתכן

  . בהיר דיו כדי להנחות קבלת החלטות:ממוקד

  .תנאים משתניםלזמות אישיות ותגובות חלופיות ולאפשר יכללי דיו כדי : גמיש

  . ניתן להסבר בזמן קצר.קל להפיץ אותו :ניתן להפצה

  

  )2001 (ץ"חמשת השלבים ביצירת חזון ומימושו  על פי נתנאל כ

  :יש חמישה שלבים שאפשר לאפיינם ביצירת חזון ומימושו

  גיבוש החותם האישי: 'שלב א
לבירור עצמי עמוק של מערך הערכים והצרכים המנחים  והליך של חקירה אישית בשלב זה יש חשיבות רבה לת

  .במערך הקשרים  עם אנשים

  יצירת החזון הארגוני: ' שלב ב
החזון הארגוני מביא לידי ביטוי  .החזון הארגוני מבטא תמונה שיש למנהיג ולחברי הארגון ביחס לארגון במיטבו

  .מבטא את הרצון המשותף של כל השותפים בארגוןאת המאפיינים הייחודיים של הארגון ו

  ניסוח ומיקוד של החזון : 'שלב ג
   . מיקוד וניסוח הדברים,שלב זה מתייחס לתהליך של הגדרה

  הפיכת החזון למוחשי : 'שלב ד
איך אפשר להפוך את הרעיון הבסיסי של החזון  :כלומר ,בשלב זה מתבקשים לראות את החזון במונחי פעולה

איזו אווירה והתנהגויות רואים :  למונחים התנהגותייםתמונת החזוןלהפוך את כדי  בשלב זה פועלים .למוחשי

  ?שומעים ורואים, מריחים,  חשים,מה מרגישים ?בהפיכת החזון למוחשי

  הטמעת החזון והפיכתו לממשי : 'שלב ה
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  . מסגרת של תכנית פעולההמנהיג להטמיע את הרעיון המרכזי ואת ביטוייו השונים ל/שלב זה נדרש המנהלב

  

  ):2000 ( על פי לויתרשים מתאר את פירמידת כלל הפעילויות הארגוניות הנגזרות מהתווית החזוןה

 ואמין מבטיח מנהיגות מרשים, פשוט, ריאלי, הנהלים והמבנים באופן בהיר, הערכים, הייעוד, ניסוח החזון

  .יעילה

                        
   :יהמנהל כמוביל מהלך של בניית חזון קבוצת', וספרא ה' הצעה מפורטת למהלך של בניית חזון ראו גיל ו

doc.42217/word/minhal/il.12k.snunit.www://http  
  

החזון הבית  פיתוחמנהל בית הספר להוביל את השיח הבית ספרי ל, תפקידו של המנהיג: סיכומו של דבר

  .יומית-יוםעשייה ה ולמימושו בניסוחול, ספרי

  

  מימוש התרומות של החזון לארגון

  .)ירחון לחשיבה ניהולית ה,מתוך סטטוס(מחזון למציאות בעזרת מנגנונים מאיצים 

 יש השלארגונים אלמצאו  )2001(ופוראס קולינס , על ארגונים ששורדים לאורך זמן" לנצח נבנו"במחקר הידוע 

  .ברור ומלהיב,  בהיר,אפקטיביהוא ארגוני הן חזו והחזון ארוך טווח
 מנגנון מאיץ מייצר תוצאות בדרכים .את החזון למציאותכדי להפוך " מנגנונים מאיצים"להיעזר בקולינס מציע 

  . לדוגמה בחברה מסוימת מעודדים חוקרים להקדיש מזמנם לניסויים ולהמצאות. בלתי צפויות

  .3שיניים לו יש . 2מבזר את הכוח לטובת הארגון כולו .1: ם מאיציםינים אלה של מנגנונייקולינס מונה מאפ

   . מעכביםם מנגנונימחסל. 5מייצר תפוקה מתמשכת . 4דוחה וירוסים מהארגון 

  
  :כללי עשה

  . תפיםוהערכים והחזון  יתקבלו בתהליכים מש  .א

  .םמה שחשוב הוא שילובם של כל הרעיונות של השותפי .מוצאהחזון המנהל הוא נקודת   .ב

" מה "ואחר כך על ה]הצוות" [מי"ראשית לכל יש לעבוד על ה) 2001, קולינס("  5משלב מנהיגות "לפי   .ג

  .]לאן[

   .אלה עם אלה  ולהיות בהלימההחזון והייעוד להיות מנוסחים באופן ברור, על הערכים  .ד

חזון

ייעוד

 ערכים

 נהלים מנהגים

 מבנים

  החלום
  

  המטרות
  
  

עקרונות 
  מנחים

  
שיטות 
  פעולה

  
 אמצעים
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  .על החזון להיבחן במבחן המעשה לפחות אחת לשנה  .ה

  .מצעים להשגתולכל חזון יש להכין נהלים ומנהגים וא  .ו

  .ספרהראות בעשייה בבית יעל החזון לחלחל ולה  .ז

  ].לוגיקה המסבירה איך להגשים את החזון[הוסיפו לחזון אסטרטגיה   .ח

 .זכרו שכתיבת החזון מרובת קשיים ויש לתת את הדעת עליהם  .ט

  . החזון הגדירו את ייעודכםניסוחבנוסף ל  .י

 

  . חפשו מנגנונים מאיצים במקום מנגנוני שליטה ובקרהכדי להאיץ את הפיכת החזון למציאות:  סיכומו של דבר
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