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 מבוא

י האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך לרכז היבטים מרכזיים המיועדים "התבקשנו ע

כפי שהונחינו וגילינו במהלך ". מובילי פדגוגיהבתי ספר "לסקירת ספרות בנושא 

הנושא מייצג דינמיות בפני עצמו והוא משיק לתחומים אחרים , מתודולוגית החיפוש

שיטות החיפוש . לתחום תורת הניהול והארגון: למשל, מעבר לפדגוגיה גרידא

התמקדו בהיבטים הנדרשים לסקירה החל מקידום הליכי הוראה  במאגרי המידע

למידה בית ספרית , דרך בתי ספר מובילי פדגוגיה, איכותיים-הערכה-הלמיד–

-למידה-מנהיגות מבוזרת ועד תפקיד הפיקוח בקידום תהליכי הוראה, אינטגרטיבית

ניסינו לזהות תרבות ארגונית ותהליכי שינוי בבתי ספר , במקביל לכך. הערכה

אפיון של מודלים , להקריטריוני הצלחה ואף ניסיון לזיהוי מנגנונים כא, מצליחים

את הידע המוצלח שהצטבר בקרבם " חונקים"בתי ספר איכותיים שאינם , להצלחה

אלו בתי . אלא שמבצעים הליך להוצאת ידע החוצה אל עמיתים בבתי ספר אחרים

ספר שמבצעים תהליכים לניוד חוויות ולהפצת ידע ומפנים זאת כלפי קהלי יעד 

איתרנו גם מספר מדינות . ות והצלחותבכך מצליחים ליצור מהפכ, ממוקדים

בין היתר אף נגענו . שקידמו בפועל למידה מהצלחות בקונטקסט הבית ספרי

במשמעויות של חדשנות ותוכניות מצוינות שעובדות ומועילות לסביבה החינוכית 

עברו שינוי משמעותי באמצעות , בתי הספר המוצלחים שבהם. במדינה שנבדקה

הובלת שינויים כאמור צריכים היו להיות מצוידים שלצורך , המנהלים שלהם

יכולת הובלה מנהיגותית ותכונות רבות נוספות המוזכרות , יזמה, מיומנויות, בכישרון

מאגרי המידע ששימשו לביצוע החיפוש הינם המובילים בתחומם . להלן

, Ebsco ,Academic Search,  Jstor  ,Eric,: והם כוללים בין היתר את בעולם

ProQuest ,SAGE ,אתר ארגון ה-OECD ,Eric ,Google Scholar ,ע לפי "פורטל מס

מעבר לחיפוש השיטתי במאגרי מידע פדגוגיים . י נושא ועוד"קטגוריה מותאמת עפ

י "הבנייה שיטתית עפעברו מקורות המידע שאותרו , וחינוכיים בארץ ובעולם

 . אינטגרציה  ותמצות עיקרי הרעיונות וההתפתחויות, קטגוריות מרכזיות

לעקוב ולעדכן את , שאוזכר הוא דינמי ומתפתח ולכן גם מומלץ לשובהנושא כפי 

 . התקדמותו ברבדים השונים המתבקשים
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http://ezproxy.beitberl.ac.il:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp
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  ם של תהליכי ם של תהליכי ממידוידוקק

הערכה הערכה --למידהלמידה--הוראההוראה

  איכותייםאיכותיים
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מנהיגות יש ל, משכך. וראה ולמידההבית ספרי עוסק בה" מרכז העצבים"

 . מידה איכותייםבהבטחת הוראה ול להוראה ולמידה חשיבות מכרעת

בנושא מערכות חינוך בעלות רמת ביצועים גבוהה ( McKinsey)קינזי 'ח מק"דו

 תהח הי"מסקנת הדו. את הצורך בהתמקדות בהוראה ובלמידה אישש

שמערכות שרמת ביצועיהן גבוהה שונות ממערכות אחרות בכך שהן 

 . מתמקדות בקידום הוראה איכותית במערכת כולה

)Whelan, 2009( רמת ביצועיה של מערכת חינוך כלשהי תלויה באיכות ען כי טו

קינזי 'ח מק"בעצם אנו חוזרים למסקנה הראשית של דו. המורים המלמדים בה

ולכן ניתן להשיק " איכות מערכת החינוך אינה יכולה לעלות על איכות מוריה"

 ."הספר אינה יכולה לעלות על איכות מוריו-איכות בית"כי  מכך ולומר 

אף מפתחים מכך קביעה נוספת  בבריטניהספר -ביקורות שנערכו בבתי ממצאי

ספר כמעט לעולם אינם עולים על איכות ה-הישגי התלמידים בביתהגורסת ש

הספר אינה יכולה לעלות על -איכות בית: ולכן, המנהיגות והניהול שלו

 .איכות ההוראה וההנהגה שלו

 תהליך חינוך חיוניות ל הוראה איכותית וגם מנהיגות איכותיתגם , כלומר

שלב בין מקצועי מלמדים שמנהיגות חייבת להניסיון המחקרים וה .מוצלח

 . נעשה בכיתֹותהלמידה ו, הוראהאסטרטגיה לבין תפעול בכל הקשור ל

  המנהיגים הבכירים מתווים כיוון ועוסקים במנהיגות אסטרטגית של

 ; הוראה ולמידה

הוראה ולמידה , מנהיגות המבטיחה תהליכי חינוך    

  איכותיים
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לות על איכות ההוראה וההנהגה הספר אינה יכולה לע-איכות בית

תהליך איכותית חיוניות ל הוראה איכותית וגם מנהיגותגם ; שלו

 .מוצלח חינוך 

  רכזי שכבות , מרכזי נושאים, ראשי מחלקות(מנהיגים ברמת הביניים

 ;עוסקים במנהיגות תפעוליתהם ה) וכדומה

 על המתרחש בכיתה פועלמשפיעים בהמנהיגים התפעוליים הם ש. 

 

 

באופן עקבי עוסקים  למידה-מחקרים העוסקים במנהיגות ממוקדתה

. אך גם בלמידה ובהתפתחות של חברי הסגל, בלמידה בקרב תלמידים

מת את התפתחותם הפדגוגית של המורים מאפשרת ומקד מנהיגות כזו

 :הבאות אסטרטגיותהבאמצעות 

 דוגמה אישית 

 מעקב 

 דיאלוג 

 :למידה מובילים באמצעות-מנהיגים ממוקדי

 הספר כולו-עוקבים אחר המתרחש בכיתות ובבית, דוגמה אישית ; 

 צופים בהוראה ובלמידה, משתמשים בנתונים; 

 ת של המוריםמזהים את נקודות החוזק ואת צורכי ההתפתחו; 

 קובעים קדימויות לקבוצות תלמידים וליחידות השונות בבית-

 .הספר

יש לפתח יכולת , כחלק מן השיטות המסייעות להשיג שיפורים מתמשכים

 . אבחנתית ולכן זו כוללת בחובה את המרכיבים שצוינו לעיל

 ;מעקב אחר התקדמות התלמידים

 ;ביצוע הערכות לצורך לימוד

  ;מתן דוגמה אישית
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עוסקים המורים באמצעותן  (שיחות) דיאלוגים מקצועיים קיומם של

מזהים למי מהם שיטות , בחשיבה על שיטות העבודה הפדגוגיות שלהם

עמיתיהם ודווקא פעולה ראויות לחיקוי ויוצרים הזדמנויות ללמוד מ

 .יטחון ובקיאות רבים יותר בתחום פדגוגי מסויםעימם שכן אלו צברו ב

 

הוא , הספר-למידה בבית-מנהיגות ממוקדת לקיומה שלתנאי נוסף 

זוהי . סביבה שבה מתקיימים אמון ודיאלוג מקצועי יגלםהספר -שבית

) Ofsted(משרד לסטנדרטים בחינוך הח "דוכך גם עולה מ .קהילה של לומדים

רק מצוינות ומשמרים  שהם אינם משיגים ספר תיכוניים מצטיינים-בנושא בתי

שיפור ההוראה באמצעות  –שתפים בה אחרים גם מלא א, אותה לאורך זמן

חברי הסגל לאמון זוכים , משכך. למידת עמיתים מן הפרקטיקה בצוותי מורים

  .להתפתח כאנשי מקצוענהנים מהזדמנויות נרחבות ו, ולתמיכה

 

הוא , הספר-למידה בבית-מנהיגות ממוקדת תנאי נוסף לקיומה של

זוהי . ים אמון ודיאלוג מקצועיסביבה שבה מתקיימ יגלםהספר -שבית

 .קהילה של לומדים
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 "חדשנות כוללת"כמכשול בדרך ל" איים של חדשנות

 

כל מי שזקוק לתובנות אודות תהליכי שינוי שלא מתחוללים בבתי ספר 

ר "העוברים תהליכי תקשוב כדאי שייקרא בעיון את מחקרה האחרון של ד

ניברסיטה באו 2010ייס 'חקר שהוצג בכנס צהמ. אונגר-אורית אבידב

בכלל  י מערכות חינוך "מלמד על הדיפת החדשנות ע תוחהפה

בכתב העת ר אבידב מסבירה בראיון שנערך איתה "ד. ובישראל בפרט

ים של אימוץ חדשנות בבית הספר קיימים שני דפוס"כי  )פ"או(  52' עדכן מס

היא מצב שבו " חדשנות כוללת"". חדשנות כוללת"ו" איים של חדשנות: "

היא מרכיב . החדשנות מקיפה מחצית ויותר מהקהילה הלומדת והמלמדת

משתלבת ברמה הארגונית במערכת השעות , משמעותי במסגרת הלמידה

, "איי חדשנות"של , בדפוס האחר. ותורמת לקידום תוכנית הלימודים

החדשנות מקיפה רק חלק קטן מהחברים הלומדים והמלמדים ומתמקדת 

במקרה כזה היא אינה משפיעה באופן . בתחום של תוכן משימה מוגדרת

חדשנות מסוג זה . משמעותי על כלל הרבדים של התרבות הארגונית

שינוי , מובילה לשינוי תפעולי של היבט מסוים במערכת הארגונית

 . ם הסממנים וההתנהגויות בלבדשנשאר בתחו

מתוך תקווה שאלה יקרינו " איי חדשנות"ארגוני חינוך יוצרים בתוכם 

והשאלה היא האם התקווה  "חדשנות כוללת"על סביבתם ויובילו ל

 ". הזו מבוססת

 

אונגר אחר תהליך ההטמעה של -ר אבידב"עקבה ד, במחקרה

ניהול ברשת של בלמידה וב, טכנולוגיות חינוכיות המשמשות בהוראה

ישראל           -הדיגיטלית             הלמידה בסביבה   
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http://www.openu.ac.il/Adcan/adcan52/Pages_34-37.pdf
http://www.openu.ac.il/Adcan/adcan52/Pages_34-37.pdf
http://www.openu.ac.il/Adcan/adcan52/Pages_34-37.pdf
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זאת תוך ניסיון  .ובדקה את השפעת התהליך על הארגון כולו, בתי ספר

" איי החדשנות"להבחין בין יעילות ההטמעה של החדשנות בדרך של יצירת 

 ". חדשנות הכוללת"בהשוואה לגישת ה

 ? מדוע החדשנות אינה מתפשטת 

נוכי הוא היא שחלק חשוב בתפקידם החי" חדשנים"הנחת היסוד של אותם "

להכיר לתלמידים את העולם המקוון של הטכנולוגיות החינוכיות על 

 . הפוטנציאל הגלום בו

וכנראה גם מנהלי בתי  -מרבית המורים, פרט למשוגעים לדבר

התוצאה היא . או משלימים איתו, מרוצים מהמצב הקיים -הספר

שתהליכי ההוראה והלמידה ברשת ממשיכים להתנהל ברובם באופן 

 " . ימסורת

  

רצינו לבדוק כיצד הם משפיעים על סביבתם " איי חדשנות"כשכבר מצאנו " 

למרות . ברשת בתי הספר ואם נוצר או מתחיל להתפתח דפוס של חדשנות

הרצון של הרשת להיתפס כחדשנית ולקדם חדשנות  -המטרות המוצהרות

ת אלה שינויים שלא משנים תפיסו, מצאנו שגם אם יש שינויים -טכנולוגית

המורים לא השתנו והם אינם , התלמידים לומדים בדרכים מסורתיות . עולם

משנים את דרכי ההוראה שלהם בעקבות האפשרויות הטכנולוגיות החדשות 

גם אם הם מעלים מצגות ועושים שימוש . שמעמיד לרשותם התקשוב

 . " ותפיסות העולם נשארו כשהיו, הערכים הפדגוגיים, במחשב

  

המשקפים ומייצגים פדגוגיה " איי החדשנות"נו מדוע שאלנו את עצמ"

שתשנה את , אחרת לא הצליחו להתפשט ולייצר חדשנות כוללת

  . תפיסת העולם ברשת
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הייתה . יצרו סוג של עיוורון מכיוון ההנהלה" איי החדשנות"מצאנו ש

, בתחום האדמיניסטרטיבי -חדשנות במקום שההנהלה רצתה בה

במתמטיקה , בלימודי ערב -ר מבחינתהובמקום שהיה חשוב יות

 . ובהכנה לפסיכומטרי

 

שהיו פרי יוזמות מקומיות ועצמאיות והם יצרו " איי חדשנות"היו גם , כאמור

וכיוון שמראש המטרה לא הייתה , יש חדשנות -תחושה שהמטרה הושגה

 ". אפשר היה להסתפק בכך -לשנות את אופי ההוראה

מצאנו שהטמעת , הכוללתבדקנו את התרבות הארגונית כש" 

הפער . הטכנולוגיה לא השפיעה ולא שינתה ערכים ותפיסות עולם

שהתגלה בין הערכים המובילים של ההנהלה לאלה של העובדים 

" שאי החדשנות"הפך לגורם מעכב ביכולתם של שני הצדדים לראות 

מה , ואין צורך להתאמץ עוד" אנחנו בסדר"יצרו את התחושה ש

של הרחבה שיטתית של החדשנות ועד להשגתה שמנע כל אפשרות 

 " . חדשנות כוללת" של

  

" אי של חדשנות"המחקר מראה שלא רק שאין כל ערובה לכך ש"

אף חשש שקיומם של איים  אלא שיש , יקרין מחדשנותו על סביבתו

נראה שצריכה . כאלה עלול לחבל באפשרות להגיע לחדשנות כוללת

על הדרך שבה מנצלים או להיות חשיבה אסטרטגית מקדימה 

 ". כדי להגיע באמצעותם לחדשנות כוללת, משתמשים באיי חדשנות

  

מדברים על הצורך , כשמדברים היום על מודלים של הובלת שינוי"

ובהקשר של הטמעת טכנולוגיות , לבנות תחילה את החזון הכללי

בחינוך ברור שהחזון חייב לכלול תפיסה שמתייחסת לתפקידו 
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בשטח ראינו שהתפקוד לא משתנה מעצמו . המורה ותפקודו של

 ". בעקבות הכנסת המחשב

 :ולאור ממצאי המחקר שלנ, "איי חדשנות"אם הולכים בדרך של יצירת " 

שהאיים לא יהפכו בעצמם למכשול בדרך להבאת , צריך לשים לב 

כי כמו שראינו הם עלולים ליצור סוג של , השינוי הכולל

, זו נורת אזהרה שטוב שנדלקה. השינוישימנע את המשך  עיוורון

 ".מעתה צריך לקחת אותה בחשבון

  

 :מקור הנתונים

": חדשנות כוללת"כמכשול בדרך ל" איים של חדשנות. אורית אבידב

חקר מקרה של רשת בתי  -הלמידההטמעה של טכנולוגיות לניהול 

. האוניברסיטה הפתוחה, 52' ירחון מס, כתב העת עדכן .ספר בישראל

 . 2010אוגוסט 

 

 ע"פורסם גם בפורטל מס    

Available at: 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3303&referer=useJsHistoryBack 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2933&referer=useJsHistoryBack
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2933&referer=useJsHistoryBack
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2933&referer=useJsHistoryBack
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3303&referer=useJsHistoryBack
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 George) מֶקנָה' ורג'ג דמותו של על  מאמר קצר ומענייןח כתב "גיא לוי ממט

McKenna)  ס ומנהיג חינוכי שמדבר "מנהל ביה, ב"במערכת החינוך בארה

על אהבה שהם  ,על אחווה, על חברות  Personalizing Public Education על

  .מחנך, חלק בלתי נפרד מהיות אדם מורה

היא אכן מרכיב חיוני ביותר לצמצום פערים  21-הטכנולוגיה במאה ה

להחזרתם , לנטיעת תקווה בליבותיהם של תלמידים רבים להצלחה בחיים ,בחינוך

למתן מענה ויחס , של בני נוער רבים למסלול הלימודים לאחר שנשרו מבית הספר

יה לקשר יאבל היא כנראה רק שנ… ל תלמיד בכל מקום וכל הזמןאישי לכ

 .לאחווה ולחברות, לאהבה –האישי בין המורה והתלמיד 

 

  Personalizing Public Education ס ומנהיג חינוכי שמדבר על"מנהל ביה

, על אהבה שהם חלק בלתי נפרד מהיות אדם מורה, על אחווה, על חברות

משנית ופחות חשובה מהקשר האישי בין המורה  אבל היא כנראה... .מחנך

 .לאחווה ולחברות, לאהבה –התלמיד 

 

 : מקור הנתונים

 . 2010, נובמבר 27). ג( 21-חדשנות בכיתה של המאה ה. גיא לוי

Available at: 

http://21stclass.cettalk.co.il/2010/11/27/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0

%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-

%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%94-21-

%D7%92/ 

ב"ארה                  -הלמידה בסביבה הדיגיטלית               
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http://21stclass.cettalk.co.il/2010/11/27/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%94-21-%D7%92/
http://21stclass.cettalk.co.il/2010/11/27/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%94-21-%D7%92/
http://21stclass.cettalk.co.il/2010/11/27/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%94-21-%D7%92/
http://21stclass.cettalk.co.il/2010/11/27/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%94-21-%D7%92/
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  )ג( 21-חדשנות בכיתה של המאה ה

 : ראה גם 

 )ב( 21-חדשנות בכיתה של המאה ה 

  

  מקנה' לראיון המצולם עם גורג 2 קישור 

  ורג מקנה'ות גמידע נוסף אוד

 

Available at: 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3453&referer=%2fSectionPage.as

px%3fid%3d32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://21stclass.cettalk.co.il/2010/11/27/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%94-21-%D7%92/
http://21stclass.cettalk.co.il/2010/11/05/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94-21-%d7%91/
http://newlearninginstitute.org/21stcenturyeducation/social-equity-justice-in-education/personalizing-public-education.html
http://www.idvl.org/thehistorymakers/Bio101.html
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3453&referer=%2fSectionPage.aspx%3fid%3d32
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3453&referer=%2fSectionPage.aspx%3fid%3d32
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 : ממצאיםמתוך עיקרי ה

 

פרויקט (שתי יוזמות יישוביות בישראל לשילוב מחשבים ניידים בלמידה  •

מעידים ) ם "ופרוייקט כתו  מחשב נייד לכל תלמיד ביישוב גני תקווה-י .ש.מ

שינוי ממהותי בדפוסי הלמידה , על שינוי חינוכי ממעלה שנייה

 . וההוראה

 

ונים לשלוב ניתן ללמוד מה הם המודלים השיוזמות מקומיות מ •

כיצד משתנה האווירה ; התקשוב במסגרת בית הספר כארגון

כיצד משפיע תהליך התקשוב על הישגי ; הלימודית בבית הספר

 . התלמידים ועוד

 

ם גרמה להרחבת שילוב "מחקרי המעקב הראו כי תכנית מחשב כתו •

תרומה , העמקה בהיבט הפדגוגי מידעני, המחשבים בהוראה בבית הספר

  .בהיבט האישי חברתי ובתרבות הארגונית הבית ספרית משמעותית

בעת השימוש במחשבים ניידים רמת החשיפה למידע ולמאמרים 

נוצר . גבוהה מאוד ולכן התלמידים מגיעים לתוצאות טובות יותר

   .סחף ברצון ובשאיפה ללמוד ולהיחשף למידע רחב יותר

 

ניידים בכיתות היא שילוב מחשבים  האופנה האחרונה בעולם החינוך •

, באירופה, ב"בארה  .לצורך למידה פעילה בנוסף לחיבור לאינטרנט

באוסטרליה ובבריטניה יש כבר מאות בתי ספר שציידו באופן ניסיוני 

כולל חיבור (מחשב נייד לכל תלמיד , חלק מהכיתות במחשבים ניידים

בינלאומי                -             הלמידה בסביבה הדיגיטלית     

ה
א

ר
הו

כי 
לי

ה
ת

ם 
דו

קי
ה

א
ר

הו
כי 

לי
ה

ת
ם 

דו
קי

--
ה

ד
מי

ל
ה

ד
מי

ל
--

ה 
כ

ר
ע

ה
ה 

כ
ר

ע
ה

ם
תיי

כו
אי

ם
תיי

כו
אי

 



 

 
16 

 ).ממוחשב של המורה" חכם"לרשת האינטרנט ובמקרים מסוימים גם ללוח 

 

הם יוזמים בעצמם , בתי ספר לא מחכים ליוזמות ממשלתיות •

מגמה זו ניכרת . מהלכים להצטיידות תלמידים במחשבים ניידים

ב שם יוזמים בתי הספר בעצמם מהלכים "במיוחד בקנדה ובארה

לעידוד התלמידים להצטייד במחשבים ניידים ולעתים אפילו מחייבים 

 .ים ניידיםאת התלמידים וההורים להצטייד במחשב

 

, ארציות ביחס למחשבים ניידים-ב קיימות אלפי תכניות כלל"רק בארה •

כבר לא מדברים על מחשבים ניידים בכל כיתה כי אם על מחשבים ניידים 

 . על כל שולחן בכיתה

 

ב לחכור "ברחבי ארה  מאפשרת לבתי ספר AppleTechתכנית החכירה של  •

היא תכנית   AppleEquity-ופצית הא. מ"ציוד לפרק זמן שהיווה נושא למו

 . שכירות לצורך רכישה

 

ב ניתן לראות כי ארבעה תחומים "ביוזמות של שילוב מחשבים ניידים בארה •

מרכזיים דווחו על ידי תלמידים ככאלו שהושפעו לטובה בגין השימוש 

לאחר המחזור . קריאה ומתמטיקה, כתיבה, כתיב: ביניהם, במחשבים ניידים

ההורים והמורים שהמחשבים הניידים קשורים , ווחו התלמידיםדי, הראשון

ישירות לעלייה ולשיפור בהישגים במיומנויות מסוימות ובידע של תלמידי 

 .'כיתות ו

ממצאי הנתונים שנאספו בהערכות הראו כי פרויקט המחשבים  •

הניידים היה מוצלח ביותר בכל הנוגע לעידודם של תלמידים לעשות 

פחות , בטרם החל הפרויקט .לעשיית שיעורי בית שימוש במחשבים

דיווחו כי הם השתמשו באופן תכוף ' מתלמידי כיתות ו) 15%(מרבע 

לאחר השנה הראשונה של פרויקט המחשבי . במחשבים בבית הספר



 

 
17 

מהתלמידים דיווחו כי עשו שימוש רב ביותר במחשבים ) 75%( 3/4, הניידים

 . בבית הספר

 

ביחס להישגי  1:1השלכותיו של מחשוב כל המחקרים שבחנו את  •

מצאו כי אלו עלו בביצועיהם על עמיתיהם בכיתה בבחינות , התלמידים

בפער סטטיסטי  -סטנדרטיות במקצועות השפה האנגלית ואמנויות 

כותבי המחקרים גם מדווחים על עדויות למוטיבציה מוגברת של . משמעותי

ם על שינויים בגישות תלמידים ולהתחייבותם האישית ללימודים כמו ג

 .ההוראה של מוריהם

 

ב העידו כי הם חשים שאינם "המורים בחלק מהיוזמות בארה, עם זאת •

ששונים לדידם ממחשבים ניידים , מוכנים לשימוש במחשבים הניידים

הטענה השכיחה שנשמעה מצד המורים הייתה כי לא . טיפוסיים

שו אי וודאות הוקנתה להם הכשרה מספיקה בנקודה הזו ולכן הם ח

  .גוברת לקראת חלוקת המחשבים הניידים ויישום השימוש בהם

 

סדרה של צוותי עבודה   ב"על מנת לפתור את הבעיה הקימו בארה •

המתמקדים הן בתלמידים והן במורים מבתי הספר ומעבירים להם 

 .סדנאות הכשרה ולימוד

ך ההוראה בבתי יותר ויותר מורים מצטיידים במחשבים ניידים כחלק ממער •

ס ולעתים היוזמה היא של "היוזמה היא של ביה, לעתים. ב"הספר בארה

 ). כגון קרן אתנה בישראל(קרנות התומכות במורים 

מרבית המורים המצטיידים במחשבים ניידים זקוקים לעזרה ולהדרכה 

של עמיתיהם להוראה שהקדימו אותם בשילוב המחשבים הניידים 

ד המורים יודעים על עמיתים בבתי הספר אבל לא תמי. בבתי הספר

 .האחרים שכבר צברו ניסיון בהוראה בסיוע מחשבים ניידים 

מזמנת למורים מצבים חדשים , הסביבה של שילוב מחשבים ניידים בכיתה •
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. מקום התלמיד בסביבה המתוקשבת, הבניית הידע, בתחום של ניהול כיתה

ם לעבור השתלמויות שיהיו בכדי ליצור סביבות למידה יעילות על המורי

מותאמות לקבוצת הגיל שהם מלמדים ויסיעו להם , רלוונטיות בתחום התוכן

להפעיל שיקולי דעת בהעצמת התהליכים בכיתתם בעזרת המחשבים 

שהמחסום הגדול ביותר  כותב( Barrios, 2004)בריוס . הניידים

הוא חוסר תמיכה מוכוונת במורים בשילוב  1-1להצלחת סביבת 

 .כנולוגיה בתכנית הלימודיםהט

 

יש לתת למורים המתחילים לעבוד עם מחשבים ניידים דוגמאות  •

משמעותיות של שילוב מחשבים ניידים בתחום התוכן שלהם שיעזרו להם 

. זמנית-להבנות מחדש את השיעורים ולנצל את יכולת הנגישות מכל מקום בו

)ubiquitous ( 

כיתה ובסוגיות של ניהול המורים זקוקים לעזרה גם בניהול ה

  .טכנולוגי 

 

 

נעוצות , 1:1המפתח להצלחת היוזמות לתכניות מחשוב  •

 . במעורבותם של מורים ובהתחייבות אישית וחזקה של בית הספר

חלוקת מחשבים ניידים אישיים לתלמידים וההנחה שילמדו , במילים אחרות

 ; ילא בדיוק נמצאה כמאפיין עבודה אפקטיב, באופן עצמאי

הכשרתם ופיתוחם המקצועי מגלם את , מעורבותם של המורים

 .המפתח האמיתי להצלחה
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תוכניות להטמעת מחשבים ניידים במחזור החיים של , בעקרון •

ס מחייבת גיבוש יותר מעגלי תמיכה והכשרה בהשוואה "ביה

   .ס"לתוכניות הטמעה של שילוב מחשבים רגילים במציאות ביה

פועלות לשילוב מחשבים ניידים פיתחו מודל תוכניות מוצלחות ה

מעגלי תמיכה  3ייחודי לפיתוח מקצועי של המורים הבנוי על 

המעגל הראשון כולל תוכנית תמיכה והכשרה לכלל . והכשרה

המעגל השני כולל תמיכה והכשרה לצוותי המורים בכל בית , המורים

ים של המעגל השלישי כולל תמיכה והכשרה לצוותי מור  ,ספר בנפרד

 .כל מקצוע לימוד בנפרד

 

ב נקטו כמה מורים ביוזמה ברוכה והקימו לאחרונה קהילת "בארה •

 . מורים עמיתים המשתמשים במחשבים ניידים בבתי הספר

 

הוא פרי יוזמה של עמותת , "מחשב נייד לכל מורה"פרויקט , בישראל  •

הקרן , שותפים לו משרד החינוך והתרבות  enafund.orgwww.ath" אתנה"

, לקידום החינוך של הסתדרות המורים והצטרפו אליו קרנות ותורמים אחרים

, אינטל, יסטו סימנס'פוג, העולמי" אורט"ארגון , "'מיראז"כמו קרן 

 . סימנטק ואחרים, מייקרוסופט

ה במדינת להעניק לכל מור: השותפים לפרויקט הציבו לעצמם מטרה •

 2012כך שעד שנת , ישראל מחשב נייד והדרכה בניצולו לצרכים פדגוגיים

לכל מורה במדינת ישראל יהיה מחשב והוא יוכל להשתמש בו ביעילות כדי 

 . לקדם מטרות חינוכיות

ערים ומועצות אזוריות  21חולש כבר על " מחשב נייד לכל מורה"פרויקט  •

כאשר זה כבר מסמן אותה , לעיר טבריההפרויקט הגיע גם  2010ובספטמבר 

 .כרשות הרביעית במחוז הצפון שמצטרפת לפרויקט

 

http://www.athenafund.org/
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הצביע על " אתנה"סקר שנערך אודות הפרויקט של עמותת  •

. השפעה גדולה שלו ביחס לשילוב התקשוב בבית הספר ובכיתות

הגבירו את , המורים דיווחו שהמחשב הנייד וההדרכה שקיבלו

 .ודתםהשימוש במחשב בשגרת עב

 :ביחס לפרויקט מראים כי בישראל  ממצאי הסקר •

 ; המורים חשים שיפור ניכר בתפקודם •

טענו כי יכולת ההוראה שלהם השתפרה וכי רמת העניין של  75% •

 ;תלמידיהם בשיעור גברה בעקבות השימוש במחשב הנייד בשיעורים

מן המורים טענו שחלה ירידה תלולה בבעיות המשמעת של  35% •

 ;מידיהםתל

המורים מדווחים שהם מפעילים את המחשב הנייד גם בשיעורי הלמידה  •

וכי הוא מאפשר להתאים לכל תלמיד את , "אופק חדש"הפרטנית במסגרת 

 ;השיעורים שהוא זקוק להם

בין הדילמות שדווחו על ידי מורים השואפים לשנות את סביבות ההוראה  •

 :באמצעות מחשבים ניידים

 ;ס"תומכת של מורים עמיתים בביה היעדר תמיכה •

 ; עומס יתר בעבודה •

ההיערכות הנוגעות לחומרי הוראה ללמידה משמעותית נשארת  •

 .בעוד שנדרשת היערכות מערכתית בגדר אישי בלבד

 

בראייה כוללת יש לציין כי תחלופה גבוהה של מנהלים ואנשי  •

, ת שונהכאשר כל בעל תפקיד חדש מביא איתו סדר יום קצ, פיקוח

וגם אורך הרוח הקצר של מערכות חינוך שגורם לכך שלא מאפשרים 

  .לתהליכים להבשיל

לכיתה משולבת מחשבים  מורים רבים אינם יודעים לבנות פעילויות לימודיות

מעטים מדי מסוגלים . שמעוררות את סקרנותם של התלמידים 1:1ניידים 

קולטים   ים הניידיםלתכנן שיעורים מסקרנים שבאמצעותם תלמידי המחשב

 . וזוכרים את המידע שמנסים להקנות להם
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ניקולס ' שיזם פרופ, "מחשב נייד לכל תלמיד"פרויקט הבינלאומי  •

אך בפועל , זכה להדים גדולים בכלי התקשורת בכל העולם, נגרופונטה

בין היתר בשל אי תמיכה והעברת , דשדש הפרויקט ולא הצליח להתרומם

 .הדרכה מספקת למורים

תלמידים מחשבים ניידים  500,000-י תכנית לאומית בפורטוגל יהיו ל"עפ •

מסך כל  40%מספר זה הוא כמעט ). של אינטל Classmateהספר-בבית

כל אלה יהיו מחוברים לרשת האינטרנט וזה לזה ! התלמידים במדינה זאת

כל אלה יממשו את החזון של ניקולס . במהלך יום הלימודים שלהם

הפתרון לכל בעיה "יוכיחו כי , וכנראה )ועכשיו גם של אינטל(נגרופונטה 

... כולל את החינוך, הלכת הזה-המענה לכל סוגיה בכוכב, בעולם שלנו

 ."ובתחום החינוך ההצלחה תלויה במחשב הנייד

אורוגוואי הייתה המדינה הראשונה בעולם שהעניקה מחשבים  •

אלו שחשבו שמיזם זה יש כ  .ניידים לכל תלמיד בשלבי החינוך היסודי

מהתקציב  5%-עלה להם הון אולם כל המיזם עשה שימוש בפחות מ

 One Laptop Perאורוגוואי חברה בארגון . הכולל לחינוך באורוגוואי

Child organization הארגון הוקם על . והממשלה עשתה זאת בסיועו

ששאף בתחילה לספק מחשבים ניידים , ניקולס נגרופונטה' ידי פרופ

עלות התכנית יצאה קצת יותר , לבסוף. 100$ -לות הפחותה מבע

תקשורת , בהתחשב בכל צרכי ההכשרה, מכפול מכפי שתוכנן

למחשב שגם זו עלות יחסית $ 260 –האינטרנט והתחזוקה השוטפת 

 . נמוכה

גברה לאחרונה במיוחד מאז שפותחה  OLPCהתחרות בין חברת אינטל ובין  •

אינטל למחשב הנייד החינוכי הכולל  הגרסה השנייה והמתקדמת של

  ׁ משוכללת לכל מחשב ומערכת אבטחת מידע   WEBCAMמצלמת רשת

 .המגנה על המחשב הנייד

יש הצדקה לשילוב המחשבים הניידים בכיתות , לא בכל מקרה •

לגבי תלמידים רגילים עדיין מוקדם לשפוט את ערכם . הלימוד

הוכח במחקר כי יש   ,במקרה של תלמידים בסיכון, אולם. הפדגוגי
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תלמידים מאוכלוסיות מצוקה או  .הצדקה רבה לשילוב מחשבים ניידים

שכונות של מעוטי יכולת בהן אין תרבות למידה מבוססת ותומכת קשיים 

עלולים להוליד כישלון בבית הספר ואף להביא ,בלמידה וקשיי הסתגלות 

 .לניתוק מהפעילויות הבית ספריות

ימים את האחריות ללמידה של התלמידים בסיכון המחשבים הניידים מעצ •

בפיתוח יכולת חקר אישית גבוהה יותר בהשוואה לתלמידים בסיכון  ומסייעים

 . בבתי ספר בקבוצת הביקורת שלמדו ללא מחשבים ניידים

מחקר שנערך בישראל מדגיש את השפעתו החיובית של השימוש  •

ותו תדיר ובשליטתו של עקב הי, במחשבים ניידים בכיתות החינוך המיוחד

 .התלמיד

תוצאות המחקר משקפות את העולה מן הספרות המחקרית , על פי החוקרות

ועל פיה שימוש במחשב , העוסקת בנושא הכתיב והשפעת המחשב עליו

ואף יכול להביא לשיפור מיומנויות , להיות דרך יעילה ללימוד כתיב נכון עשוי

 . הכתיבה המתבצעת שלא באמצעות מחשב

 

התרומה הנוספת שמעניק מחקר זה לידע הקיים בתחום היא , עם זאת •

הנגישים לתלמידים כל העת , ההתנסות במחשבים ניידים ולא נייחים

ומאפשרים חזרות מרובות המביאות להאצה בשינויים הנצפים לאחר זמן 

הכתבת המלים בבדיקה נערכה בכתב יד ולא באמצעות , כמו כן. קצר

שנרכשה עקב שימוש , עברה של מיומנות הכתיבחלה אם כן ה. המחשב

 .חזרה לכתיבה באמצעות נייר ועט, במחשב

יש לקחת בחשבון את , בשילוב המחשבים הניידים בבתי הספר •

 .סוגיית ארגון מרחב הלמידה והעבודה בכיתה

, המחשבים הניידים מעצם שמם ותפקודם נועדו לשרת אותנו בכל מקום •

אך האם הדרך שבה הוכנסו . דה מתמשכתולאפשר לנו למי, בכל זמן

הכיתה ? מחשבים אלו לכיתות תואמת את תפקודם האופטימאלי

הנורמטיבית במדינת ישראל בנויה מטורים ואפילו אם בכיתות הנמוכות של 
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ביסודי ' ו-'ס היסודי ניתן לראות מבנה של קבוצות הרי שבכיתות ה"ביה

ים כולם אל המורה הנמצאת הפונ. וחוזר למבנה הטורים" נשבר"המבנה הזה 

 . במרכז הכיתה

מספר סיבות אפשריות לכישלון או לקשיים רציניים בתכניות של   •

  :בעולם 1:1מחשבים ניידים 

 המורים לא קבלו הכשרה מקצועית מספקת טרם כניסתם לתכנית .א

ההכשרה המקצועית הסתיימה כעבור זמן קצר ולא נמשכה לאורך  .ב

 מספר שנים 

 ;בתכנית

 ; התשתיות לא הוכנו כראוי .ג

לא הייתה מדיניות ברורה או תכנית מסודרת על מנת להתמודד עם .ד

 ;1:1והמורכבות של שילוב ניידים   המרכיבים השונים

שמתקשים להטמיע את החדשנות  1:1בתי ספר של מחשבים ניידים  •

זה עדיין . ס ימצאו את עצמם מהר מאד במצב של ירידה תלולה"בביה

אך זה אומר שעליהם לבחון את המצב , מר שהם נכשליםלא או

 . ולנסות לצמצם עד כמה שניתן את עומק הירידה ואת אורכה

ב ובאוסטרליה מלמדים "מחקרים אחרונים בארה, בראייה פדגוגית כוללת •

מסייעות לשיפור היכולת של תלמידים  1:1של מחשבים ניידים   כי התכניות

 ; נחשפים שאליה הם להשתמש בטכנולוגיה

מגוון נוסף של מחקרים מצביעים על מה שעשוי להיחשב כתועלת בלתי  •

 . מיומנויות הכתיבה  שיפור –צפויה 

נראה כי קלות השימוש במעבד תמלילים בד בבד עם היכולת לחזור  •

פעולה שאם לא הייתה מתאפשרת במחשב הייתה (לאחור ולשנות דברים 

למידים ללמוד לכתוב באופן עקבי מסייעת לת  ,)משתקפת על פני הנייר

 .יותר ובטקסט משכנע

, ממשלות ומוסדות בריאות, כולל בתי ספר, המכירות למגזר הציבורי •

 . או כמעט רבע מכלל ההכנסות שלה, מיליארד דולר בשנה 14הכניסו לדל 
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שוק צומח כשבבתי ספר במערב שואפים להגיע ליחס של מחשב אחד  •

ריות אעקב עליית הפופול, המגמה עומדת להתחלףאך ייתכן כי , לכל תלמיד

כאשר בתי ספר מתחילים לצפות שתלמידים יביאו איתם , של נטבוקים

 .מחשבים משלהם

אשר הפך מזה כבר , רי על סוגיואאין לזלזל גם בכוחו של האמצעי הסלול •

גם בקרב תלמידים וגם כאן ניכר צפי לגידול , לאמצעי תוכן לכל דבר

 .ולפיתוח

 

 : הנתונים מקור

 

 

 -שילובם של מחשבים ניידים במערכת החינוך ובבתי ספר . ד, פז. ע, סלנט

  . 2010אוקטובר . ת"מכון מופ .סקירת מידע

Available at: 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3374&referer=useJsHistoryBack 
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 מבט מתוך הכיתה –מנהיגות בית ספרית מוצלחת 

 ב"ארה, ניו יורק

 

מן מה את מרכז מזה ז( TNLI)המכון למנהיגות ולרשתות עבודה של מורים 

איך צריכה להיראות , עיקר מאמציו בזיהוי ההגדרה מהו מנהל טוב

המטרה  .מנהיגות מורית וכיצד ניתן לטפח אותה באופן המיטבי ביותר

בבדיקה הזו היא לעשות מאמצים כדי להבטיח שקול המורים יהפוך להיות חלק 

ות החינוך מהשיח המתקיים לגבי האופן שבו בונים מחדש את המתודולוגיה ומדיני

לעמול לזיהוי המרכיבים כדי לספק מנהיגות משמעתית , כמו כן. הטובות ביותר

 .קיימא בבתי הספר הציבוריים בניו יורק-וברת

קם לו דור חדש של מנהיגי בתי , מהמנהלים הזכאים לפרישה 40%-עם יותר מ

על מנת להאיץ את שינוי הצורה של מערכת " ההגה"ספר שייטלו את 

 .ניו יורק החינוך בעיר

עם לתפקד מערכת החינוך של ניו יורק בתי ספר ב 163התחילו  2001-2002בשנים 

נחשבים למאתגרים ביותר הבאופן לא מפתיע מחוזות בתי הספר . מנהלים זמנים

של  בפועל עם מחסורים גדולים להתמודד החלו, עם אחוזי מיעוטים גבוהים

 .מנהלים

מחנכים יותר , ים בתכניות לימודהמנהלים היום נתקלים בסטנדרטים נוקש

נאלצים  כ הם"חשהם ביתיות או קהילתיות ואאוכלוסיות מגוונות בבת אחת 

ם סיום משרה אפשרי במידה ובתי הספר שלהם אינם מציגים תוצאות להתמודד ע

 .  לכן אין זה מפתיע שיש מעט מועמדים שרוצים להיות מנהלים. מיידיות
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 : מנהלים חזקים ורבי השפעה

 יפתחו מנהיגים ויפנו את הקרדיט, פיצו את המנהיגותי; 

 יתמקדו בהוראה ובלמידה; 

 יעודדו נטילת סיכונים על ידי היותם נוטלי סיכונים; 

 יצרו אווירה מאתגרת ותומכת; 

 יעודדו שיתוף פעולה ויטפחו קהילה מקצועית; 

 יהיו גלויים ונגישים; 

 ם הנדרשיםציפיות גבוהות ויספקו את המשאבי, יתקשרו בבהירות; 

 ינתחו מידע מהותי וחשוב לגבי הישגי התלמידים; 

 יערבו את ההורים ואת הקהילה. 

 

תפקידי מנהיגות של המנהלים המטופחים בתכנית המנהלים בבתי הספר 

 : בניו יורק

 להוביל מורים בתכנית מיוחדת בברונקס; 

  כמנטורים למורים חדשיםלשמש; 

  צוותי הוראהלפתח; 

 רים'ישמשו כקואוצ; 

 מנהיגים לדרג; 

 ישיבות מחלקה לנהל; 

 ישיבות ועידה לנהל; 

 חברי הקבוצה למנהיגות בית ספריתכ להוות; 
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 לתאם ולקדם פיתוח מקצועי; 

 לנהל מחלקות ארגונים. 

 : מנהיגות שיתופית

 5-התיאור של המורים נכנס ל, המכון הגדיר מנהיגות מורית ומנהיגות שיתופית

 : כדלקמן, קטגוריות ראשיות

 

אחריות מחוץ לכיתה כפי שהונחה על ידי המנהל ובעל  –ת מופצות חובו .1

. מגוון  פעילות החל מעיצוב הפיתוח המקצועי ועד לארגון ריקוד בית ספרי

אלו היו בבחינת משימות אחריות שעשויות להיחשב , בכמה מבתי הספר

 . הנהוגים במשרה אדמיניסטרטיביתכחלקים 

. המנהיגות המורית כתבנית פוליטיתכמה מהמורים פירשו את  –כוח מופץ  .2

מורים שעשו את הקפיצה במעבר כזה ביקשו לבטא מנהיגות שיתופית 

, "קול המורים במעמד קבלת החלטות: "ולצורך כך השתמשו במשפטים כגון

 ". מצפון", "מודלים דמוקרטיים של בתי ספר", "כוח שיתופי"

ים שתהיה הכוונה במנהיגות שיתופית מצריכה מהמור, למורים אלה

להם אמירה במובן השפעה במעמד קבלת החלטות בית ספריות 

 . בעלי כוח ליצור מדיניות בית ספרית –ולבסוף 

משייכים את עצמם למנהיגות  חלק מהמורים – מהדרך הרגילהלשנות  .3

חלק מהמורים מאמינים , למשל. שיתופית עם מבנים בית ספריים חדשים

ים או כאלו המשתמשים בהערכה קטנ–לדוגמא (שבתי ספר אלטרנטיביים 

בעוד , מכל מקום. מחזיקים במודל של מנהיגות שיתופית) אלטרנטיבית

זה , שהבנייה מחדש עשויה להוות תנאי חיוני לעידודה של מנהיגות שיתופית

 . אינו משתווה למנהיגות שיתופית
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צריכה להיות קשת מטרות המשפרת את –קהילות למידה מקצועיות  .4

, החיבור הזה מקבל משמעות לחקר מורים שיתופי. למידיםהלמידה של הת

וניתוח אינטלקטואלי המובאים אל תוך  תדשויה מחשבתית מחיתה

זה עשוי להיות מתואר כגישה . חזון של מנהיגות קולקטיביתה

   .מבוססת חקר

בעוד שרובם של המורים רואים במנהיגות מורית  –תגובה לחולשה  .5

חלק ציינו שזה עשוי להיות , וך מינהל חזקומנהיגות שיתופית כעולות מת

במקום שיש צורך במורים , מגולם גם במצבים בהם קיימת מנהיגות חלשה

שיעשו צעד קדימה באופן גלוי יותר וכדי לוודא את הפעילות האפקטיבית 

בעוד שמבחינה היסטורית המנהיגות המורית נצפתה . של בית הספר

מסמל אולי דוגמא יותר קיצונית המצב הזה , "מילוי פערים"כאמצעי של 

 . שלה

צוין כי הם חייבים לחשוב מחדש על התפקידים החדשים והאחריות במערכת 

בעלי סטנדרטים , החינוך ושעליהם לעצב מערכת שתעבוד במצבי סיכון כאלה

 . גבוהים עבור כלל התלמידים והסביבה

ליבה של התפקידים החדשים ייבנו באופן כזה שהם ייסובו סביב פעילות ה

המנהל ובאופן  ו שלעברה אל מעבר למתחם משרדאשר , בית הספר

חברי קהילה וגם , ממורים המורכבת טיפוסי כוללת מנהיגות צוותית

 . המנהל

 

 :מקור הנתונים

Successful school leadership. A View from the Classroom. A report from the 

Metlife Felloes in the Teachers Network Leadership Institue. 
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  ספר מובילי פדגוגיהספר מובילי פדגוגיה--בתיבתי
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 בינלאומי          -מצוינים                המאפייני בתי הספר   

 

למרות הקושי , ניתן להבחין בבתי ספר מצוינים תוך כדי ההתנסות בהם

חושה של ת": מלוכדים"שם הדברים  (.Sergiovanni, 1984)שבהגדרה ברורה 

קיימת  ;תכלית ויעד מאחדת את האנשים לעמול למען מטרה משותפת

; מורים ותלמידים פועלים יחד בתנופה; משמעות בעבודה ובחיים בכלל

 .הישגים זוכים להכרה מלאה

למידת המיומנויות הבסיסיות וטיפוח הישגים כי , רוב הסקרים מצביעים על כך

ות העוסקת ביעילותם של בתי אלה המאפיינים הרווחים בספר –אקדמיים 

 . הם המטרות הראשיות בתודעתם של רוב ההורים והמורים – הספר

הן ההורים והן המורים מגלים ראייה , מעט יותר" נדחפים"אך כשהם 

חשיבה , ובה נכללים פיתוח אהבת הלמידה, פתוחה יותר של מצוינות

רנות סק, רגישות והבנה אסתטית, ביקורתית וכישורי פתירת בעיות

 .'אישית וכד-מיומנות בין, ויצירתיות

בלתי המוגדרים כ( והנהלותיהם)הבדלים ניכרים קיימים בין בתי ספר 

  .מיומנים ומצוינים, יעילים

מתפקדים  אינםפשוט  אלו - בתי ספר שמנהליהם אינם יעילים ומיומנים

בחולי באקלימם , יעילות בפעולתם-הם מתאפיינים בבלבול ואי. כראוי

  .ברמה נמוכה יותר של הישגי התלמידים –י וכמובן האנוש

 

בעיות אחרות . המורים לרוב אינם מעניקים את מלוא התמורה הראויה ליום לימודים

כן צפויים ; חוסר משמעת ואלימות, היעדרויות תלמידים: העלולות להופיע שם

אישיים בקרב אנשי הסגל או ביניהם לבין -מתחים וסכסוכים ביחסים הבין

 . הורים עלולים להרגיש מנותקים מהנעשה בבית הספר. קחיםהמפ
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עומדים בכל הרמות האלה ונוספות בצורה  בתי ספר יעילים, בניגוד להם

ואילו בתי ספר מצוינים עוד עולים על . הם מתפקדים היטב. משביעת רצון

תלמידיהם מגיעים רחוק יותר ומוריהם ". השגת הרמה הדרושה"הציפיות ל

 . יותר ממה שמצופה מהם בדרך כללעובדים קשה 

  

המתפקדת היטב והכרוכה , בתי ספר מצליחים הם בעלי תרבות חזקה

 . בשאיפה להצטיינות

מעצבת היא , משמשת כמעין מצפן המכוון את אנשיו לכיוון משותף תרבות זאת

ומעניקה , מערכת של נורמות המגדירות לאילו הישגים יש להגיע וכיצד

 . מנהלים ואחרים בעבודתם יחד, תלמידים, ריםמקור של משמעת למו

 

כלומר נבנית ומתוגברת בידי  –" מבויתת"תרבות חזקה ומתפקדת הנה 

 .מנהיגות בית הספר וחבריו

 

Peters and Waterman (1982)] ] מאפיינים לבתי ספר מצוינים  9טוענים שישנם

עורבות מ, מעורבות קהילתית, ברי פעולה: המטפחים ומעודדים למצוינות

, רתימת מחויבות ויצרנות של בעלי עניין, שיתוף מורים ותלמידים, הורית

תפקוד המתרכז , הפקה יעילה בתמריצים המבוססים על קונצנזוס רחב

יישום סימולטני של , צמצום בסגל האדמיניסטרטיבי, בתחום החינוכי

 . תהליכים מבניים ובינאישיים

B J Fraser (1999)]] ספרי חשובים בפני -בכיתה והאקלים הבית טוען כי האווירה

 . מנת להשפיע על הישגיו וגישותיו של התלמיד-עצמם ובמיוחד על

הישגים מצוינים ניתנים להשגה בבתי הספר שבהם ערכו שינוי מהותי 

  .ספרי -באווירה הכיתתית ובאקלים הבית
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אלא מידע על האווירה והאקלים הבית ספרי ניתן לקבל לא רק מצדם של מורים 

כך יחושו גם סוג של מעורבות ותרומה  –גם ובמיוחד מצדם של התלמידים עצמם 

 . לשיפור האווירה והאקלים הבית ספרי

 

חקר ומצא שישנם מאפיינים המודגשים ביתר  OECD [PISA 2000]-ארגון ה

. מדיניות בחינוךהמנהלים וקובעי ה, מוריםה, ידי בתי הספר-שאת על

ישום נוח וקל יותר במדיניות בתי ספר בכל הקשור מאפיינים אלה ניתנים לי

 .   לקידום ועידוד ההישגיות והמצוינות

תשתיות חומריות ופיזיות הכוללות את מבנה ומתאר בית  –משאבי בית הספר 

, תלמיד-יחס מורה, תשתיות כוח האדם כמו איכות המורים, גודל בית הספר, הספר

 ;)בעלי תארים מתקדמים(הכשרת המורים 

מדיניות , אספקטים שונים הנוגעים לתרבות בית הספר – ספרי-לים ביתאק

עד כמה התלמידים , אופי היחסים בין תלמידים למורים, המשמעת בבית הספר

 ;מידת המוטיבציה והמחויבות של מורי בית הספר,  מזוהים עם חזון בית ספרם

ביעת מידת האוטונומיה הבית ספרית בכל הקשור לק – מדיניות בית ספרית

האם , האם בית הספר מבצע הערכה עצמית: מגוון סוגיות אחריותיות כגון, מדיניות

מתקיים פיקוח על התקדמות התלמידים ומה אופי התקשורת הקיימת בין בית 

הרשויות המקומיות והקהילה בנוגע למידע על הישגי , הורי התלמידים, הספר

 . התלמידים

, בית הספר והאקלים הבית ספרי הקונטקסט של, מאפייניהם של התלמידים

מדיניות ומשאבים עשויים להסביר רק חלק מן ההבדלים הקיימים בדירוג ההישגים 

 .בין בתי הספר

  .ספרי ישנה יותר השפעה ממשאבי בית הספר או מדיניותו-לאקלים הבית
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מההבדלים  6%-עשויים להסביר רק כ  -מדיניות ומשאבים יחדיו , ספרי-אקלים בית

אולם עובדה זו עשויה להשתנות בין , בין בתי ספר בכל הקשור להישגיות הקיימים

 . מדינה למדינה

 

ספרי יש את ההשפעה -לאקלים הבית –מתוך כל המאפיינים שנמנו לעיל 

 .הכי משמעותית על הישגיות בית הספר

 

אינם  –אין זה אומר כי המאפיינים האחרים הנחשבים למשניים יותר , יחד עם זאת

שיפור מדיניות המשמעת והמאפיינים הקשורים ישירות . ים כללמשפיע

מחזק את תחושת השייכות של התלמיד , ספרי-לתלמידים ולאקלים הבית

מאפיינים אלה  .ומביא לשיפור וקידום ההישגים בבית הספר  -אל בית הספר 

ספרית -נלקחים גם בחשבון כאשר התלמידים בוחרים את המסגרת הבית

 .    את תכניות הלימוד שמעניינות אותםהמתאימה להם או 

ספרי מושפע מאוד מהרכבי הסגל המקצועי -האקלים הבית, במקרים רבים

עובדה המצדיקה את הדגשת המאפיין הקשור למשאבי , המצויים בבית הספר

אלו תחומים שבתי ספר ומערכות חינוך מאוד . בית הספר ולמדיניות הנהוגה בו

צוברים שליטה רבה יותר בנעשה בהם  משקיעים בהם וכתוצאה מכך הם

 .וזוהי גם דרך לחלוקה שיוויונית בין בתי הספר

רלבנטי לבתי ספר בעלי אוכלוסיה חלשה עם זהו עוד היבט אשר עשוי להיות 

 . אקונומי נמוך או אוכלוסיה בסיכון-רקע סוציו

[K Kolb and S Weede (2001)   ] עדויות גוברות על כך שבתי הספר מביאים

תוך , שלבים גישות להוראה ישירה של מיומנויות חברתיות לתלמידיםהמ

 .משפיעים מאוד על בעיות משמעת והתנהגות –יישומן בקבוצות עבודה 

שקבוצות העבודה של אותם תלמידים שיישמו את המיומנויות שרכשו  חוקרים מצאו

לגרום לשינוי מנת -הצליחו במשימותיהן אך אימון אישי ישיר הוא חיוני ונחוץ יותר על
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אימון אישי והוראה ישירה מקנים מיומנויות חשובות . חיובי בהתנהגות התלמידים

הבעת אדיבות ואכפתיות ועידוד , מניעת התפתחותן של תגרות ידיים, כמו הקשבה

הוכח שמיומנויות אלה ששולבו בתכנית הלימודים בבתי , כמו כן. ופרגון עמיתים 

 . נציה הרגשית של התלמידיםעזרו להגביר את האינטליג, הספר

J Ruddock and J Flutter (2004)] ] יש לערב תלמידים בעשייה טוענים כי

כדרך אפקטיבית  –ספרית ואפילו ברמת המנהיגות בבית הספר -הבית

תלמידים יכולים להפוך  .להעצמת תלמידים צעירים והתמודדות בניכור

ריות לא רק על הנוטלים אח, בעצמם" מנהיגים"בדרך זו לתלמידים 

ממלאים תפקיד מרכזי המסייע בפועל כי אם גם , הלמידה האישית שלהם

  .לניהול בית ספרם

 

 ,יעילים-כבלתי המוגדרים והנהלותיהם ספר בתי בין קיימים ניכרים הבדלים

 לא שוטפ ,ומיומנים יעילים אינם שמנהליהם בתי ספר. וכמצוינים כמיומנים

 באקלימם בחולי ,יעילות בפעולתם-ואי בבלבול מתאפיינים הם .יכראו מתפקדים

  .התלמידים הישגי של יותר נמוכה ברמה - וכמובן האנושי

 

 בעיות אחרות. לימודים ליום הראויה התמורה מלוא את מעניקים אינם לרוב המורים

 צפויים כן ;תואלימו משמעת חוסר, תלמידים היעדרויות :םש להופיע העלולות

 לבין ביניהם או הסגל אנשי בקרב אישיים-הבין וסכסוכים ביחסים מתחים

 .ס"בביה מנותקים מהנעשה להרגיש עלולים הורים .המפקחים
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 בצורה ונוספות האלה הרמות בכל עומדים יעילים ספר בתי, להם בניגוד

 עולים עוד - מצוינים ספר בתי לוואי  מתפקדים היטב הם .רצון -משביעת

 רחוק יותר מגיעים תלמידיהם .השהדרו הרמה השגת"ל הציפיות על

 .כלל בדרך מהם שמצופה ממה יותר קשה עובדים ומוריהם
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 זילנד-ניו     -    מורים ותהליכי למידה, מעשה ההוראה

 

דרושים מורים יצירתיים ולא בהכרח מורים הנשלטים 
 על ידי תכניות לימודים מרכזיות

 

ה במדינות המערב מאז סקירה מעניינת על השינויים במעמדו של המור

המאמרון בבלוג מסכם את עיקרי דבריו של . מלחמת העולם השנייה

אחת . זילנד-מאוניברסיטת קווינסלנד בניו Frank Crowtherפרופסור 

אינה  70-המעניינות לגבי השינוי במעמד המורים מאז שנות ה הנקודות

) יתשבמרבית מדינות המערב השתפר משמעות(קשורה כלל לבעיית השכר 

אלו דחקו את המורים . אלא לעליית משקלן של תכניות הלימודים הלאומיות

, ממרכז הבמה בכיתה והפכו את המורים לטכנאי ביצוע של תכניות לימודים

כאשר מרחב ההחלטה שלהם מבחינת תכנון הלימודים וההוראה נותר 

 . מצומצם למדי

ובניו  ההפעלה של תכניות לימודים מרכזיות במדינות כמו אנגליה

זילנד תרמה רבות להפחתת מעמדו של המורה ופגמה ביכולתו ליזום 

יותר מתמיד זה מורה יצירתי  מה שדרוש היום . בעצמו ולהיות יצירתי 

 .  אך תכניות לימודים המרכזיות מונעות במידה מסוימת אפשרות כזו

מערכת החינוך בניו זילנד קיבלה לאחרונה את עמדתו של פרופסור , אגב

Crowther וערכה ביזור בכל מערך תכנון הלימודים במדינה: 

so much the past 50 years. We need to return leadership back tohave lost  

creative teachers. 

 תכניות לימודים לאומיות גמישות: ראה גם 

Beyond the national curriculum: curricular centralism and cultural diversity  

Can there be an alternative to the centralized curriculum in England? 

  

Educational Reform and School 
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http://leading-learning.blogspot.com/2010/11/we-have-lost-so-much-past-50-year-we.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/kKQK+(leading+and+learning)
http://leading-learning.blogspot.com/2010/11/we-have-lost-so-much-past-50-year-we.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/kKQK+(leading+and+learning)
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1146&referer=%2fSectionArchivePage.aspx%3fid%3d37
http://books.google.co.il/books?id=15oOAAAAQAAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=the+impact+of+centralized+curriculum+on+teachers&source=bl&ots=z65VDOOwTf&sig=9XTsvAimhD2RCIE0iucZYyfKCCk&hl=iw&ei=-ATyTJDRBJGzhAfru7SECw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CEQQ6AEwCA#v=onepage&q=the%20impact%20of%20centralized%20curriculum%20on%20teachers&f=false
http://imp.sagepub.com/content/12/1/33.abstract
http://www.nira.or.jp/past/publ/review/2000summer/hopkins.pdf
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Improvement 

by David Hopkins and Benjamin Levin 

, המחקר הבינלאומי  -גישה  תכניות לימודיםמקומו של המורה בתהליך פיתוח 
 פרופסור מרים בן פרץ 

 ...מה  -וך הישראלית במערכת החינ תכניות לימודיםשונות ואחידות ביישום  

 פיתוח מנהיגות קוריקולרית של מורים בהונג קונג 

 אבל המורה קובע יותר, ת קובעתהתכני

אמונותיהם והאידיאולוגיות , ביטוי של זהותם -סיפורי המורים בכיתה 

 שלהם בתוך תכנית לימודים נתונה

 מרים בן פרץ -התרת כבלי הטקסט הכתוב  - הלימודיםותכנית  המורה

  ?מדוע המורים בפינלנד טובים יותר 

-ניו              מורים ותהליכי למידה, מעשה ההוראה 
 מקור הנתונים: 

We have lost so much the past 50 years. We need to return 

leadership back to creative teachers. November 27, 2010 

 

 : ע"גם בפורטל מס וקרס

דרושים מורים יצירתיים ולא בהכרח מורים הנשלטים על ידי תכניות 
  .ת"מכון מופ. ע"פורטל מס. לימודים מרכזיות

Available at: 
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3451&referer=%2fDefault.aspx%3

f 

 

 

 

 

 

http://www.nira.or.jp/past/publ/review/2000summer/hopkins.pdf
http://www.nira.or.jp/past/publ/review/2000summer/hopkins.pdf
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/download/halacha/P_53_65.rtf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/29D6AADF-6B81-4338-9DFF-A4C87E6DD41A/17934/reportresh_new.doc
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1764&referer=useJsHistoryBack
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1476&referer=useJsHistoryBack
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=299&referer=useJsHistoryBack
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=299&referer=useJsHistoryBack
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=299&referer=useJsHistoryBack
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/7CB76A43-07E1-4279-AAA3-CFA28110C632/2417/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D.doc
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3308&referer=useJsHistoryBack
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3451&referer=%2fDefault.aspx%3f
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3451&referer=%2fDefault.aspx%3f


 

 
38 

 

 

 .אחת הדילמות הגדולות בהכשרת המורים היא שאלת סביבת ההכשרה

האם ניתן להכשיר מורים טובים ללא בתי ספר מדגימים טובים בהם יתמחו 

  ?פרחי ההוראה

אך  ,)Goodlad, 1994 ,p. 1(' גודלד' איש החינוך הנודע דילמה זו מופיעה בספריו של

ב המתקשות לענות על צרכי "משתקפת גם בתוכניות הכשרת המורים בארה

הספר לחינוך -שהיה דיקן בית, ון גודלד'ג(ההוראה המיטבית בבתי הספר 

-הוא אחד החוקרים הבולטים בקהילת חוקרי החינוך בארצות, UCLAבאוניברסיטת 

". ספר-מקום ששמו בית"ו" מאחורי דלת הכיתה" --מחקריו הבולטים  בין. הברית

כגון הכיתה , אורטית חדשה לחינוךיון גודלד מציעים מסגרת ת'מאמריו וספריו של ג

הדי דילמה זו באים לידי ביטוי בלחצים הגוברים לעריכת רפורמה ). מדורגת-הלא

תלמידים ולצמצום בתוכניות הכשרת המורים באופן שיובילו לשיפור בהישגי ה

 .השחיקה הגבוהה של כוח ההוראה כיום

 

אחת הדרכים המוצעות היא שילוב של פיתוח מקצועי של מורי בתי הספר 

-Darling)לצד התאמה מבנית של תוכניות הלימודים בהכשרת המורים 

Hammond ,2000 .)האמנוד יש להיערך לשינוי  -י התפיסה של דארלינג"עפ

סת על תכנית התערבות שיתופית בבית הספר בגישה מערכתית המבוס

  .המשותפת לגורמי ההכשרה ולמורים הותיקים

-Darling(מדובר על תכנון ויישום משותף של למידה ארגונית ופדגוגית משותפת 

Hammond, 1997 p. 8 .( הכיוון העקרוני הוא לשנות את ההדגשים מהדרך שבה

 ). Goodlad ,1994(מורים מלמדים לדרך שבה תלמידים לומדים 

ב"ארה   -משמעויות מבחינת כיווני הכשרת מורים    ה  
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קרוני זה היה אחד המטרות העיקריות של פרויקט ניסוי משותף בין שינוי ע

הנחת היסוד של הפרויקט הייתה . אוניברסיטה בטקסס ומחוז חינוכי בטקסס

הוא הגורם המשפיע החשוב  הלמידה של התלמידים בכיתה זיהוי צרכיכי 

 ).Britzman, 1991(ביותר בהכשרת המורים 

שית בשדה של פרחי ההוראה לצד הפיתוח המקצועי של בתי ההתמחות המע

הספר המאמנים עצמם הם היסודות העיקריים של הניסוי הפדגוגי שהופעל במשך 

 . ב"חמש שנים באחד ממחוזות החינוך של טקסס בארה

  שאלות המחקר

כיצד : המחקר המלווה של הניסוי בטקסס נועד לענות על שאלות המחקר הבאות

התערבות משותפת בין מחוז חינוכי ואוניברסיטה על הישגי  משפיעה תכנית

 ? התלמידים בבתי הספר ועל הכשרת המורים עצמה המעורבת בתכנית

לגבי התלמידים ולגבי , מה הן ההשפעות של התכנית לגבי המורים בבתי הספר

 ? פרחי ההוראה

  רקע 

חת בא 1993פועל מאז שנת ) CPDT(המרכז לפיתוח מקצועי וטכנולוגיה 

 : האוניברסיטאות בטקסס והוא נועד לענות על המטרות הבאות

לשפר את הכשרת המורים במדינה באמצעות התנסות פדגוגית מועילה . א

 ;בבתי הספר המאמנים

לתכנן באופן משותף פיתוח מקצועי הן למורים בתי הספר והן לסגל . ב

 ;הכשרת המורים באוניברסיטה

 בבתי הספר לתת מענה משותף לצרכי הלומדים. ג

החזון של המרכז הוא לפתח תוכניות פדגוגיות משותפות המבוססות על  .ד

 . תהליך קבלת החלטות משותף עם בתי הספר
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, הרעיון הוא לבנות ולפתח קהילה מקצועית בה חברים מכשירי המורים

  .המורים בבתי הספר ופרחי ההוראה

 . ל טקססעל ידי מחלקת החינוך ש CPDTנתמך מרכז , לצורך כך

גובשה תכנית הכשרת מורים  1994שנתי שהחל בשנת -במסגרת הניסוי החמש

לפני התחלת . חדשנית החושפת את פרחי ההוראה לבסיס תיאורטי מצומצם יותר

ליות של אשעות סמסטרי 90ההתנסות בשדה משלימים במצטבר פרחי ההוראה 

שעות  4-ת ושעות של קורסים בתחומי ההתמחו 9, קורסים מקצועיים כוללים

נדרשים פרחי ההוראה לקחת שני ' בשלב ב. בתחומי הפדגוגיה של הכשרת המורים

סמסטרים של עבודה בשטח המבוססים על התמחות מעשית בבתי הספר 

 . וסדנאות מעשיות באוניברסיטה

פרחי ההוראה נמצאים יומיים בשבוע בבית הספר המאמן ויום  בסמסטר הראשון

כאשר הסטודנטים להוראה . לבות באוניברסיטהאחד בשבוע בסדנאות המשו

נמצאים בבתי הספר היעוד העיקרי שלהם הוא לסייע למורי בתי הספר להשיג את 

 .ס"ס ותרבות ביה"י הנדרש במסגרות ביה"מטרותיהם הפדגוגיות עפ

פרחי ההוראה . עובר מרכז הכובד כולו להתמחות בבתי הספר, בסמסטר השני

 כאשר הסדנאות הפדגוגיות עצמן נערכו באופן, ס"יהימים בב 5המתמחים נמצאים 

עדיין המטרה העיקרית בתקופה זו היא סיוע למורים . ס ומתקניו"קבוע בשטח ביה

אך במקביל ניתן לסטודנטים להוראה , בכיתה להשיג את יעדיהם בכיתה

, הפדגוגיה, המתמחים גם הזדמנות להציג ולהוכיח את יכולותיהם בתחומי התוכן

 . למידה המתוקשבות וניהול הכיתהסביבות ה

כבר . החלק הייחודי של התכנית הוא צורת ההפעלה של הצוותים בשטח  

מהשנה הראשונה מרכיבה ומגבשת התכנית צוותי הדרכת הוראה וליווי 

שנועדו לתמוך בסטודנטים ( Instructional leadership teams)משותפים 

 . שדהלהוראה בכל תקופת ההתנסות והתמחות שלהם ב
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שני מורים ותיקים , כל צוות הדרכה וליווי כולל סטודנט להוראה אחד או יותר

ס הפועלים כמורים מאמנים ואיש קשר קבוע מבין מורי המורים של "מביה

 כל . האוניברסיטה

אחראי באופן מלא על תזמון לוח השעות והשיבוץ של ) ILT(צוות הדרכה וליווי 

כל . ס ומחוצה לו"ות המעשית שלהם בביההסטודנטים להוראה והכוונת ההתנס

צוות הדרכה וליווי נפגש פעם בשבוע על מנת לתאם את כל מכלול היחסים 

ניתנים סמכויות  ILT-לצוות ה. וההפעלה בין הסטודנטים להוראה ובית הספר

בלעדיות להכוונת כל תהליך ההוראה והלמידה בכיתה מבחינת 

 .קשוב ושיטת ההערכהשילוב טכנולוגיות ת, אסטרטגיות ההוראה

נקודת המוצא היא שהתכנית שמגבש צוות ההדרכה והליווי היא ביסודה דינאמית 

והיא יכולה להשתנות בהתאם לתכנון וההחלטות המשותפות המתקבלות כל שבוע 

. בשדה על סמך ההתנהלות הפדגוגית בכיתה ובהתחשב בצרכי התלמידים

בר מהיום הראשון ללימודים הסטודנטים להוראה מלווים את הכיתה המאמנת כ

ס והם יכולים לעקוב ולצפות בכל התהליכים הדידקטיים ואסטרטגיות "בביה

ההוראה ומדי שבוע להיפגש עם חברי צוות ההדרכה והליווי ולקבל מהם תובנות 

דגש רב ניתן להערכה דינאמית של . נוספות ולהיחשף ללקחים שמועלים בצוות

 .הנדרשיםמצב הכיתה והשינויים הדידקטיים 

הלמידה המתואמת של התלמידים בכיתה התאפשרה תודות להכוונה השוטפת של 

 . צוות ההדרכה והליווי והשינויים הדינאמיים שהוכנסו בעקבות כך בלמידה בכיתה

  פיתוח מקצועי

תוכננה תכנית , במקביל לתכנית הכשרת המורים הניסיונית שהופעלה בשטח

י הספר הותיקים בהכוונה של מורי המורים השתלמות מקצועית משותפת למורי בת

המטרה הייתה . ס"באוניברסיטה וזאת לאחר זיהוי צרכי הפיתוח של המורים בביה

שיסייע להם לשפר את שיטות " ארגז כלים פדגוגי"להקנות למורים הותיקים 

 המורים נחשפו לשיטות הוראה. ההוראה שלהם ולהוביל לשיפור הישגי התלמידים



 

 
42 

שילוב תוכניות לימודים וגם למידה , ות בחשבון שוני בין תלמידיםמפעילות הלוקח

 . מותאמת בקבוצות

  שיטת המחקר והמתודולוגיה

. 1993-1994החל משנת הלימודים , שנים 5הנתונים נאספו לאורך תקופה של 

. בתי ספר יסודיים אשר שימשו כבתי ספר מאמנים 3-הנתונים נאספו ברציפות ב

בבתי הספר ' ד –' הקיפה בעיקר את תלמידי כיתות אאוכלוסיית התלמידים 

 . היסודיים בבתי הספר המאמנים

מדידת ההישגים החינוכיים הנורמטיביים של התלמידים התבססה על כלי הערכה 

אשר מופעלת מזה ) Texas  assessment of academic skills)  TAASסטנדרטי בשם 

ו באופן ישיר מראיונות עם נתוני ההערכה נוספים נאספ. כמה שנים במדינה

עבודות ומחברות , תצפיות בכיתה, מורי המורים, מורים בשטח, הסטודנטים להוראה

 . תלמידים ומערכי שיעור של המורים המלמדים בכיתה

כל הסטודנטים להוראה מילאו שאלונים פתוחים וחצי פתוחים בהתחלה ובסיום של 

ו סקרי הערכת לומדים בכיתות נערכ, כמו כן. כל סמסטר ותקופת התמחות מעשית

, נערכו ראיונות עומק עם כל המורים המלמדים. בכל תחילת סמסטר ובסיומו

לאחר התצפיות . תצפיות בכיתה והערכה מסכמת ומעצבת של מערכי השיעור

בכיתות בוצעו בצורה עוקבת ורציפה ראיונות עומק הן של המורים הותיקים והן של 

לשלב נערכו ראיונות עומק נוספים על יסוד בכל מעבר משלב . פרחי ההוראה

 .תמות משותפות שזוהו

 Grounded(ניתוח הנתונים התבסס על תפיסת התיאוריה הצומחת מן השדה 

theory( , כאשר נערכה הצלבה השוואתית)אנרים'בין כל סוגי נתוני הז) טרנגולציה :

גישה ). תלמידיםכגון מערכי שיעור ועבודות (שאלונים ומסמכים , תצפיות, ראיונות

השוואתית זו של ניתוח איכותני אפשרה לחזק ולתקף ממצאים שנמצאו ועמדות 

 . שבוטאו על ידי הסטודנטים להוראה והמורים הותיקים
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 ממצאים 

המשותפים ( ILT(צוותי ההדרכה והליווי ההפעלה הרציפה והשיטתית של 

ותי ביותר במהלך התכנית הייתה מצד אחד גורם התמיכה העיקרי והמשמע

עבור הסטודנטים להוראה ומצד שני היא אפשרה להם חשיפה אינטנסיבית 

  .של ההוראה" עולם האמיתי"ל

 

ההשתלבות והאינטראקציה בצוות מקצועי עתיר ניסיון לצד ההתנסות הרציפה 

 . בכיתה הביאה לצמיחה מקצועית רבה ומעמיקה של פרחי ההוראה
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למוטיבציה של הסטודנטים  השתלבות בעבודת צוות תרמה רבותה

להוראה והמורים בכיתה ואפשרה לקדם בהצלחה רבה יותר אסטרטגיות 

 . אה מגוונות בכיתההור

ההשתלמות המקצועית המשותפת שנערכה במקביל למורי בתי הספר המאמנים 

הוסיפה מקצועיות ועומק פדגוגי נוספים לכל הנוגעים בדבר ותרמה ללמידה 

מורים קיבלו תמונה הרבה יותר שלמה ומעודכנת לגבי ה. ס"הארגונית של ביה

התצפיות הוכיחו כי . אסטרטגיות הוראה מתאימות ותובנה של השיקולים מאחוריהם

הן הסטודנטים להוראה והן המורים הותיקים למדו לזהות טוב יותר את הצרכים של 

 התוצאות מבחינת הישגי התלמידים. התלמידים ולהתאים את דרכי הוראתם לכך

נתוני ההערכה הנורמטיביים של משרד החינוך בטקסס . בהתאם, כמובן, היו

)TAAS ( 13.1%בהישגי הקריאה ו 13.3%לימדו כי בתקופת הניסוי חל שיפור של 

 28.8%ס שני הגיע השיפור להיקף של "ס אחד ובביה"בהישגים בחשבון בביה

 . במתמטיקה 16.5%בקריאה ול

קציה בצוות תרמה רבות להתמודדות המרואיינים כולם הצביעו כי הרפל

 . בכיתה וגם העמיקה את בסיס הידע הדידקטי שלהם

זמנית -ממצאי המחקר תומכים בשערת המחקר כי תכנית התערבות המבוססת בו

על התמחות מעשית של פרחי הוראה בבתי הספר והתפתחות מקצועית מקבילה 

ומשתקפת גם בהישגי  זמנית של המורים הותיקים תורמת רבות לכל הגורמים-ובו

 ). Darling-Hammond ,2000(התלמידים 

ס "הוא פועל יוצא של יצירת ציפיות בביה - ס"אפקטיבי בביה שינוי תהליך

על ידי העצמת מורים ועבודה משותפת בין גורמי ההתערבות ובין גורמי 

הממצאים מוכיחים כי תכנון משותף ויישום משותף רציף ועוקב של . השטח

מורים , וראה כעבודת צוות משותפת בין סטודנטים להוראהאסטרטגיות ה

 ותיקים ומורי מורים מביאים לקידום משמעותי של בתי ספר יסודיים

 .ומשפרים את איכות תוכניות ההתמחות המעשית של הסטודנטים להוראה
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 ב"ארה                                                      -                   

 

 ראליש  - ה חדשניתופדגוגי 21-התאמת בית הספר למאה ה

 

 

 

נית היא בפועל כלי לביצועו של שינוי בבתי הספר כדי שאלו יעברו פדגוגיה חדש

השינוי הזה מיועד לענות על מטרות החינוך . התאמה למציאות המשתנה כיום

 . 21-וליצוק תוכן מעודכן לדמות הלומדים במאה ה

 

לתהליכי  מתאר מבנה לימודי גמיש המותאם" פדגוגיה חדשנית"המושג 

כלכליים וטכנולוגיים ולשינויים בתפיסה לגבי , תרבותיים-שינוי חברתיים

מגדירה את מטרות החינוך ואת דמות " פדגוגיה חדשנית"ה. מהות הדעת

הלומדים ומתארת את המרכיבים שצריכים להתקיים בבתי הספר לצד 

 :כגון, 21-המיומנויות שצריך לפתח אצל התלמידים כדי להתאימם למאה ה

 .וטיפול במידע דיגיטלי עבודה שיתופית, חשיבה מסדר גבוה

 

התאמת ההוראה , יש להתייחס למאפיינים של מיקוד בפרט ,השינוי יתרחשכדי ש

שימוש מרבי , הסרת המחיצות בין בית הספר לעולם החיצון, לשונות התלמידים

 .היאומיטבי בטכנולוגיית התקשוב וכך צריכה להיות מעוצבת סביבת הלמידה אף 

צריכים להפוך תפקידו והתשתית המקצועית הנדרשת , דמות המורה גם

הערכה -למידה-בתהליכי ההוראה, שינויים בתכנית הלימודיםשינוי כמו גם 

  .ובסביבת הלמידה
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על , כדי למצות את מלוא האפשרויות שמזמנת סביבת הלמידה החדשנית

דים ושל של תכנית הלימו, ת/כמעצב, ית/המורה לפעול כאדריכל

התנסויות הלמידה וההערכה כדי להשיג מטרות מוגדרות המותאמות 

 .לצורכי התלמידים וזאת בנוסף לתפקידיהם המסורתיים

 

יכולות . דורשת פיתוח תשתית מקצועית בקרב המורים" פדגוגיה החדשנית"ה

טכנולוגיות ופדגוגיות של המורים יחד עם תשתיות בסיסיות הם הגורמים 

 ".פדגוגיה החדשנית"ישום משמעותי של ההמשפיעים על י

 

 

נדרש מהמורים ידע מקצועי המשלב יכולת להפעיל  Shulman,1986י "עפ

הערכה איכותיים יחד עם יכולת לתכנן בעצמם -למידה-תהליכי הוראה

פעילויות לימודיות המשלבות יישומים טכנולוגיים על סמך עקרונות תכנון 

 . כללים ומעשיים

 

אוריינות , למידה-תכנון יחידת הוראה: ש ידע בתחומים נוספים כמועל המורים לרכו

, שימוש בתוכנות, אוריינות חזותית, שימוש בכלים לארגון נתונים, מידענות, מחשב

כלים להפעלת אסטרטגיות , יכולת לשלב טכנולוגיות דיגיטליות לצורכי המורה

 .התערבות מגוונות ועוד

 

נובע " פדגוגיה חדשנית"מעתה של הצורך ההולך וגובר בהטכי , מסתבר

מדרישת המערכת להתאים את עצמה להתפתחויות הטכנולוגיות 

להגיב לשינויים כלכליים וחברתיים ולפעול להעלאת הישגי , המהירות

דורש היכרות מעמיקה של " פדגוגיה החדשנית"יישום מיטבי של ה .התלמידים

ומתודות שיגרמו ליישום  הכשרת מורים לסוגי ידע, מרכיבי הפדגוגיה האיכותית

 .הערכה-למידה-בתהליכי ההוראה" פדגוגיה החדשנית"מושכל של ה
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שכן . כעת הסוגיה מתרכזת באופן השגת המטרה בטווח הזמן הקצר ביותר

היבטים , הספר-רמת בית, רמת המערכת:ב יםהשינוייש דילמות באופן הטמעת 

 ? תלמידיםההמורים והאם להטמיע בו זמנית בשתי רמות אלו של , פדגוגיים

ארגונית -בתשתית אנושית ההחדשנות תלוי שכן, מימד הכשרת כוח אדם מתאים

האם יש צורך בגורם מתערב חיצוני שישמש  –הגורם האנושי הוא קריטי . וטכנית

 ?בתפקידי מפתח ביישום היוזמה החדשנית

ברור לנו כי עריכת שינוי בבתי הספר הינה כורח המציאות ומחייבת 

בעלי , ספריים-בעלי תפקידים פנים בית: חסות למרכיבים רבים כמוהתיי

הכשרה ופיתוח , אקלים ארגוני, ארגון הלמידה, ספריים-תפקידים חוץ בית

 .מדיניות תקשוב והערכה חלופית,תשתיות ומשאבים , צוות

 

ולכן יש להתחיל ! המורה –המפתח לשינוי הוא הגורם האנושי , לפי הנחתנו

. לת דרכו של המורה כלומר במכללות להכשרת מוריםאת השינוי בתחי

המכללות להכשרת מורים חייבות להיות ראש החץ והכוח המניע את 

 .השינוי

, אינסטרומנטאליות :כגון יש להכשיר את הסטודנטים במכללות למיומנויות

צריכים לנקוט בגישה , כן-כמו) עוזי מלמד' דר(פדגוגיה מסורתית ופדגוגיה חדשנית 

אסטרטגיות הוראה למידה , תכנים: זמנית במרכיבים הבאים-ת המטפלת בומערכתי

 .תשתיות ותחזוקה, פתוח מקצועי של סגל ההוראה, והערכה

וותיקים ואצל מורים עוד שאלה מהותית היא סוגית התרחשותו של השינוי בקרב 

שכן לא ברורה מהי הנוסחה הנכונה במיוחד לנוכח העובדה , אילו המלמדים בפועל

שינוי מהותי ולא נצפה  כשני עשוריםבאופן קבוע מזה ורים עוברים השתלמויות שמ

 . בשטח

 : מקור הנתונים

 .  פדגוגיה חדשה .א, ופבסנר, ב, פלד, מ, וידיסלבסקי

Available at: http://moariel10.blogspot.com/2010/12/21.html 

Available at: http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper30/docs/05.pdf 

 

http://moariel10.blogspot.com/2010/12/21.html
http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper30/docs/05.pdf
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 ישראל        -     ספרית בית ינותומצו מצוין ספר בית.

 

 

האם בית ספרכם הוא  ?או מה הופך בית ספר למצוין? מהו בית ספר מצוין

, התלמידים, האם יש הסכמה על כך בין חברי הסגל?מדוע ? בית ספר מצוין

 ?המפקחים והרשות המקומית, ההורים

": מלוכדיםהדברים "בבתי ספר מצוינים . הוליסטית –מצוינות היא רבת ממדים 

יש תחושה של תכלית ויעד המאחדת את האנשים לעמול למען מטרה 

 . מורים ותלמידים פועלים יחד בתנופה, משותפת 

  אך  )Sergiovanni, 1995(, בוני טוען שבחיי היום יום קל לנו להבחין במצוינות'סרג

בגלל הקושי שבהגדרה . קשה לנו להצביע על גורם שעושה בית ספר למצוין

 .ה ניתן להבחין בבתי ספר מצוינים רק תוך כדי התנסותנו בהםברור

 

, הרגל ולא אירוע חד פעמי ,בתי ספר מצוינים רואים במצוינות דרך חיים

, המכוונת למתן מענה לכל תלמיד ולהבאתו להישגים גבוהים בתחומים הלימודי 

   .יםתיוג ושיתוף הקהילה ובעיקר ההור-שוויון חברתי ואי; הריגושי והחברתי

 

בתי ספר אלה חותרים בהתמדה ולאורך זמן לאיכויות גבוהות ולהשגת 

הם יוצרים תרבות ארגונית שבה יש קוהרנטיות בתהליכי   .תוצאות מצוינות

הנגזרים מהחזון , נהלים וכללים   ,נורמות, הפעולה וקשר מובנה בין ערכים 

 .ומחזקים אותו  ,החינוכי
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 בית ומצוינות מצוין ספר בית.וידיסלבסקי ומלכה דוידזון שרה ,אזולאי איריס

במינהל  ומצוינות מקצוענות ,צועיותמק, מנהיגות לקידום ירחון. דים"הממ 4. ספרית
אגף החינוך , משרד החינוך. ט"תשס 22 מספר גיליון. היסודי בחינוך ספרי-הבית
 .היסודי

-4467-3CDB-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425Available at: 

E63A88728FE4/82329/yarkhon22.pdf-B5F0 
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 בינלאומי                        -            בתי ספר קצת אחרת

 

 

שבכל זאת יש , כנראה ?בעידן הנוכחי צריכים בתי הספר להפוך לוירטואליים

קלראק וברג , עורכי הספר. משהו במערכת הוירטואלית המושך תלמידים

 :על תכנון בתי ספר וירטואליים

, ניסו למצוא מהו הדבר המאפיין את הלומדים בבתי ספר וירטואליים

בתי ספר אלו יכולים . מהם יתרונותיו וחסרונותיו של בית ספר זה

, ת גבוהה בסביבת למידה עשירהלספק הזדמנויות למידה באיכו

תוך יכולת לשפר את ביצועי התלמידים , המאפשרת הוראה אישית

ומיומנויותיהם באמצעות שימוש בטכנולוגיה וגישה לקורסים ברמה 

   .מתקדמת

אולם מניתוחם ובדיקת דרכי פתרון נוכל , נראה כי קיימים קשיים רבים

 . שבדבר מעצם החדשנותלראות כי מרבית מהקשיים נובעים 

 : ראה גם

 2007 תמונת מצב –בתי ספר וירטואליים 

 ר תיכוניים וירטואלייםהכשרת מורים לבית ספ

 ?האם תלמידים הלומדים בבתי ספר וירטואליים מבודדים מבחינה חברתית

  קנדה, כון הוירטואלי באונטריו על בית הספר התי

 בית הספר התיכון הוירטואלי בפלורידה

  schoolEvaluation of an evolving virtual high  
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 :מקור הנתונים

 . 2010אוגוסט . בתי ספר קצת אחרת. נעמי פורת

Available at: http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3321 
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שיתוף בקבלת החלטות ותחושת אוטונומיה ושביעות רצון 

הבדלים בין בתי ספר בניהול עצמי לבין בתי : של מורים

                                             ישראל                      -               ספר שאינם בניהול עצמי

חשוב לבדוק מה , להנהיג אוטונומיה ניהולית בבתי ספר לאור המגמה 

והאם על פי תפיסות המורים אכן חל שינוי , משמעותה של האוטונומיה

בדפוסי הניהול של בתי הספר בניהול עצמי לעומת בתי ספר שאינם בניהול 

 . עצמי

וגדרו על ידי מהם שישה שה, נבדקו אחד עשר בתי יסודיים  במחקר הנוכחי

בחמשת בתי הספר  .מורים 89נדגמו  ובהם, משרד החינוך כבתי ספר בניהול עצמי

 .מורים 69האחרים נדגמו 

את ההבדלים בין בתי ספר עם וללא ניהול עצמי . א: שאלות המחקר בדקו

את תחושת האוטונומיה שלהם , בתפיסת המורים את סגנון הניהול בבית ספרם

את מקומם של משתני רקע של . ב, עבודה בבית הספרואת שביעות רצונם מן ה

את . ג, ושביעות הרצון של המורים בית הספר והמורים בהסבר תחושת האוטונומיה

סגנון השיתוף , עוצמת הקשרים בין מידת השיתוף של מורים בקבלת החלטות 

  .לבין תחושת אוטונומיה ושביעות רצון של מורים, ותחומי השיתוף

 :לה כיממצאים עומן ה

  בבתי ספר בניהול עצמי תפסו המורים את גורמי האוטונומיה

ושביעות הרצון כשונים מאלו שנתפסו על ידי המורים בבתי הספר 

 ;ללא ניהול עצמי
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  תפיסת האוטונומיה ושביעות הרצון של המורים בבתי הספר בניהול

בעוד שלא נתגלה קשר כזה , באופן הדוק לסגנון הניהולנקשרו עצמי 

 . בתי ספר ללא ניהול עצמיב

 

 :הנתונים מקור

שיתוף בקבלת החלטות ותחושת אוטונומיה . "נגר-נגה מגן, חנה שחר 

הבדלים בין בתי ספר בניהול עצמי לבין בתי ספר : ושביעות רצון של מורים
. ע"תש,  31' גיליון מס ,ובארגון החינוך עיונים במינהל ,שאינם בניהול עצמי

 . 243-269 ע"ע 

 : ע"סם גם בפורטל מספור

Available at: 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3458&referer=%2fDefault.aspx%3
f 
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 ישראל          -           טוב הוא אויב של מצוין

 

 

  

 מחקר חדש מגלה שבתי ספר ? מה הופך בית ספר למצטיין

 מצטיינים בורכו במנהל בעל מעוף ותעוזה לפתח רעיונות 

 ארבע מנהלות מתארות את הדרך שעשו עד להפיכת . חדשים

 :בית הספר למצטיין

 

  11בראשון לציון במשך " מרחבים"שניהלה את בית הספר , רחל קידר

 ההשקעה ": האגף לחינוך יסודי בעיריית חולוןשנים וכיום מנהלת את 

 . "ן וצמח הרבה יותר מכפי שציפיתיבמוזיקה הייתה רעיון שהתחיל בקט

 , פרויקט שהשפיע, קידר פיתחה את נושא המוזיקה הקלאסית בבית ספרה

על התנהלות התלמידים בבית הספר וחילחל גם לגנים ולבתי ספר , לדבריה

 . ם בסביבהאחרי

וכשהקימו את התזמורת ", מעידה קידר, "אני עצמי מאוד מחוברת למוזיקה"

החלטתי שחייבים לקחת , הסימפונית של ראשון לציון ובנו את היכל התרבות בעיר

כל ילד בבית הספר שומע . בהמשך פיתחנו תכנית למידה. את הילדים לקונצרט

לומדים שפה ומפתחים , םהילדים נחשפים לעולם של. שישה קונצרטים בשנה

גם על , לדבריה, החשיפה למוזיקה השפיעה". כישורים כמו ריכוז וחשיבה אנליטית

 . האקלים הבית ספרי שהפך רגוע יותר

ועם השנים הוא חווה תהליכים בלתי , היא סבורה שבית הספר היה טוב מבראשית

, ו הפיזישקידר הייתה שותפה גם בתכנונ, בבית הספר. פוסקים של טיוב נוסף

בבית הספר אין כיתות : המבנה הייחודי תורם לשיטת הלימוד יוצאת הדופן
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בכל מרחב שכזה יש מקורות מידע כמו עמדות . אלא מרחבי למידה, סטנדרטיות

השיעור נפתח במליאה של . מכשירי וידיאו וטלוויזיה וספרי עיון וקריאה, אינטרנט

בלימוד עצמאי בקבוצות  ממשיך, שבהן המורה מציג את הנושא, עשר דקות

זה לא שהמורה ", אומרת קידר, "הילדים מאוד פעילים. "ומסתיים במליאת סיכום

המורה הוא הבמאי והתלמיד הוא שחקן . הוא השחקן והתלמידים הם הקהל

 ". אקטיווי

מבחני כניסה לתלמידים ותשלומי , מתברר שלא חייבים מורים בעלי תואר שלישי

 . לבית ספר מצוין הורים גבוהים כדי להפוך

 

שתלמידיו , גם בית ספר שכונתי רגיל למדי יכול להפוך לבית ספר מצטיין

ושהמורים שעובדים , מגיעים להישגים גבוהים ונהנים להגיע אליו מדי בוקר

המפתח לתהליך המוביל . בו משקיעים ומרגישים שייכות ותחושת ערך

 . המנהל –הספר  להצטיינות נמצא כנראה אצל דמות אחת מרכזית בבית

 

חוקרת במכון הנרייטה , ר יעל פישר"זו אחת המסקנות העולות ממחקר שערכו ד

חוקרת ומרצה , ר רויטל היימן"וד, סאלד ומרצה במכללה האקדמית לחינוך אחווה

 . ת"במכללה האקדמית אחווה ובמכון מופ, ש דוד ילין"במכללה לחינוך ע

, רונה בהוצאת מכון סאלדהמחקר ומסקנותיו מוצגים בספר שיצא לאח

 ". סיפורי הצלחה של בתי ספר –הדרך למצוינות "

 

 תחלופה של מנהיג

 " מטוב למצוין: גלגל התנופה", ים קולינס'ההשראה למחקר הגיעה מספרו של ג

מטרת המחקר . חברות עסקיות שהפכו מטובות למצוינות 11שהציג , 2001-מ

ולבדוק מהו , למצוינים הישראלי הייתה למצוא בתי ספר שהפכו מטובים

שנמדדת בהשוואה לקנה מידה , לעומת הצטיינות .התהליך שהוביל לשינוי
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הישגים , ר היימן"לדברי ד .מצוינות מתייחסת למיצוי הפוטנציאל הקיים, חיצוני

היה לנו חשוב לראות את מיצוי ", לדבריה. לימודיים היו רק אחד המדדים שנבדקו

, ר פישר"ואילו ד". ת של הארגון ושל התלמידיםהיכולות הארגוניות והניהוליו

למה לי , כי אם אני כבר טוב, טוב הוא אויב של מצוין"מוסיפה ש, שותפתה למחקר

 ? "בעצם להתאמץ ולהיות טוב יותר

, נמצא שהוא היה קשור, בבתי הספר שבכל זאת עשו את המעבר למצוינות

כל המנהלים התברר ש. כלומר של המנהל, בתחלופה של מנהיג, לרוב

 . שהשתתפו במחקר הם בעלי מעוף ותעוזה לפתח רעיונות חדשים

המצוינות הפדגוגית והחברתית במחקר נקבעה גם לפי תכניות לימודים חדשניות 

) תגבור לימודי יהדות(י "בבית הספר תל. ושימוש באמצעים טכנולוגיים מתאימים

מפתחים כל יחידה , נתיתבונים בכל קיץ תכנית ש, למשל, בשכונת גילה בירושלים

אומרת , "בצורה כזאת. "בנפרד ומדגישים את החיבור בין תחומי הדעת השונים

 :מנהלת בית הספר, מדלן לביאן

ולכל מורה ברור מהם הנושאים , הצוות יושב יחד ולומד את הנושא"

 ". שיילמדו בכל מקצוע

שך השנה כל תלמיד מכין במ: בבית הספר נעשה שימוש בתיק עבודות דיגיטלי

ל או בדיסק ומגיבים באופן "המורים מקבלים את העבודות בדוא, מטלות במחשב

צעד נוסף שתרם להתפתחות , לדעתה של לביאן. עד להשלמת הפרויקט, אישי

היא , "בכל שנה נבחר נושא מרכזי. "בית הספר היה פיתוח חדר מורים לומד

תקיימת תערוכה ובסוף השנה מ, שבמשך השנה אנחנו מעמיקים בו", מסבירה

, השנה מתמקדים בבית הספר בנושא איכות הסביבה". גדולה שמציגה אותו

 . על העיר ועל העולם, ועוסקים בדרכים לשמור על הבית

. אומרת לביאן, פיתוח תכנית הלימודים נעשה בהתאם לחזון הבית ספרי

  .הדגש שלנו הוא על ערכים"

אנחנו , חודשית' הלל'לתפילת שמשקפת ערך של תודה או , מעבר לתפילת בוקר

ורואים את ההשפעה של הדרך , מנסים להכניס ערכים לכל מקצוע ולכל פעילות
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פרויקטים של ילדים , למשל, יש לנו. ב"הזאת ברמת האלימות הנמוכה במיצ

וכך כולם , אלא גם מלמד, לא רק לומד' שבהם כל ילד מכיתה ג, מלמדים ילדים

אנו מפעילים קבוצות של . איך לכבד את האחר, איך להגיב, לומדים איך לדבר

בניקיון ובהאכלת , שעוסקות במחזור' ירוקה'קבוצות של מנהיגות , ילדים מגשרים

 ". ציפורים

ברמת גן בחרו להתמקד בנושא התקשורת כנושא המייחד " ערמונים"בבית הספר 

גם . וויזיהובקרוב ייבנה בו אולפן קהילתי שיעסוק בשידורי רדיו וטל, את בית הספר

קבוצת ילדים , כך למשל. כאן שמים דגש על פעילות של ילדים כמעבירי ידע

, קבוצת ילדים אחרת. שוחרי אמנות מעבירים פעילות יצירתית לתלמידים אחרים

. העבירה שעת סיפור לשכבות הצעירות בבית הספר, שלמדה לספר סיפורים

, )בשבתון(נהלת בית הספר מ, מספרת אורית רייז, "הילדים הקטנים כל כך נהנו"

הם נהפכו למעין סלבריטיז . והילדים שהעבירו את הפעילות זכו להערכה רבה"

 ". בבית הספר

 –בולט מרכיב נוסף של מצוינות שהוגדר במחקר " ערמונים"בית הספר ב

בבית הספר נכתב . אסטרטגיה ברורה ויעדים מוגדרים היטב, תכנון מתועד

בצורה מפורטת את כל הידע הארגוני המתעד , "והגדת למורך"ספר 

כל מורה שנכנס לעבודה יכול , כך. והמקצועי שמורה בבית הספר זקוק לו

 . לדעת מיד איפה הוא נמצא ומה מצופה ממנו

 גמישות מחשבתית ושינוי החלטות

 

מרכיב נוסף שמאפיין את בתי הספר המצוינים הוא טיפול נאות בשונות בין 

מה לתלמידים חזקים ולתלמידים חלשים התייחסות מתאי: התלמידים

 . ופעילויות מגוונות בשני הקצוות

 

רייז החליטה לשים דגש על קידום ילדים עם צרכים מיוחדים ובנתה בבית הספר 

ומעניק לכל התלמידים שזקוקים לכך אפשרות , מרכז שפועל אחרי שעות הלימודים
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, "ב לפתח מרכז כזההיה לי מאוד חשו. "לקבל הוראה מתקנת או טיפול באמנות

וגם המורים מקבלים הנחיה מתאימה , כי כך הילדים יכולים להתקדם", מספרת רייז

 ". לגבי הדרך הנכונה לעבוד עם ילדים מתקשים

. מרכז לילדים מוכשרים" מרחבים"רחל קידר החליטה להקים בבית הספר 

ים מקבלים כי כיום רק ילדים מחוננ", היא מספרת, "הרגשתי בחוסר של מרכז כזה"

וכיום הוא משרת גם ,  לאט לאט הוא צמח, פתחתי מרכז כזה בבית הספר. מענה

 ". את ילדי הגנים וגם ילדים מבתי ספר נוספים בעיר

 

כל המנהלים שתועדו במחקר הם אנשים שמטביעים חותם על תהליכים 

מקשיבים לרעיונות שמועלים על , אבל מאפשרים עצמאות ואחריות לצוות

 . המורים והקהילה ולא מהססים ליישם אותם, ידיםידי התלמ

 

נוצרה תכנית לימודים שעוסקת בצרכנות נבונה לאחר שאחד , למשל, "מרחבים"ב

האבות ניגש לקידר ואמר לה שהוא מוטרד מכך שהתלמידים מבזבזים כסף ולא 

נבנתה בשיתוף האב במטרה ללמד את " צריכה נבונה"תכנית . יודעים איך לנהוג בו

גם אורית . לעשות סקר שוק ולפתח מודעות כלכלית, ידים לשלוט בהוצאותהתלמ

חשוב לי . "למורים ולהורים, שמה דגש רב על הקשבה לתלמידים" ערמונים"רייז מ

אבל חשוב לי , אני לא אקבל כל דבר. "אומרת רייז, "ליצור מנגנונים של הקשבה

 ". שכל השותפים יידעו ששומעים את מה שיש להם להגיד

עם " בית הספר מקשיב לך"תלמידים לפגישת  20אחת לשבוע מגיעים , וכך

הילדים מעלים בעיות מחיי היום יום ומציעים . צוות מוביל בבית הספר

 . שלעתים מתקבלות ומיושמות בפועל, הצעות לשיפור

 

שעד היום , ב"ארהלפני כמה שנים העלה באוזניי אחד האבות רעיון גאוני שראה ב"

בית הספר שלנו לא . זהו רעיון חלוקת ההפסקות", נזכרת רייז, "הספרמיושם בבית 

ופעמים רבות נוצר מצב שהילדים הגדולים משתלטים על , גדול והחצרות קטנות
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חילקנו את ההפסקות לזמנים שונים לכל , כדי לאפשר לכל הילדים לשחק. השטח

 ". וזה עובד מצוין, שכבה

ל קידר וכיום מנהלת בית ספר חדש שהיתה סגניתה של רח, לימור שמעונוב

סבורה שאחד המרכיבים החשובים בניהול המצוין הוא , בשכונת העמק בנס ציונה

, החלפנו את פורמט התעודה. "הגמישות המחשבתית והיכולת לשנות החלטות

היא , "ביטלנו את הצלצול כדי ללמד אחריות אישית, שינינו את מועדי ההפסקות

מול העירייה , היא יכולה לעמוד מול הורים, חה בעצמהואם המנהלת בטו", מספרת

תמיד חשוב להקשיב לדעות מהשטח ולדעת גם לשנות , מצד שני. ומול הפיקוח

 ". אלה דברים שלקחתי איתי הלאה. החלטות

כל . לסוג המנהיגות של המנהל יש השלכות על תפקוד המורים בבית הספר

לומדים , ופן זה או אחרהמורים שתועדו במחקר משתלמים ומתמקצעים בא

לתארים מתקדמים או עוברים השתלמויות ומקבלים תפקידים משמעותיים 

  .בבית הספר

 

היא הרגישה , לפני כעשר שנים, רייז מספרת שבתחילת דרכה בניהול

שאם ", היא אומרת, "ידעתי. "שאחד הדברים החשובים ביותר הוא הצוות

 . אנחנו נצליח -ורתי אנושי ותקש, מקצועי, יהיה לי צוות מעולה

כי הדרישות שלי לא התאימו , במהלך שלוש השנים הראשונות מורות עזבו, ובאמת

לרייז חשוב מאוד ". יכולנו לצמוח הלאה, כשנבנה הצוות הנכון, בהמשך. להן

, אני מעודדת את המורות ללמוד ולהתמקצע. "שהמורים ירגישו טוב בבית הספר

כשמורות התקדמו והפכו . האחרונה שלהןולא לראות בבית הספר את התחנה 

עושים את העבודה הכי , כשיש תקווה להתקדם. אני תמכתי, מנהלות ומדריכות

 ". וכשעובדים מתוך אהבה רואים את זה, טוב

וגם ישתף בידע , מקפידה שהצוות החינוכי ישתלם באופן תמידיכיום היא 

 .  יתיואלא גם לעמ, ההשתלמות לא תורמת רק למורה, כך. שרכש
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 הבעיה כגלגל תנופה

מתקיים מערך קבוע שבו צופים בשיעורים של כל י בירושלים "בבית הספר תל

הרעיון הזה עלה לאחר שמורה שצפיתי בה . "המורים ומעבירים עליהם משוב

הבנתי . "מספרת המנהלת לביאן, "לבד התווכחה איתי על המשוב שהעברתי לה

כי גם בחדר , לי מול זווית הראייה שלהשיש בעיה אם מדובר בזווית הראייה ש

חשבתי שקבוצה תוכל לשקף למורה את הבעיות . המורים עלולה להיווצר תסיסה

כי הרי המטרה שלי היא לעזור למורה להשתפר ולקדם , שקיימות בצורה טובה יותר

אבל כולם , זה לא מעמד פשוט, ברור שלקראת הצפייה בשיעור יש מתח. אותה

 ". ובית ומשתפים פעולהמבינים שהמטרה חי

שעובדת כשדלת , ואולי תורמת לנכונות הזאת גם ההשקעה של לביאן עצמה

בימי שישי היא נפרדת . חדרה פתוחה למסדרון שבו משחקים הילדים בהפסקות

היא לא מהססת לפעול בכוחות עצמה כדי . בשמו, בשער מכל תלמיד באופן אישי

כשהודיעו לה על ילדה שלא רצתה  ,כך למשל. לפתור בעיות יומיומיות קטנות

כדי לשוחח איתה ולהביא , היא נסעה בעצמה אל בית הילדה, להגיע לבית הספר

 . אותה לבית הספר

שהמעורבות של המנהלת בבית הספר סבורה , סגניתה של לביאן, אילנה כהן

היא אחד הגורמים המשמעותיים להגעה למצוינות ולהגברת המוטיווציה 

כי כל רגע נכנס אליה , כסגנית לא תמיד יכולה לדבר עם מדלןאני . "של המורים

. היא מעורבת גם מבחינה לימודית. "היא מספרת, "תלמיד והיא מתפנה אליו

ובודקת את רמת הקריאה ' באמצע השנה היא יושבת עם כל ילד בכיתה א, למשל

 ". שלו

על  סבורה שקשה מאוד לשים את האצבע, סגניתה של אורית רייז, שושי שלו

 .הנקודה שבה הפך בית הספר מטוב למצוין

 

מעורבות של המנהלת בבית הספר היא אחד הגורמים המשמעותיים ה

 .להגעה למצוינות ולהגברת המוטיווציה של המורים
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. היא אומרת, "לאורך השנים היו פרויקטים שמשכו את בית הספר למעלה"

 . והצליחו לסחוף את הצוות"

 צוות של מורות שמוכנות , נו צוות מנצחהתחושה היא שיש לכיום 

ונראה לי שהמרכיב האנושי הוביל אותנו , ליזום ולתרום, להתאמץ

  .נוצר מין גלגל כזה. ויש רצון לעשות טוב, למצוינות

 

ושהורים משנים מקום , כשאני יודעת שתלמידים רוצים להירשם לבית הספר

שיוצרת מוטיווציה , של פרגוןיש תחושה . מגורים כדי שילדיהם יתקבלו לבית הספר

. גם ההורים נכונים כל הזמן לתרום, אומרת שלו, במצב כזה". להוכיח את עצמך

 ". ההיענות עצומה", היא מספרת, "כשאנחנו מבקשים משהו מההורים"

' ואב לתלמיד בכיתה ח" ערמונים"ר ועד ההורים של בית הספר "יו, יוסי שמש

וזה , אני יודע שהילדים מאושרים בבית הספר. "מסכים עם שלו', ולתלמיד בכיתה ה

כשהם קמים בבוקר ? איך אני יודע שהילדים נהנים בבית הספר. חשוב לכל הורה

. הם תמיד הולכים מהבית במצב רוח טוב'  !שוב פעם בית ספר, אוף'ולא אומרים 

, כששמש נשאל לגבי המצוינות של בית הספר". כך אני יודע שתמיד יש להם מענה

אלא מדגיש את האווירה , לא מדבר כלל על הציונים ועל ההישגים הגבוהים הוא

חשוב קודם כל  ההרגשה היא שלצוות החינוכי". הנעימה ואת רוח הנתינה

לכן יש . ולא רק שיצליחו בלימודים, שיעזרו, שיתרמו, שהילדים יהיו בני אדם

י אומנה ויש איסוף יש אימוץ של ילד, פעילויות משותפות עם בית ספר לחינוך מיוחד

 ". זה משהו שכל הזמן מעסיק אותנו. תרומות למוסדות שונים

תכונה חשובה נוספת שאפיינה את המנהלים שהשתתפו במחקר היא 

 . הנכונות להתמודד עם בעיות ולא לטאטא אותן מתחת לשטיח

 

בבית ' הופתעה רייז לגלות שתלמידי כיתות ח, למשל, ד"ב של שנת תשס"במיצ

, היא נזכרת, "אנחנו חשבנו שאנחנו נותנים את הנשמה לילדים. "מרוצים ספרה לא

הבאתי . מיד החלטתי לטפל בעניין. והיה פער גדול בין זה לבין המציאות"
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עשינו סדנאות וטיפלנו בבעיה , הבאתי חברה שעובדת עם משרד החינוך, פסיכולוג

כולתי להתעלם י. ו התוצאות כבר היו אחרות לגמרי"בתשס. וזה עבד, מהיסוד

אם אתה מסתיר , לדעתי, אבל. ואני מכירה את הטאטוא הזה מקרוב, מהעניין

 . אתה טועה בגדול, ומדחיק

 ". ולהתחזק ממנה, להשתמש בבעיה כגלגל תנופה: צריך לעשות ההיפך

 

           לא כוכבי שביט ולא עילויים   

                                                                      

ומרת חוקרת החינוך א, "למרות שהדימוי של מערכת החינוך הוא לא דימוי חיובי"

  – ר יעל פישר"ד

, ר רויטל היימן"לדעתה של ד". חשוב לדעת שיש הרבה בתי ספר מצוינים"

בתי הספר . "המסר החשוב של המחקר הוא העובדה שההישג נגיש

התהליכים שמתקיימים בהם הופכים  .שבדקנו הם רגילים לכל דבר ועניין

 . אותם למצוינים

ברור שהקטנת מספר התלמידים בכיתה או . אין כאן כוכבי שביט או עילויים

העיקר , העיקר הוא הרוח. אבל זה לא העיקר, תוספת שכר למורים יכולים לעזור

 ."הוא שהצוות החינוכי ירגיש שיש לו שליחות

חשוב שמערכת החינוך תדע לטפח את  ,סבורה היימן, כדי להגיע למצב כזה

המשוואה שעובדת ", את אלה שעשויים להיות מנהיגים, המנהלים הנכונים

שהכשרה גם פישר סבורה  ".תמיד היא כנראה מנהל טוב שווה בית ספר טוב

 הייתי רוצה" .נכונה של מנהלים היא הבסיס למצוינות בבתי ספר נוספים

אני גם חושבת . "היא אומרת, "תואר שלישי לראות מנהלים רבים יותר ויותר בעלי

יש רק מקרים . ולא יהיו הנחתה מבחוץ, שחשוב שמנהלים יגיעו מתוך המערכת

 ". בודדים שבהם הנחתה מבחוץ הצליחה
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 את אלה, חשוב שמערכת החינוך תדע לטפח את המנהלים הנכונים

וב המשוואה שעובדת תמיד היא כנראה מנהל ט", שעשויים להיות מנהיגים

הכשרה נכונה של מנהלים היא הבסיס , כמו כן .שווה בית ספר טוב

 .למצוינות בבתי ספר נוספים

 

  ?עד כמה המנהל הוא אכן דמות מפתח בדרך למצוינות

מנהלת אגף , אומרת שלומית רחמל ,"אין ספק שהמנהל הוא דמות מפתח"

א מתווה את הו, הוא המוביל, הוא המנהיג. "מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך

ולכן האישיות שלו והדרך שלו אכן קריטיות , הדרך והחזון ונותן השראה

בית הספר  –אם בבית ספר יהיו מורים מעולים וניהול כושל . להצלחת התהליך

ההצלחה תלויה בגורמים . אבל צריך לזכור שהמנהל אינו כל יכול. לא ימריא

מדיניות והידע הפדגוגי מעצבי ה, ההורים, ובהם צוות המורים, נוספים רבים

לא תמיד יכול , למשל, המנהל. אי אפשר לתלות הכול בגורם אחד. הנצבר

החוכמה של המנהל היא . פעמים רבות המורים הם גורם נתון. לבחור את המורים

 ".לנהל נכון את המשאב האנושי שיש לו וללכת איתו קדימה

 

מתווה את הדרך  הוא, הוא המוביל, הוא המנהיג, המנהל הוא דמות מפתח

ולכן האישיות שלו והדרך שלו אכן קריטיות להצלחת , והחזון ונותן השראה

 .התהליך

 

 : מקור הנתונים

 . 2009, מאי 4. הסתדרות המורים. טוב הוא אויב של מצוין. לימור דומב

Available at: 
http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=12970&CategoryID=1499&Page=1 
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ספרי ייחודי ותוצריו להוויית -תרומתו של תכנון לימודים בית

 ב"ארה/אוסטרליה/ ישראל                                  בית הספר

 

 

והשלכותיו של תכנון לימודים  את השפעותיו מטרתו של מאמר זה היא לבחון 

 . בית ספרי ייחודי על בית הספר ועל הבאים בשעריו

ספרי מזמין את משתתפיו לתת את דעתם על -תכנון לימודים הבית

על ציפיות ההורים ועל , על האתוס החינוכי שלו, מדיניות בית הספר

מוכנותם של התלמידים ללמוד בערוצים שהמתכננים מבקשים 

 . להוליכם בהם

נופי "המאמר בודק את התוצרים הנובעים מתכנון הלימודים של בית הספר 

הבדיקה מתמקדת בתרומת התכנון ותהליכי השינוי שהתכנון הניע ". ארבל

, מאמר דן בתכנים ובדרכי ההוראה שהתכנון הכתיבה. להוויית בית הספר

בדרכי העבודה של הסגל החינוכי שנבעו ממנו ובסטנדרטים להוראה שהציב 

המאמר בוחן את השלכותיו של תכנון  . בפניהם בלי שהכיר מונח זה

 : משלוש זוויות ראייההלימודים הייחודי על בית הספר 

 יונותכפי שהם מתוארים על ידי סגל בית הספר ברא . 

 חות ובכתיבה רפלקטיבית "כפי שהם משתקפים בשדה ומתוארים בדו

סוג של שותפות בין מכללה ( PDS של סטודנטים להוראה המתנסים

) להכשרת מורים שבו הסטודנטים להוראה לומדים ומתנסים בו

 . ושוהים בבית הספר יומיים בשבוע

 חרונות להוראה שפותחו בשנים הא על פי סטנדרטים פרופסיונאליים

 . במדינות המפותחות ובישראל

  

 " נופי ארבל"מבנה הלימודים בבית הספר 
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הלימודים בבית הספר , בעקבות תכנון הלימודים הבסיסי שקדם למחקר

 : מאורגנים בשלוש חטיבות המייצגות גישה תכנונית ופדגוגית" נופי ארבל"

, לשון, עברית: הלמידה משלבת בין תחומים שונים – תחומית-למידה רב

, כל התלמידים מתוודעים לכל נושא ונושא. אמנויות, גיאוגרפיה, היסטוריה

כל הכיתה לומדת , כלומר. אך לא כולם לומדים אותו באותה רמת עומק

אחר כך התלמידים בוחרים מה , במבואות את הליבה של התחום או הנושא

" מומחים"לאחר שנעשו . קבוצה היו רוצים להתמקד בו ולחקור אותו/כל אחד

, בדרך זו נוצרת שפה משותפת. הם חוזרים ולמדים את כלל הכיתה, בעניין

 –ובצדה ניתן מקום לשונות ונלמדים ערכים חשובים נוספים 

 . והתרומה לקהילת הלומדים הבחירה

, חינוך גופני נלמדים בנפרד, מתמטיקה, אנגלית, ך"תנ -מקצועות היסוד

 . ולעתים משתלבים בשתי החטיבות האחרות

. 'ח-'גילאים המיועדים לכיתות ה-אלה הם שיעורי בחירה רב – קורסי בחירה

קורסי הבחירה משתנים מדי שנה . התלמיד בוחר על פי נושא הקורס ותכניו

אילוצי המערכת , ל"ההערכות הניתנות בתום שנה, על פי בקשות התלמידים

, למעשה דרמה הלכה, אבולוציה: דוגמאות לקורסים. והצעות הסגל החינוכי

תולדות , צמחי תבלין ומרפא, ערכת אומן, "ספרים, רבותי, ספרים", יזמות

 . תיירות ועוד, התיאטרון והמחזה

 . תחומית ובקורסי בחירה-הנוכחי מתמקד בלמידה רב המאמר

 

 הסטודנטים" משקפי"תחומית ב-למידה רב

ם לומדים ומבקרים את תהליכי הלמידה שה, הסטודנטים להוראה מגיבים 

שותפים בהם ומשתפים את המורים החונכים בתהיות תוך ציפייה להתייחסות 

 . ולמחשבה משותפת
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 :עולה כי" נופי ארבל"מהתבוננות בעבודה החינוכית של בית הספר 

קיים חוט מקשר עבה וברור בין גישת בית הספר לבין מבנה הלימודים 

יים הכליים בין היעדים החינוכ ומדיניות בית הספר וכי קיימת התאמה

ובין מטרות ההוראה והיעדים של כל אחד מהשיעורים והקורסים 

 . בבית הספר

 

רשף ( 1998)התאמה זו מתיישבת עם הגדרותיהם של זילברשטיין 

העוסקים כולם בתכנון לימודים , (Woods, 1983)וודס ( ן"תש)

  . ייחודי-אוטונומי

  

עמיד הסגל ה, רשימת העקרונות המנחים את הסטנדרטים שלובראש 

החינוכי של בית הספר את המחויבות לכל אחד מתלמידיו וללמידתו 

הסגל עיצב ומעצב מסלולים המאפשרים לכל . בדרך מתאימה לו

והוא מאמין כי כל תלמיד יכול להגיע להישג , תלמיד גישה לידע

מבנה הלימודים הייחודי שעיצב . בדרכו ובדרך ההוראה המתאימה לו

-הלמידה הרב. תיחות למגוון יכולות וכישוריםבית הספר מבוסס על פ

תחומית מדורגת בהתאם ליכולת ולעניין של התלמיד ופורשת מגוון 

 . וכך גם קורסי הבחירה, דרכים להעמקת הידע

 

הסגל החינוכי חיפש ועיצב דרכי הוראה המגבירות את ההנעה 

 לכבוד ולסובלנות, והוא מייחס חשיבות לאחריות חברתית, ללימודים

 . לחברים השונים זה מזה

  

 "אמנויות השפה"כמרכז לגישת בית הספר הגדירה את בית הספר 

והעמידה את פיתוח השפה והרחבת יכולת השימוש בה במרכז העשייה 
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צורכי התלמידים מבחינת התפתחות השפה והאוריינות מהווים . החינוכית

במוקד תשומת נמצאים , בסיס לתכנון וליישום של התנסויות הלמידה השונות

גישה זו . הלב של סגל ההוראה ומשולבים בנושאי הקוריקולום השונים

בסטנדרטים הפרופסיונאליים של מדינת קווינסלנד  2תואמת את סעיף 

שהסטנדרטים אינם  ביץר ואת תפיסתה של) 353עמוד , 2003, חטיבה(

 ).  Ravitch, 1996(מכתיבים פדגוגיה 

חלק . מתמחה בתחומו" נופי ארבל"כל אחד מחברי הסגל החינוכי ב 

בא לידי ביטוי , על פי העקרונות הנובעים מתכנון הלימודים, ממומחיותו

זאת על ידי שימוש מושכל באסטרטגיות . בהגדלת ההיצע הפדגוגי שלו

הוראה ובאמצעי הוראה מתאימים ופיתוח יכולת לקישור תחומי התוכן שהוא 

התלמידים בכיתות השונות  .משימלמד לתחומים אחרים ולתופעות בעולם המ

" לרוחב"מושגים ומידע , מעורבים בהתנסויות למידה המשלבות רעיונות

ומוצעות להם התנסויות למידה המבססות קשרים , תחומי תכנית הלימודים

 . עם העולם שמחוץ לחדר הכיתה

  

חות ובכתיבה הרפלקטיבית של הסטודנטים "אימוץ עקרון זה משתקף בדו

-הוראה הרב-הוא מתבטא בעיקר בלמידה. איונות עם הסגללהוראה ובר

עיקרון זה תואם את העיקרון היסוד השני שעליו . תחומית ובקורסי הבחירה

 ). 366' עמ, חטיבה( NBPTS מבוססים הסטנדרטים של

  

נופי "של  חלק חשוב ממבנה הלמידהשהיא , תחומית-הלמידה הרב

יא מאפשרת התנסויות ובכך ה, מבוססת על למידה מתוכננת, "ארבל

היא מאפשרת . למידה המתחשבות בהבדלים אינדיבידואליים בלמידה

לתלמידים לבחון רעיונות מרכזיים של נושא או של בעיה ומספקת 

התנסויות למידה שבהן התלמידים חוקרים ובוחנים רעיונות 

היא מספקת התנסויות שבהן התלמידים משתמשים . ומתחלקים בידע

בוהים ובחשיבה ביקורתית כדי לפתור בעיות בכישורי חשיבה ג
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התנסויות הלמידה מחזקות יזמות . ולבנות משמעות חדשה והבנה

רכיבים . חלק מההתנסויות מיועדות לתלמידים עם צרכים מיוחדים. אישית

בסטנדרטים של מדינת קווינסלנד  3.1ולסעיף  3אלה מתאימים לסעיף 

 . באוסטרליה

  

נפרד מהגישה החינוכית שממנה נגזר מבנה  הם חלק בלתי קורסי הבחירה

 : העקרונות המנחים והיעדים של קורסי הבחירה הם אלה. הלימודים

  

הערכה עצמית ותפיסה חיובית של , תמיכה בפיתוח זהות אישית

בהבדלים  עיצוב התנסויות למידה שמתחשבות, התלמידים את עצמם

ויות על תחומי העניין עיצוב התנסויות למידה הבנ, אינדיבידואליים בלמידה

עיצוב הוראה הרגישה לצרכי התלמיד , של התלמיד ומחזקות יזמות אישית

יכולת להגיע לכל תלמיד ותלמידה , והמתמודדת עם צורכי אוכלוסיה מגוונת

, ציפיות ללמידה ומצלחת לכל תלמיד" שדר"יכולת ל, "לכסות חומר"במקום 

עיצוב התנסויות , התלמידיםעיצוב סביבות למידה שבהן האחריות מוטלת על 

. למידה שהתלמידים משתתפים בהן בקבלת החלטות ובתהליכי בחירה

בסטנדרטים של מדינת  9 -ו 8: סטנדרטים אלו מתאימים לסעיפים–עקרונות 

 . קווינסלנד

  

ועם הסגל החינוכי כולו הם  עבודת צוות ושיתוף פעולה עם העמיתים

כל מחנך הוא חלק ". ופי ארבלנ"חלק בלתי נפרד ממבנה הלימודים של 

תחומי -העמיתות והעבודה בנושא רב. מקהילייה חינוכית פעילה

, הסטודנטים, ההורים. בנויים על שיתוף פעולה עם הסגל החינוכי

מדריכי תנועת הנוער וחברים בקהילות , המדריכה הפדגוגית

הסובבות את בית הספר מוזמנים להיות חלק מתרבותו ולסייע 

 . ו החינוכייםבמימוש יעדי
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הצורך בעבודת עמיתים והפיכת הסגל החינוכי לקהילה לומדת תואם את 

' עמ, חטיבה( NBPTSעקרון היסוד החמישי שעליו מבוססים הסטנדרטים של 

371 .( 

  

מעוניין להעמיד את גישתו החינוכית " נופי ארבל"הסגל החינוכי של 

 . מביקורתואת דרך עבודתו לרשות הרבים ואינו חושש מהערכה ו

 

 

 PDS עיקרון זה מתבטא בהכנסת המכללה לחצר בית הספר באמצעות ה

 . והנטייה להעצים את עצמו באמצעות שיתוף הפעולה עם מכללה אקדמית 

יצירת נובע מתהליך של " נופי ארבל"חלק מהאקלים החינוכי המצמיח של  

תה של התלמידים מכיתות שונות או מקבוצות למידה באו קהילות לומדות

, מתחומי עניין שונים ושל מורים, עמיתים או מומחים, של אנשי הסגל, כיתה

נושא , תחביב, הלמידה מתרחשת סביב נושא. מורים-סטודנטים ומורי

בחצר בית הספר  פעילות של קהילות לומדות .פדגוגי או עניין משותף

 ). 354עמוד , חטיבה(בסטנדרטים של קוויסלנד  11תואמת את סעיף 

הציג חלק מהסטנדרטים המקצועיים להוראה שהעמיד  המאמר, םלסיכו

כדי לממש את תכנון " נופי ארבל"לעצמו הסגל החינוכי של בית הספר 

 : המאמר הדגים כי .ים הייחודי שיצרהלימוד

החינוכי אינם  הסטנדרטים שנבעו מחשיבתו הפדגוגית של הסגל

מומחים נופלים משתי קבוצות סטנדרטים ברמה ממלכתית שעיצבו 

מידה להערכת מורים -בתחום החינוך וההערכה והמשמשים אמות

 . ובקוויסלנד שבאוסטרליה ב"ארהב
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 : מקור הנתונים

תרומתו של תכנון לימודים בית ספרי ייחודי ותוצריו להוויית  .ע.מור, נ.רייכל
האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות , 19' מס, הלכה ומעשה בתכנון לימודים .בית הספר

 . 2007, ירושלים, לימודים במשרד החינוך

Available at: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/38498127-C2FE-4677-BF49-
FFB7D68B9C0D/68347/TichnunYichudi2.pdf 

See also:  

http://education.qld.gov.au/staff/development/standards/standards.html 
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https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/38498127-C2FE-4677-BF49-FFB7D68B9C0D/68347/TichnunYichudi2.pdf
http://education.qld.gov.au/staff/development/standards/standards.html
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 מהתנגדות להשתתפות" אופק חדש"מורים ומנהלים ב

 ישראל                                                                             

 

 

 

 

מבקשת להבנות " שאופק חד"רפורמת יזהר אופלטקה מדגיש במאמרו כי ' פרופ

הגדרה חלופית , כפועל יוצא, מחדש תהליכי הוראה ולמידה בבית הספר ומציעה

" אופק חדש"גם הצעותיה ותכתיביה של רפורמת , ככל רפורמה. לתפקיד המורה

היא להציג כמה  מאמרומטרת . מעוררים תגובות מגוונות מצדם של מורים ומנהלים

ותוצאות אפשריות " אופק חדש"תגובות אפשרויות של מורים ומנהלים ל

המאמר שואב , "אופק חדש"מכיוון שאין עדיין מחקרים על רפורמת . שלהן

 .ממחקרים שנעשו על רפורמות אחרות

 

פרופסור יזהר אופלטקה מעיר בפתח מאמרו על מקור אחד כללי לתגובות שליליות 

אופק "נטרי המסוים להצטרפות של בתי ספר לולמרות הממד הוול: על הרפורמה

היוזמים הם אנשים שאינם נדרשים : הרפורמה איננה יוזמה של מורים, "חדש

המורים הם שנדרשים לשנות את דפוסי עבודתם כדי להתאימם . להפעילה בכיתות

הדפסת כרטיס , יום עבודה ארוך, למשל(לדרכי ההבניה החדשות של בית הספר 

      ל תפקיד המורה ולהגדרה החדשה ש) עבודה בכניסה וביציאה ממקום העבודה

ייתכן שהמורים ). שינוי בתפקיד המנהל, הוראה בקבוצות קטנות, למשל)

מצב , מצופים לבצע שינויים שאינם בהלימה לערכיהם המקצועיים ולמומחיותם

כפי , שעלול להוביל לתגובות שליליות מצד כלפי השינויים המוצעים בבית הספר

 . שו במערכות חינוך בעולםשמלמדות תגובות של מורים לרפורמות שנע
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 תנגדות אקטיבית ופסיבית לשינוי ה

 

להטמעתם של עקרונות  –או במקרה שלנו ? מדוע מורים מתנגדים לשינוי

התפיסה השלטת בעבר הייתה שהתנגדותם של ? בבית הספר" אופק חדש"

. המורים שלילית ונובעת מאופיים השמרני ומדבקותם בדפוסי הוראה מוכרים

וכיום הדעה הרווחת היא שהתנגדותם של המורים , עברה מן העולםתפיסה זו 

לרפורמה אינה שלילית אלא עשויה להצביע על כשלים מסוימים ביסוד הרפורמה 

 . שיתופם של מורים בייזום ובתכנון שלה-שנובעים מאי

 

 

 

אופק "מתנגדים לרפורמת   -לא המורים אלא מורים –כדי להבין מדוע מורים 

פרופסור יזהר אופלטקה לספרות העוסקת במחסומים לשינויים חוזר , "חדש

מעיון בספרות זו עולה שתגובתם השלילית של מורים עשויה לנבוע . ארגוניים

 : מכמה מחסומים

  מחסומים תרבותיים שגורמים להעדפת הקיים המוכר על פני החדש

ם לחוש כי הדרישה לשינוי דרכי הוראת, עקב כך, מורים יכולים. הלא מוכר

בשם המציאות . מקלקלת את הטוב הנהוג ומקשה על עבודתם בלא הצדקה

לכל ניסיון להכניס , למשל, הם יתנגדו, שבה הם חיים ועובדים "הנכונה"

תכנים חדשים בשעות שהייה או לצורך ללמד בשעות פרטניות בדרך אחרת 

 . מהדרך שהם מלמדים בכיתות

 למשל(של בית הספר הנובעים הן מהמבנה הפיזי  מחסומים ארגוניים ,

והן מהמבנה ההיררכי של  )היעדר כיתות פרטניות או חדרי עבודה למורים

מבנה קשיח שאינו מאפשר הזרמת רעיונות חדשים בין , למשל( בית הספר 

בעלי התפקידים השונים או היעדר תהליך ברור ומוסכם של קבלת החלטות 

מחקרים מראים שלמנהל תפקיד קריטי בהחדרה וביישום שינוי בבית 

 ספרו
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ם צריכים כדי באשר לאופיין של שעות השהייה או השתלמויות שהמורי

 "). אופק חדש"להתמודד עם דרישות 

 מן העובדה שמורים אינם  הנובעים אישיים -מחסומים פסיכולוגיים

מתפיסה . לחינוך הציבורי בישראל" אופק חדש"מבינים את תרומתו של 

הבנה של -או מאי, "אופק חדש"חיובית של החינוך הציבורי שהיה לפני 

עלול לעורר חרדה ולהגביר " אופק חדש"האתגרים הפדגוגיים והדידקטיים ש

 . את ההתנגדות

 זה מהמורכבות  ובמקרה ,מחסומים הנובעים מטבעו של החידוש עצמו

שינוי . יוצרים קושי להסביר ולהפיץ אותו, "אופק חדש"הרבה של רפורמת 

וחרדה גבוהה מובילה לשיתוק , מורכב מדי מעלה את רמות החרדה

אלא , ה היחסית של השינוי אינה ברורהכאשר התרומ. ולהימנעות מביצוע

 . שאמורים לבצע אותו נוטים להתנגד

  תורמים לתחושת קיפוח מחסומים הנובעים מהיעדר פיצוי הולם

משפרת במידה ניכרת את " אופק חדש"רפורמת . ולהתנגדות לשינוי

תוספת שעות . בתוספת שעות עבודה אך היא כרוכה, משכורתם של המורים

את , מורים רבים שעמם שוחח פרופסור יזהר אופלטקה  לדעת, זו מורידה

על מנהיגי , בין אם דעה זו נכונה ובין שלא. התשלום עבור שעת עבודה

שכן היא גורם מרכזי בהתנגדות מראש של , הרפורמה להביא אותה בחשבון

 . מורים עוד בטרם למדו את הרפורמה והתנסו בה

 הוראה על פי דרישות ב מורים מחסומים הנובעים מהיעדר הכשרה של

, " אופק חדש"אחת החולשות של . במקרה זה בהוראה פרטנית. הרפורמה

נובעת , התמקדות בפדגוגיה ובדידקטיקה -הנובעת דווקא מעוצמתו

 . למורים כיצד לנהוג במסגרות שאינן כיתתיות) אם בכלל( מהכשרה מועטה 

כי הטמעתה אנו רואים , ראשית: שהוזכרה כפולה המשמעות של המחסומים 

ולכן , בבתי ספר רבים עלולה להיחסם בדרכים רבות" אופק חדש"של רפורמת 

חייבים ללמוד אותם ולהמציא אסטרטגיות ברורות " אופק חדש"מטמיעי 

 . להתמודדות עמם
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 .מחכה עבודה רבה" אופק חדש"למנהל בית הספר התומך בהטמעת , שנית

. ישום שינוי בבית ספרומראים שלמנהל תפקיד קריטי בהחדרה ובי מחקרים

בבית ספרו יכול " אופק חדש"מנהל המודע למחסומים העומדים בדרכו של 

 : למשל, לנטרל אותם בדרכים אחרות

  מחייבת את תחושתם של מורים שהם מאבדים שליטה על עבודתם

במשמעות של רפורמת  המנהל לשתף ולערב מורים רבים כל האפשר

 . ספרםובדרכים ליישמה בבית " אופק חדש"

  מחייבת את המנהל לדון " הכול היה בסדר לפני אופק חדש"תחושת

, תרבותית ובכיתה הטרוגנית-בחולשות החינוך הכיתתי בחברה רב

להציג את התועלת שבגיוון דרכי ההוראה וליזום צוותי עבודה 

 . במקצועות השונים בבית הספר" אופק חדש" להחדרת עקרונות

 מחייבת ם ועקב כך דבקותם במוכר הידוע תחושת חוסר הודאות של המורי

ולדון עם " אופק חדש,על  מידע רב ככל האפשר את המנהל להפיץ

" אופק חדש"בה בעת עליו להדגיש את אותם חלקים ב. המורים במידע זה

 . שהם בחזקת המשך ישיר לעבודתם של המורים מאז ומעולם

בחולשות ת את המנהל לדון ומחייב, ההכנות טרם יישומה של רפורמה

להציג את , תרבותית ובכיתה הטרוגנית-החינוך הכיתתי בחברה רב

 .תיהוליזום צוותי עבודה להחדרת עקרונוהתועלת שבגיוון דרכי ההוראה 

 

  כאשר מיומנויות חדשות נדרשות מהמורים הם עלולים לחוש כי מיומנויותיהם

רישות רבות השנים אינן מועילות עוד וכי אין ביכולתם לבצע כראוי את ד

תחושת מסוגלות מקצועית נמוכה הנובעת מהצורך לבצע . השינוי

מחייבת  משימות חדשות ומורכבות שהמורה לא נדרש לבצען בעבר

את המנהל להקדיש זמן רב להכשרתם של המורים בשיטות הוראה 

   .חדשות ובהתאמת עבודתם לשעות עבודה מרובות במקום עבודתם
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בין הבית ובין העבודה שהמורים הורגלו אליו  עומס רב בעבודה המפר את האיזון

מחייב את המנהל לידע את משפחות המורים על שינוי שעות העבודה של 

ולהדריך את המורים בניהול זמן בצורה " אופק חדש"המורה בעקבות 

 .מושכלת

 

מחייבת תחושת חוסר הודאות של המורים ועקב כך דבקותם במוכר הידוע 

לדון עם ו הרפורמה הנדונהככל האפשר על  מידע רב את המנהל להפיץ

שהם רפורמה בה בעת עליו להדגיש את אותם חלקים ב. המורים במידע זה

 .בחזקת המשך ישיר לעבודתם

 

להקדיש זמן רב להכשרתם של המורים בשיטות הוראה  המנהל מחויב

  .חדשות ובהתאמת עבודתם לשעות עבודה מרובות במקום עבודתם

 

גם המנהל נדרש . אופק חדש אינם נוגעים למורים בלבד"ב השינויים הכרוכים

להבנות מחדש את מערכת השעות ואת שבוע העבודה של המורים 

מיות להתמודד עם פסי, לנהל את ארגון ההוראה הפרטנית, ס"בביה

להעריך את , להכניס תוכן ברור בשעות השהייה  ,מוגזמת של מורים רבים

. ת את תפיסת תפקידו שלו עצמוהטמעת השינוי בכל שלב ושלב ולשנו

איך מתמודד המנהל עם היותו האחראי לנוכחות המורים לאחר שנים רבות , למשל

שבהן נוכחות המורים הייתה תוצאה של מחויבות מקצועית עמוקה ולא של שעון 

איך מתמודד המנהל עם הצורך להבנות תהליכי הוראה בשעות שהן מחוץ , נוכחות

בהן הבניית שעות אלה הייתה באחריותו הבלעדית של לכיתה לאחר שנים רבות ש

אין ספק שמשימות חדשות אלו ואחרות משפיעות על תפיסותיו של . המורה

 .המנהל את תפקידו ועל רגשותיו בעבודתו

 

 



 

 
77 

 

גם המנהל נדרש להבנות מחדש את מערכת השעות ואת שבוע העבודה 

התמודד עם ל, לנהל את ארגון ההוראה הפרטנית, ס"של המורים בביה

, להכניס תוכן ברור בשעות השהייה ,פסימיות מוגזמת של מורים רבים

להעריך את הטמעת השינוי בכל שלב ושלב ולשנות את תפיסת תפקידו 

 .שלו עצמו

 

 השפעות שליליות של רפורמה חינוכית 

כאשר בוחנים את ההשפעות האפשריות של תהליך שינוי בבית הספר על המורים 

מצד אחד מחקרים . משמעית ומורכבת-מתגלה תמונה רב םובעלי התפקידי

מחקרים מראים מצד אחר . מדווחים על תוצאות והשפעות שליליות על מורים

עשויים להפיק תועלת מהשינוי ולחוש  (ואף מנהלים) שמורים אחרים 

 . בעקבותיו תחושת מיטביות גבוהה וצמיחה אישית ומקצועית

מי שבקיא . חדשות שמגדילות את עומס העבודה שינויים בדרך כלל יוצרים דרישות

יכול לזהות בקלות את ההשפעה השליליות הרבות " אופק חדש"ברפורמת 

השפעות המחייבות את משרד החינוך והנהלת בית , שעשויות להיות לה על המורים

" אופק חדש"האם . הספר להשתמש באסטרטגיות שונות להפחתת עוצמתן

האם בכוחו של המנהל לשכנע את ? המאפשר מתן מענה להשפעות אל

המורים בבית הספר להשתמש בשעות פרטניות ובשעות השהייה בצורה 

האם אפשר בכלל לשכנע את המורים בחשיבותן של השעות הפרטניות  ?יצירתית

 ? כאשר אין לנו עדיין ממצאים בדוקים המלמדים על תרומתן להישגי התלמידים

, ות ומחוסר יכולת לנבא קשר בין תשומותכידוע מעמימ, "סובל"מקצוע ההוראה 

הוסיפו לכך את מורכבותן של שיטות ההוראה הנדרשות . תהליכים ותפוקות

 .ותקבלו קושי אמיתי" אופק חדש"ב

דיווחו כי השינויים , בתי ספר הנוטות לבצע שינויים תכופים בבית ספרןמנהלות  

להוביל לקיום  קושי זה עלול. מלוות בקושי שהן מבצעות ביישום הרפורמה
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מצד אחד ולהמשך התנהלות כבעבר מצד " אופק חדש"ריטואלים על פי מודל 

בית הספר מקצה שעות : לדוגמא. ס לא עבר שינוי אמיתי"כלומר למצב שביה, אחר

אך ההוראה המתנהלת שם היא הוראה כיתתית רגילה , וחדרים להוראה פרטנית

 . וראה הפרטנית מאפשרתשאינה ממצה את יתרונותיה של שיחה ותמיכה שהה

והצמיחה  המחויבות, המורל, כאשר מורים תופסים את הרפורמה ככפויה, זאת ועוד

המקצועית שלהם נפגמים ונוצרת בקרבם תחושה של מרירות כלפי הממונים 

מחקרים מצאו ששינוי כפוי גרם למורים רבים לסקפטיות ולפסיביות . עליהם

, יתהוו תגובות כאלה, אם חלילה. ת נפגעהויכולתם להציב מטרות ולפתח מיומנויו

, יאבד את יתרונותיו הרבים והבטחתו לשפר את מעמד המורה" אופק חדש"

ליצור סביבה מאתגרת ולהוביל את המורים ליצירתיות וחדשנות בעבודתם 

 . לא תתממש

 

 יםמובילים אותן להתחדשות מתמדת ומטעינ ,מבצעות מנהלותהשינויים ש

  .ות ובתחושה של מימוש עצמיאותן באנרגיות חדש

, ההתמודדות עם סכנות אלה מחייבת תשומת לב רבה לקולות המורים

המורים , עם זאת תגובות. למצוקותיהם ולחרדותיהם, לתחושותיהם השליליות

המחקר מראה שמורים מגיבים גם . לשינויים אינן נידונות מראש למגננה ושלילה

 .תןבחיוב על רפורמות וחשים מועצמים בזכו

 השפעות חיוביות של רפורמה חינוכית  

נמצא , ששינויים חינוכיים עשויים להוביל לתוצאות חיוביותמחקרם מראים 

טכנולוגיים וארגוניים עשויים לתרום רבות לצמיחה , ששינויים חברתיים

מכאן ששינוי בבית . אישית ולהתחדשות מקצועית של מורים ומנהלים

 .יוביות למורים ולמנהליםהספר עשוי להיות בעל תוצאות ח

במחקר שערך פרופסור יזהר אופלטקה בעבר על מנהלות בתי ספר הנוטות לבצע 

השינויים שהן מבצעות מובילים שינויים תכופים בבית ספרן המנהלות דיווחו כי 
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אותן באנרגיות חדשות ובתחושה של  יניםאותן להתחדשות מתמדת ומטע

  .מימוש עצמי

 

נמצא , חינוכיים עשויים להוביל לתוצאות חיוביות םמחקרם מראים ששינויי

טכנולוגיים וארגוניים עשויים לתרום רבות לצמיחה , ששינויים חברתיים

מכאן ששינוי בבית . אישית ולהתחדשות מקצועית של מורים ומנהלים

 .הספר עשוי להיות בעל תוצאות חיוביות למורים ולמנהלים

 

ולמורל גבוה  להנעה, ר לשביעות רצוןעשויה להיות מקו" אופק חדש"רפורמת 

להציב , בקרב מורים כיוון שהיא מאפשרת להם לגוון את שיטות ההוראה שלהם

. אתגרים חינוכיים חדשים באמצעות השעות הפרטניות ולהגדיר מחדש את עבודתם

שהמורים הנדרשים לשנות את תפיסת תפקידם ולאמץ משימות חדשות  ייתכן

תחדשות עצמית ומקצועית שיעכב את שחיקתם יחוו תהליך של הבעבודתם 

כדי שזה יתרחש מוטלת . אפשר להם לגייס אנרגיות חדשות לפעולה בעבודהוי

 : על מנהל בית הספר לבצע כמה פעולות

מתוך הכרה שהמורים שונים זה  להקשיב לצרכים ולרצונות של כל מורה ומורה     ·

אופק "העומדים ביסוד מזה בפרשנותם את עבודתם ובתפיסתם את השינויים 

 ".חדש

 בנות קשרים רגשיים עם הצוות ולעודד הקמת קבוצות תמיכה הדדיתל       ·

 .בקרב המורים

לעודד מורים לנצל את שעות השהייה והשעות הפרטניות כדי לפתח לא רק        ·

באמצעות הצבת יעדים חדשים והשתתפות אלא אף את עצמם , את תלמידיהם

 ". אופק חדש"ועי המאורגנים במסגרת בתהליכי פיתוח מקצ

להתאים את החזון הבית ספרי לשעות פרטניות ולהארכת יום העבודה           ·

מתוך הדגשת חשיבות השעות שהמורה נמצא בהן וניצולן לשיפור , של המורה

 . ערכי בבית הספר-הישגי תלמידיו ולחיזוק החינוך החברתי
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לשנות את תפיסת תפקידם המורים ים נדרש, בעת יישומו של שינויש ייתכן

יחוו תהליך של התחדשות לצורך כך , ולאמץ משימות חדשות בעבודתם

עצמית ומקצועית שיעכב את שחיקתם ויאפשר להם לגייס אנרגיות חדשות 

כדי שזה יתרחש מוטלת על מנהל בית הספר לבצע כמה . לפעולה בעבודה

בנות קשרים ל, ומורה להקשיב לצרכים ולרצונות של כל מורה : פעולות

להתאים את  וגם רגשיים עם הצוות ולעודד הקמת קבוצות תמיכה הדדית

 .החזון הבית ספרי לשעות פרטניות ולהארכת יום העבודה של המורה

 

הרפורמה , "אופק חדש"למרות הביקורת הנשמעת מפעם לפעם כלפי  ,לסיכום

י ההוראה בתהליכ -בבסיס העשייה הבית ספרית, וטוב שכך, הזו נגעה

והציעה דגם חלופי הקיים שנים רבות במערת  -והלמידה בבית הספר

תיאלץ להתמודד עם מכשולים " אופק חדש"גם , כמו כל רפורמה .החינוך

אותה ספרות גם מצאה שתגובותיהם . ומחסומים רבים שהספרות המחקרית זיהתה

נכון של תכנון . של מורים כליי הטמעת רפורמה בבית ספרם לא בהכרח שלילית

בבתי ספר יוביל מורים רבים להגיב לעקרונות הרפורמה " אופק חדש"הטמעת 

 . בצורה חיובית וברצון להשתתף ביישומה

 

 : מקור הנתונים

הד  .מהתנגדות להשתתפות  "אופק חדש"מורים ומנהלים ב . יזהר אופלטקה
 .28-30ע "ע ה"כרך פ,  03' ליון מסיג . 2010דצמבר , החינוך

Available at: http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3626 

 

 

 

 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3626


 

 
81 

 

 פינלנד     - ?   האמנם, בית הספר העתידי של פינלנד  

 

 

מתייחס  טרי פרידמן. "האיכותי שלה ור מעניין של אריאלה לונברג בבלוגסיק

ושואל כמה שאלות לגבי ") ס העתיד של פינלנד"ביה"ששמו (או המוטמע כאן ילויד

של החינוך " עתידנותו"פרידמן מטיל ספק ב. דים בכיתהשילוב של מחשבים ניי

  :המוצג בסרטון החביב שלמעלה וכותב

בהבנה של מה , בדיון, בשאילת השאלות ,וכיתת העתיד מתחילה עכשי"

שמצליח ומה שלא ובחזון הנוגע לשאלה כיצד יכולים הדברים להיות 

בצע ס ל"תוך מחויבות למסע הזה ואסטרטגיה שמאפשרת לביה -אחרים

 ."אותו

נראה כי הסרטון מבטא דוגמא לניצול הטכנולוגיה הניידת ככזו , למרות זאת

 ."והמאפשר דיון אודות תהליכי הלמידה ושיטות ההוראה שבשימוש בטכנולוגיה

 

  :מקור הנתונים 

  

 . 2010נובמבר  ?האמנם, בית הספר העתידי של פינלנד. ה לונברגאריאל

Available at: http://lariell.blogspot.com/2010/11/blog-post.html 

See also: 
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3420&referer=useJsHistoryBack 
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http://lariell.blogspot.com/2010/11/blog-post.html
http://www.ictineducation.org/home-page/2010/11/7/finnish-school-of-the-future.html
http://lariell.blogspot.com/2010/11/blog-post.html
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צוות חשיבה בריטי על בתי הספר המצליחים  מה מצא

  בריטניה         -      ?בבריטניה ועל התרבות הארגונית

 

 

 

 

בתי הספר המצליחים בבריטניה הם אלו שנוטים לפעול באופן עצמאי ולהתעלם 

י "חדש שפורסם לאחרונה ע ח "כך מגלה דו, מהעצות של משרד החינוך הבריטי

 . חשיבה בריטיצוות 

" תרבות פתוחה"בתי הספר הטובים יותר בבריטניה הם אלו אשר יש להם 

צוות החשיבה מצא כי  .של ביקורת עמיתים ולא בהכרח ביקורת מפקחים

מאפשרים לרכזי " תרבות ארגונית פתוחה"בתי הספר הטובים בעלי 

המקצוע ורכזי השכבה חופש פעולה מלא באופן שהם יכולים לערוך 

 .ס"ים לא פורמאליים בקרב כיתות עמיתיהם בביהביקור

 

המורים הכושלים במלאכת ההוראה לא עומדים בבתי ספר אלו בביקורת 

ס בסוף השנה ובמקומם "הזו של עמיתיהם להוראה ונוטים לעזוב את ביה

  .מגיעים מורים איכותיים יותר

 המורים היעילים ביותר הם אלו שנוטים להתייעץ עם עמיתיהם ונוטים

בבתי ספר אלו מתחולל . לשמוע לעצות של עמיתיהם ולניסיונם הפדגוגי

תהליך טבעי של חילופי ידע פדגוגיים בין מורים עמיתים בברכת ההנהלה 

 .ובעידודה

מצא צוות החשיבה הבריטי כי הניסיונות של משרד החינוך הבריטי לקדם , לכן  

רוקרטים מופעלים את איכות המורים בשיטות הבקרה הכמותית והנהלים הביו

 . לריק
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איכות המורים עשויה להשתפר רק כאשר יצומצמו , לדעת צוות החשיבה

ההגבלות הביורוקרטיות הרבות המוטלות על בתי הספר בבריטניה וכאשר 

הכיוון הרצוי . יינתן לבתי הספר חופש פעולה ואוטונומיה פדגוגית מלאה

, דדת למידה ארגוניתס המעו"הוא חופש פעולה לתרבות ארגונית של ביה

  .ולמידת עמיתים

 

לא מדובר בסיסמאות חינוכיות שחוזרות על עצמם אלא במציאות שבה התרבות 

והשותפות  הבית ספרית מושפעת בראש ובראשונה מאיכות המורים העמיתים 

 . הפדגוגית ביניהם ולא מבקרה חיצונית

ינו מספר התלמידים בכיתה א ח של צוות החשיבה כי"עוד נמצא בדו

 . המשפיע על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות ובבחינות הרשמיותמשתנה 

 :  1מקור 

Leave teacher quality to schools says tank-think 

 :  2מקור 

Schools that go it alone do best – report 

  מקור 3 : 

Schools ‘should be responsible for their own teaching standards’ 

  

 
 

 
  

 

 

 

 

http://www.mikebakereducation.co.uk/blog/310/leave-teacher-quality-to-schools-says-think-tank
http://www.guardian.co.uk/education/2010/nov/08/schools-go-it-alone-best
http://www.publicfinance.co.uk/news/2010/11/schools-should-be-responsible-for-their-own-teaching-standards/
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 בריטניה                   -     (ח"דו) כל מורה הוא חשוב  

 

הצהיר שר  2010ביולי . בשיפור איכות ההוראהממשלת בריטניה מעוניינת 

ר בחינוך הוא שהדבר היחיד והחשוב ביות, מייקל גוב, החינוך הבריטי

השיפור באיכות חוויית החינוך לכל ילד ואת זה ניתן להשיג 

אין דרך אחרת לשפר  .באמצעות השקעה בהוראה איכותית וגבוהה

ולהכניס אל המסלול הנכון את החינוך מלבד לעצב את המורים הטובים 

כל השאר . שיהיו חדורי מוטיבציה גבוהה ובעלי כשרון רב, והמיומנים ביותר

, וזו ההתמקדות המוחלטת .להיות מונע ונובע מתוך ההנחה הזוצריך 

כי כל מורה הוא בעל ערך אקדמי שציין ח "שהובעה במסגרת דו

 : כדלקמן, ח עוסק גם במנהלי בתי הספר"הדו .וחשוב

 

 קשירת ידיהם של מנהלי בתי ספר

בתי ספר הם גם כפופים להגבלות משפטיות ביחס ליכולת מנהלי 

קוח שלהם על מורים כחלק מהביצוע הניהולי הפורמלי ההתבוננות והפי

למטרת מעגל הביצוע הניהולי מוגבל  הכיתתי-היומיהפיקוח  .שלהם

שעות המותרות במהלך שנה  3להתבוננות האורכת כשעה ועד מקסימום 

 . שלמה

ברור שבתי הספר הטובים ביותר אינם נפגעים כתוצאה לכן זה 

היומי בבתי  את הפיקוח וצלחמהגבלות כאלו והם משלבים באופן מ

ם מהווים חסם בלתי נחוץ בתרבות של ה, אך יחד עם זאת, הספר

 .  יותתפתיחות ואחריו
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 מנהלים המוכשרים ומאומנים להוביל

 

מנהלים חדשים מעניקה התמקדות מצומצמת בסוגיות להניתנת ההכשרה 

מקצועית -ההכשרה הלאומית .או פיתוח מקצועי מתמשךניהול ביצועי 

הפכה להיות בגדר  2009והחל משנת  1997מנהלים הוצגה כבר בשנת ל

 . לכל המנהלים המתחיליםחובה 

 

 : ניהולית מנהיגותנקודות מפתח למורים שמכוונים את עצמם ל 6

 עיצוב העתיד; 

 הובלת הלימוד וההוראה; 

 פיתוח עבודה עצמית ועבודה עם עמיתים; 

 ניהול ארגוני; 

 הגנה על האחריותיות; 

 שרי קהילהחיזוק ק. 

הרי , פי התכנית הלאומית להכשרה כזו-מנהל עלפרח אם מועמד מצליח להפוך ל

 .חודשים 12-ל 4שהוא עובר לשלב הפיתוח המקצועי שאורך בין 

הוא יכול , לאחר שהוא עובר הערכה לחזקותיו ותחומי פיתוח בשלב הראשון

 .להחליט בעצמו לגבי המסלול האישי שלו

עומדת המחשבה שהחניך יתמקד , האישי מאחורי הרעיון שבמסלול

 .בחולשותיו אשר זוהו בשלבי ההערכה הראשוניים ואובחנו ברמה היקפית

וגם  יםטוב יםלהיות מנהל יכולותיהם מנהלים דיווחו כי מודדים את, מכל מקום

כמו גם סוגיות כלכליות ומשפטיות שונות באמצעות , לנהל יחסי אנוש טובים

שבהם עושים שימוש כדי לקבוע האם  ,י ההערכהקריטריונרפורמה מדידה ו

וכשירים לתחומים כאלו ולא חסרים במיומנויות  החניכים כבר מתאימים

 . האקטואליות הנדרשות כדי להיות מנהל מודרני

 :שכך , יות של בתי הספרתהמשימה הינה לחזק את האחריו
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הול כל המנהלים לחזק את יכולות הנייחתרו , ככל שמתקדמים עם הזמן

ביצועים והישגים בזמן ימגרו שלהם כדי לשפר את אותם מורים טובים ובו 

 . כושלים

 

מנסה לעורר השראה , (NPQH) ח לגבי המנהלים"שמוצעת בדוהתכנית 

 6-בקרב מנהלים להפגין מנהיגות אסטרטגית ופיתוח ביחס לכל אחד מ

נעשתה בקליטה האחרונה ש. שצוינו לעילבמנהיגות ניהולית נקודות המפתח 

המועמדים כשלו להראות את הישגיהם בכל מה שקשור , ביחס לנקודות אלה

שאם ישנו המשמעות הנובעת מכך הינה  .לניהול ארגוני ואבטחת אחריויות

הוא כבר אוחז בידיו מיומנויות , מנהל בעל השראה שמתקבל לתכנית הזו

בלתי הולם דיווחו מנהלים כי תהליך הערכה כזה , מכל מקום. ניהוליות מספקות

הידע שלהם והניסיון המצטבר , שכן אינו אומד נכונה ומציאותית את מיומנויותיהם

 . הספר שלהם בניהול בית

 

 כישלון בהעברה או הפצת הידע

 )NPQH(תכנית ארגנו מחדש את , בעיקר על עודף ביורוקרטי, לאחר תלונות רבות

התכנית וח כי מנהל אחד שהשלים את התכנית בשלב מוקדם דיו. 2008בשנת 

הכשרה שימושית ביותר לפעילות רשתית ושיתוף ברעיונות אך לא מציעה מספיק 

וחסרה במיקודים הכרחיים ביחס לאתגרים הניצבים היום  הכנה מתאימה למנהליםו

 ראיונות שנעשו בקרב מנהלים ביחס לתכנית זו . בפני המנהיגות הבית ספרית

 : מצאו כי התכנית

 ד על משאבי אנוש או פיתוח מקצועילא מעניקה מספיק מיקו; 

  מעניקה הכשרה כללית במקום הכשרה הממוקדת בעיסוק המציאותי

 ;של מנהיגות בית ספרית

  בהקשר של בית הספר ובקרבתואינה מתמקדת. 
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ונציגי איגודי המנהלים עימם שוחחו לגבי השיפורים בתכנית ובהכשרה  מנהלים

נציגים אחרים ". ליצני"כמעט " רובוטי"תיארו את הניסיון לשיפור כמשהו , דרכה

טענו שישנם פערים בהכשרה ושני מנהלים הדגישו במיוחד את הצורך בגישה יותר 

 . הקשרית למנהיגות

מנהלים אחרים הדגישו את הנחיצות והתועלת הטמונות באופן שיאפשרו  

לפרחי מנהלים להתבונן ולהתרשם ממנהלים מצטיינים ויוצאי דופן דווקא 

 . מה שנקרא ללמוד מהמיטב שבמנהלים, תהליך ההכשרה שלהםבמהלך 

ואין לוותר  והוא משהו שיתרום להם הכי הרבה, זה מבחינתם משהו שהוא הכרחי

 . עליו

 

 נתיב העשייה

בתי הספר , הביורוקרטיה האופפת את המאמצים להעלאת איכות המוריםעל אף 

קצועי מתמשך פיתח מ. הטובים ביותר שמים דגש רב על טיפוח המורים

(CPD )הוראת עמיתים מובנית . ניהול משולבים בתרבות הבית הספריתו

האופנים המורים מפוקחים באופן קבוע על ידי עמיתיהם ודרכי ; ושגרתית

 . עובר תהליך שיתופי באופן שגרתי(  Best Practice)המיטביים שלהם 

 

ים נקראים להיות כימות והמור-הניהול הביצועי מבוסס על מטרות ברורות וברות

 . אחראים לביצועיהם ולקבל את מלוא התמיכה כדי שילכו וישתפרו כל הזמן

מתעסקים עם אלו שביצועיהם פחות טובים גם המנהלים המצטיינים 

מנהלים  הם, בנוסף. כדי לקדמםבהם ותמיכה  םשיפור, םושוקדים על עידוד

עד מובילים על אף כל ניסיון ואת אלה את אלו שאינם מסוגלים להשתפר 

 .תלי בית ספרם ואף מתוך מקצוע ההוראהוהוצאתם מכ

  

מנהלים טובים מנתבים , בעוד שתהליכי מסוגלות ויכולות נראים כמורכבים למדיי

  .בבהירות ובעקביות, דרכם בתקופות זמן רגישות
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הרי שהמנהלים , על אף שארגוני המורים מנסים להוציא את המיטב מצוותיהם

דים באופן מוצלח ביחד עם הארגונים ונציגיהם כדי לנהל את הטובים ביותר עוב

 .  אותם צוותים שבהחלט נצפים למסוגלות יתר מעבר להוראה

 

 : היעדים של המנהלים הינם  

  הטובים ביותר חותרים לפיתוח מורים טובים ומוודאים שאלו שאינם

הפכו תאמצו ויי – מסוגלים להגיע לביצועים ולהתפתחות טובים

 ;את המערכת יעזבופשוט יותר או ש לטובים

 ההצלחה שלהם במתודולוגית המורים מצופים לחלוק ולשתף (BEST 

PRACTICE)  לחתור לשיפור ולצפות שההתנהלות הכיתתית שלהם

  . תהיה פתוחה לביקורת בונה

 
 

 עיצוב התרבות הבית ספרית
 

אוטונומיה מקצועית הינה בעלת כוח עוצמתי בדיוק כפי שהיא נתפסת 

היא  הרי שברבים מבתי הספר, בעוד שיש לכך יתרונות .רפואה או במשפטיםב

תמיכה או , לרוב אין תרבות של אחריותיות; מקדמת תרבות סגורה ובלעדית

אני עושה : "תרבות ההוראה היא לרוב, ארגוניםלפי נציגי . פתיחות הדדית כלשהי

בדיוק , שתנותאך זה חייב לה". אל תפריעו או תתערבו בעבודתי, את עבודתי

המורים חייבים להיות מנוהלים במטרה שישיגו את , כמו בכל מקצוע אחר

 . הביצועים והתפקודי הטובים ביותר

 

המלווה במנהיגות , בתי הספר המוצלחים ביותר מחזיקים בתרבות פתוחה

תפיסתם , והחשוב ביותר. בכירה שתמיד מעורה בכל הנעשה בכיתות

כזו היא בגדר תמיכה וסיוע ולא בגדר  ותחושתם של המורים שהתנהלות

הם חייבים להבין שזהו מרכיב חיוני לפיתוח מקצועי , התערבות בעבודתם

בתי הספר המוצלחים ביותר מטפחים ציפייה ותרבות של שיפור . מתמשך

 .תמידי
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מספר מנהלים הדגישו כי אין צורך בפעולות נרחבות לשינוי או הטמעת תהליכים 

  .לות ויכולותנרחבים בנוגע למסוג

 

, ברגע שהוחלט ומוסבר לסגל המקצועי שהתרבות הבית ספרית השתנתה

משתפרים , עד מהרה אלו שמוגדרים מתחת לסף הביצועים והשיפורים

 . במהירות בעצמם או שהם פשוט אינם עומדים בכך ועוזבים

. 

 

 

בתי הספר הטובים ביותר עושים שימוש בצוות המצטיין שלהם כדי לסייע 

דרך תהליך רשמי או בלתי רשמי  זה יכול להתרחש. רים להשתפראחל

המאפשר לצוות לחלוק ולהיות עד למתודולוגית ההצלחה וגם להערכת 

כפי שניסח זאת אחד המנהלים שנשאלו . הביצועים בעצמם כנגד עמיתיהם

זה הכל קשור ללמידה של מורים האחד מהשני במה שהדברים  –על כך 

 .פן בהוראה עצמהטובים ואפילו יוצאי דו

 

 

הספר  פיתוח מקצועי טוב בבתי ח לגבי"משרד החינוך הבריטי ציין במסגרת הדו

 : שבהם חלק מהמנהלים ידעו כי

 

אחד מהמקורות הטובים ביותר לפיתוח מקצועי היה בעצם המומחיות של 

 . הצוותים שלהם בבית הספר

 

בחבילת  ח ממשיך ומסמן דוגמאות של בתי ספר אשר עושים שימוש"הדו

ובונים קטלוג של מתודולוגיה טובה ההקלטות שלהם למערכי שיעורים בוידיאו 

 . לשימוש בהכשרות
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מעודדות את  ,ברחבי העולם וידועות מערכות חינוך שביצועיהן מרשימות

 . מיועד לכךהמוריהן ללמוד מעמיתיהם ולנהל זמן מיוחד 

לימוד או  Kenkyuu jugyouההתנהלות הזו מוכרת וידועה בשם  -ביפן 

  .שיעור

אחד בכל שבוע לתכנון  םהמורים מקדישים לכך אחר צהריי –בפינלנד 

 . משותף ולפיתוח תכנית הלימודים

 . פיתחו גישה דומה –ב "ארה, בבוסטון

 

 . על מערכי שיעור הם נקודת מפתח חשובהתצפיות 

ל תצפיות אבל עליו לכלו, תהליך התצפיות יכול להיות רשמי או בלתי רשמי

של כל מורה ושיעוריו וכל מורה לכשעצמו מתצפת על עמיתיו בשיעוריהם 

 . ובנוסף הם מעבירים משובים אחד לשני

 

לם רוב בתי אותצפיות שיעורים הם חלק מרכזי מפיתוח מקצועי מתמשך 

 . רואים בכך ככלי קונסטרוקטיבי שיכול לשמש את כל צוות ההוראה הספר אינם

 

 

צריכים לשנות את ההבנה לגבי האפקטיביות של פיתוח מקצועי רבים מבתי הספר 

כמו ללכת הפיתוח המקצועי קל ופשוט עדיין גוברת ההנחה השכיחה כי . מתמשך

 .הוא שונה ומובדל באמתשיותר מאשר משהו בתיבת סימון  √לקורס או לסמן 

 

  .פיתוח מקצועי מתמשך אפקטיבי חייב להיות שיתופי ואינטראקטיבי

 

זה , זהו תהליך חזרה והכי חשוב, להיות ממוקדים בחוזקהת שיעורים צריכים תצפיו

 .רעיון מחשבתי שיכול לסייע לשפר את הביצועים של המורים בכיתה
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 ללמוד מהטובים ביותר

 

המורים הטובים והיעילים ביותר הם אלו שיודעים להפיק תועלת 

לוגית ההצלחות מרעיונותיהם של עמיתיהם ומניסיונם ומשתפים במתודו

 . שניהם בתוך כותלי בית הספר ואף מחוצה לו, שלהם

 

חלק נורמלי מחיי " חשיבה שיתופית"בתי הספר הטובים ביותר רואים ב

, לימודהבעוד שהם משתפים וחולקים בחומרי , היום היום של מוריהם

אסטרטגיות למשמעת ולטיפול בהתנהגויות בלתי בתכנון מערכי שיעור וב

 . הולמות

 

אישרה את , ורים והמרצים בבריטניהמהמזכירה הכללית של ארגון ה, מארי בוסטד

שהרבה מהפיתוח המקצועי המתמשך יכול להיעשות בתוך ובין בתי ההשקפה 

הספר וכי יש המון בנוגע למקצוע ההוראה כדי ללמוד מקהילות מצליחות 

 . המיישמות את מתודולוגית ההצלחה

 

 

 

 : מקור הנתונים

Bassett.D, Haldenby A, Trewhitt. K. Every teacher matters. November 

2010. Available at: 
http://www.reform.co.uk/LinkClick.aspx?fileticket=FURphHyveoQ%3D&ta
bid=118 

 

 

 

 

 

http://www.reform.co.uk/LinkClick.aspx?fileticket=FURphHyveoQ%3D&tabid=118
http://www.reform.co.uk/LinkClick.aspx?fileticket=FURphHyveoQ%3D&tabid=118
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ספרית אינטגרטיבית ספרית אינטגרטיבית --ידה ביתידה ביתלמלמ

  הספרהספר--בהקשר הייחודי של ביתבהקשר הייחודי של בית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
93 

 

 

 

 

 

המחקר הנוכחי הוא מחקר ראשוני שמטרתו לאתר ולזהות את המנגנונים 

ולבחון , ת ספר יסודי אחדשבאמצעותם מתבצעת הלמידה הארגונית בבי

הארגונית -את הקשר של מנגנונים אלה לחזון ולתרבות החינוכית

 .המאפיינים אותו כארגון לומד

 

מה מאפיין את החזון החינוכי של חברי , האחת היא: המחקר בודק ארבע שאלות

מה הם מאפייניה של תרבות הלמידה הארגונית , השנייה היא? הצוות בבית הספר

השאלה השלישית מתייחסת למבנים ולמנגנונים ? ת הספרהקיימת בבי

השאלה הרביעית מבקשת  ;שבאמצעותם מתבצעת הלמידה הארגונית בבית הספר

 .לבחון את יחסי הגומלין בין החזון החינוכי לבין הלמידה הארגונית

  1קישור 

 2 קישור

 קישור -ר חנה קורלנד "ד 

 

 : מקור הנתונים

".  למידה ארגונית כמנוף למימוש חזון חינוכי",  רוביץלז-רחל הרץ, חנה קורלנד

  .ת"מכון מופ,  2010, 41. כתב העת דפים

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3055Available at:  

 

 

 

ישראל    -      למידה ארגונית כמנוף למימוש חזון חינוכי  
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http://www.mofet.macam.ac.il/svivot/sites/article/structure/part6/dapim41_9-nispach.pdf
http://www.avneyrosha.org.il/Resources/VisionAndChange/Pages/89.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/Resources/VisionAndChange/Pages/89.aspx
http://www.oranim.ac.il/personal/hanna_k/default.aspx
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3055
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-  יות לומדותובניות קהילות מקצועקואופטציה 

 ב"ארה, שיקגו                                                                       

 

 Community based -בשיקגו פועלת גישה מעניינת גם בתחום  ה

School  

 

היא מינוי של מנהיגים או נציגים המפריעים או עשויים להפריע  קואופטציה

להם להשפיע על הארגון  מאפשריםכשהם פועלים מחוצה לו  -מסוים  ארגוןל

, הארגון מציע לאדם מחוץ להצטרף ולקבל תפקיד רשמי בארגון. מבפנים

ולא , חלק מהמנגנון בתור, זאת על מנת שהאדם יהפוך לאוהד הארגון

 .יפריע לתפקודו כאשר הוא נמצא מחוץ לו

רפורמות בבתי הספר בשיקגו הופכות להיות חלק ממה שמכנים , מתוך כך

" קניבליזם"שבעצם מגלמת סוג של , Ownership Society" חברת בעלות"

 החל ממערכת החינוך, ביחס לכל דבר( להשתמש בחלקים של משהו אחר)

, ניהול משאבים, משפט פלילי, לתנאי פרישה מהעבודה, ותלמערכת הבריאועד 

כל תחום שבאופן מסורתי היה חלק ממערך . בטיחות הציבור וזכויות מים, בחירות

אדמיניסטרטיבי ציבורי ושכיח כעת הוא נתון למחטפים וזה כול גם את מערכת 

טיקה מוביל של הפולי 1חברת הבעלות היתה עיקרון.  ללא יוצא מן הכלל, החינוך

החלל הציבורי מחולק למעין , משכך .לעתיד[ או הכלכלה הפוליטית]הכלכלית 

 . סקטורים העומדים למכירה או העומדים להיות מוצעים לניהול פרטי

                                            
הרעיון נובע מן העובדה שהחשיבה הבסיסית הכלכלית רואה קשיים מרובים להמשיך בתמיכה הרחבה  1

רווחה ופנסיה לשכבה מאד גדולה בציבור ורואה בתמיכות , והעמוקה של תקציבי הממשלה בנושאי בריאות
הקבוע לרמת מיסוי גבוהה  דיבידואל כגורם שלילי במוטיבציה לעבודה ולפיתוח לצד הצורךנהממשלה לאי

 .הפוגמת בהתפתחות הכלכלית

 

ת
בי

ה 
ד

מי
ל

ת
בי

ה 
ד

מי
ל

--
ר 

ש
ק

ה
ב

ת 
בי

טי
ר

ג
ט

אינ
ת 

רי
פ

ס
ר 

ש
ק

ה
ב

ת 
בי

טי
ר

ג
ט

אינ
ת 

רי
פ

ס

ר
פ

ס
ה

ת 
בי

ל 
ש

די 
חו

היי
ר

פ
ס

ה
ת 

בי
ל 

ש
די 

חו
היי

 

bword://!!PUH7E05KST,%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F/


 

 
95 

לאו דווקא יספקו את המענה הטוב ביותר ובעודם באותה מידה בתי ספר קטנים 

 לתרץ אי הגינות שפתם עשויה להיות מעוותת על מנת , יוצרים אפשרויות נהדרות

 

חברת "של בית ספר הבנוי על עקרונות  תחייתו". חברת הבעלות"לקדם את 

קרב מזוכים ומנצחים  קהלי ותוך יצירתם של, בודדים ברור אל תוך ייחוס" הבעלות

 . לעולם לא יוכל לקיים את עצמו –התלמידים ובסביבתם 

  תוך , י וקהילתינבנות על בסיס שוויונהבתי ספר קטנים וכיתות , מצד שני  

  תוך מלוא ההשתתפות , ניאלצד הזכות לטיפול הומ, שיתוף פעולה וידע

 .בקרבה הם פועלים קהילהאת העשויים לשגשג ולטפח  - ותוך נגישות

 

 

 אופנים נוספים ללמידה בית ספרית אינטגרטיבית בשיקגו

 

 – פעילות לאחר שעות הלימודים בבית הספר

מטרתה ת לאחר שעות הלימודים והמשימה נוגעת לפעילות בית ספרי

תרבות , חינוך, להשתתף בפעילויות ספורט העירוני לספק הזדמנויות לנוער

להטמיע תחושות של ביטחון והערכה עצמית גבוהה ; ותכניות להעשרה קהילתית

לעודד להסכים , סמים ואלימות, ולסייע בהתנגדות להתדרדרות לכנופיות רחוב

 .למידה ולחיים עצמם, לתקווה

 

 - המרכז לשיתוף פעולה חינוכי

Center for Collaborative Education (http://www.ccebos.org) 

הוא לשפר את הלמידה של  CCEשיתוף פעולה חינוכי להמשימה של המרכז 

רפורמות  מן שלקידו באמצעותהתלמידים בבתי הספר הציבוריים ובמחוזות 

מרכז מבקש להשפיע . מערכתי-וכיות הממוקדות בבית הספר ובשינוי רבחינ

http://www.ccebos.org/
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בתי  על התפיסה והחזון הציבורי לגבי חינוך וכיצד לתמוך טוב יותר בשינוי המטפח

מטרתו של המרכז לשיתוף פעולה חינוכי הוא להוות . ספר דמוקרטיים והוגנים

 .  מקור וזרז ליצירת בתי ספר גמישים ואוטונומיים

 

   - יציה לבתי ספר קהילתייםהקואל

Coalition for Community Schools (www.communityschools.org) 

מקומיים , לבתי ספר קהילתיים מביאה עימה ארגונים לאומיים הקואליציה

ות ליצירה ומדינתיים המייצגים אינדיבידואלים וקבוצות המקושרות ומחויב

 . ולתמיכה בבתי ספר קהילתיים

, שלרובם ישנה נגישות דרך האינטרנט, הקואליציה מציעה מגוון כלים ופרסומים

 .  והעוסקים בפיתוח וביישומם של בתי ספר קהילתיים

 

 ( COMMUNITIES IN SCHOOLS –CIS)קהילות בבתי הספר 

Communities in Schools (www.cisnet.org)  

קהילה והמסייע לתלמידים להצליח -מבוססשהוא  שיקגוהארגון  המוביל ב

 . בבית הספר ולהכינם לחיים

בתי ספר ומנהיגי הקהילות ליצירת מערכת , ומשפחותיהם CISהשותפים של 

 . תמיכה עבור התלמידים

, מנהלים, םכולם ביחד עובדים בשיתוף פעולה עם בתי הספר הציבוריי

 .   מורים ומנהלנים, מפקחים

 

 

http://www.communityschools.org/
http://www.cisnet.org/
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Foundations Inc 

Foundations Inc. (www.foundationsinc.org) 

-מממן את מרכז הסיוע הטכני לפני ואחרי תכניות העשרה ביתהארגון הזה 

מבוסס למידה בית הוכן לכונן תהמסייעים לבודדים וגם לארגונים , ספריות

 . תכניות העשרה לתלמידים החינוך הציבוריקיומן של לאחר  ספרית

, משאבי כוח אדם, שירותים אדמיניסטרטיביים: הנושאים בלמידה כוללים בין היתר

 . אחריויות ופיתוח קהילתי, פיתוח מקצועי ופיתוח תכניות לימוד

 : מקור הנתונים

Available at: http://edjustice.blogspot.com/2006/04/chicagos-renaissance-2010-

and.html 

Available at: 

http://www.asaschicago.org/site/c.kkIUL8MRJvE/b.4051755/k.EE85/Resources.ht

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foundationsinc.org/
http://edjustice.blogspot.com/2006/04/chicagos-renaissance-2010-and.html
http://edjustice.blogspot.com/2006/04/chicagos-renaissance-2010-and.html
http://www.asaschicago.org/site/c.kkIUL8MRJvE/b.4051755/k.EE85/Resources.htm
http://www.asaschicago.org/site/c.kkIUL8MRJvE/b.4051755/k.EE85/Resources.htm
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 ספרית לקהילה מבוססת למידה בית ספרית-מקהילה בית

 קנדה                       -                             השפעתו של מנהל  

 

יני בצפון קנדה המתבסס בין היתר 'ספר אבוריג מחקר שנעשה בקנדה ביחס לבית

ניקו מורים וחברים ברשויות החינוך המקומי הע, ראיונות שנעשו עם המנהלעל 

אל תוך התהליך שתרם לשינוי בבית הספר החל מבית ספר בקהילה  ותתובנ

 . מסוימת ועד לקהילה מבוססת למידה בית ספרית

המדובר בבחינת השינוי והדחף המניע לשינוי והתהליך המשפיע ביחס 

פישוטו ושינוי צורתו , תפקיד המנהל כמנהיג בייזום השינוי .ספרהלבית 

י בבית הספר נבחן ביחס למעטה התרבות של השינו. נבחן במחקר זה

, הקהילה והחינוך מבוסס המקום אשר קשורים גם למרכיב של בטחון

והמקדמת את ההשתתפות  סביבה מטפחת המשקפת את תרבות הקהילה

המשפחות והקהילה בתהליך קבלת החלטות , התלמידים, של צוותי החינוך

 . בנוגע ללמידה

להפוך מבית ספר קהילתי לקהילה מבוססת  בית הספר המופיע במחקר והמרתו

לגבי  למידה בית ספרית מציגה עדות ברורה לנוכחות מקלה ומקדמת של המנהל

 :הובלה והכנסה של השינוי בהתאם לעקרונות הבאים

 החלטיות עצמית נחושה או אוטונומיה יחסית; 

 מתן תוקף ולגיטימציה לשאיפות תרבותיות וזהות; 

 ת מועדפתהכללה של פדגוגיה תרבותי; 

  תיווך בקשיים סוציו אקונומיים וביתיים דרך הכרה שהשכלה נמצאת

 ;בעדיפות
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  הכללה של תבניות תרבותיות המדגשות את ההשתתפות הקולקטיבית של

 .המשפחה המורחבת יותר מאשר את האדם האינדיבידואלי

במסמך זה הוא המקרה עצמו המתואר בו  תרמשמעותי ביוההדבר 

בנות למנהלים ובתי ספר אחרים החפצים לנוע לעבר והמספק עידוד ותו

 . קהילה תרבותית המבוססת למידה בית ספרית

 

מצוינת גם האפשרות שלא כל בתי הספר מסוגלים לביצוע שינוי במסמך 

חדורי ) ינים או לא'בין אם הם אבוריג( שכן נדרשים לכך אנשים, כאמור

את  תו צריכים להביןהמנהל וצוו. מוטיבציה לבצע את השינוי הנכסף הזה

הם חייבים להפנים שהם חייבים . הכוונה ולדעת כיצד לגרום לכך לקרות

הם צריכים להאמין בצורך להשתנות ואסור להם לפחד משינוי או . להשתנות

הם חייבים לצעוד קדימה אחרת המצב ישאר כמות . לפחד מהשינוי שיתרחש

 . שהוא

 

 :מקור הנתונים

Brian Lewthwaite¹. From School in Community to a Community-Based 
School: The Influence of an Aboriginal Principal on Culture-Based 
School Development.  Canadian Journal of Educational Administration and 
Policy, Issue #64, October 9, 2007. Centre for Research, Youth, Science 
Teaching and Learning, University of Manitoba. 

Available at: 

http://www.umanitoba.ca/publications/cjeap/articles/brian_lewthwaite.html 
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  מנהיגות מבוזרתמנהיגות מבוזרת
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יש להתמקד קודם כל במנהלי בתי מנת לקדם ולטפח מצוינות בית ספרית -על

  .הספר

הן בשיתוף הפעולה והן במסגרת  מעורבות מנהלי בתי הספר חשובה מאוד

בהתחייבותם להוביל את טיפוח ובמיוחד  הבחירה בתלמידים המצטיינים

  .ות כחזון מרכזיהמצוינ

  

 :הם צריכים -כדי להגדיר מנהלים כאלה כמטפחי מצוינות 

 להאמין בחזון וביעדים לטיפוח המצוינות; 

  מקשת רחבה ומגוונת של תחומיםלהיות מסוגלים לגבש צוותי מורים; 

 לבחון את צרכי אוכלוסיית התלמידים המצטיינים; 

  בבתלרתום בעלי עניין וגורמים מרכזיים בקהילה הסו; 

  ליצור מחויבות בקרב כולם להצלחת המשימה העומדת לפניהם. 

 

מנהלי בתי ספר המסוגלים להתחייב לביצוע פעולות מובילות בכפוף  

 : כמו, לאחריותם האישית כערבות להצלחה

מינוי יעיל , הובלת תכניות באופן אישי, נכונות הצהרתית להשתתף בתכניות

בחירת קבוצות , ות בבית הספראחראי לנושא המצוינ/רכזומושכל של 

הקצאת זמן יעיל ואפקטיבי , בהתאם להנחיות המקצועיות תלמידים רלוונטיות

, במסגרת התכניות המערכת הבית ספרית לשיבוץ הנושאים שילמדובמסגרת 

, מינוי מורים המתאימים מבחינה ייעודית להוראה ולהתמחות בתכניות אלו

מצד מורים בנוגע לתכניות ובנוגע יכולת לתבוע דרישות גבוהות ומוכחות 

 . בסיס קבוע-למחויבות להשתלם בתחום תוך כדי עבודה ועל

 מאפייני המנהלים המטפחים מצוינות בישראל ובעולם
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יש לפתח הכשרה ייעודית למנהלים  ,במקביל לאיתור מנהלים כאלה

 .המוגדרים כמובילי מצוינות בחינוך

כמו מנהיגים המחדירים בבית הספר חוש של דרמה המנהלים האלה הם 

הם ניחנים  .האדם להתעלות מעל לשגרת היום המאפשר לבני, בחיי אנוש

יש להם . בכושר להבחין במשמעות של מה שהקבוצה עושה או מסוגלת לעשות

והיכולת לדחוף , חוש לאפשרויות הדרמטיות הטבועות ברוב המצבים

לפרוץ מתוך המסגרת אל משהו יותר , אנשים קדימה אל מעבר לשגרה

 . חיוני ויותר עז

סוגלים להעביר את חזונם באמצעות מילים או דוגמא המ" מנהיגים סמליים"

קליטה שיש בהם כוח לעורר -הם עושים שימוש בסמלי לשון קלי. אישית

מאמצים אלה יוצרים הזדמנויות לשאר . מקוריות ורעננות, התרגשות

האנשים בבית הספר לחוש את החזון הזה ולאמץ לעצמם תחושה של 

  .תר בבעלות על מפעלות בית הספרולהתנסות בשיתוף מלא יו, תכלית ויעד

 

(Fullan ) מנהלי בתי ספר השותפים לתהליך השינוי צריכים לא רק לדאוג

להתקדמות מהירה של בית ספרם אלא גם להתקדמות של שאר בתי 

מחייבת התקדמות מושהית  מוצלחת ברמה הלאומיתרפורמה חינוכית . הספר

 . בהתקדמות בין בתי ספרפערים ולא 

 

אסור לה לטפח תחרות בין מנהלי בתי ספר כפי שקרה לאומית טובה רפורמה 

אלא להבטיח שיתוף פעולה בין , בבריטניהלא אחת במחוזות החינוך 

 .באותו מחוז מנהלי בתי הספר
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[19971999;  Warren Bennis ]השראה הנו -שחזון רב, מעלה את הטענה

משמעו  ,חזון. קראותם ח המרכיב הראשי של מנהיגות בארגונים המעולים

והוא , הכושר ליצור ולהעביר לאחרים השקפה על מצב העניינים הרצוי

 .נוטע מחויבות פעילה בקרב כל חברי הארגון

אגדות "מגבש ומלמד את , הוא יוצר: עוסק בבניית המורשת, המנהל כמו מנהיג

המונח . שהן אלה המסמנות את ייחודיות בית הספר בתוך תרבות הסביבה, "המקום

פעילות המנהיג הקשורה ". שבט"הקרוב העולה על הדעת בהקשר זה הוא 

, ואלה כוללים מתן ביטוי ליעדי בית הספר ולשליחותו, בכוחות התרבותיים

חיזוק סיפורי , של חברים חדשים אל תוך תרבותו המיוחדת) סוציאליזציה" (חברות"

נהלים הדרך שבה הדברים מת"הסברת , מיתוסים ואמונות, מסורות, העבר

פיתוחה והצגתה של מערכת סמלים שעוצבו והתגבשו במשך , "אצלנו

ומתן פרס למי שמייצגים ומקדמים את התרבות הייחודית של בית , השנים

 . הספר

המורים ואחרים , מקשרת את התלמידים, עוצמתה של מנהיגות תרבותית כזו

 ,עד כדי כבוד וההערצה בעבודת בית הספר ויעדיו, כחבורת מאמינים

בעוד שאלה אינם רחוקים כלל ממערכת אידיאולוגית המוקדשת לשליחות 

 .קודש

 

זוכים להזדמנויות והמקשרת הזאת  כל מי שנעשים חברים בתרבות החזקה

עבודתם וחייהם מתמלאים . ליהנות מתחושה של חשיבות ומשמעות אישית

זוהי הרגשה : וכן בתודעת זהות מורחבת, עתירת משמעות, חיוניות חדשה

מוטיבציה כל אלה הנן נסיבות המעוררות  .של השתייכות למשהו מיוחד במינו

 .גבוהה
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 : מקור הנתונים

 –חירות תוך קביעת גבולות . מנהיגות ומצוינות בבית הספר .יובני'תומס סרג
 .זה מה שדרוש לבתי ספר מעולים

Available at: 

http://mofetnet.macam.ac.il/FileFetcher.aspx?id=2879&imageType=courseFile 

 

 מצטיינים ומצוינות תלמידים לטיפוח תכנית
 

Available at: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A6ECB81E-5F0D-4CED-
8A88-55C088624B5A/111430/resource_1445468166.pdf 
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עקרונות שבהם  12מכל רחבי המדינה פרסמו סדרה של מנהלים מובילים 

. ים את רובם של בתי הספר המוצלחיםהם מאמינים כמאפיינים המחולל

ברים בצוות ההיגוי הלאומי של במקביל לכך מומחי בתי הספר והאקדמיה הח

הצהרת עקרונות שמיועדת להידון בצוותי עבודה אזוריים מנהלי בתי הספר פיתחו 

המטרה העיקרית הינה לפתח תובנות ודרכים להפצת . העוסקים בתחום

מנהיגי בתי הספר . ל בתי הספר במדינההעקרונות האלו והשגת יעדים בכ

לגבי העלאת הסטנדרטים  להטתוך עבודה קשה ובעלת , והמורים מחויבים

מנת -להללו פותחו עעקרונות ה 12. והרחבת ההזדמנויות לכל התלמידים

לסייע בזיהוי התחומים אשר בהם בתי הספר זקוקים לתמיכה גדולה יותר 

ת ההיגוי הלאומי של מנהלי בתי צוו. על מנת להפוך לבתי ספר מוצלחים

הספר הוא גוף ייחודי של מנהלים המקשר בין בתי ספר ברחבי המדינה 

המאפשרים את , ישירות עם המנהלים המתקדמים והחדשניים ביותר

 . העברת הידע בתוך מערכת החינוך

לכל חבר בצוות יש אחריות מיוחדת עבור קבוצת מנהלים מובילים המייצגים אזור 

מספקת רשת , בדרך זו. מומחיות מקצועית או נושא ייחודי, ריטניהמסוים בב

למנהלי בתי הספר באשר הם עובדים כדי להשפיע " קול"העבודה הזו 

  : הםהעקרונות . ולעצב את מדיניות החינוך הלאומית

 

 שעשויה לכלול ראשות ביצועית ומודלים של מנהיגות , מנהיגות חזקה

 ;שיתופית

 ולפתח תכנית לימודים  ם היכולת לנהל כספיםע ,כושר החלטיות עצמי

נאותה וחדשנית המתאימה לצרכים הייחודיים של תלמידים בתוך מסגרת 

 ;חזקה של אחריויות

לבתי את המאפיינים הנדרשים  אבחניםמנהלי בתי ספר מ

בריטניה                                      -                         מוצלחים  
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  בעבודה ממוקדת נושא וגישה קפדנית לידע מלווהההוראה מצוינת 

, מחקר: בתחומים כגון מיקוד בפיתוח מיומנויותהנתמכת על ידי 

 ;ועבודת צוותפרויקטים 

 במידע ונתונים כדי להתמקד בשיפור אינדיבידואלי נרחב ימוש ש

למיד המלווה בגישה התרה לאפשר לכל ת, ורחב היקף בבית הספר

זה עוזר לצמצום הפערים בהישגים . להגיע למיצוי הפוטנציאל שלו

 ;ולהרחבת השתרעותם של תלמידים בעלי יכולות גבוהות

 ילות כמרכז למצוינותלעיתים שכיחות פע, מיקוד על חוזקות התמחות 

אמנות , שפות, כימיה, פיזיקה: עבור בתי ספר אחרים במקצועות כגון

 ;וספורט

  בעלי התנהגות ברורה ומדיניות מחויבות חזקה ונענית כלפי תלמידים

 ; משמעתית גבוהה

  יושרה: כגון הכנה למיומנויות החיים –פיתוח ועידוד תכונות אופי ,

ים לתלמידים להצליח בבית הספר המסייע –אמפתיה ומשמעת עצמית 

 ;ובחיים

 תוך שימוש , קשרים וקישורים אפקטיביים עם הבית והורי התלמיד

ומשפחתית ועל  תבמגוון רחב של דרכים לשמור על מחויבות הורי

 ;עדכון שוטף ומתמיד עימם

 תרבות ופעילויות נוספות מחוץ לתכנית , הצעות טובות בספורט

 ;על בסיס רחבכשבתי הספר פעולים  הלימודים

 כדי להעלות  מכללות ואוניברסיטאות, שותפות עם בתי ספר אחרים

 ;ואת השאיפותאת הסטנדרטים 

 המהווה בסיס של , רחבההקהילה העם עסקים ו קשרים חזקים

מנהלי עסקים ותמיכה , הכוללת צוות של יועצי קריירהתמיכה במצוינות 

 ;בפעילות מורחבת

 הנדרשים להכנת קיימא -ונות וברותידע והבנה של ש, אזרחות גלובלית

 . הנוער הצעיר לכלכלה גלובלית
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 :מקור הנתונים

Headteachers identify the characteristics of successful schools. 1 June, 
2010. SSAT Press release. 

Available at: 

https://www.ssatrust.org.uk/media/Pages/statementofprinciples.aspx 
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ומנהיגים ברמות , למידה מתאפיינת בשיתוף-מנהיגות ממוקדת, כאמור

מנהלים ומנהיגים בכירים יוצרים . הביניים הם בעלי תפקיד הולך וגדל

שכן על אף החשיבות של ביזור , ומתחזקים את המנהיגות בכל הרמות

 . למידה-ממוקדת ביזור ופיתוח מנהיגותהחשוב מכל הוא , המנהיגות

 –ספרית בימינו -לכן יש לפיתוח מנהיגות תפקיד חשוב במנהיגות הבית

ספר נהפך למשימה -ככל שניהול ביתאבל  –ולמעשה כך היה תמיד 

כך גדל הצורך לחלוק את המנהיגות עם , אינטנסיבית ומורכבת יותר

 .ועמו גם האחריות לפיתוח מנהיגים נוספים, אחרים

: ל מנהיגות מבוזרת הם אפקטיביים יותר מאחריםדפוסים מסוימים ש

דפוסי מנהיגות מתואמים יותר מזוהים עם תוצאות ארגוניות מועילות 

 .יותר

ספר ושל -מנהיגות מבוזרת משפיעה לטובה על ביצועים של בתי

 ). NCSL 2004, 2004a, 2006( תלמידים

ברי סגל מנהלים וח, כדי ליצור מאגרים של מנהיגים מוכשרים, יתר על כן

מסירת יותר "כלומר ב, אינם מסתפקים בביזור מנהיגותבכירים אחרים 

 מנהיגות מפתחיםהם גם ; "כוח והשפעה לידיהם של בעלי מומחיות

)Elmore 2006, p. 25 .( 

לניהול כישרון ולפיתוח , ביזור מנהיגות קשור לפיתוח מנהיגות, על כן

 . הפרקטיקות הפדגוגיות והכיתתיות של המורים

 מנהיגות מבוזרת
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אותם , כאשר מגדילים את יכולת ההשפעה של בעלי המומחיות, כמו כן

 מומחים חייבים לשאת באחריות לאופן היישום ולהשפעה של כוחם

)PwC, 2007 .( 

מנהיגות מבוזרת אינה מסתכמת בחלוקת המנהיגות עם , מנקודת ראות זו

 –לביזור מנהיגות  הסיבההיא מצריכה גם הבנה מתוחכמת של . אחרים

פיתוח  -ושל המשתמע ממנה ; למידה-מנהיגות ממוקדת, רכלומ

הספר הנושאים באחריותיות כלפי מנהליהם -מנהיגים במסגרת בית

  .הישירים בתחומי האחריות שלהם

 

 : מקור הנתונים

Elmore, R, 2006, Leadership as the practice of improvement, Harvard 
University, paper prepared for the International Conference on Perspectives on 

Leadership for Systemic Improvement. 
 

NCSL, 2004, Learning-centred leadership, Nottingham, NCSL. 
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PwC (PricewaterhouseCoopers), 2007, Independent study into school 

leadership: Main report, London, DfES.  

Available at: 
http://www.cfbt.com/lincolnshire/pdf/latest%20summary%20of%20pcw%20Jan
%2007.pdf 

 

 

http://www.ncsl.org.uk/publications
http://www.ncsl.org.uk/publications
http://www.cfbt.com/lincolnshire/pdf/latest%20summary%20of%20pcw%20Jan%2007.pdf
http://www.cfbt.com/lincolnshire/pdf/latest%20summary%20of%20pcw%20Jan%2007.pdf


 

 
110 

 

ספרית -מקדמות צורות חדשות של מנהיגות ביתמדינות 

 ספרי-מהצלחות בקונטקסט הביתולומדות 

 

ספרית צצות כיום במדינות רבות -צורות חדשות של מנהיגות בית

באשר היא , נוף המנהיגותיהמגמה הזו מהווה שינוי משמעותי ב. בעולם

 .צורתה ומרקמה, את קוויהםמשנה 

שיתוף במשרות או כהונה של יותר בחובן אלה כוללות הצורות מנהיגות 

ות אך ותיק ומוכר דפוס חדש בארצות מסוימ(זמנית -מאדם אחד כמנהל בו

ספר -ובתי, ספר-על העומדים בראש איגוד בתי-מנהלי ,)כגון הולנד, באחרות

הספר -כשבית, או מרובי רשויות המציעים לקהילה מגוון שירותים" רחבים"

משמש מרכז וגופים אחרים משתפים פעולה כדי לספק שירותי בריאות ורווחה 

 .ושירותים חברתיים להורים ולמטפלים

טותה של גישת המנהיגות המבוזרת נוצרו מבנים ארגוניים שטוחים עם התפש

ספר רבים -בתי .וכיום מנהיגות של צוות נפוצה הרבה יותר מבעבר, יותר

ב ובדרום אפריקה מעסיקים ומפתחים כעת "בארה, בבריטניהמאוד 

הנושאים באחריות של מנהיגים בכירים ( SBM)מנהלים עסקיים 

במקרים רבים הם . ציוד וכוח האדםה, המבנים, בתחומי התקציב

ספר שבהם -בבתי. המנהלים הישירים של רבים מחברי הסגל התומך

מספר המבוגרים הכולל גדול בדרך כלל , נעשו שינויים יסודיים בכוח העבודה

הגדלת מספר הסייעים בכיתות היא אחת . באופן ניכר ממספר המורים

 . הדוגמאות לשינויים בכוח העבודה
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מצוותי  חלקהמהווים עסקיים מנהלים מעורבים , ספר מסוימים-בבתי

-הגה הביתפירושה של מעורבות זו היא שההנ. המנהיגות הבכירים

יסיון אינם בעלי נ רובשל, מרקע שונהגם ספרית כוללת עמיתים 

 .בקיאותם בתחומים אחריםמלתרום  יש ביכולתםאך  ,הוראהב

 

 ,רדיקלי בשנים האחרונותתפקיד המנהיגים בבתי הספר השתנה באופן 

כאשר מדינות הסבו את מערכות החינוך שלהן להכנת בוגריהן לתפקוד הולם 

הגירה , כלכלה גלובלית, ומיטבי בעולם המאופיין בשינויים טכנולוגיים מהירים

 .וניידות מוגברים

מהם לעבוד גם מעבר לגבולות  תובעאחד מתפקידיהם החדשים 

וון את יכולותיהם ותרגום הצלחתם להכלומר , של בית ספרם ההצלחה

בנושא בוחן  OECD-ח ה"דו.  להצלחה כוללת של כל המערכת החינוכית

 . בנוגע למנהיגות מערכתית ושיפור בית ספרימה אומרים מומחים 

: ח בדק את הממצאים במדינות כמו"המחקר שקדם לכתיבת הדו

 . פינלנד ובריטניה, בלגיה, אוסטריה, אוסטרליה

כיצד מדינות מעודדות את מנהיגי בתי הספר להפוך  המחקר מראה

וכיצד הם מפתחים ומכשירים  ,בעצם למנהיגי מערכת החינוך כולה

דורות חדשים של מנהיגי בתי ספר כדי שאלו יתרמו למהפך המיועד 

 . שכל בית ספר יהפוך לבית ספר מוצלח ךכ –במערכות החינוך 

 

ודל המנהיגות ממוגדר כהזה ושאושש במחקר  זהו בעצם מודל

שעבודתם אינה מנהיגים מערכתיים הם יחידים וצוותים  .המערכתית

 םתפקיד תיארה את PwC חברת .הספר שלהם בלבד-מוגבלת לתחומי בתי

 : כדלקמן
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כל התפקידים השונים שעשויים להיות מוטלים על מנהלים מחוץ 

כלומר התפקידים התורמים , הספר שבו הם מכהנים-לגבולות בית

אלו . האזורית או הארצית, החינוך המורחבת ברמה המקומיתלמערכת 

 National Leaders of)מנהיגי חינוך ארציים , למשל, יכולים לכלול

Education )מנהלים "ו, הנוטלים על עצמם תפקידי ייעוץ לממשלה

הנותנים מענה לצורכיהם של תלמידים בנסיבות מאתגרות  "וירטואליים

 ).PwC 2007: ix–x & ch. 4( מסוימות

 

 : מקור הנתונים

Pont, B. Nusche, D. & Hopkins, D., 2008, Improving School Leadership 
Volume 2: Case Studies on System Leadership, Paris, OECD. 

Available at: http://www.oecd.org/dataoecd/59/43/41203318.pdf 
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leadership: Main report, London, DfES.  
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%2007.pdf 
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 ,בבית הספר" סיירת הצלחות"מ תיוצאהמנהיגות 

 בתהליך להפצת הידע תמתמקד

 

היא קטגוריה ספציפית של מנהיגים ( NLE" )מנהיגי חינוך ארציים"

 ,2006ספרית בשנת -מערכתיים שהגדיר המכון הארצי למנהיגות בית

 . בתמיכת שרים בממשלה

הן  –שלהם  הספר-אלו מנהלים מכהנים שהשיגו תוצאות מצוינות בבתי

לפי ממצאי ביקורות שנערכו והן לפי תוצאות המבחנים והבחינות 

 . והם מחויבים לשיתוף אחרים בהצלחתם –הארציות 

הספר -וחשוב לציין כי בתי, "מנהיגי חינוך ארציים"מנהלים אלה הוגדרו כ

 ). National Support Schools" (ספר תומכים ברמה ארצית-בתי"שלהם הוגדרו כ

מנצלים את הידע הספר שבראשם הם עומדים -חינוך ארציים אלו ובתי מנהיגי

ואת הבנתם המעמיקה לגבי , והניסיון שצברו בתחום ההוראה והלמידה

כדי לתרום מיכולתם ומכישורי המנהיגות שלהם , ספר כארגונים-בתי

 .ספר מתקשים-לבתי

ספר -יציוּות של בת"מהערכות של תוכנית מנהיגי החינוך הארציים עלה כי 

ספר חלשים יותר עשוי להיות כוח -עם ביצועים גבוהים ומנהיגיהם לבתי

 (. Matthews, 2009:19" )משמעותי וחיובי לשיפור
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ח שפרסם הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח "הכרך השני מתוך שני כרכי הדו

 22-ספרית ב-המחקר שערך על מנהיגות ביתעל אודות ) OECD(כלכלי 

 ). Pont et al, 2008( יגות מערכתיתמדינות מוקדש למנה

מכירים בצורך להגדיר מחדש ולהרחיב את  OECD-הח "מחברי דו

כאחד "ובכך ש, ספר-התפקיד ואת תחומי האחריות של מנהיגי בתי

ספר נדרשים יותר ויותר לעבוד -מנהיגי בית, מתפקידיהם החדשים

 ). :Pont et al, 2008( "ספר אחרים-ספר ומנהיגי בית-בצוותא עם בתי

 :מחקרם בנושא מנהיגות מערכתית הוביל אותם לשלוש מסקנות

 למנהיגות מערכתית המעודדת מנהיגים לעבוד בצוותא ומֵעבר לגבולות בתי-

פיתוח יכולת : בהם, הספר שלהם עשויים להיות יתרונות משמעותיים

עידוד ; במתקנים ובמשאבים, שיתוף אחרים במומחיות; מנהיגות

; שיפור המנהיגות וביזורה באופן נרחב יותר; תחידושים ויצירתיו

 .הספר-שיפור תוצאות בית; תמיכה במיומנויות

 מומחיות וניסיון יוצר הזדמנויות רבות יותר ובנות , שיתוף בכישורים

 . קיימא לשינוי

  מנהיגות מערכתית תיצור הזדמנויות עשירות ובנות קיימא יותר

 יוכלו לתת אי פעם לשינויים מרחיקי לכת מאשר מוסדות בודדים

)Pont, Nusche & Hopkins, 2008: 9- 11 .( 

הספר שבהם הם -אין ספק שמנהיגים מערכתיים משפיעים על בתי

הספר שלהם עצמם ממשיכים -יש גם עדויות לכך שבתי. תומכים

התברר שאין בסיס לחששות שמינוי מנהלים מצליחים לתמוך  .להשתפר

 .הספר שלהם עצמם-יספר אחרים יפגום בביצועי בת-בבתי

 גישת המנהיגות המערכתית מוסיפה להניב פירות ככל שהיא נעשית  

 . נפוצה ובשלה יותר
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ספר אחרים נחשבת כעת לעליית שלב בסולם הקריירה של -תמיכה בבתי

הספר -לאחר שהוכיחו את יכולתם והצלחתם בבית. ספר מצליחים-מנהלי בית

כשמנהיגים איכותיים  –בפעם שלהם וייצרו לעצמם אפשרות להיעדר מפעם 

  –עומדים הכן לתפוס את מקומם ולקחת על עצמם את אחריות המנהיגות 

ספר אחר -הספר ונטילת אחריות לבית-עבודה מעבר לגבולות בית

 –זאת ועוד . נחשבת לאתגר הבא שהם יכולים לקחת על עצמם

זריקת "ההזדמנות להיות מנהיגים מערכתיים מעניקה למנהלים מנוסים 

 . זו אפילו סיבה להמשיך בתפקידם, ועבור כמה מהם, "מרץ

, בפרט ברמת הביניים, ספריים אחרים-יותר ויותר מנהיגים בית, נוסף על כך

. ספר אחרים-מעורבים בעבודתם של מנהיגי החינוך הארציים עם בתי

ההשתתפות בתוכניות אלה והיתרונות הנלווים הולכים וצוברים פופולריות בקרב 

 .בכל הרמות מנהיגים

לפרטים ראו )במדינות רבות מתפתחות כעת גישות חדשות למנהיגות 

OECD: Pont et al, 2008, Vol. 1 & 2) ,מנהיגות , אך לפי כל הסימנים

נראה שצורת מנהיגות זו תיושם  .מערכתית היא הגישה המובילה כיום

 .במערכות חינוך ובמדינות רבות יותר ויותר

 ור המשך של מנהיגים פיתוח מנהיגות והעמדת ד

-כשהמנהיגות מבוזרת יותר ומיושמת ברמות רבות יותר במסגרת בית

ההזדמנויות לפיתוח מנהיגות חייבות להינתן לכל המנהיגים , הספר

 .מאשר בעבר ובאופן שיטתי יותר, בדבר המעורבים

ספר מסוימים -בבתי. זמן רב מדי הושאר נושא פיתוח המנהיגות בידי המקרה

הספר ותוכניות -מנהיגים היטב בזכות שילוב של תמיכה בתוך ביתהוכשרו ה

היה מחסור בתמיכה , לעומתם, ספר אחרים-בבתי. והזדמנויות מחוצה לו

ידוע שפיתוח מנהיגות אפקטיבי מצריך למידה תוך . ובהזדמנויות כאלה

, הצללה, שיבוץ בתפקידים שונים, באמצעות ביצוע משימות(כדי עבודה 

 ידוע ). הדרכה ואימון אישיים, עובדים במחלקה או ארגון אחר הצבה זמנית של
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אבל , הספר-גם שלמידת כישורי מנהיגות נעשית ברובה במסגרת בית

 . אין פירוש הדבר שהיא בהכרח איכותית או מהווה חוויה חיובית

ספריים בכל הרמות יש -כדי לייצר כמות מספקת של מנהיגים בית

  כדי, היגותלתכנן מחדש את דרכי פיתוח המנ

 לספק ליחידים הזדמנויות רבות יותר להנהיג; 

   לייצר מגוון חוויות שירחיבו ויעמיקו את הידע על הקשרים שונים

 ;ועל שיטות הפעולה של מנהיגים מצליחים

 לגבש שפע של שיטות לחיזוק כישורי המנהיגים. 

ליווי למידה של כישורי מנהיגות תוך כדי עבודה נשענת במידה רבה על הדרכה ו

ניהול ביצועים ויצירה מושכלת של רצף משימות והתנסויות , אישיים אפקטיביים

ירחיבו את תחום ההתנסות שלו וימלאו את צרכיו כפי , שיחזקו את כישורי היחיד

חשוב שאלה יהיו הזדמנויות , כאשר יוצרים הזדמנויות הנהגה. שהוגדרו

עמית שהמנהיג חיוני להקדיש זמן לרפלקציה על החוויה עם . למידה

שיוכל להדריכו ולסייע לו לזהות את תוצאות למידתו , המתלמד בוטח בו

כל זאת . ואת הצעדים הבאים שעליו לבצע בתהליך למידת המנהיגות

לתפקידים " תיאבון"כדי לפתח לא רק כישורים והבנה אלא גם ביטחון עצמי ו

 .בכירים ואחריות נוספת

למידה מחוץ . הספר והן מחוצה לו-יש צורך בהזדמנויות למידה הן בבית

 :הספר מעניקה ללומד-למסגרת בית

 הזדמנויות ללמוד עם בעלי תפקידים דומים ומהם 

  הזדמנויות ללמידה חברתית בקבוצות לימוד 

 הזדמנויות ליצירת רשתות עמיתים 

 זמן לרפלקציה 

 דרכי חשיבה חדשות על נושא המנהיגות 

 ן בדרכים שונות את תיאוריות פעולה המאפשרות למשתתפים לבחו

 הפרקטיקה שלהם
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 קריאת תיגר על פרקטיקות ודרכי עבודה קיימות. 

 

יש , כאשר ניגשים לחשוב מחדש על נושא פיתוח המנהיגות ולעצבו מחדש, לכן

וגם ( situated learning)לייחס חשיבות רבה יותר ללמידה ממוצבת 

למידה  הספר לבין-ליצור קשרי גומלין חדשים בין למידה בתוך בית

 :מחוצה לו

  פריצות דרך בהתפתחות אינן נובעות מעשייה לבדה אלא מחשיבה על

 ). Fullan 2007(עשייה 

  מנהיגות צריכה להילמד לא רק באמצעות עשייה אלא גם באמצעות

 ): Mintzberg 2004, p. 200(היכולת לקבל תובנות בזמן העיסוק בה 

  אשר חשיבה במטרה לא פחות מ, עשייה במטרה לחשוב"למידה פירושה

 )ibid p. 10)(NCSL, 2007: 18" (לעשות

הצורך לשפר את תחום פיתוח המנהיגות גדול כעת עד כדי כך שפּולאן 

)(Fullan, 2003:25 טען כי : 

ספר צריך להימדד במספר המנהיגים -רכם של מנהלי ביתע

 . האפקטיביים שהם משאירים אחריהם

 .גותית והעמדת דור חדש של מנהיגיםרעיון זה קשור לרעיון של מורשת מנהי

עוד טיעון לטובת פיתוח המנהיגות הוא האתגר הדמוגרפי העומד בפני מדינות 

ובמערכות רבות מתפנה כמות , יוצא לגמלאות בהדרגה" בייבי בום"דור ה. רבות

, בחלק מהמקרים. חסרת תקדים של משרות שיש למלאן בתוך זמן קצר יחסית

ים למלא את מקום המנהלים הפורשים הם מעטים המורים והמנהיגים הזמינ

שבמערכות אלה יש צורך להאיץ את התקדמותם של כך , מהממוצע

. ספר-יחידים ולעודד מנהיגים צעירים יותר להתמנות למנהלי בתי

מסלול מואץ לבעלי פוטנציאל מנהיגותי משמעו איתור מוקדם של בעלי 

 –בות עבורם להנהיג ויצירת הזדמנויות ר, הדרכתם וחניכתם, כישרון
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כדי להרחיב את היכרותם עם מגוון ֶהקשרים  – הספר שלהם ובאחרים-בבתי

ספר ולהגדיל את מספר המודלים לחיקוי הזמינים להם -וסוגים של בתי

 ).NCSL, 2006a: ראו(כמנהלים 

האיכות ומספר הנושאים המטופלים במסגרת תוכניות , הגדלת ההיקף

-וכניות להכשרת מנהיגים מחוץ לבתיספר והת-פיתוח מנהיגים בבתי

אך לשם כך יש לתמוך . תיתן מענה גם לאתגר הדור החדש, הספר

באמצעות גיבוש פעילויות וחומרי פיתוח מתוכננים היטב  הספר-בבתי

ספר אחרים וסביבות -ובאמצעות שיתוף פעולה כך שהמשתתפים ייחשפו לבתי

 .אחרות וילמדו ממנהיגים מכהנים

 : ספר-יגים וקובעי מדיניות בבתימסקנות לגבי מנה

 ;קשרי הגומלין בין הממצאים .1

 ;ספר בעידן של מנהיגות מבוזרת-ניהול בית .2

 ;צוותים המצטיינים בביצועים גבוהים .3

 ;פיתוח הוראה איכותית .4

 ;פיתוח מנהיגות .5

 ;מנהיגות מערכתית .6

 ;מנהיגות איכותית היא חיונית: מה הלאה .7

 ?לאן ממשיכים מכאן .8

מתקיימים קשרי , סקנות לעילבין המשהוא , לב אליודגש חשוב שיש לשים 

קיימת חפיפה בין , לדוגמה .גומלין שונים וצירופים שונים של קשרים

בדומה לכך  .מנהיגות מבוזרת ופיתוח מנהיגים, למידה-מנהיגות ממוקדת

 .קיימא לבין ביזור והגישות החדשות למנהיגות-יש קשר בין ניהול בר

 מקור הנתונים:

 

Elmore, R, 2006, Leadership as the practice of improvement, Harvard 
University, paper prepared for the International Conference on Perspectives on 
Leadership for Systemic Improvement. 
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  : יסודותיה של מנהיגות מצליחה

צרו משמעות משותפת וציפיות , זהו ונסחו חזון :חזון וקביעת כיווניםיצירת  .1

, טפחו קבלה של יעדי הקבוצה, לרמת ביצועים גבוהה בקרב חברי הקבוצה

 .ותקשרו זה עם זה, עקבו אחר ביצועי הארגון

תמכו ביחידים , ספקו גירויים אינטלקטואליים :הבנה ופיתוח של בני אדם .2

בנו על הידע והכישורים ). באמצעות מתן דוגמהמנהיגות (והיו מודל הולם 

, פתחו. הספר-שהמורים ושאר חברי הצוות צריכים כדי לממש את יעדי בית

 .זהו ותגמלו התנהגויות הממזגות את המעִשי עם האישי, הנחו

צרו תרבויות ותהליכים המתבססים על שיתוף  :עיצוב מחדש של הארגון .3

צרו ושמרו על יחסים ; ודהנהלו את הסביבה ואת תנאי העב; פעולה

הספר -חברו את בית; פרודוקטיביים ובני קיימא עם ההורים ועם הקהילה

 .לסביבתו הרחבה

צרו תנאי עבודה פרודוקטיביים הן עבור  :ניהול תוכנית הלימוד והלמידה .4

דאגו למנהיגות ; טפחו יציבות ארגונית; אנשי הסגל והן עבור התלמידים

הקצו מורים וצוות תומך להעברת חומר ; אפקטיבית המתמקדת בלמידה

 .הספר-עקבו אחר פעילות וביצועי בית; הלימודים

בנה במנהיגות הבית ספרית ולפי יסודות אלו ניתן לדעת לא רק מה חשוב ומ

 . אלא גם לאמוד את האיכות ואת משך ההשקעה של כל מנהיגות בית ספרית

 

 

 

 

בריטניה            -              יסודות המנהיגות המצליחה  
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" ראש פתוח"י בעלספריים המצליחים ביותר הם -המנהיגים הבית

  .ונכונות ללמוד מאחרים

בדבקות והם מתאפיינים  מסגרת של ערכי ליבהגמישה בתוך חשיבתם 

חדורי למידה ו, מחויבות, למוטיבציה גבוהה בקרב הסגלמצפים ( במטרה

 .כושר עמידות גבוה ובאופטימיותב, )הישגים עבור כולםהגשמת 

-חברי הסגל הבית ומחויבות בקרב מנהיגות יעילה מעוררת מוטיבציה

. היא עשויה להפחית מן היעילות הנדרשת ,אם היא אינה כזושכן , ספרי

 . מסוימותתכונות אופי לכן תידרשנה למנהיגות כזו 

 

המכון הארצי למנהיגות פי -על( מנהיגות מצליחהזוהות באופי המהתכונות 

 ):ספרי-בית

 אופטימיות ומזג חיובי ; 

 להשתפר בעלי יכולת ובני אדם ארגונים ( אוריינטציה התפתחותית

 ; )בעלי מסוגלות לבצע שיפוריםו

 הספר נועדו לשרת ילדים ותלמידים ולאפשר -בתי - מצפון מוסרי איתן

 .להם לצמוח ולהשתפר כלומדים וכשחקנים בחברה

 : הערכים הנדרשים למנהיגות מצליחה

ת נדרשים ערכים למנהיגועולה כי  )Flintham, 2003(ממחקרו של פלינטהם 

 . עבודתםבמצפן מוסרי שישמשו ליבה ערכי מעין , מצליחה

 שפיתחבחזון  המוטמעיםעל ידי ערכים  מונחהחייב להיות , מנהיג מוצלח

 .ספרו-מנהיג עבור ביתה
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 : מקור הנתונים

 

Flintham, A J, 2003, Reservoirs of hope: Spiritual and moral leadership in 

headteachers, Nottingham, NCSL. 
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ממשלות וקרנות בכל רחבי העולם משקיעות בפיתוח ומחקר בתחום 

תוכניות הכשרה ישנה מגמה הולכת וגוברת של . ספרית-המנהיגות הבית

  .ספר-למנהלי בתי

 ספרית -במדינות רבות עקבו אחר האופן שבו המכון הארצי למנהיגות בית

)NCSL (ביצע את משימתופיתח ו בבריטניהש . 

  במדינות אחרות ניסו ללכת בדרכו והקימו מכון מנהיגות או תוכניות

או עדכנו שיטות ונהלי עבודה שהתקיימו זמן רב , להכשרת מנהלים משלהן

 . בטרם הוקם המכון

כמות הממצאים האמפיריים שהצטברה די בה לשכנע גם את גדולי הספקנים 

 ).Day & Leithwood, 2007(בחשיבותה של מנהיגות 

 :ווד ואחרים כי'חשיבות זו באה לידי ביטוי בטענתם של לית

ספרית היא בעלת ההשפעה השנייה בחשיבותה על למידה -מנהיגות בית 

  (.Leithwood et al, 2006)אחרי איכות ההוראה בכיתה , אצל תלמידים

 בבריטניהספר -ממצאי ביקורות בבתי, לדוגמה. גם אחרים שותפים למסקנתו

 : ראים כימ

  יהיו רמות  93-ב, ספר המונהגים ומנוהלים היטב-בתי 100מתוך כל

 . הישגים טובות

  רק באחד יהיו רמות , ספר שאינם מונהגים ומנוהלים היטב-בתי 100מתוך כל

 ).Whelan, 2009: 78(טובות של הישגי תלמידים 

  על בסיס מחקרי בינלאומי ספרית-ביתפיתוח המנהיגות ה
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ספרית -על אודות מנהיגות בית Leithwoodשל משכנעות  שבע טענות

 : כדלקמן, חהמצלי

ספרית היא ההשפעה השנייה בחשיבותה על למידה -מנהיגות בית .1

 .אחרי איכות ההוראה בכיתה, אצל תלמידים

כמעט כל המנהיגים המצליחים שואבים ממאגר משותף של שיטות  .2

 .מנהיגות בסיסיות

האופנים השונים שבהם מיישמים המנהיגים את שיטות המנהיגות  .3

מעידים על כך שהם קשובים  –ת עצמן ולא השיטו –הבסיסיות הללו 

ולא על כך שההקשרים מכתיבים את , להקשרים שבהם הם פועלים

 .פעולותיהם

ספריים משפרים את איכות ההוראה והלמידה בעקיפין -מנהיגים בית .4

, ובאפקטיביות רבה במיוחד באמצעות השפעתם על המוטיבציה

 .המחויבות ותנאי העבודה של הסגל

הספר ועל -ת השפעה רבה יותר על ביתספרי-למנהיגות בית .5

 .תלמידים כאשר היא מבוזרת בצורה רחבה

 .דפוסי ביזור מסוימים הם אפקטיביים יותר מאחרים .6

רבים מהבדלי האפקטיביות בין מנהיג למנהיג נובעים מקומץ קטן  .7

 .של תכונות אישיות

 

ת יש הוכחות איתנות התומכו -" חזקות"שבע הטענות הללו חשובות משום שהן 

היה זה אחד המסמכים הראשונים שהתוו שיטות למנהיגות כמו כן . בהן

 .מוצלחת המבוססות על מחקר

, בין השאר, הסתמך )NCSL( ספרית-צוות המחקר של המכון הארצי למנהיגות בית

 . על רשימת שבע הטענות הזו כאשר ערך את סינתזת המחקרים בנושא מנהיגות
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 :רשימת הממצאים של המכון להן

 קשר חשובהה .1

 ספר ברורות-משימות הליבה של מנהיגי בית .2

 למידה היא קריטית-מנהיגות ממוקדת .3

 לביזור מנהיגות יש חשיבות .4

 אך בצדה תגמולספרית היא עבודה קשה -מנהיגות בית .5

 המנהיגות משתנה .6

פיתוח מנהיגות והעמדת דור המשך של מנהיגים מעולם לא הייתה  .7

 .חשובה יותר

קקות בצורה טובה ומשכנעת את הידע העכשווי על שתי הרשימות הללו יחד מז

 .ספרית-אודות מנהיגות בית

 סוגית ההקשר היא קריטית

להקשרים שבהם  רגישות עילאית"מנהיגות מצוינת מתאפיינת במצהירים כי 

יש  לכל אלו. למקום שבו אדם נמצא ולאנשים שעמם הוא עובד". היא מופעלת

 .מנהיגהשפעה אדירה על מעשיו ועל התנהגותו כ

מנהיגים יבינו את ההקשרים שבהם הם נמצאים ויישארו ערניים החיוני שהדבר 

רוב המנהיגים מודעים מאוד לסביבתם בתחילת דרכם . אליהםובעלי תגובה ביחס 

  -ספר חדש-התמנו למשרה חדשה בבית בין אם, המקצועית

 ליכולתם להבחיןושר תורם להק ,זה לכשעצמו ,עצם זה שהם הגיעו מבחוץ

 . ספר-בהבדלים ובניגודים בין חוויה זו לבין התנסויותיהם הקודמות בבתי

לראשונה לסביבה היכולת הזו באה לידי ביטוי בכך שמנהלים כאלו נכנסים 

הם עורכים ניתוח . במקוםלהבין כיצד מתנהלים העניינים  והם מנסים, מסוימת

אם  .הספר-ביתהנהלים והעקרונות המפעילים את , תרבותי וחברתי של המבנים

מנהיגים אפקטיביים הרי שנאמר כי , ממשילים זאת לקריאת טקסט לראשונה

 ".אוריינות הקשרית"הם בעלי 
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הספר והסיבות -אוריינות הקשרית כוללת הבנה של אופן התנהלות בית

אוריינות כזו גם . ולמידת הערכים שעליהם היא מושתתת ,להתנהלות זו

הספר -אישית בבית-החברתית והבין מחייבת מנהיגים להתעמק בדינמיקה

עליהם להכיר את בעלי העניין . ההיסטוריה והפוליטיקה, המבנה הארגוני –

כמו כן . הספר וסביבו-פוליטיקה בתוך בית-השונים ולהבין את המיקרו

, הספר-עומדות בפניהם סוגיות הקשורות ברמת הביצועים של בית

עליהם . הלמידה שקיימות בווהזדמנויות ההתפתחות ו, חוזקותיו וחולשותיו

 .הספר משרת-להביא בחשבון גם גורמים כלכליים ואת אופי הקהילה שבית

האזורי או המחוזי יש השפעה ישירה , למדיניות המוכתבת על ידי הממשל המרכזי

 . מכיוון שכיום מואצלות להם סמכויות רבות יותר, הספר-יותר מאי פעם על בתי

גדל הצורך במודעות  כך, ותר סמכויותככל שמערכת החינוך מאצילה י

ספריים להתפתחויות ולדגשים מיוחדים בתחום -מצד מנהיגים בית

 .המדיניות

 : כמו כן יש להדגיש שתי נקודות בהקשר זה

אוריינות הקשרית דורשת ממנהיגים לראות כל גורם ביחס לשאר  .א

המנהיגים חייבים . הספר-הגורמים ולפתח תמונה שלמה של בית

 .התמקדות בגורמים אחדים על חשבון ראיית והבנת המכלוללהימנע מ

הם נהפכים , הספר-הולכים ונטמעים בביתהמנהיגים החדשים ככל ש .ב

קשה כאן כבר . הספר-לדמויות השייכות לנוף בית" משקיפים מבחוץ"מ

 :                  ולכן חלק מהנוף מאחר וכעת הם הפכו להיות, לראות הכול

להשקפותיהם של אחרים ושואלים אותם  בים גםשהם קשו יש לוודא 

שאלונים וראיונות הם כלים מועילים שבעזרתם , סקרים. לדעתם

, הורים)הגורמים הרלבנטיים במערכת אפשר לברר כיצד רואים 

 .הספר-את בית( 'חברי צוות הניהול וכו, חברי סגל, תלמידים
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 National Professional Qualification)במסלול ההכשרה הארצי למנהלים 

for Headship )אוריינות הקשרית ספרית -של המכון הארצי למנהיגות בית

מקדישים לכן  .יתמנהיגּותהתפתחות במסגרת הה מיומנות ליבהנחשבת ל

צעד הראשון בתהליך וזה נחשב כ זמן לאימון ופיתוח מיומנות זו על ידי המשתתפים

 ,לצורך כך. רכים הקיימיםהמנהיגּות תתבסס על הצכדי ש של קביעת קדימויות

 הספר עם נתונים על ביצועי תלמידים-נעשה שימוש בהערכות עצמיות של בית

 . הספר-התקדמות ורמת השיפור של בית, ביצועים ואמדןמגמות לזיהוי 

 :נטען כי, יחד עם זאת

  הגורם החשוב ביותר בכל מצב וסביבה הוא לא רק מעשיו של

 ;אותםהמנהיג אלא האופן שבו הוא עושה 

 ספר-ין דרך אחת נכונה להנהיג ביתא; 

 צורכי ביתעולות בקנה אחד עם מנהיגים צריכים לפעול בדרכים ה-

 . הספר

 : מקור הנתונים

, ספר-מה אנו יודעים ומהן ההשלכות לגבי בתי: ספרית-מנהיגות בית
המכללה האקדמית הדתי . 'וורת'ף סאות'ג מאמר של ?מנהיגיהם ומדיניותם

 .מנהיגות בית ספרית -למנהל מערכות חינוך החוג , לחינוך
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, כדברי העורך, של הד החינוך עסק במורים והזמין אותם 2010גיליון דצמבר 

גם  היש להפנות הדעה המובעת במאמר זה גורסת כי". למצוא ולהמציא את קולם"

שלצד המורים הם הגורם החשוב ביותר בתהליך , למנהלי בתי הספר

ולחזק בעבודתם את " למצוא ולהמציא את קולם"גם על המנהלים  .החינוכי

עבודת המנהל כרוכה מצד אחד . רכיבי הסיפוק על חשבון רכיבי התסכול

בתסכול הנובע מעודף אחריות ומגירעון בסמכות ומצד אחר בסיפוק 

בימינו רכיבי התסכול כאשר . הנובע מתחושה של יצירתיות ושליחות

  . מתעצמים

 אבני ראשה בעידן לא יציב 

של בית הספר ושל מערכת החינוך רווחת " האבן הראשה"התובנה שהמנהל הוא 

לפני . אולם היא איננה תובנה עתיקה ואף לא מובנת מאליה, בקרב אנשי החינוך

 :כשלושים שנה עדיין רווחה השקפה אחרת

וילמדו את " יקפצו למים"ניתן להפקיד את ניהול בית הספר בידי אחד המורים ש

גם בישראל המנהל נתפס . ]...[ יון שיצברו לאחר המינוי לתפקידתפקידם מן הניס

לא  80עד לסוף שנות ה־. ]...[ קודם כול כמורה ורק לאחר מכן כבעל תפקיד ניהולי

היו הבדלים משמעותיים בין השכלתם והכשרתם לתפקידי ניהול של מנהלי בתי 

 ). 1999, חן(הספר ובין אלה של יתר המורים 
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שלצד המורים הם הגורם החשוב ביותר בתהליך , ספרמנהלי בתי ה

ולחזק בעבודתם את " למצוא ולהמציא את קולם"גם על המנהלים  .החינוכי

עבודת המנהל כרוכה מצד אחד . רכיבי הסיפוק על חשבון רכיבי התסכול

בתסכול הנובע מעודף אחריות ומגירעון בסמכות ומצד אחר בסיפוק 

בימינו רכיבי התסכול כאשר . ליחותהנובע מתחושה של יצירתיות וש

  . מתעצמים

 

או־ליברליזם גם החינוך עובר שינויים מרחיקי יבעידן הגלובליזציה והנ

 :לכת

 של מערכת החינוך לדרישת ההורים לבחור בתי , לפחות חלקית, היענות

 ). פתיחת אזורי הרישום(ספר לילדיהם 

  מדידה והערכה של" תעשייה"התמקדות בתפוקות חינוכיות ובעקבותיה. 

  ביזור והעברה של הסמכויות והאחריות הניהולית לגורמים מקומיים

 .וקהילתיים

  העצמת בתי הספר באמצעות הרחבת האוטונומיה שלהם מתוך הנחה

שקבלת החלטות על בסיס היכרות קרובה עם התלמיד וצרכיו מביאה 

 .להעלאת ההישגים החינוכיים

  ס יכולותיו וקשייו של כל תלמידחינוך על בסי –דרישה לחינוך מותאם . 

  של ביצועים " טבלאות ליגה"יצירת תנאים לתחרות בין בתי ספר כולל

 . והישגים

 מחשוב תהליך ההוראה והלמידה . 

  פעילות נמרצת לשיפור איכות המנהלים והמורים ותהליכי הכשרתם

 .למקצועות הניהול וההוראה
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) accountability" (אחריותיות"ו" נוךסטנדרטים בחי", "שיפור בית הספר"המושגים 

על בתי הספר . עומדים במוקד הרפורמות החינוכיות של שני העשורים האחרונים

באתגרים . לחץ שבא לידי ביטוי גם בחקיקה, הופעל לחץ כבד לשפר הישגים

והם עומדים למבחן , הללו נושאים בראש ובראשונה מנהלי בתי הספר

 . בחינוך מתמיד של הגורמים בעלי העניין

 

 דרישות התפקיד 

 מסיכום חלקי של . תפקידי המנהלים בעידן שלנו עברו שינוי ניכר

 : עולות בין השאר הדרישות הבאות" דרישות התפקיד"

  על המנהל להיות מנהיג פדגוגי המחויב בראש ובראשונה לתהליכי

 ;הוראה ולמידה אפקטיביים הנענים לצרכים של כל ילד

 החלטות מבוססות נתונים מנהיג בעל יכולת לקבל; 

 מנהיג העוסק בפיתוח מקצועי ויצירתי של הצוות ושל עצמו; 

 מנהיג חזוני בעל ידע רחב בפילוסופיה ובהיסטוריה של החינוך; 

  מנהיג בעל אתיקה הנשענת על האמונה שכל ילד יכול ללמוד ברמה

 ;גבוהה

  מנהיג בעל כושר הנהגה משוכלל שיכול להוביל אחרים לאמץ ולבצע

 ;את חזונו

  מנהיג המצטיין בתקשורת אפקטיבית ובכישורי משא ומתן מחוללי

 ;הסכמות רחבות

  מנהיג בעל תודעה והשפעה קהילתיות המסוגל להפוך את בית ספרו

 ; למוקד הקהילה החברתית ולגייס את רצונם הטוב של ההורים
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 ממריץ , מנהיג הפועל על בסיס עקרונות של ניהול דמוקרטי משתף

לביצועים גבוהים ומקצה משאבים למשימות באופן שקול  את צוותו

 ; ובדוק

  מנהיג המנהל קשרי חוץ ענפים ופוריים עם מכלול הגורמים שבית

 ; הספר ניזון מהם

 מנהיג ביקורתי המוכן לבחון ולהעריך באופן מתמשך את ההנחות ,

 . האמונות והעשייה שלו

בסביבה חברתית מנהלים נדרשים לתפקד ולממש את כל הדרישות האלה 

בטכנולוגיה , בהטרוגניות, מורכבת המתאפיינת בתמורות מהירות

 . ועודבלחצים גלובליים ולוקליים , מתוחכמת

, חזקים יותר מקטר, מהירים מכדור רובה" ,כדברי קשינג ,עליהם להיות

מוכשרים לתקשר בשפות , מסוגלים לזנק על בניינים גבוהים בניתור אחד

לחולל קסמים , ממקום אחד בעת ובעונה אחת להימצא ביותר, שונות

 (. Cushing et al., 2003" )וללכת על מים

 בין סמכות קלה לאחריות כבדה 

שכלל ראיונות , במחקר שלי? כיצד רואים המנהלים את מצבם לנוכח דרישות אלה

בבתי ספר יסודיים , חילונים ודתיים, נשים וגברים –עומק עם חמישים מנהלים 

אמירות ברורות על רכיבי מצאתי  –ערבים ודרוזים , יהודים, ועל־יסודיים

 . האחריות והעומס המכוננים את תפקיד המנהל, הסמכות

של מנהל בית " סמכות"אי־בהירות גדולה מאפיינת את המונח . סמכות

אני : "את סמכותה) כל השמות בדויים(תיארה המנהלת זמירה , למשל, כך. הספר

אני יכולה , אני מרגישה את זה, את בית הספר זאת אני שמי שמנהל, כמובן, חושבת

גם המנהלת ניסנית ". גם באופי שלי אף אחד לא ינהל אותי, להגיד את זה בוודאות

אני , כשיש בעיה. כל מורה היא מנהלת כיתה: "אומרת דברים דומים על סמכותה

צריך  אומרת להורים שקודם הולכים למורה ואחר כך אני הסמכות העליונה ואליי

 ". להגיע
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: והיא אינה שוכחת זאת, נעמי צמחה לניהול בבית ספרה מתוך צוות המורים

אני הקובעת פה ולא 'כשאתה שואל אותי על סמכות אני לא ניזונה ממקום של "

, אני קובעת מה. אבל הסמכות היא בכל זאת בידיי ולא בידיהם. ממש לא. '!אתם

 ". זה בידיי, כן. כמה ומתי המורה תלמד

הסמכות שלי כמנהלת : "דינה מפרידה בין סמכות חיצונית ובין סמכות פנימית

אני חושבת שהשמים הם , מבחינת הסמכות בבית הספר; היא מוגבלת

 ".הכול פתוח, הגבול

זה בולט . בה בעת מרבית המנהלים חשים חוסר סמכות בתחומים מסוימים

בשם עידית מנהלת  .אבל לא רק, במיוחד בענייני השליטה בכוח האדם

: מספרת על מורה שמסכן את שלום תלמידיו ומציב אותה בעמדה של חוסר אונים

יש לו בעיה . סכנה לעצמו, סכנה לילדים. יש לי מורה לספורט שהוא סכנה"

והילדים . שעות, הוא מסתכל על הקיר, הוא נכנס לאולם ספורט. נפשית

הוצאתי לו , בשיעורהזמנתי את המפקח לצפות . ראיתי שזה לא עסק. משתוללים

הכול . הורים שלחו לי טונות של מכתבים, כתבתי דוחות על השיעורים. מכתבים

 ".כלום. שום דבר לא זז. העברתי למפקח, תייקתי

. היחס לכובד האחריות ברור, לעומת היחס הדו־משמעי לסמכות .אחריות

ת המנהל. כבדה מאוד וגובה מחיר אישי, טוענים מרבית המנהלים, האחריות

אני רואה איך אני : "דינה אומרת שהאחריות הטוטלית שלה משפיעה עליה מאוד

בשנה הראשונה כשהייתי קמה . ישנה בתקופת לימודים ואיך אני ישנה בחופשות

כי כל הלילה הייתי ?', עם מי את נפגשת הלילה'בבוקר הבעל שלי היה שואל אותי 

 ". מנהלת שיחות ועידה עם כל העולם ואשתו

ב לאילת "בעת טיול עם י: "פרת איך נראית האחריות שלה בעיני תלמידהסמדר מס

שמונה , תלמידים 340את הוצאת ? איך אתם ישנים בלילה': תלמידה שאלה אותי

איך את נרדמת , איך את ישנה... נתת לנו שעתיים להסתובב בעיר, אוטובוסים

 !". ?בכלל

האחריות זה : "דוראביג ".אחריות מטורפת"מנהלים רבים השתמשו בביטוי 

 ". זה הזוי, זה מטורף. והמנהל הוא זה שאחראי על הכול, בכלל כיסוי תחת של כולם
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בסוף אני : "נאוה .מנהלים רבים מבטאים חרדות הנובעות מעודף אחריות

ואף אחד לא יהיה אתי , אשאר עם האחריות הכבדה הזאת שיש עלינו לבד יום אחד

ממחיש באמצעות , בני, מנהל אחר...". א נדעשל, כשאני אעמוד מול איזשהו מקרה

הוא מטפס על הגדר . ילד רואה כדור מעבר לגדר בית הספר": "אמיתית"דוגמה 

, המנהל, אני. ההורים שלו תובעים את בית הספר. החתך רציני. ונחתך בכף ידו

 ". אפס מוחלט, אחראי למרות שהיכולת שלי למנוע מקרה כזה היא אפס מוחלט

את המנהלים על היחס בין סמכות לאחריות רובם קבעו כאשר שאלתי 

זאב הביא . האחריות גדולה בהרבה מהסמכות –נחרצות שאין יחס ראוי 

עד סוף חודש מאי אני צריך להודיע למורה : "דוגמה לפער שבין אחריות לסמכות

אבל בסוף חודש מאי אני עוד לא יודע כמה שעות . על היקף משרתו לשנה הבאה

ומר לי האחראי על לימודי רוסית במשרד החינוך שכמעט בטוח יש א. יהיו לי

אומר לי אחר שאת שעות . אבל אני אקבל את זה רק בסוף אוגוסט, עשרים שעות

 ". נקבל אחרי אישור ממשרד התחבורה' זהירות בדרכים'

. קודם כול אני נאנחת: "יפית. הפער בין סמכות לאחריות יוצר עומס רב. עומס

אני משאירה תמונה שלי בבית ומשתמשים בה . ומס שלי עצומהרמת הע, באמת

יום תמימים ומלאים  14אני מסיימת עכשיו שבועיים רצופים של ]...[. הרבה מאוד 

אני מדרגת את העומס . זה עומס עצום. של עבודה אחר הצהריים עד תשע בערב

 ". ואני בדרגה אחת עשרה, מדרגה אחת עד עשר

בית "הוא מסביר ש". קרוב להתמוטטות"והיה " טורפותברמות מ"בני מספר שעבד 

שהוא , מישהו .ספר הוא מקום מאוד לא מוגדר מבחינת תהליכי העבודה שלו

 ". קבע את נוהל העבודה הזה שסופר רק שעות הוראה, לטעמי פשוט אידיוט

הראש , עם תחילת שנת הלימודים, בספטמבר 1תמיד שידרתי לצוות שב־: "רעיה

לא לשאוב אותי כל הזמן ; ות פנוי למה שאני רוצה לראות בעוד שנהשלי צריך להי

אבל אני צריכה לתת מענה גם לבעיות ]...[ למי משך למי מה באיזה הקשר ומתי 

 ". כאלה אז אני נשאבת
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וגם . אתה מתעסק בהכול ומעט מאוד בחינוך: "עידית הסיקה מסקנה מעשית

אז . בודה וזה היה מאוד קשהברמה האישית והמשפחתית נשאבתי כולי לתוך הע

 ".החלטתי שאני לא ממשיכה בניהול

ואני לא מוותרת על , באתי בשביל הפדגוגיה": "נאחזת בפדגוגיה בציפורניים"עינת 

' הפוליטיקה'את . זה נראה לי מהותו של בית הספר. ולכן אני פה ימים ארוכים, זה

 ". בשבתות ובחגים, אני עושה בערבים

אי־אפשר תמיד לתפוס את ": "לגן של הניגודים והדילמותהב"זיוה מתארת את 

בין להיות מנהל אהוב ' לקמבן'אתה צריך להיות אתלט מאוד רציני ולדעת  .הכול

ניהול . לבין להיות מנהל סמכותי שיודע מה הוא רוצה ולהעמיד במקום את המורים

 ". בית ספר זה לדעת ללכת בין הטיפות בצורה נכונה

 רכיבי סיפוק 

 –על סף קריסה עקב אחריות ועומס בלתי נסבלים  –ת /זה מצב המנהלאם 

 . אך הן מכסות על ספקות, למרבית המנהלים יש תשובות ?אז למה לנהל

מרבית , מתוך שמונה מודלים העוסקים בטעמים ובסיבות לניהול בית ספר

הסיפוק מן הניהול בכלל גובר על התסכולים : המנהלים הצביעו על שניים

הייעוד והשליחות שבחינוך מחפים על ; (3מודל )ול בכלל מן הניה

 (. 6מודל )התסכולים 

 –ל "כדברי חז, ברור לכול כי עבודת הניהול היא תובענית וטובענית: "גאולה

 . 'עבדות'

' בטיפוח אקלים וכו, בניהול צוות, בפדגוגיה, בעיצוב החזון, העשייה בניהול

, אין יום –היצירתיות בעבודתי . הם ההנעה המביאה להנאה וחוזר חלילה

 ".זו חדוות היצירה. היא מה שגורם לסיפוק –אין שבוע ואין שנה דומים 

המודל : "השליחות היא המניע העיקרי בעבודת הניהול שלהלדעת זיוה 

אני רואה דור . שאני מתחברת אליו בעיקר הוא המודל של השליחות

אני פועלת מתוך שליחות  .משווע לחינוך ולערכים, כן־כן; שמשווע לחינוך
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ואז ההצלחה בניהול , ובגלל שאני רואה זאת כשליחות אני מאוד ממוקדת להצליח

 ". גורמת לי הרבה יותר סיפוק מכל התסכולים שאני חווה

הוא , כמה שזה נשמע בומבסטי, 6מודל : "מיכאל פרש השנה מניהול והוא מסכם

ני מאמין בו ורואה בו מכשיר נהניתי מהעובדה שאני עוסק בתחום שא. המודל שלי

. היה לי סיפוק רב בעבודה. נכון עבורי 3גם מודל . ערכי וחברתי רב השפעה

אין לי ספק שאם הייתי נכשל בתפקיד או מבין . ההצלחות גברו על הכישלונות

תסכול שאינו . הייתי עוזב מידית את העבודה, מהבעלות ומההורים שאני כישלון

 ". וות למנהלמלווה בהצלחות הוא מכת מ

אולי לא קשה מנשוא אך קשה  –אין חולק שעבודת המנהלים קשה לסיכום 

אך התסכול מתעצם , רכיבי סיפוק קיימים. והיום יותר מאי פעם, מאוד

למשרד החינוך יש אפוא אתגר . ועלול להרחיק מהתפקיד אנשים איכותיים

 . את אבן הראשה הזאת יש לייצב מחדש. גדול

 :מקור הנתונים

ה "כרך  פ, 03' גיליון מס, הד החינוך. מנהלים בין תסכול לסיפוק. רהם פרנקאב

 . 2010 דצמבר
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כלי להפיכתו ה את המחקר הזה ביקש להציג כיצד מנהל בית הספר היווה

של בית ספר בלתי מוצלח עם הישגים כושלים באמצעות סגנון מנהיגותי 

אמפתיה ומעוררי השראה , פייסנות, ייעוץ כזו המשלבת; שעיצב התנהגות הולמת

תוך בניית יחסים , באמצעות ביטוי בהתאמה פילוסופיה חינוכית הממוקדת בילד

, יושרה: ופיתוח צוותים ודרך הצגה של איכויות אישיות נאותות נרחבות כגון

 .התלהבות והתמדה, רגישות, נמרצות

   

מקרה בוחן תצפיתי , ומיתהיתה כאן פרספקטיבה רב תח – הגישה והמתודולוגיה

ההורים והתלמידים וגם עירוב , הצוות, שכלל ראיונות אישיים וקבוצתיים עם המנהל

 . של מעקב אחר המנהל במשך שלושה ימים שלמים

 

, בנוסף. ארבעת הנושאים שאובחנו בחקר המקורי נותרו חשובים –הממצאים 

היו , מוריםוהעבודות הגוברות של צוותי ה, מנהיגותו של סגן המנהל

 . מהותיים לשאלת ההצלחה

במהלך החקר זה הלך והתבהר ונהיה ברור כי להפוך את בית הספר מבית 

, ספר טוב לבית ספר מצוין ידרוש בהתאמה גישה שונה ביחס למנהיגות

 . שינויי בכיווני בית הספר ואסטרטגיות שיפור חדשות

השינוי הנכסף וכי הגיע  המנהלת בבית הספר הזה ציינה כי אין ביכולתה לחולל את

 .מנהל חדש כדי שיתמודד עם האתגר להרגע להגעתו ש

 

מחקר גדול יותר העובר מחדש על מקרי בוחן של מזהו חלק  –תמורה/מקוריות

קיימא למנהיגות בית ספרית  –וליצור ברות מוצלחים על מנת לחשוף  םמנהלי

 . מוצלחת ובתי ספר מוצלחים בהתאמה

 

 

 

מעבר  –מודל אוסטרלי למנהיגות בית ספרית מוצלחת 

קיימא-מהצלחה לברות  
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 שלחוויית הכניסה לתפקיד ניהול בית ספר מנקודת מבטן 

 ישראל  -    (מחקר) "צונחות"ומנהלות " צומחות"מנהלות 

 

 

סדר . תפקידו של המנהל הוא בעל חשיבות מכרעת להצלחת בית הספר

עמימות בהגדרת , יתר-עומס: יומו מושפע מגורמים רבים והעיקריים שבהם

עליו להתמודד מידי יום עם סוגיות מורכבות  .תפקודי-יד וקונפליקט ביןהתפק

פיתוח תרבות , הנהגת תהליכי הוראה, אישיים וניהול צוות-יחסים בין: ומגוונות כגון

מנהל בית הספר פועל , לפיכך. ניהול כספי פדגוגי וניהול כלכלי, ספרית-בית

 . במציאות דינאמית ומחויב למשימות רבות ושונות

בהתמודדות עם מגוון קשיים המתאפיין , שלב הכניסה לתפקיד הינו שלב קריטי

, עיצוב אקלים בטוח, הסתגלות לתרבות ארגונית, ניהול קונפליקטים: כגון

 . ועוד גיבוש חזון, ניהול מערך תכניות הלימודים

נכנסים מדי שנה כשלוש מאות מנהלים חדשים לתפקיד המורכב של , בישראל

ואחרים מגיעים ") צומח"להלן (חלקם צמחו מתוך צוות בית הספר . פרניהול בית ס

, מוריםשה לאחר לתפקיד מתקדמים מרביתם"). צונח"להלן (מבתי ספר אחרים 

מהווה עבורם טלטלה והם , גם אם מילאו תפקידי ריכוז וסגנות, ושינוי חד ומהיר זה

 .נדרשים לנקודת מבט שונה מזו שהיו מורגלים לה עד כה

סדר . דו של המנהל הוא בעל חשיבות מכרעת להצלחת בית הספרתפקי

עמימות בהגדרת , יתר-עומס: יומו מושפע מגורמים רבים והעיקריים שבהם

 .תפקודי-התפקיד וקונפליקט בין

תאר את חוויית הכניסה לתפקיד ניהול בית ספר מנקודת מבטן של מהמחקר 

ר ושל מנהלות שהגיעו מתוך בית הספ" צמחו"מנהלות בתי ספר על יסודיים ש

 תוך התמקדות בהיבטים של תרבות בית הספר וניהול , לתפקיד מבית ספר אחר
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בהתמודדות עם מגוון  המתאפיין, שלב הכניסה לתפקיד הינו שלב קריטי

עיצוב אקלים , הסתגלות לתרבות ארגונית, ניהול קונפליקטים: קשיים כגון

 .ועוד חזוןש גיבו, ניהול מערך תכניות הלימודים, בטוח

 

הנחשב כתקופה , כפי שבאים לידי ביטוי בשלב הכניסה לתפקיד, קונפליקטים

 .קריטית בהתפתחות המקצועית

ושני " צונחות"וארבע " צומחות"מהן ארבע , במחקר השתתפו שמונה מנהלות

כלי המחקר בהם נעשה . שהמנהלות נמצאות בגזרת הפיקוח שלהם, מפקחים

תצפיות , ם שנותחו באמצעות ניתוח תוכן איכותנישימוש היו ראיונות פתוחי

 . ומסמכים שנמצאו רלבנטיים

הקשיים שתוארו כמאפיינים את שלב הכניסה לתפקיד נמצאו דומים בקרב 

חששות , והתייחסו בעיקר לתחושת בדידות" צונחות"וה" צומחות"המנהלות ה

עדר ידע הי, נשיאה בכובד אחריות בתנאים של עומס ואינטנסיביות, מהתפקיד

, תחושה של עמידה במבחן, התנגדות הצוות לפעולות המנהלת החדשה, ניהולי

  .קושי בהתמקמות בתפקיד ובמעבר מעבודה מול תלמידים לעבודה מול מורים

בחוויית " צונחות"והמנהלות ה" צומחות"נמצאו הבדלים בין המנהלות ה, לעומת זאת

כלומר קבלתה או , ות אליההמפגש עם התרבות הבית ספרית ועם תהליך ההתקרב

תארו מפגש זה כמוזר ומנוכר ולעומתן " צונחות"המנהלות ה. הרצון לשנותה

הכירו את התרבות הבית ספרית לפני כניסתן " צומחות"המנהלות ה

 .גם אם היתה להן ביקורת, לתפקיד ולכן נראתה להן טבעית

 : נמצא כי ההתמודדות עם קונפליקטיםבסוגיית 

  נוטות להשתמש בדרכים כוחניות ואפילו מאבק  "צונחות"מנהלות

 ;בבואן להתמודד עם קונפליקטים בצוות

 נוקטות בעיקר בשיחות ובדרך של פתרון " צומחות"המנהלות ה

 . בעיות
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 :נראה כי, כמסקנה מניתוח הממצאים

לבחון ולהכיר לעומק את שני , בבחירת מנהל לבית ספר חשוב למפות

ספר בנקודת הזמן המסוימת ואת הרקע כלומר את צרכי בית ה, הצדדים

 . ת לניהול/של המועמד

עשוי להיות בעייתי במקרה של בית ספר שמחויב , "צומח"מכיוון שמינוי מנהל , זאת

, בו תהליך שינוי בתרבות הבית ספרית אותו יכול להוביל מישהו מבחוץ שיהיה אמיץ

נהל שצמח מהצוות מ, לעומת זאת, ללא מחויבות חברתית או רגשית למורים בצוות

והצורך המרכזי של בית הספר , יתאים לבית ספר בו מתקיימים סדרי עבודה ברורים

 .הוא דווקא המשכיות וחיזוק הקיים

 ממצאים עיקרי הדברים מתוך ה

מתוך  - הקשיים עימם מתמודדות המנהלות בשלב הכניסה לתפקיד 

אותם חוו כל , דהראיונות עולה כי ישנם קשיים מסוימים בשלב הכניסה לתפקי

 ". צומחות"או " צונחות"בלא קשר להיותן , המנהלות

הקושי להתמודד עם תחושת הבדידות תואר על ידי כל  -תחושת בדידות 

כולן ציינו כי להיות מנהלת בית ". צונחות"או " צומחות"המנהלות בלא קשר להיותן 

 . ספר משמעותו לחוות בדידות

הקושי להתמודד עם ההיבטים  -תקציב היעדר ידע ניהולי ובמיוחד בנושא 

 . הכרוכים בניהול ארגון תואר על ידי רוב המנהלות ובמיוחד הודגש התחום הכלכלי

הקושי להתמודד עם התנגדות  - התנגדות הצוות לפעולות המנהלת החדשה

משותף למנהלות , לפעולות השונות אותן נוקטת המנהלת החדשה, הצוות

 ". צונחות"וה" צומחות"ה

הקושי להיות חשופה ולעמוד במבחן צוין על ידי  - עמידה במבחן חושה של ת

הדבר בא לידי ביטוי בתחושה קשה שהן " צונחות"בקרב המנהלות ה. כל המנהלות

 . נמצאות תחת זכוכית מגדלת
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המעבר ממורה העובדת  - מעבר מעבודה מול תלמידים לעבודה מול מורים

, מול מורים מציב בפני המנהלות קושי נוסףמול תלמידים למנהלת העובדת בעיקר 

 ". צונחות"או " צומחות"שצוין על ידי כל המנהלות בלא קשר להיותן 

המנהלות מתארות את חוויית המפגש עם התרבות  -תרבות ארגונית בית ספרית 

ובד בבד רצון לערוך שינויים , הבית ספרית כתהליך הסתגלות שלהן למצב הקיים

 .כנכוניםדפוסי התנהגות שאינם נראים להן  בנורמות מסוימות או

את המפגש עם התרבות הבית ספרית  - המפגש עם התרבות הבית ספרית

פער , מוזר, זר ומפתיע עם עולם אחר, כמפגש מנוכר" צונחות"תיארו המנהלות ה

 . בהרגלים ואף לעיתים בלבוש ובשפה, במושגים

בהמשך למפגש  - יתהתקרבות הדדית בין המנהלת לבין התרבות הבית ספר

עם התרבות הבית ספרית מתארות המנהלות תהליך הדדי של התקרבות הכולל 

קבלה של המנהלות את חלק מדפוסי ההתנהגות והנורמות המקובלות בבית 

 . ובמקביל קבלה של דפוסים חדשים על ידי הצוות הספר

י ניתוח הממצאים שלהלן מצביע על כך כ - דרכי התמודדות עם קונפליקטים

. כל המנהלות נוקטות דפוסי התמודדות מגוונים המתאימים למצבים שונים

ההתמודדות יכולה להיות במישור הגלוי והפורמאלי או במישור הסמוי והבלתי 

 .פורמאלי

מבצעות מהלכים באמצעותם , "צונחות"המנהלות ה, במישור הגלוי -מישור גלוי  

יקט בדרך כלל סוער ומכיל הקונפל. הן מביעות את נחישותן לגבי הסיטואציה

 . התנגדויות וכעסים

אם ביצירת . חלק גדול מהקונפליקט מתנהל במישור הסמוי -מישור סמוי 

או בשיחות לאחר , אם בדיונים בלתי פורמאליים, אם בניסיון לגייס לובי, קואליציה

 . שעות העבודה

דרך של נוהגות ב" צונחות"מתוך הממצאים ניתן לראות כי המנהלות ה -מאבק 

די מהר הקונפליקט מגיע לנקודה ". צומחות"כוחנות ומאבק יותר מאשר המנהלות ה

 . של מאבק ומקור הכוחנות נובע מהמנהלת
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 . מתוך הראיונות עולים מעט מצבים בהם נוקטות המנהלות וותרנות - וותרנות

ניתן לראות כי דרך ההתמודדות של התפשרות והימנעות  -התפשרות והימנעות 

 . בדרך כלל המנהלות לא נוקטות בדרכי התמודדות אלה. ות מעט מאדמצוי

אם כי לא , מתוך הממצאים עולה כי חלק גדול מהקונפליקטים - פתרון בעיות

 . מגיעים בסופו של דבר למצב של פתרון בעיות כזה או אחר, כולם

מחקר זה בחן את חוויית הכניסה לתפקיד ניהול בית ספר  -לסיכום 

תוך התמקדות בקשיים " צונחות"ו" צומחות"ן של מנהלות מנקודת מבט

בחוויית המפגש שלהן עם התרבות הבית , המאפיינים את שלב הכניסה

סוגי הקונפליקטים עימם מתמודדות ודרכי ההתמודדות שלהן עם , ספרית

  .קונפליקטים אלה

מבית ספר אחר זכתה " צניחה"בתוך בית הספר אל מול " צמיחה"סוגיית ה

. אשר ציינו יתרונות וחסרונות לכל מצב, חסות של כל משתתפי המחקרלהתיי

מעדיפים באופן ברור הצמחת מנהלים , כמלווי מנהלים, אולם המפקחים

מתוך המערכת וזאת בזכות היתרונות של הכרות המערכת וזמן למידה 

לדעתם הצנחת מנהלת תהיה רצויה רק במקרים בהם בית הספר במשבר  .מועט

במצבים בהם חשוב לרענן את הארגון ולבצע . נוי מהיר ומשמעותיאו שדרוש שי

שאין לו מחויבות קודמת לארגון והוא אינו , "צונח"יש עדיפות למנהל , שינוי ארגוני

 . ולכן יותר קל לו לשנות, מושפע מקשרים קודמים ולחצים חברתיים

 : מקור הנתונים

נקודת מבטן של חוויית הכניסה לתפקיד ניהול בית ספר מ .מרב שרון
המכללה . עבודת גמר יישומית מורחבת". צונחות"ומנהלות " צומחות"מנהלות 

 .ר מירה המאירי"בהנחיית ד. 2010 ,אוקטובר.האקדמית אורנים

Available at: http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d10511.pdf 

 

 ע"סוקר בפורטל מס

Available at: http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3557 

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d10511.pdf
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3557
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 –שגיהם וביצועיהם של תלמידים יהשפעת המנהיגות על ה

ות משתנים                                                                                        ניתוח ההשפעות השונות של סוגי מנהיגוי

 (מחקר)

 

היה לבחון את ההשפעה היחסית של סוגים שונים במנהיגויות על  מטרת המחקר

 .תלמידים ועל הישגיהם הלימודיים ובכלל

בנוגע למערכת היחסים מחקרים שפורסמו  27-ניתוח של ממצאים מ :המתולוגיה

 . בין המנהיגות והישגי התלמידים

המחקרים וכלל השוואה של  27מתוך  22כלל  המטא אנליסיס הראשון

 Transformational(מעצבת המנהיגות הו המנחה/מדריכהההשפעות של המנהיגות ה

Leadership(2   

 כלל את ההשפעות האינדוקטיביות של הסטים הנובעים המטא אנליסיס השני

 . מפרקטיקה מנהיגותית על הישגי התלמידים

 . מן המחקרים תרמו למטא אנליסס השני 12

הצביע על כי ההשפעה הממוצעת של המטא אנליסיס הראשון : הממצאים

מנהיגות מנחה על הישגי התלמידים היתה גבוהה פי שלוש או ארבע מזו של 

כדי למדוד את בהם נעשה שימוש , בדיקה של מרכיבי הדוח. המעצבתהמנהיגות 

כינון מטרות וקביעת ; מערכות של נוהגים או ממדים 5המנהיגות הבית ספרית חשף 

תיאום והערכת הוראה , תכנון; אסטרטגיית הצטיידות מחודשת במקורות; ציפיות

קידום ושיתוף בפיתוח מקצועי של מורים ווידוא , בנוסף. ותכניות לימודים

 .ותומכתממושמעת , התקיימותה של סביבה מסודרת

 

 :גילההמטא אנליסיס השני 

  השפעות חזקות וממוצעות ביחס לממד המנהיגות שהיה מעורב בו

 ;קידום ושיתוף בהתפתחות מקצועית של מורים

  השפעות בינוניות שהביעו דאגה ביחס לממדים הקשורים להצבת

 .הערכת הוראה ותכנית לימודים, תכנון, מטרות

                                            
2
המורל והביצועים , במנהיגות זו המנהיג מגביר את המוטיבציה. מנהיגות המחוללת תמורה ערכית חיובית בקרב המונהגים 

 .של הקבוצה אותה הוא מנהיג
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בדלים הפרדוקסלים בין עדויות המטרה במחקר הזה היתה לבדוק את הה

איכותניות לעדויות כמותיות ביחס להשלכותיהן של מנהיגויות שונות באמצעות 

וזאת במקום לנהל מטא ; נקיטה בגישה רעננה לניתוח של העדויות הכמותיות

שגיהם של ההשפעה הכוללת של המנהיגות על היאנליסיס נוסף שיבדוק את 

 . תלמידים

. זיהוי ההשפעה היחסית בסוגים שונים של מנהיגויותבמחקר הזה התמקדו על 

אנחנו , באמצעות המיקוד בסוגי המנהיגויות מאשר על מנהיגות כתבנית אחידה

יכולים להכיר בכך שהשפעתם של מנהיגים על הישגיהם וביצועיהם של 

 . ג וההתמחויות שהם מעורבים בהםותלמידים תהיה תלויה על הנה

 

 :מקור הנתונים

Robinson,  Loyd & Rowe.  The Impact of leadership on Student Outcomes: 

An Analysis of the Differential Effects of Leaders types. December 2008. 

Educational Administration Quarterly, Vol. 44, No. 5 635-674. 
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תקשורת בין מנהלי בתי ספר הכותבים בלוג חינוכי כאמצעי לשיפור ה

.  ההנהלה לסגל המורים היא תופעה נדירה בנוף החינוכי של ישראל

בראש העין יכול " גוונים"ס "הבלוג החינוכי של מנהלת ביה, לכן

 . וכדוגמא חינוכית ראויה  בתחום  בהחלט להיחשב כחלוץ

באמצעות הבלוג החינוכי  הצליחה שפרה סטרוסקי החטיבה מנהלת

ס וגם "שהיא כותבת גם לשפר את זרימת המידע בין כל גורמי ביה

  .ס"ליצור שקיפות לתהליכים ופרויקטים הנערכים בביה

 

, ס מורים"מטרת הבלוג ליצור שיתוף ושיח פדגוגי עם קהילת ביה"

הבלוג . ס"הורים ותלמידים וכן שיח עם הקהילה העוטפת את ביה

 ."אישית ומתעדכן באופן שוטףנכתב בנימה 

להתעדכן על פעילויות שונות , לדוגמא, ס וגם הורים יכולים"מורים בביה

ס "או ביקור המפקחת בביה' ס כגון יום מקוון לשכבה ז"הנערכות בביה

 . ותוצאותיו

 : מקור הנתונים

 Available at: http://gvanimp.blogspot.com  

  :ע"סוקר גם בפורטל מס  

Available at: 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2372&referer=useJsHistoryBack 

 

ישראל -דגמים של בלוגים בניהול חינוכי של בית הספר    
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האמורים בתום הקורס , רס להכשרת מנהליםתלמידים בקו, כפרחי מנהל

ואת  לאתגרים העומדים בפנינו אנו ערים, להנהיג מוסד חינוכי

בנושא הרינו מבקשים להביא בפני עמיתנו שחלקם כבר מנהלים  רהורינוה

לא רק , מאופיינת 21-המאה ה .בפועל וחלקם אמורים לנהל בעתיד

שינויים אלה  .ם תכופיםבשינויי, בהתפתחות טכנולוגית מואצת אלא בעיקר

להתפתחות , )לעיתים איטית ולעיתים מהירה(של הסתגלות  הם פועל יוצא

די אם נזכיר את התפשטות המידע והתפוצצות . הטכנולוגית המתעצמת

. בכלכלה, בחשיבה, את השינויים באורח החיים ,הידע ובעקבותיהם

על , המהפכת התקשוב ובעקבותיה השינוי בתפיסות הלמידה וההורא את

מנת לתהות באשר להשפעת כל אלה על אופי האינטראקציה בין הסביבה 

החוץ ארגונית המשתנה לבין הארגון החינוכי וכפועל יוצא גם על תפקידו 

בסביבה הארגונית של סוף האלף השני נוצרה  .של מנהל בית הספר

דינאמיקה עסקית וחברתית המובילה למצב מתמשך של שינוי ומרבית 

רגוניות המבקשות להמשיך להתקיים ולהתפתח הבינו המערכות הא

  ). (Holland, 1995שעליהן להסתגל אליו 

לשינויים מספר גורמים אשר לחלקם השלכות ברות משמעות על 

הארגון החינוכי ביניהם ניתן למנות את ההתפתחות הטכנולוגית 

את השינוי , (Banathi, 1996) והשימוש הנרחב באמצעי תקשורת

הצריכה והשינוי הרב שנוצר בדפוסי ההתארגנות של במאפייני 

   (.Kast and Rosenzweig, 1977)הפרט והקהילה 

השלכות  להתמקד בשניים להם, מבין הגורמים הנזכרים בחרנו

על עבודת , ביותר על הסביבה הבית ספרית וכפועל יוצא משמעותיות

 –רגונית משתנה וחסרת וודאות ניהול שונות בסביבה א

ישראל                        -         אתגרו של פרח מנהלים       
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מנהל בית הספר ההתפתחות הטכנולוגית והשינוי בדפוסי 

 .נות של הפרט והקהילה ההתארג

' מחיקת'Maslow Weber , Taylor, מקצוע הניהול התפתח מאוד מאז

גבולות גיאוגרפיים בעולם העסקים תרמה להתרחבות שווקים 

הסביבה  לשינוי , והתפתחות של תחרות עזה אשר תרמה מצדה

  (.2004, פרידמן), ללא הכר הארגונית והעסקית עד

ולזמניותו   )1997, בן דוד( מות הידע האנושיתרם להתעצ, המידע" שיטפון "

 . היחסית

, שהצלחתם נמדדה באמצעות איכות התוצר, ארגונים מסורתיים

 ,חלמיש) מבוססי ידע הפכו לארגונים , מיומנות ותפוקות עובדים

באופן בו הם מצליחים , אשר הצלחתם נמדדת בין השאר, (2004

 .ון ובסביבתוהאגורים בארג והידע  לנצל לקידומם את המידע

במספר עשורים הרי כיום הוא , ארגוני  "ידע"נמדד אורך חייו של , אם בעבר

נמדד במושגים של חודשים והיכולת לעקוב אחר עדכוני המידע והידע 

  Siemens,2004).(נתפסת כמיומנות הישרדותית , המתחדש בעקבותיהם

 וי מידעהיכן מצ " היכן"הצורך ב מתפתח " איך"מה ו"לצד הצורך לדעת 

" או לאחסן/ו"להיכן ניתן להעביר "ו, היכן מצוי הידע המתחדש, מעודכן

, היכולת והמיומנות לחשוף ולהכיר מידע מעודכן, במילים אחרות  ידע אישי

ולהבנות בעזרתו ידע חדש נתפס כיום בעיני חוקרים כחשוב יותר מן הידע 

 .(Siemens, 2004)  המצוי בידנו, הקיים

  

של יכולת החשיפה לידע חדש מעניקה ערך מוסף  הדגשת חשיבותה

טוענים  הידע. השונות היא זו המעשירה ומבנה ידע מקורי חדש . לשונות

-מאחר והבניית ידע. מעוגן דווקא בגיוון ובשוני בדרך עיבוד המידע, חוקרים

מיוחסת במחקר חשיבות  ).2000, סלומון ;2001נחמיאס (משמעה למידה  

 . תולהתקשרו למפגש  רבה
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זורם מידע מגוון ומוחלפות דעות ומחשבות בין בני  , במהלך המפגש

 (.Nonaka 1995)אדם המעמיקות ומקדמות תהליכי למידה 

תורם , בהיותו מבוסס על השונות במידע ,תהליך ההתקשרות

והעשרתו של בסיס הידע האישי  להרחבתו

  (.Siemens , 2004) והארגוני

תרומתו של תהליך את חשיבות המפגש להרחבת הידע ו

הצצות , מדגימות רשתות למידה חברתיות, ההתקשרות להעשרתו

רשתות אלה הפועלות כמערכות חוץ . כפטריות לאחר הגשם

תהליכי התקשרות ומפגשים  פועל יוצא של הינן , ארגוניות

תלויי טכנולוגיה מתפתחת והן מייצגות דפוסי   ,מתוקשבים

  .התארגנות חדשים של הפרט והקהילה

שינוי  בדינאמיקה של  מאופיינות , מערכות החוץ ארגוניותה

כמו הארגון הבית  לצד ארגונים ממוסדים  מתמשך והן מתפתחות 

מאופיינים לעיתים , ארגונים אשר בניגוד למערכות החוץ ארגוניות,  ספרי

 .בקצב שינוי שונה בתכלית

הספר -ככל מה שנמצא מחוץ לבית, הוגדרה סביבה חוץ בית ספרית, בעבר

, הורים, כמו קהילה) 1997, שרן(הספר -ומובחן באמצעות גבולותיו של בית

. מדיניות ממשלתית והציבור הרחב, אגף החינוך בעירייה, ארגונים חברתיים

באמצעות המדיום התקשורתי על . הטכנולוגיה- נוספה על האמור, יוםכ

הגבולות המוגדרים של הארגון הבית " נפרצו" ,צורותיו השונות

משולב ופעיל בהוויה  ,מעורב, פרי והסביבה הפכה חלק אינטגרליס

 . הבית ספרית

( Hoy & Miske , 1987)כארגון אשר קל לחדור לתוכו , בית הספר

המתנהלת על , מוצא עצמו כיום מוקף בסביבה משתנה ודינאמית 

אותו בהגדרה מחדש של יחסי הגומלין בינו  המחייבת, גבול אי הוודאות

עת יעדים חדשים המתייחסים להשתנות הסביבתית ולצרכים לבינה ובקבי

 .המשתנים בהתאם
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, (2004, פנסו )שעבור בית הספר כמערכת פתוחה , חשוב לזכור

התנהגותו הינה . מהווה הסביבה מקור אנרגיה הדרושה לו לקיומו

פונקציה של אינטראקציה בין מרכיבים תוך ארגוניים לבין מרכיבים 

 ). 1996, לסמוא. (חוץ ארגוניים

תלויה ברמת , הצלחת האינטראקציה תשומותיה ותפוקותיה, אולם

      .ההרמוניה בין שתי המערכות החוץ והתוך בית ספריות

גבר לחצה של , בעקבות המהפך הטכנולוגי, בשנים האחרונות

הסביבה על מנהלי בתי הספר ובמקרים רבים נוצר קונפליקט בין 

ית לבין סביבה דינאמית בית הספר החשוף למדיניות ממשלת

  .החותרת לשינוי

, בין גורמי הסביבה המושפעים מההתפתחות הטכנולוגית מצויים ההורים

הללו עושים שימוש נרחב . והציבור הרחב ,הקהילה החוץ בית ספרית

הפצת מידע  ומושכל בטכנולוגיה ובאמצעי תקשורת המאפשרים

Information) ( והבנייתו לידע)Knowledge .(כמידע חדש, ץ ברביםהמופ  

 .ובר יישום

ולנגד עיננו . זקוק לצורך הפצתו למערכת ארגונית אינו, מידע חדש זה

כפי , מסביבה צורכת מידע, הופכת הסביבה החוץ בית ספרית,

 -מערכת אכ . לסביבה יוצרת ידע, שהייתה מוכרת לנו עד היום

אינו תמיד גם אם , בקלות ובהתמדה זורם המידע בתוכה ודרכה , ארגונית

חשים  ,הקהילה והציבור הרחב, ההורים .הריהו תמיד מהיר ונפיץ, אמין

שהארגון הבית ספרי אינו עומד בקצב ומפעילים לחץ על המנהל 

 .והצוות למהר ולהתאים עצמם לעידן החדש

התחדשותו וריבוי מקורותיו , העדכון המהיר והתכוף של המידע המופץ

צוות בית הספר המחויב ליציבות . כאוסמלווים בתחושה של חוסר וודאות ו

מוצא עצמו במצב של דיסהרמוניה עם סביבתו , ארגונית ולהוראות מדיניות

להיות מובילים , מוטל עלינו המנהלים ,כאשר, בעת כזו הבלתי תלויה 

 . ופורצי דרך



 

 
151 

"Only those companies that are constantly able to reinvent 

themselves will survive in a discontinuous world" (Hamel, 1998)  

 אל מול מציאות משתנה באופן תדיר ואימננטי עלינו לגבש אסטרטגיה 

וטקטיקה הן כלפי פנים והן כלפי חוץ המתייחסת לממדי אי הוודאות מחוץ 

על מנת שלא להיות מנותבים על ידי . לארגון והשפעתה על הנעשה בתוכו

להכיל את מנהיגותנו אל , בית ספרחייב כיום מנהל , סביבתנו

לניהול חוץ ארגוני ולהוכיח מיומנויות , לניהול התוך ארגוני מעבר

, זאת( Mintzberg, ,1973" )יודעים"ניהול הדרושות לניהול 

ונהלים שונים מאלה הפועלים , באמצעות פיתוח מבנה ארגוני

  .וככל שנקדים ייטב - בסביבה יציבה

  

  :מקור הנתונים

על ידי  שהועבר במסגרת קורס של המאמר נערכה המשותפת הכתיבה
  .מרצה במכללת גורדון לחינוך בחיפה, ר רות אלמגור "ד

Available at: 

http://wiki.gordon.ac.il/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D

7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99 

 : ע"סוקר בפורטל מס

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1863&referer=useJsHistor

yBack 

 

 

 

 

http://wiki.gordon.ac.il/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://wiki.gordon.ac.il/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1863&referer=useJsHistoryBack
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1863&referer=useJsHistoryBack
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 ך של הפצת ידע באמצעות המנהיגות הבית ספריתתהלי  

 (OECD  2008-ח ה"דו)  

 

 

ח שפרסם הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח "הכרך השני מתוך שני כרכי דו

 22-ספרית ב-המחקר שערך על מנהיגות ביתעל אודות ) OECD(כלכלי 

ח "מחברי הדו). Pont et al, 2008( מדינות מוקדש למנהיגות מערכתית

בצורך להגדיר מחדש ולהרחיב את התפקיד ואת תחומי האחריות של מכירים 

ספר -מנהיגי בית, כאחד מתפקידיהם החדשים"ובכך ש, ספר-מנהיגי בתי

" ספר אחרים-ספר ומנהיגי בית-נדרשים יותר ויותר לעבוד בצוותא עם בתי

)Pont et al, 2008: .( מחקרם בנושא מנהיגות מערכתית הוביל אום לשלוש

 :מסקנות

  למנהיגות מערכתית המעודדת מנהיגים לעבוד בצוותא ומֵעבר

, הספר שלהם עשויים להיות יתרונות משמעותיים-לגבולות בתי

במתקנים , שיתוף אחרים במומחיות; פיתוח יכולת מנהיגות: בהם

שיפור המנהיגות וביזורה ; עידוד חידושים ויצירתיות; ובמשאבים

 .הספר-שיפור תוצאות בית; תמיכה במיומנויות; באופן נרחב יותר

 

 מומחיות וניסיון יוצר הזדמנויות רבות יותר ובנות , שיתוף בכישורים

 . קיימא לשינוי
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  מנהיגות מערכתית תיצור הזדמנויות עשירות ובנות קיימא יותר

לשינויים מרחיקי לכת מאשר מוסדות בודדים יוכלו לתת אי פעם 

(Pont, Nusche & Hopkins, 2008: 9- 11.)  

 

הספר שבהם הם -אין ספק שמנהיגים מערכתיים משפיעים על בתי

הספר שלהם עצמם ממשיכים -יש גם עדויות לכך שבתי. תומכים

 . להשתפר

ספר -התברר שאין בסיס לחששות שמינוי מנהלים מצליחים לתמוך בבתי

 .הספר שלהם עצמם-אחרים יפגום בביצועי בתי

פירות ככל שהיא נעשית  גישת המנהיגות המערכתית מוסיפה להניב

ספר אחרים נחשבת כעת לעליית -תמיכה בבתי. נפוצה ובשלה יותר

 . ספר מצליחים-שלב בסולם הקריירה של מנהלי בית

 

הספר שלהם וייצרו לעצמם -לאחר שהוכיחו את יכולתם והצלחתם בבית

כשמנהיגים איכותיים עומדים הכן לתפוס את  –בפעם  אפשרות להיעדר מפעם

  –לקחת על עצמם את אחריות המנהיגות מקומם ו

ספר אחר -הספר ונטילת אחריות לבית-עבודה מעבר לגבולות בית

 –זאת ועוד . נחשבת לאתגר הבא שהם יכולים לקחת על עצמם

זריקת "ההזדמנות להיות מנהיגים מערכתיים מעניקה למנהלים מנוסים 

 . זו אפילו סיבה להמשיך בתפקידם, ועבור כמה מהם, "מרץ

, בפרט ברמת הביניים, ספריים אחרים-יותר ויותר מנהיגים בית, וסף על כךנ

. ספר אחרים-מעורבים בעבודתם של מנהיגי החינוך הארציים עם בתי
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ההשתתפות בתוכניות אלה והיתרונות הנלווים הולכים וצוברים פופולריות בקרב 

 .מנהיגים בכל הרמות

 תהליך הפצת המנהיגות הבית ספרית

משימות המוגברים והאחריותיות של המנהיגות הבית המטלות וה

הן בתוככי בתי הספר והן מעבר , ספרית יוצרים צורך להפצת המנהיגות

 . להם

. בתי הספר ניצבים המנהלים בפני משימות רבותגם מול מועצות המנהלים ב

בעוד שיש הטוענים שאחריות ומשימות בניהול הם חיוניים למנהיגות הבית 

ולוגיות והשיטות הנהוגות הללו נותרות נדירות ולרוב הן בלתי המתוד, ספרית

 . לא תמיד מוכרים בשל פעילותם במשימות, ברורות ואלו המעורבים בכך

מעצבי המדיניות צריכים להרחיב את הקונספט של המנהיגות הבית 

 . ספרית ולהתאים את המדיניות ואת תנאי העבודה בהתאם

 הפצת המנהיגות עשויה לחזק  –ת יש לעודד את ההפצה של המנהיגו

                                     . את הניהול ואת מבואות התכנון המוצלח

הפצת המנהיגות בקרב אנשים שונים ותבניות ארגוניות עשויים 

לסייע לענות על האתגרים העומדים בפני בתי ספר זמניים ולשפר 

              . את היעילות של בית הספר

מבני צוותים וגופים אחרים או כול להיעשות בדרכים רשמיות דרך זה י

באופן רשמי יותר באמצעות פיתוח קבוצות אד הוק המבוססות על 

 ;מומחיות וצרכים שוטפים

 יש לתמוך בהפצה של המנהיגות :-  

צורך לחזק ולתגבר את הקונספט של קבוצות המנהיגות ישנו 

ץ כדי לתגמל על לפתח מנגנוני תמרו, במסגרות הלאומיות

השתתפות ועל ביצועים בקבוצות האלה ויש להרחיב את הכשרת 

ם יהמנהיגות ואת ההתפתחות לרמה אמצעית בניהול ולמנהיג

 . עתידיים פוטנציאליים בבית הספר
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מעצבי מדיניות צריכים להרהר ולחשוב מחדש ביחס לשינוי , לבסוף

מנהיגות המיועדות מנגנון האחריויות כדי שיעלה בקנה אחד עם תבניות ה

 . להפצה

 העדויות  – לתמוך במועצות המנהלים הבית ספריות ובמשימותיהן

מראות כי מועצות מנהלים אפקטיביות בבתי הספר עשויות לתרום 

 . להצלחה של בתי הספר שלהן

זה ממש קריטי להבהיר את התפקידים , כדי שזה יתרחש

ויש לוודא והאחריות המוטלים על מועצות המנהלים בבתי הספר 

ן המיומנויות והניסיון של מועצות בי ,כי ישנה עקביות בין יעדיהן

  .המנהלים

מעצבי המדיניות עשויים לסייע באמצעות מתן קווים מנחים לגיוס משופר 

ותהליכי בחירה ועל ידי  פיתוח תבניות תמיכה לוודא השתתפות פעילה 

 .מיומנויותכולל הזדמנויות לפיתוח , במועצות המנהלים בבתי הספר

לפרטים ראו )במדינות רבות מתפתחות כעת גישות חדשות למנהיגות 

OECD: Pont et al, 2008, Vol. 1 & 2) ,מנהיגות , אך לפי כל הסימנים

נראה שצורת מנהיגות זו תיושם  .מערכתית היא הגישה המובילה כיום

 .במערכות חינוך ובמדינות רבות יותר ויותר

: ה מפרט על ניסיונן של כמה מדינות בנושאח השני מתוך הכרך הז"דוה

ת ליכי למידה מהצלחות בקונטקסט הביבבחינת מדינות שקידמו תה

 . ספרי ועודדו תהליכים להפצת הידע שנקלט

כי המנהיגות המערכתית צריכה להגיע יותר  ניםוטוע מיםח מסכ"הדומחברי 

ביחד  סוכנויות המחויבות לעבודעצמם וגם מצידן של נהלים מצדם של המ

 . עימם

 

 



 

 
156 

 

נוטות לעבוד  אינןלמטה -מלמעלה הנכפות המחברים מציעים שגישות

כמו שנטען , יש לפתח סוג של בעלות מצדם של המשתתפים. טוב

 . ואכן מיישמים זאת כך שם אוסטרליהב

יותר ננקטה עשויה להתגלם ביצירת ארגוני ) רוחבית/צדדית(גישה לטראלית 

למנהיגות בית ספרית ובתי הספר המיוחדים הלאומי ' כמו הקולאג(תיווך 

שמקדמים מנהיגות מערכתית ) אוסטריהוהאקדמיה למנהיגות ב בריטניהב

 . ופעילות שיתופית

גישה אחרת הינה לטפח רשויות חינוך מקומיות ועיריות בפיתוח ובהפצת הגישות 

הכוונה חייבת להיות שלא  .פינלנדבדיוק כפי שעשו ב, והפרקטיקות המוצלחות

יצור ביורוקרטיה חדשה אלא להקל ולקדם מערכת יחסים בין בתי הספר כך ל

 . שהם יוכלו לשתף פעולה למען טובתם של כלל התלמידים

בחמש המדינות כבר כעת ישנה פעילות של מנהיגות מערכתית משמעותית 

המנהיגות  .אוסטריה ובריטניה, פינלנד, בלגיה, אוסטרליה: שנבחנו

 : יוםהמערכתית יכולה כבר כ

 לבנות יכולות בחינוך; 

 מתקנים ומשאבים, אמצעים, לחלוק במומחיות; 

 לעודד חדשנות ויצירתיות; 

 לשפר את המנהיגות; 

 להפיץ את כל זאת באופן נרחב יותר; 

 לספק מיומנויות תמיכה. 

 ורבמומחיות ובניסיון הניהולי יצ, תההפצה והשיתוף הקולקטיבי במיומנויו

יימא יותר לשינוי צורה קפדני מאשר יוכל הזדמנויות עשירות וברות ק

 אולם הגשמת עתיד. אי פעם על ידי מוסדות מבודדיםלהינתן או להיווצר 

בהובלת  אפשרויות רבות יותרדורש שנעניק למנהיגי בתי הספר  - כזה

  . השינוי וההנהגה
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 :מקור הנתונים

Improving School Leadership. OECD DIRECTORATE FOR EDUCATION AND 
TRAINING POLICY DIVISION. Improving School Leadership Activity. Volume 

1+2. 

Available at: www.oecd.org/edu/schoolleadership - 1 
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להגדיר  ב"הארמנסים חוקרים ב, ס ברמה גבוהה"על רקע המחסור במנהלי בתי

מיהו מנהל שהוא גם מנהיג חינוכי והיכן כשלו תוכניות ההכשרה הקיימות 

כיצד ? ס שהוא מנהיג חינוכי טוב"מהם המאפיינים החיוניים למנהל בי. למנהלים

על שאלות אלו ? לתכנן תוכנית הכשרה שתנפיק מנהלים שהם מנהיגים חינוכיים

פיתוח ; על מנהיגות בית ספריתמחקר "ואחרות מנסה לענות מחקר רב היקף בשם 

ב מכון סטנפורד למנהיגות חינוכית במימון קרן "שעורך בארה, "מנהלים מצליחים

   .2006-הסתיים ב, 2003שהחל בסוף , המחקר. וולאס

לאחר , ס נתפסים כאחראים במידה הרבה ביותר"ח מנהלי בתיה"על פי הדו

ם כיום נדרשים להיות המנהלי, לדברי החוקרים  .להישגי התלמידים, המורים

, להיות מומחים ליחסי ציבור, לדעת להטיל משמעת, בעלי חזון חינוכי

לדעת להכין תקציב , להיות מומחים להערכה ולהדרכה, להכיר את חוק

 .ולנהל משאבים ועוד

 
 

 

בעלי "של , לפעמים מנוגדים, מצפים גם מהמנהלים לפעול למען אינטרסים 

, האיגודים מקצועיים, אנשי מינהל החינוך האזורי, מורים, הורים; ס"בביה" המניות

בנוסף הם נדרשים להיות ערים למגוון צרכים . סוכנויות המדינה והממשל הפדראלי

עד שאנשי חינוך , ס גדולות כל כך"הדרישות ממנהל בי. הולך וגדל של התלמידים

 . שאדם אחד אינו מסוגל לבצע את כולן, ואקדמיה טוענים

 

למקובלים יותר  כי פרסים ועונשים למנהלים הופכים, מצייניםהחוקרים 

 ; ויותר בחלק מהמדינות

 

 (מחקר) פיתוח מנהלים מצליחים -מנהיגות בית ספרית  
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מאיים לפטר מנהל שהישגי התלמידים בבית ספרו , למשל, החוק בקליפורניה

בפורטלנד שבאורגון חלק קטן משכרו של המנהל תלוי בהישגי תלמידיו . נמוכים

 .ועוד

מחוזות חינוך ; מות מדאיגותקיימות שתי מג ב"ארההחוקרים מוסיפים שב

. רבים מתקשים למשוך אליהם מועמדים בעלי כישורים מתאימים לניהול

מועמדים לניהול ומנהלים בפועל לא מעטים חסרים את הכישורים להצעיד 

 .ס לשיפור ההישגים"את בתי

 

באזורים . ס בעתיד הקרוב"לדברי החוקרים סקרים צופים מחסור במנהלי בתי

. מהמנהלים יפרשו לגמלאות בחמש השנים הקרובות 60%-כ ב"ארהמסוימים ב

שבהם יש מחסור במועמדים לניהול , למשל בקליפורניה, קיימים גם אזורים נרחבים

 .המוכנים להתחייב לעבוד בקהילות חלשות, ברמה גבוהה

 

 תוכניות הכשרה לא מתאימות
 

המנהלים למרות המחסור במנהלים גדל בשנים האחרונות מספר תוכניות הכשרת 

שעל פיהם נבחרים , הסטנדרטים המסורתיים, אולם לדעת החוקרים. ב"ארהב

 . אינם מוגדרים נכון ואינם גמישים מספיק, המועמדים לניהול

 

, המועמדים נבחרים בדרך כלל על בסיס הישגיהם האקדמיים ולא לפי ידע

של תוכניות אלו " התוצר. "כישורים ותכונות הנדרשות ממנהיג חינוכי

עתים קרובות אינו מוכשר להיות מנהיג חינוכי ולכן מחוזות חינוך נאלצים ל

 .ס ביעילות"כדי שיוכל לתפעל את ביה, ליצור לו מערכת תמיכה

 

על אי התאמת , גם של המנהלים עצמם, כי קיימת ביקורת רבה, החוקרים מציינים

 שאין להן קשר; בעיקר באוניברסיטאות, תוכניות ההכשרה לתפקיד ורמתן

שבסיס הידע בהן חלש ולא , למורכבות המערכת הבית ספרית בחיים האמיתיים

מדינות  5-ס ב"המחקר בוחן כעת שמונה תוכניות הכשרה למנהלי בתי .מעודכן ועוד

חלק מהתוכניות הן של הכשרת מועמדים לניהול . שרמתן נחשבת גבוהה, ב"ארהב

קבים אחר תפקודם של החוקרים גם עו. לפיתוח וקידום מנהלים בפועל -וחלקן 
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המתבטאת בעלייה , רמת מנהיגותם החינוכית; ס"בוגרי התוכניות האלו בבתיה

 .בקבלת המנהל על ידי המורים הכפופים לו ועוד,  בהישגי התלמידים

 
 מרכיבים החיוניים למנהיגות בית ספרית טובה

 

תמיכה ; כי מנהל שהוא מנהיג טוב בולט בשני תחומים, החוקרים מציינים

 . מורים ויישום אפקטיבי של תהליכים ארגונייםב

 

מספק להם מודלים מקצועיים ויוצר אצלם , מנהל כזה תומך אינטלקטואלית במורים

 .מוטיבציה לשפר את  עבודתם

, מפתח בו מטרות משותפות, מהבחינה ארגונית מנהל טוב מעניק כיוון לארגון

וצר תרבות בית ספרית יצרנית מעודד תקשורת יעילה וי, מפקח ומכוון ביצוע ארגוני

 .שבה התלמידים לומדים והמורים עובדים בעוצמה גדולה יותר

 
 ?מהי תוכנית הכשרה יעילה 

 

כי מקובל שתוכנית הכשרה טובה למנהיגות חינוכית , החוקרים מציינים

לספק ניסיון בתחומים , רצופה והגיונית, מבוססת על מחקר; צריכה להיות

 . ס"יתוף פעולה עם בתיההרלוונטיים ולפעול בש

 

לטענתם . כי לקביעות האלו יש רק הוכחות מחקריות מעטות, מדגישים  החוקרים

שממנו ניתן לקבוע מהם המרכיבים החיוניים , אין כיום בסיס מחקרי רחב מספיק

. מגוון תוכניות הכשרה בעלות מגמות שונות –התוצאה היא . להכשרה של מנהל

מתוכניות  90%-כי כ, החוקרים מוסיפים. מחקרי איתן לרוב התוכניות אין גם בסיס

 .ב דורשות ניסיון כלשהו והתמחות בת שנה"ס בארה"ההכשרה לניהול בתי

 

ס היא שימוש "נושא התופס תאוצה בשנים האחרונות בהכשרת מנהלי בתי

מנהל בפועל המשמש כמאמן אישי או מורה רוחני למנהל , "מנטור"ב

המנטורים להיות בעלי מחויבות לתוכנית  לדברי החוקרים על. המתמחה

 . ההכשרה המקצועית האישית של המועמד לניהול
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אך גם לסייע בחיפוש , להעניק לו עצמאות, המנטור צריך לשמש  מודל למתמחה

על המנטור להסיר . אחר אסטרטגיות לפתרון דילמות ובגיבוש כישורי המנהיגות

יטחון העצמי והיכולת שלו ככל שהב, בהדרגה את התמיכה מהמנהל המתמחה

 . עולים

 

 המועמדים המתאימים לניהול 

 

לדברי החוקרים קיים טווח רחב של תשובות לשאלה מיהם המועמדים המתאימים 

 . ס"לניהול בי

אחרים . יש התומכים בגיוס מנהיגים מוכשרים מחוץ למערכת החינוך

התומכים  יש. תומכים בהכשרת מורים חזקים שהפגינו פוטנציאל מנהיגותי

. במתן דגש לכישורי מנהיגות של המועמד יותר מאשר לכישוריו האקדמיים

קיימת מגמה של העדפת מועמדים לניהול שהם מנהיגים , למשל, רסי'בניו ג

 . ס"ארגוניים ופיתוח הידע החינוכי שלהם בהמשך דרכם בביה

 

של , יםס יסודי קטן בפרבר"כי הכישורים שנדרשים ממנהל בי, החוקרים מדגישים

ס תיכון "שונים מהכישורים הנדרשים ממנהל של בי, אוכלוסייה מהמעמד הבינוני

 . עירוני גדול המשרת אוכלוסייה דלת אמצעים

 

 

 ב"ארהתוכניות להכשרת המנהלים  ב

 

התוכניות  ;ב"החוקרים סוקרים את תוכניות ההכשרה למנהלים הקיימות כיום בארה

עריכת , כמו ניהול ארגוני ואישי, חר נושאיםהאוניברסיטאיות מציעות קורסים במב

ס "בוגרי התוכניות האוניברסיטאיות אינם מתחייבים לעסוק בניהול בי. תקציב ועוד

כי תוכניות , החוקרים טוענים. וישנם מורים שלומדים בהן כדי לזכות בתוספת שכר

ההכשרה באוניברסיטאות אינן מתאימות לדרישות ספציפיות של אוכלוסיות 

סוג אחר של  .ס"כמו כן הן אינן רגישות לסוגים השונים של בתיה. מותמסוי

במחוזות עירוניים גדולים נערכות . הכשרה נעשה על ידי המחוזות החינוכיים

מרבית תוכניות ההכשרה . התוכניות לעתים בשיתוף עם ארגון הכשרה מקצועי
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, כלל שנה ההכשרה בסוג זה נמשכת בדרך. המחוזיות הן לפיתוח למנהלים בפועל

 .והנושאים הנלמדים בה הם בעיקר אסטרטגיות של הוראה

ארגונים , תוכניות הכשרה חדשות יחסית הן של ארגונים ללא רווח

שעובד בשיתוף , Big Picture Companyארגון , לדוגמה. מסחריים ומדינות

הארגון מכשיר . עם מספר מחוזות ומוסדות להשכלה גבוהה ברוד איילנד

 . המתמקדים בתמיכה אישית בתלמידים, ס קטנים"מנהלים לבתי

הנתפרת בהתאם לנתוניו של , התוכנית כוללת התמחות של שנה בתוכנית אישית

קשה , לדברי החוקרים. לכל משתתף בתוכנית יש מאמן אישי. כל מועמד לניהול

מאחר והן חדשות ומספר בוגריהן , להסיק מסקנות על היעילות של תוכניות אלו

 .עדיין קטן

סוג נוסף של תוכניות הכשרה מורכבות כשותפויות של אוניברסיטאות ומחוזות 

בהתאם , שמפתחים ביחד חזון משותף על מנהיגות חינוכית הרצויה להן, חינוכיים

הפקולטה המכשירה כוללת צוות של המחוז בנוסף לצוות של . לצורכי המחוז

 . האוניברסיטה

 

 : מקור הנתונים

 12 .אתר קו לחינוך. פיתוח מנהלים מצליחים -רית  מנהיגות בית ספ: מחקר

 . 2010, ספטמבר

Available at: http://www.kav-lahinuch.co.il/?CategoryID=671&ArticleID=8582 

 : ע"פורסם בפורטל מס

Available at: 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3349&referer=%2fSectionPage.as
px%3fid%3d42 
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 ת צוות אפקטיביתבעבוד" על-צוותי"

 

ריסון 'מרג. נרחבת בתחום העסקים עוסקת בנושא צוותיםהמקצועית הספרות ה

מציגים שורת טיעונים , למשל, )Margerison and McCann, 1990(ומקאן 

 :ומסכמים, התומכים בעבודת צוות

והצלחתם תלויה , מנהלים מצליחים עובדים באמצעות הצוות שלהם

מדובר . ם בכמה יועצים יחידים מבריקיםצוות אינו מסתכ. בהצלחתו

המכירים זה את נקודות , בקבוצת אנשים ששוררת ביניהם הבנה הדדית

  .ומשתפים פעולה זה עם זה, החוזק והחולשה של חברו

 

יש . עבודת צוות אפקטיביתהטיעונים האלה מעניקים מושג לגבי מה נחשב כ

צוותים שתכונות  20 יניםמאפיו" על-צוותי"אחרים שמגדירים אותה כעבודה של 

  :כגון, כוללים כאלה

 התמדה במאמצים להשיג את יעדיהם ; 

 דבקות במטרה ויצירתיות ; 

 מחויבות לביצועים איכותיים ; 

 יצירת רשתות קשרים ; 

 השקעה בנראּות ובנגישות לאחרים ; 

 מוטיבציה להצליח ; 

 מּוכוונות פעולה. 

 : מקור הנתונים

Margerison, C., & McCann, D. 1990, Team Management, London, W H Allen & 

Co. 
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Hastings, C., Bixby, P. & Chaundry-Lawton, R., 1986, Superteams: A blueprint 

for organisational success, London, Fontana Books. 
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חקר  הוא, בודתו כמורהשלושים שנות עיותר מטוני ווגנר מעיד על עצמו כי במשך 

 . ומחוצה לה ב"התהליכי שינוי ואף עזר להם להתפתח בבתי ספר רבים באר

סה למצות את מה שלמד על הצלחתם של מנהיגים חינוכיים מאמרו מנ

שיפור הלמידה אצל כל בשינוי שייעודו  –מוצלחים בעשיית שינוי בבתי ספר 

  .התלמידים

 Action" )אוריית פעולה של שינויתי"ווגנר מכנה את התיאוריה שלו בשם 

theory of change ) סינתזה של רעיונות תיאורטיים כי היא מכילה

שהם השלב המקדים , מניסוי וטעייה ומרפלקציה, שהתפתחו מהעשייה

 . לחשיבה על תכנית פעולה מוגדרת

מה מניע השאלה הראשונה שעל כל תיאוריית שינוי להתייחס אליה היא , לפי ווגנר

שאלה זו , בחינוך. דם מבוגרים למלא משימות חדשות שאף קשה לבצעןבני א

. כי תנאי העבודה של רוב המורים גורמים להם להתנגד לשינוי, גורלית במיוחד

בדרך כלל המנהיגים החינוכיים הם בני אדם שאוהבים שינוי ולכן הם , לעומת זאת

ד מניסיונו האישי כי ווגנר מעי. רואים בהתנגדות המורים עקשנות לשמה או אדישות

: אך הם מתנגדים לשינוי משלוש סיבות, המורים אינם עקשנים ואף לא אדישים

מומחיותם במלאכת ההוראה ומתוך תחושה  בשל, בשל רצונם להימנע מסיכונים

 .של אוטונומיה מחד גיסא ובידוד מאידך גיסא

 

 

 

לשינוי ביתתיאוריית פעולה : מנהיגות שמובילה ללמידה  

ב"ארה                                   -                              הספר    
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 הרצון להימנע מסיכונים

, מפני שהיא מספקת להם סדר מרבית המורים פונים לפרופסיית ההוראה

 . ביטחון ויציבות

מרבית המורים , שהם מחפשי סיכונים, בניגוד למי שפונים לעולם העסקים

 . סולדים משינוי מטבעם

הוא , עולם החינוך ועולם העסקים, שוני מהותי זה שבין שני העולמות

 . לדעת ווגנר אחד הגורמים לחוסר ההבנה ההדדית ולחוסר החיבה ביניהם

 

עדרו של דיאלוג שקול ומעמיק יחוסר ההבנה והתקשורת הלקויה תורמים רבות לה

הכשרת המורים ותנאי עבודתם תורמים רבות לחיזוק . בנושא קידום החינוך

בתי המדרש למורים מעודדים צייתנות משום שניתנות בהם . התנגדותם לשינוי

. פתרון בעיותהרצאות רבות מדיי והזדמנויות מעטות מדיי לחשיבה מקורית ול

ולא יוזמה ) קונפורמיות(המנהיגות החינוכית האזורית מתגמלת ומעודדת תֹואמּות 

רק , מאחר שרוב הרעיונות החדשים חולפים כאופנות חדשות לבקרים. ויצירתיות

 .מתחזקת אמונת המורים כי שינוי הוא עניין זמני שאין להאמין בו

 מומחיות במלאכת ההוראה

איכרים ואּומנים (עבדו בני אדם רבים עבודה עצמאית  ,בתרבויות המסורתיות

החינוך אף הוא היה , מבחינה היסטורית. והיו גאים במוצרים שייצרו) לסוגיהם

היו גאים כי פיתחו מומחיות רבה , משלח יד שמשך בני אדם שנטו לעבוד לבדם

ים המורים עבדו באופן עצמאי ופיתחו את הקורס. מושלמים" תוצרים"ושאפו להפיק 

עד היום ההנאה של מורים רבים מעבודתם . ואת החומרים שבאמצעותם לימדו

חומרים ". אמנותם"קשורה פעמים רבות לחשיפתם של כמה תלמידים מוכשרים ל

. אלו שפיתחו וכתבו היו ועודם תוצאה של מומחיות שצמחה אצלם במשך שנים

ודים מפורשת הקריאה לשינוי ההוראה ולקביעת סטנדרטים אחידים בתכנית הלימ

העניין . בידי מורים רבים כדרישה שהכול יְלמדו בעזרת חומרים זהים ובדרך אחידה

 .פוגע אפוא בגאוותם המקצועית ומאיים על זהותם המקצועית
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 אוטונומיה ובידוד

ְרצון המורים להימנע מסיכונים וגאוותם המקצועית תורמים להססנותם 

יכולתם להשתנות הם  אך הגורמים המגבילים את, בנוגע לשינוי

 . האוטונומיה והבדידות שלהם

המורים מופרדים יחסית מן העולם המשתנה , בניגוד לעובדים בפרופסיות אחרות

לעתים קרובות אין המורים . ממציאּות הגלובליזציה ומהחדשנות העסקית, במהירות

שינויים שדורשים מן התלמידים לרכוש , ערים לשינויים שחלו בעולם העבודה

המורים . יומנויות השונות מאלה שנזקקו להן התלמידים לפני עשרים וחמש שנהמ

מבלים את רוב יום העבודה שלהם בחברת ילדים ואינם חשופים במקומות עבודתם 

על כן אינם מבינים את הדחיפות לשינוי . לשינויים רבים שחלים בעולם העבודה

מורים כמעט אינם באים ה, כאמור. שחשים המנהיגים מעולם העסקים והפוליטיקה

 ; במגע עם מבוגרים אחרים במהלך יום עבודתם

ארגון העבודה ברוב בתי הספר מחזק את האוטונומיה של המורים ולא את 

היכולת לעבוד לבד , לפני פחות מחמישים שנה. שיתוף הפעולה ביניהם

לא זאת התפיסה . ערך לעצמאות-האוטונומיה הייתה שוות. נחשבה ליתרון

אדם יחיד אינו מסוגל לפתור בעצמו את , מאה העשרים ואחתב. היום

זו אחת הסיבות שעבודת צוות הייתה ; הבעיות והאתגרים שבמקום עבודתו

  .בשטח החינוךאשר מ חוץ, לצו השעה כמעט בכל מקומות העבודה

ואולם מורים שעובדים לבדם אינם מסוגלים לפתור את בעיית הבעיות של 

. מידים רבים יותר לעמוד בסטנדרטים גבוהים יותרכיצד לעזור לתל: המערכת

לגורמים האלה אפשר להוסיף את נטיית המנהיגים להאשים את המורים במה 

לנוכח הדרישה הגוברת והולכת לשינוי , כך". כשלון החינוך: "שהם מכנים

מוצא ווגנר שהמורים חשים פגועים וחסרי , ממנהיגים מן העולם העסקי והפוליטי

 . אונים
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אדם יחיד אינו מסוגל לפתור בעצמו את הבעיות , אה העשרים ואחתבמ

זו אחת הסיבות שעבודת צוות הייתה לצו ; והאתגרים שבמקום עבודתו

 .בשטח החינוךאשר מ חוץ, השעה כמעט בכל מקומות העבודה

לעתים מזומנות מנסים מנהיגים חינוכיים לפתור את הבעיה באמצעות יישום 

פנייה לפחדי המורים ולתאוות : אדם-ביותר של הנעת בניהתיאוריה הפרימיטיבית 

הם מבטיחים למורים בונוסים על הישגים טובים יותר במבחנים או . הבצע שלהם

רובם . אך רוב המורים אינם מתרגשים מן הגישה הזאת. מאיימים עליהם בפיטורים

ופסיות מוגנים בהסדרי קביעּות ולכן קשה להפחידם והם מּונעים פחות מעובדי הפר

 .האחרות בידי תאוות הממון

השאלה מה אם כן מניע מורים אינה פועלת אפוא ונשאלת " המקל והגזר"שיטת 

כיצד יכולים מנהיגים לעורר בהם את הרצון ללמוד לשפר את . להשתנות

ראשית כול יש להכיר בעובדה שרוב המורים היו , לדעת ווגנר  ?הישגי התלמידים

זו הסיבה שרבים מהם . י שאכפת להם מתלמידיהםרוצים לשנות את המצב מפנ

מכאן נובעת המסקנה שהאתגר בהנעת המורים הוא לעזור . בחרו במקצוע ההוראה

להם להבין מה נדרשים התלמידים של ימינו לדעת ומה עליהם להיות מסוגלים 

כמו כן יש לעזור למורים ללמוד . לבצע כדי לקבל עבודה ולהיות לאזרחים מועילים

 .יות הוראה משופרותאסטרטג

על המנהיגים לשאול את עצמם שאלה אחרת והיא איך לפתח במורים 

עליהם לספק הזדמנויות למידה . על הבעיה ועל פתרונה" בעלות"

של תלמידיהם , שיאפשרו למורים ליצור לעצמם הבנה חדשה של העולם

על הבעיה " בעלות"ושל הפרופסיה שהם עוסקים בה וכך להביאם לידי 

 .תרונה כאחתועל פ
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 "בעלות"מול " קנייה"

בתי ספר רבים טוענים שהם מציעים למוריהם סדנות ובהן משוחחים על השינויים 

אך המסר האִמתי של בתי . שחלו בעולם ומקנים להם אסטרטגיות הוראה חדשות

שאם לא כן נהיה ... הכינו את התלמידים לעבור את המבחנים: "הספר הוא

מסר מהסוג הזה אין ". על הסטנדרטים החדשים שנקבעו והנה יש סדנה… בצרות

אבל המנהיגות החינוכית מצפה מן המורים לאמץ מטרות שאינן . בו השראה יתרה

את מה שהם מציעים " לקנות"שלהם ובעייתה המרכזית היא לשכנע את המורים 

 .להם

למידה , דרושה מנהיגות שיוצרת למידה קונסטרוקטיביסטית של מבוגרים

האתגר הזה מחייב לבדוק באיזו מידה  .שיח וחקירה ביקורתית שיש בה

 .תורם כל מעשה של מנהיג חינוכי ללמידה ממוקדת ושיתופית

על המנהיגים , למען האמת; הבעיה ופתרונה שתיהן מופרכות, לדעת ווגנר

על " בעלות"לשאול את עצמם שאלה אחרת והיא איך לפתח במורים 

ק הזדמנויות למידה שיאפשרו למורים עליהם לספ. הבעיה ועל פתרונה

של תלמידיהם ושל הפרופסיה שהם , ליצור לעצמם הבנה חדשה של העולם

ולא  על הבעיה ועל פתרונה כאחת" בעלות"עוסקים בה וכך להביאם לידי 

 .פתרונות שמצאו אחרים" לקנות"להכריחם 

למידה , דרושה מנהיגות שיוצרת למידה קונסטרוקטיביסטית של מבוגרים

פיתוח "למידה זו שונה מן האופנה הנוכחית של . שיש בה שיח וחקירה ביקורתית

למורים ולבני , על המנהיגות ליצור תנאים של למידת מבוגרים מתמשכת". מקצועי

האתגר . שרבים מהם נבוכים ומתנגדים לשינוי כמו המורים, אדם אחרים בקהילה

יג חינוכי ללמידה הזה מחייב לבדוק באיזו מידה תורם כל מעשה של מנה

 .ממוקדת ושיתופית

, יש ארבעה תנאים עיקריים ללמידת מבוגרים בבתי ספר ובקהילות ואם הם יתמלאו

 .יביאו לידי שינוי בחינוך
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  ושל ההערכה( מהי הוראה טובה)חזון משותף של מטרות הלמידה; 

 בנה שיש צורך דחוף בשינויה; 

 יחסי גומלין המבוססים על כבוד הדדי ואמון; 

 סטרטגיות של שיתוף פעולה שמעוררות מחויבות ולא רק היענות א

 .מתוך ציות

הוא מתחיל דווקא בתנאי . ווגנר מסביר בהמשך כל תנאי מן התנאים הנזכרים לעיל

הוא סבור כי המנהיגים מנסים לדלג על . ההבנה שיש צורך דחוף בשינוי, השני

כית או מנסים להאיץ את החינו" הבעיה"תהליך העזרה למורים ולקהילה להבין את 

בלי להבין את האתגר שבשינוי לא ייתכנו אמות מידה , אך לדעתו. התהליך

חשובה יותר בעיניו . לקביעה מהי הצלחה או להערכת אסטרטגיות חלופיות

העובדה שהתפיסה המוטעית הרווחת בכל הקשור לבעיות החינוך תורמת רבות 

: הוא מצטט את אלברט איינשטיין .לתחושת הסבל של המורים ולהתנגדותם לשינוי

 ".לעתים ניסוח הבעיה חשוב מפתרונה"

 הבנה שיש צורך דחוף בשינוי

מנהיגים חינוכיים רבים , להפתעתו של ווגנר? למה אנו זקוקים לשינוי בבתי הספר

 :אינם יודעים לענות על שאלה זו באופן המניח את הדעת ועל כן הוא שואל

אם המנהיגים החינוכיים אינם  ,ּונעים לשינויאיך המורים יכולים להיות מ 

  .יודעים להסביר להם באופן ברור מדוע השינוי חשוב

יודעים שבתי הספר עושים היום עבודה טובה יותר מזו  ב"ארהרוב המחנכים ב

שעשו לפני עשרים וחמש שנים ובאופן כללי מתמודדים טוב יותר עם אוכלוסיית 

תלמידים רבים יותר . ת לבית הספר מבעברתלמידים מגוונת יותר ומוכנה פחו

אם כן מה . 'מסיימים את בתי הספר התיכוניים וממשיכים את לימודיהם בקולג

בציפיות המבוגרים , שינוי במהות העבודה, הבעיה היא שחל שינוי בעולמנו? הבעיה

כיצד ללמד ואיך להניע תלמידים , בתפיסה בנוגע למה שיש ללמד, בקהילה

 . ה עשה את מערכת החינוך למיושנתשינוי ז. ללמוד

היא הכשירה . על פי ווגנר נועדה מערכת החינוך האמריקנית להיות מכונת מיון

, ובנו קריירות ניהול' שהמשיכו את לימודיהם בקולג, עשרים אחוז מן התלמידים
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לית אפונקציונ האחרים קיבלו השכלה. וציידה אותם במיומנויות שנדרשו להם

המינימום שנדרש כדי לתפקד כאזרח עובד ברוב , ת לימודהשווה לשמונה שנו

 .שנותיה של המאה העשרים

היום זקוקים התלמידים כולם למיומנויות מגוונות ומתוחכמות יותר כגון היכולת 

המסיימים את בית הספר . לעבוד בצוות וללמוד באופן עצמאי, לפתור בעיות

על . ום בדוחק ולתעסוקה שוליתהתיכון בלא תכניות להמשיך בלימודים נידונים לקי

כן הסוגיה הראשונה במעלה היא כיצד לתת השכלה לכול ולא רק למקצת 

התלמידים וכיצד להכשיר את כל התלמידים לסטנדרטים גבוהים יותר וללמידה 

על כן , מעולם לא התנסינו בכך קודם. אין אנו יודעים כיצד עושים זאת. מתמשכת

 .היותו מיושן הבעיה אינה כישלון החינוך אלא

השכלה לכל התלמידים ברמה שתאפשר להם לעמוד בסטנדרטים חדשים וגבוהים 

המורים . אך זו רק מחצית הבעיה. היא היום אבן הנגף בדרכם של מורים רבים

בעשרים וחמש . לכודים בין אבן נגף זו ובין השינוי שחל באוכלוסיית התלמידים

ה באחוז התלמידים מקבוצות מיעוט עלייה גדול ב"ארההשנים האחרונות הייתה ב

אך שינויים אחרים בחיי התלמידים מציבים . שהאנגלית היא השפה השנייה לגביהם

שניזונה מיראת , המסורתית ללמידה) המוטיבציה(=ההניעה . אתגר גדול אף יותר

וכן מן האמונה שעבודה קשה ומתמשכת , הכבוד מפני הסמכות ומהפחד ממנה

בלא קשר למעמדם , שוב אינה נחלתם של צעירים רבים, מובילה להצלחה ולאושר

התרבות המערבית נעשתה ... לצבע עורם ולידיעותיהם באנגלית, החברתי

לספקנית יותר ויותר בנוגע לכל סוג של סמכות ולכן יראת הכבוד שוב אינה מובנת 

 .יש לעמול כדי לזכות בה, מאליה

בעלי סמכות בחיי תלמידים בעיה חמורה יותר היא העדר דמויות של מבוגרים 

שעות עבודה רבות יותר ובתי ספר גדולים ומנוכרים , הוריות-משפחות חד. רבים

שבהם התלמידים אנונימיים ויש בהם פעולת גומלין מזערית בין המורים לתלמידים 

כל אלו תורמים רבות להרגשת הבדידות של התלמידים ולחוסר יראת הכבוד  –

וב הנוער מבלה זמן רב מדיי בבדידות ומתחנך בעיקר כיום ר. שלהם מפני הסמכות

רבים מבני הנוער מרגישים שמתעלמים מהם או מזניחים . בידי עמיתים בני גילו

 .אותם ומטפחים טינה כלפי המבוגרים
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עבוד : "האמצעי היחידי שנותר בידי המורה להניע את התלמיד ללמידה הוא הכלל

התלמידים היו עדים למקרים . עוד כיום אך גם הכלל הזה אינו תקף". קשה ותצליח

הם גם צופים . רבים מדיי של בני אדם שעמלו קשה אך איבדו את משרתם

. בפרסומות רבות מדיי שמבטיחות להם הכול בלי שיצטרכו לעמול כדי לזכות בו

מלמדת את התלמידים שהמטרה בחיים היא לצרוך ולא ) המערבית(התרבות 

אם התמורה . וד את הצורך בעבודה קשה בבית הספרעל כן אין הם רואים ע, ליצור

בעיקר בבתי ספר  –התלמידים אינם מוצאים סיבה לעבוד קשה , אינה מידית

שבהם מרבית המשימות משעממות ואינן מתחשבות בצורכי התלמידים ובתחומי 

 .ההתעניינות שלהם

אומר כי ווגנר . חינוכית בלבד לא תפתור את הבעיות" רפורמה"אין צורך להזכיר ש

ראשית היא רומזת כביכול שבתי הספר . עצמה יש בה מן העלבון" רפורמה"המילה 

בערך עד שנות החמישים של המאה העשרים ) formed‖ ‖properly(היו בנויים כראוי 

 –" רפורמה"למושג , שנית). ”reform“(והיום יש צורך רק בשינוים קלים כדי לתקנם 

כביכול מטרת שינוי בית הספר היא לשלוח את , משמעות נלווית של ענישה –תיקון 

אבל החלק הגרוע יותר ). ”reform schools“(המורים והתלמידים לבתי ספר מתקנים 

 .מגמד את הבעיה" רפורמה בחינוך"הוא שהמונח 

) reinvent(אין מדובר בשינוי בתי הספר אלא בצורך להמציא מחדש , לדעת ווגנר

בעיה שהמחנכים לא יוכלו לפתור , ה שונה מאודאת מערכת החינוך כולה וזו בעי

 .בעצמם

 ראשית עליהם? מה המשמעויות של ניתוח זה מבחינת המורים המובילים

יוכלו להתאסף כדי , לא רק עובדי החינוך, להקים פורום לדיון שבו הכול

להבין כיצד השתנתה החברה ומה ההשפעות שיש לשינוי זה על החינוך 

ליהם להבהיר לעצמם ולאחרים שהבעיות הקשות ע, שנית. ועל ההורּות

אף אין הן אשמתם של . שאנו מתמודדים ִאתן אינן אשמתם של המורים

יש לטהר את הבעיה מכל רגש של אשמה והפתרון . התלמידים וההורים

 .חייב להיות באחריות משותפת
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המנהיגים צריכים להעניק למורים הזדמנויות להיפגש ולדון , בסופו של דבר

הם . לא רק במידע שעוסק באחוזי נשירה או בהצלחה במבחנים ,דע לסוגיובמי

עליהם לשמוע . ישמעו מהמעסיקים על הכישורים הנדרשים היום במקומות העבודה

מצעירים שזה עתה סיימו את לימודיהם עד כמה לא הכשיר אותם בית הספר 

ד מצד אף עליהם לשמוע מתלמידים על חוסר הכבו; לעבודה וללמידה עתידית

 .המורים ועל הבדידות והניכור שהם חשים בבית הספר

אך הוא יוכל לעורר במורים את הצורך הבהול , איסוף הנתונים האלה דורש זמן רב

 .להסתכן ולנסות דרכים חדשות בכיתה

 

 .המנהיגים צריכים להעניק למורים הזדמנויות להיפגש ולדון במידע לסוגיו

 

 חזון משותף

החזון המשותף חייב להיות מוגדר ולא רק לשמש סיסמה כי טוני ווגנר מאמין 

שתצמח ממּודעות , יש לערוך רשימה קצרה של ציפיות. על לוח המֹודעות

חדשה אשר לשינויים שחלו בעולם ושתכיל את המיומנויות העיקריות 

אנו . הדרושות להכין כל תלמיד ותלמיד לחיי העבודה והאזרחות של ימינו

ותפת ועמוקה יותר בשאלות מה תהיה ההוראה הטובה זקוקים גם להבנה מש

 performance(שתגשים את המטרות הללו ומה ההערכה שמתבססת על ביצוע 

based assessment (פיתוח חזון מפורט . שתמדוד נכונה את התקדמות התלמידים

דורש תהליך , שיטות הוראה ושיטות הערכה, הכולל מטרות לימודיות, מהסוג הזה

 . ליך של הקמת עוד ועדה שתכתוב הצהרת משימה אזוריתהשונה מתה

 

יכולים לעזור בביסוסן של ציפיות סבירות באמצעות  החינוכיים המנהיגים

דיונים שמטרתם להביא לכלל קונצנזוס בדבר צמצום מספר הקדימויות 

 .החינוכיות
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עוד הייתה להוסיף עוד ו ב"ארהווגנר אומר כי השיטה לשפר את הישגי בתי הספר ב

לדעתו שיטה זו טרגית ואולי אף . חומר לרשימת הנושאים שעל המורים ללמד

היא הותירה את המורים בתחושה של לחץ כבד ובנתה מערכת ציפיות לא . ליתאפט

המנהיגים החינוכיים . ריאלית מצד הקהילה בנוגע למה שהמורים יכולים לבצע

 25ד עם אי אפשר להתמוד. חייבים להבהיר שאי אפשר לעשות הכול

המנהיגים יכולים לעזור בביסוסן של . קדימויות חינוכיות ואף לא עם עשר

ציפיות סבירות באמצעות דיונים שמטרתם להביא לכלל קונצנזוס בדבר 

 .צמצום מספר הקדימויות החינוכיות

מורים והורים רבים מדיי עדיין מאמינים שסטנדרטים גבוהים יותר של למידה 

רב יותר " כיסוי"כיום המפתח אינו , לדעת ווגנר. רב יותר של חומר" כיסוי"משמעם 

תמיד יוכלו התלמידים לחפש הגדרה במילון . של חומר לימודי אלא פיתוח היכולות

 . עליהם לדעת כיצד להתבטא היטב בכתב, אבל אין די בזה

 

 .על כל הדיונים לכלול גם מנהיגים מן האקדמיה ומעולם העסקים

 

ואנשי עסקים מסכימים כי הסיבה לכישלון של תלמידי  מורים באוניברסיטאות

באופן כללי יש מספר . תיכון רבים אינה חוסר ידע אלא מחסור במיומנויות כתיבה

המסר . רב מדיי של נושאים לימודיים והמורים נדרשים ללמד בהצלחה את כולם

את הניחו למורים להימנע מן הניסיון ללמד : "של המנהיגים לקהילה חייב להיות

הניסיון . נוסחה בדוקה לכישלון, כל נושאי תכנית הלימודים הארצית בבת אחת

 ".מלמד אותנו כי העלאת רמת כישורי השפה היא המפתח ללמידה לכל התלמידים

כאשר יהיה חזון ממוקד יותר מבעבר בנוגע לנושאים החשובים ביותר שעל 

דרכי ההוראה הטובות יוכלו המחנכים להיות מוכנים לבדוק מה , התלמידים ללמוד

אל להם למנהיגים ללמד את המורים באילו שיטות , ואולם גם בעניין הזה. ביותר

 . ללמד אלא להניח להם למצוא אותן בעצמם
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מנהיגים אפקטיביים יאפשרו למורים לבקר בבתי ספר מצליחים ולדון עם 

על המורים להיחשף לדגמים רבים של סיפורי . במה שלִמדו עמיתיהם

תכנית . חבכיתות כדי להשתכנע שכל התלמידים יכולים להצלי הצלחה

ממומנת ומתוכננת היטב של הדרכת עמיתים היא המפתח לפיתוח מערכת 

מיומנויות מוגדרת שהמורים יוכלו להתמחות ולשלוט בה ואז להעבירה 

  .לאחרים

 יחסי גומלין המושתתים על כבוד הדדי ועל אמון

כינון . הם הבעיה הראשונה שיש להתמודד עמה יחסי גומלין גרועים בבית הספר

המצאה "יחסי גומלין לסוגיהם בין מבוגרים הוא הפתרון הטוב ביותר לסוגיית ה

בעיקר בחטיבות , בעיית חוסר הכבוד ברוב בתי הספר. של בית הספר" מחדש

ווגנר מדווח כי לפי ניסיונו בבתי ספר בכל רחבי . עמוקה מאוד, הביניים ובתיכוניים

 .הביקורת העיקרית שהתלמידים מעלים נוגעת לעניין חוסר הכבוד, ב"ארה

 .התלמידים חשים שמורים רבים אינם רוחשים להם כבוד ולפרקים אף לא זה לזה

 

משמעי של המורים והתלמידים כאחד -מנהיג חינוכי יבהיר את הצורך החד

 .ביצירת אווירה של כבוד

 

נים כי בתי הספר שלהם הם תלמידי תיכון רבים במרבית בתי הספר טוע

יסכימו רוב המחנכים , בתיאוריה. ביורוקרטיות מנוכרות ולא קהילות שאכפת להן

הלמידה והשיח בין המבוגרים אף הם נחסמים בשל . שיש חשיבות לכבוד בכיתה

שמעלים את נושא , המורים הבלתי מנוסים, בקהילת המורים. חוסר הכבוד ההדדי

פעמים רבות מהערות לעגניות מצד עמיתים ותיקים  עלולים לסבול, הכבוד ההדדי

התייחסות מעין זו עלולה לקטוע כל שיחה רצינית על . יותר וציניים בחדר המורים

אחד האתגרים החשובים שעומדים לפני מנהיגים חינוכיים הוא . שיפור בית הספר

אבל הערותיהם דומות לעתים . להבדיל בין המורים הספקנים ובין המורים הציניים
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שהם בעלי ניסיון , יש לטפח את המורים הספקנים. מניעיהם שונים בתכלית

 .ולהרחיק מורים ציניים שנואשו ּוויתרו, ומסורים למלאכתם

משמעי של המורים והתלמידים כאחד -מנהיג חינוכי יבהיר את הצורך החד

 עליו להבהיר כי זה עניין שאין משא ומתן עליו והוא .ביצירת אווירה של כבוד

עניין -הדרך ליצור אווירה של כבוד יכולה להתחיל בדיון בקבוצות. באחריות הכול

בייזום שיחות בקבוצות קטנות על דרכי התנהגות שמביעות תשומת , של תלמידים

 .לב ובעידוד ההתנהגות הרצויה מצד המורים והתלמידים

 

בד בבד יש להקים צוותי מורים שבהם ילמדו המורים כיצד לעבוד ביתר 

. בקבוצות קטנות, שיתוף פעולה באמצעות דיונים קבועים לפתרון בעיות

העדפת העבודה הפרטנית ְתפנה את הבמה לגאווה בהישגים , בהדרגה

 . צוותיים

מדיונים על תכנית הלימודים ועל עבודות תלמידים יוכלו המורים לעבור לתצפיות 

לדעת . י ההוראההדדיות בכיתות ובהמשך הזמן גם לתת זה לזה משוב על דרכ

בסופו של דבר הדרכת עמיתים ולא הערכה ומדידה בידי מנהיגים חינוכיים , ווגנר

 .היא המפתח לשיפור ההוראה והיא לב לִּבו של המאמץ לשיפור בתי הספר

מנהיגים חינוכיים יעזרו לבסס גישה זו אם ידגימו התנהגות מכבדת ויבקשו 

והערכה הדדיות חייבות מדידה . מהמורים משוב ביקורתי על מעשיהם

בתי הספר צריכים לספק את המשאבים . להיות הנורמה בכל בית ספר

זמן לעבודה משותפת ושעות פנויות למורים החונכים לאמן , הדרושים

 .עמיתים
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 לא ציות, מחויבות

רוב הביורוקרטיות . טוני ווגנר כבר גרס שבתי הספר הם ביורוקרטיות ולא קהילות

אווירה זו של כניעה . גים שמסתמכים על ציות וכניעה לסמכותמנוהלות בידי מנהי

עשו את המינימום כדי : וסמכותיות מעבירה למורים ולתלמידים מסר אחד

רוקרטיים ובמנהלים אדישים והורים שנתקלים בבתי ספר בי. להסתדר

  .מאמצים עמדה של עוינות כלפי בית הספר

ם מאמץ רב יותר כאשר הם מורים ותלמידים כאחד לומדים ומשקיעיואולם 

בתי ספר קטנים . מרגישים שהם חלק מדבר מה חשוב שהם עזרו לבנות

חברי קהילה ושותפים עסקיים , מצליחים ביעילות רבה לערב הורים

שיש , הקהילה המורחבת הזאת. בעבודה עם התלמידים בכל מיני תכניות

ע מן היא חלק מכרי, בה יחסי גומלין קרובים של מבוגרים ותלמידים

המחנכים עצמם לא יוכלו לפתור את בעיית ההניעה . הצרכים החינוכיים בימינו

 .של כל התלמידים להגיע להישגים טובים יותר) המוטיבציה(=

עלינו לשאוף שבתי הספר יתפצלו ליחידות קטנות יותר הפועלות בבניין 

ובהם יעבדו , בתי ספר אוטונומיים קטנים בתוך בתי הספר הגדולים, אחד

 . וותי מבוגרים עם קבוצה אחת של תלמידים והוריהם תקופה ממושכתצ

 

להכיר היטב את , היחידות הללו יאפשרו למורים לעבוד ביתר שיתוף פעולה

 .תלמידיהם ולהתאים את דרכי ההוראה שלהם ואת התכנים לצורכיהם

כיום המנהיגים החינוכיים יודעים שהמפתח לשינוי הוא להניע קבוצות 

 . מוד ולפתור בעיות בצוותאמעורבות לל

הם מעוניינים . הם שואלים את השאלות אך אינם מספקים תשובות פשוטות

מדברים בגילוי לב על שגיאותיהם ומעל הכול מדגימים , בביקורת קונסטרוקטיבית

 .הוראה טובה בכל יום ויום
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אינני "השאלות המרכזיות הן אפוא אם ילמדו המנהיגים החינוכיים לומר 

שימצאו את הפתרונות הטובים ביותר , אם ילמדו לבטוח בקבוצות ,"יודע

אם יהיו מעוניינים לקבל , "המצאת החינוך מחדש"לאתגרים הדחופים של 

  .עליהם את הסיכון ולהיעשות ללומדים ולמשתפי פעולה

ייתכן שעתיד החינוך הציבורי האמריקני תלוי בתשובה החיובית על , על פי ווגנר

 .ץ הלב שיהיה למנהיגים החינוכיים לנהוג לפי אמונותיהםשאלות אלו ובאומ

  :הנתונים מקור

  Tony Wagner ,Leadership for Learning, Phi Delta Kappan, January  2001.  

   Available at:   

http://www.schoolchange.org/downloads/Leadership%20for%20Learning.pdf 

 : ע"פורסם גם בפורטל מס

   Available at: 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=547&referer=useJsHistoryBack 
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 ?מהי מנהיגות

 

 

אופיינה המנהיגות בסגנונה הסמכותי  90-ותחילת שנות ה 80-בשנות ה

)Instructional Leadership( , בו המנהל היה זה שקבע את המדיניות והעביר את

תפיסה זו מפנה את מקומה . ההוראות מלמעלה כלפי מטה לעבר כפיפיו המורים

והצוות יחדיו מפתחים את התרבות לסגנון מנהיגות משתף בו המנהל 

 (.Leithwood, 1992)הארגונית המשותפת ובונים יחד את החזון 

  

, הנה מסכת יחסים דינאמית בין המנהל" מנהיגות"עם השנים הוכח כי ה

כשכל אלה משפיעים על הפעלת , הצוות והנסיבות המשתנות הנוצרות

 .האסטרטגיות השונות של המנהל

  

פינתה , היה זה שקובע לבדו את מדיניות בית הספרהתפיסה שבה המנהל 

את מקומה לסגנון מנהיגות שיתופי שבו המנהל וצוותו יחדיו מפתחים את 

 . התרבות הארגונית המשותפת ובונים יחד את החזון

 

מחקר בו בדקו איזו מנהיגות דרושה כדי  Caldwell  &Millikanערכו  1989בשנת 

 המחקר התבסס על מודל המנהיגות של). Silins, 1992(הספר -לבצע שינויים בבית

) Bass 1985 .( מסקנות המחקר הראו כי מודל המנהיגות המעצבת השפיע באופן

אך השפיע באופן שלילי על המורים , הספר כארגון-חיובי על תוצאות השינוי בבית

המנהיגות המתגמלת לעומת זאת השפיעה באופן חיובי על . כיחידים בארגון

 .הספר נטו לכיוון השלילי-תוצאות בית המורים אך

  

הספר בהם המנהיגות היא מעצבת יצליחו המנהלים באופן יעיל יותר להשיג -בבתי
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שיפור באופן קבלת ההחלטות , תוך התפתחות, את המטרות שהציבו בפניהם

 .פעולה בעוד שלמנהיגים המתגמלים יהיה קשה יותר להשיג זאת-ושיתוף

  

 יגות מתגמלתמנהיגות מעצבת מול מנה

 

אישית המתרחשת בין מונהגים -מנהיגות הינה תהליך של אינטראקציה בין

חברתית מרכזית המתקיימת בקבוצות ובארגונים -זוהי תופעה פסיכולוגית. למנהיגים

אצל  Chemers, 1984(והיא נדונה בהקשר של ניתוח מנקודת מבטם של המונהגים 

 ).1990, פופר

  

 ,Bass(יכולות והתנהגויות הכפיפים , פעה על עמדותמנהיגות מוצלחת כוללת הש

Waldman  &Avolio, 1987.( 

 

הספר בהם המנהיגות היא מעצבת יצליחו המנהלים באופן יעיל יותר -בבתי

שיפור באופן קבלת , תוך התפתחות, להשיג את המטרות שהציבו בפניהם

 .פעולה-ההחלטות ושיתוף

 

ר בהנעת עובדים שלא באמצעות כוח או אחד מתפקידיו המרכזיים של המנהל קשו

רוב המחקרים שנערכו בנושא מנהיגות התמקדו בסגנונות המנהיגות . סמכות

השונים והשפעתם על הפרט או הקבוצה מתוך האינטראקציה בין המנהיג לכפיפים 

)Bass, Waldman  &Avolio ,1987.( 

אופי של ביצוע נושאת , מעצם טבעה ומהותה, )Hollander(1964המנהיגות על פי 

עסקה ונמדדת בהתאם ליכולת המנהיג ליצור ולעורר בתודעת הכפיפים קשר ברור 

 ).1990, פופר(בין מאמץ לתמורה 
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 :התיאוריה והמחקר התרכזו בשני סוגי מנהיגות עיקריים

  

 .Transformational Leadership/ מנהיגות מעצבת 

  

 . Transactional Leadership/ מנהיגות מתגמלת 

  

 סקירת מחקרים בנושא מנהיגות

  

 הקשר בין מנהיגות מעצבת לבין תרבות למידה בארגונים. 1

 .הקשר בין מנהיגות מעצבת לבין תרבות למידה בארגונים .עידית, קובלסקי

 .ההמחלקה לסוציולוגי, אילן-יטת בראוניברס: גן-רמת 2005

  

 .רגונים לומדיםלבדוק את השפעתה של מנהיגות מעצבת על תרבות בא :מטרה

  

-מורים מאותם בתי-156ו, ספר מאזור המרכז-מנהלים של ארבעה בתי :נבדקים

 .ספר

  

. נמצא קשר בין מנהיגות מעצבת והימצאות תרבות של ארגון לומד :מן הממצאים

כך מאפייני , ככל שמאפייני המנהיגות המעצבת של המנהל היו יותר דומיננטיים

ניתן להסיק כי ההשפעה של גורמי אנוש היא . רתרבות הלמידה היו בולטים יות

למנהיג יש תפקיד מפתח בפיתוח ומיסוד , מכריעה לגבי התפתחות הארגון וקיומו

כדאי לפתח סדנאות לפיתוח מנהיגות מעצבת , לכן. מכניזם של למידה בארגון

 .לצורך פיתוח תרבות למידה בארגונים, בקרב מנהלים

 

, יעה לגבי התפתחות הארגון וקיומוההשפעה של גורמי אנוש היא מכר

, לכן. למנהיג יש תפקיד מפתח בפיתוח ומיסוד מכניזם של למידה בארגון

לצורך פיתוח , כדאי לפתח סדנאות לפיתוח מנהיגות מעצבת בקרב מנהלים

 .תרבות למידה בארגונים
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 מנהיגות מתמירה. 2

וביצועי  הדבקה רגשית חיובית, הקשר בין מנהיגות מתמירה. תמי , שלייר

-בית, הפקולטה לניהול, אביב-אוניברסיטת תל: אביב-תל, א"עבודת מ .מונהגים

 .2004,התנהגות ארגונית, הספר למנהל עסקים

  

לבדוק האם מנהיגות מתמירה מאפשרת להדביק את המונהגים ברגשות  :מטרה

והאם הדבקה רגשית זו מהווה מנגנון מתווך בין סגנון המנהיגות לבין , חיוביים

 .תוצאות הארגון

  

כל . קבוצות עובדים המועסקים בארגונים שונים -74 עובדים מ 370 :נבדקים

 .שלושה מעובדיו והממונה הישיר שלו, קבוצה מורכבת ממנהל

  

נמצא קשר בין מנהיגות מתמירה לבין קיומם של רגשות חיוביים  :מן הממצאים

ן מנהיגות מתמירה לבין כן נמצא קשר בי-כמו. אצל המנהיג ביחסיו עם המונהגים

לא . וקשר בין רגשות חיוביים של המונהגים לבין ביצועים, הדבקה רגשית חיובית

 .נמצא קשר בין הדבקה רגשית לבין ביצועים

  

 התפתחותו של מנהיג מעצב. 3

: חיפה, א"עבודת מ.התפתחותו של מנהיג מעצב 2004, גלי, עברית רז 

 .החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה

  

לבדוק אם יש קשר בין תכונה של מנהיגות מעצבת לדפוס ההתקשרות  :מטרה

 .בינקות ולסדר הלידה

  

מנהלים שהם בוגרי תכניות לפיתוח מנהיגות של המכון הישראלי  60 :נבדקים

 .לפיתוח מנהיגות איכותית

  

אוכלוסיית המנהיגים כולה מאופיינת בשכיחות גבוהה של דפוס : מן הממצאים
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מנהיגים מעצבים נמצאו יותר בטוחים ופחות חרדים ונמנעים . בטוח התקשרות

לא נמצא שיעור גבוה יותר של ילדים בכורים בקרב . ממנהיגים לא מעצבים

המנהיגים המעצבים אך הם אופיינו בציפיות הוריות גבוהות יותר להישגים ולתפקידי 

תחים אחרים חמים ומפ, מנהיגים מעצבים תופסים עצמם כיותר הוריים. השפעה

 .ממנהיגים לא מעצבים

  

 עמדות וביצועים, קשר בין מנהיגות. 4

מחקר שדה : עמדות וביצועים, קשר בין מנהיגות, )2004(, שרון, וינבאום

, אביב-אוניברסיטת תל: אביב-תל, א"עבודת מ.טק ותעשייה-בקרב ארגוני היי

 .הספר למוסמכים במנהל-בית, הפקולטה לניהול

  

, המידה בה ההקשר הארגוני מתנה את הקשר בין מנהיגות מתמירהבדיקת  :מטרה

, מוטיבציה, מנהיגות מתגמלת והעדר מנהיגות לבין עמדות הקשורות בהעצמה

 .וביצועים נתפסים, מוסריות ורגשיות

  

אשר הנהלתן יושבת , חברות ציבוריות מונפקות -23עובדים מ  248 :נבדקים

חברות  -14טק ו-חברות היי 9,מתוכם. ובדיםואשר מונות מעל לחמישים ע, בישראל

 .תעשייה

  

לחברי ההנהלה , ל"בכל חברה הועברו שאלונים למנכ :שיטה וכלי מחקר

חברי , לים נחשבו למנהיגים"המנכ. ולעובדים הכפופים להנהלה הבכירה, הבכירה

 ההנהלה הבכירה

 .ברי ההנהלהידי ח-והעובדים מונהגים על, ל"ידי המנכ-הינם מנהיגים ומונהגים על

  

טק לבין הסביבה -נמצא הבדל בין הסביבה הארגונית בחברות היי :מן הממצאים

טק רמת הוודאות נתפסת כנמוכה -כך שבחברות היי, הארגונית בחברות תעשייה

-כמו. תחושת המשבר גבוהה יותר והתרבות הארגונית פחות בירוקרטית בהם, יותר

. באופן חיובי לכל מדדי הביצוע הנתפסכן נמצא כי סגנון מנהיגות מתמירה קשור 

וקשר חיובי בין מנהיגות , נמצא קשר חיובי בין מנהיגות מתמירה להעצמה ורגשיות
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בקרב העובדים נמצא קשר חיובי לתרבות . מתמירה לתרבות יזמית ותומכת

ובקרב המנהלים נמצא קשר שלילי לתחושת , הבירוקרטית ולתחושת המשבר

מתמירה קשורה לרמות ביצוע גבוהות יותר בקרב נראה כי מנהיגות . ודאות

תורמת לתחושת האונות שלהם ומעלה את רמת המחויבות הרגשית , המונהגים

של מנהיגות מתמירה  ותהוכי ההקשר הארגוני חשוב לצורך היווצר, שלהם לארגון

 .ומידת האפקטיביות שלה

 :להרחבהמקור נתונים 
  

 סקירה נרחבת בנושא מנהיגות. 1
  

http://www.avo.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3369 

  
ועל המוטיבציה של המורים . השפעת סגנון הניהול על תהליך קבלת ההחלטות.2

 .לעבודה

  
http://www.avo.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=4292 

  

 "ס על האקלים הארגוני"השפעת סגנון ניהול ומנהיגות של מנהל ביה. 3
  

asp?idproduct=4468http://www.avo.co.il/scripts/prodView. 

Available at: http://www.mamrim.co.il/index.php?id=art1&idc=92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avo.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3369
http://www.avo.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=4292
http://www.avo.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=4468
http://www.mamrim.co.il/index.php?id=art1&idc=92
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במסגרת זו . מנהל בית הספר הוא הדמות החינוכית המרכזית בבית הספר

 . ראה והלמידה בבית הספרהוא נדרש להעריך מורים ולפעול לקידום ההו

הגישות הקיימות בהערכת מורים לא מצליחות לשפר את ההוראה ומעלות את רף 

שיחות המשוב בין מנהלים למורים אמנם . התסכול של מנהלים ומורים כאחד

אך מתעלמות מחשיבותה של חווית , מדגישות תחומים בהוראה שנדרש בהן תיקון

 . ההצלחה כתרומה לשיפור ולשינוי

אמר זה מדגיש את שיפור ההתנהגויות ההוראה באמצעות שימוש בכלי מ

ה בשיח אך תוך שינוי מהותי של שיחת המשוב המוכרת והמרת, המוכר התצפית

הכללים והשפה הנדרשת לקיומו של שיח פדגוגי , מקנה הכלים המאמר. פדגוגי

 . שיש בו כדי להצמיח מורים ולשנות התנהגויות הוראה

 :ציע המאמר הואהפתרון אותו מ

 . והחלפתה בשיח פדגוגי אפקטיבי והמשוב שינוי בתפיסת ההערכה

היתרונות בקיום שיח פדגוגי המחליף שיחות משוב פורצים אל מעבר 

שיח כזה מגלם את הפוטנציאל לשינוי וליצירת תרבות של . לגבולות הכיתה

ית תהליכי תצפ בתי ספר שבהם מתקיימים. שיח פדגוגי כללי בחדר המורים

, למידה-ושיח פדגוגי כחלק משגרת העבודה ממוקדים בתהליכי הוראה

, מרחיבים את רפרטואר התנהגויות ההוראה, עשירים בהזדמנויות חינוכיות

 . מעלים את תחושת המסוגלות העצמית של מורים ואת הסיפוק מההוראה

ת מפתחים מיומנות של תצפי, מורים שהתקיים איתם שיח פדגוגי במספר שיעורים

בשיעורים וקיום שיח פדגוגי מצמיח כדרך עבודה ולמעשה לומדים תוך התנסות את 

תצפיות הוראה , הצעד הבא: בדרך למנהיגות חינוכית

ושיח פדגוגי כמוקד התהליך החינוכי והצמיחה 

ישראל                  -                    הפדגוגית בבית הספר  
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בבתי ספר שבהם השיח . התנהלותה האפקטיבית לקיומם של תהליכי צפייה ושיח

הפדגוגי מחליף את שיחות המשוב גדל הסיכוי כי בעלי תפקידים ומורים ייקחו חלק 

 . פיות ולביקורת המלווהבתצפיות ההוראה ללא החששות המתלווים תדיר לתצ

 

 :מקור הנתונים

תצפיות הוראה ושיח , הצעד הבא: בדרך למנהיגות חינוכית". קובי גוטרמן

,  "פדגוגי כמוקד התהליך החינוכי והצמיחה הפדגוגית בבית הספר

ע "ע. 2010 –ע "תש, ב "ל , שנתון מכללת סמינר הקיבוצים –החינוך וסביבו  :בתוך

149-167 .  

 

 :ע"ל מססוקר בפורט

Available at: 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3211&referer=useJsHistoryBack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3211&referer=useJsHistoryBack
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מנת -שיש לערוך בהכשרת מנהיגים בבתי ספר על המאמר דן בשינויים

יש להגדיר מחדש המחברת טוענת כי  .לפתח מנהיגות בית ספרית אפקטיבית

לבחון את תכני ההכשרה המקצועית ואת אופן , את תפקיד המנהיגות

גיוס של מנהיגים לערוך שינויים בתהליכי האיתור המיון וה, מסירתה

ש להגביר המחברת טוענת כי י. ולפתח דרכים חדשות להערכת המנהיגות

את מקצועיות התפקיד על מנת ליצור איזון טוב יותר בין סמכות לבין 

 .) Ellen Goldring( אחריות

 

 

 :מקור הנתונים

http://www.avneyrosha.org.il/Resources/Training/Pages/21.aspx 

 ע"סוקר בפורטל מס

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3229&referer=useJsHistoryBack 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריתפרקטיקות לפיתוח מנהיגות בית ספ  
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המחוז בקידום המחוז בקידום //תפקיד הפיקוחתפקיד הפיקוח

  תהליכי תהליכי 

  הערכה איכותייםהערכה איכותיים--למידהלמידה--הוראההוראה
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מורים מששה בתי ספר יסודיים הממוקמים בשני אזורי פיקוח מילאו שאלונים 

הספר לפני ואחרי השתתפותם במשך שלוש -ונית בבתיהבודקים תרבות ארג

במהלך הפרויקט . שנים בפרויקט שינוי שיעדיו שיפור הוראה והישגים

הועברו למורים השתלמויות והדרכה בלמידה שיתופית ובעבודת 

בשלושת בתי הספר . הממצאים חשפו הבדל בין שני האזורים. צוות

חיובי בתפיסת התרבות מאזור אחד חל בתום הפרויקט שינוי בכיוון 

הספר מהאזור השני חל שינוי בכיוון -בשלושת בתי .הספר-הארגונית בבית

שנכתבו על , חות"דו 500ניתוחים של . שלילי או שלא חל כל שינוי משמעותי

, הספר במשך שנתיים-ידי שש יועצות שהנחו את סגלי ההוראה בששת בתי

זורים בתגובות המורים מספקים מידע והסבר להבדלים שנמצאו בין שני הא

 .לפרויקט השינוי

 מסקנות המחקר  

המחקרים העוסקים בשינוי ובשיפור תרבות הארגון בבית הספר מלמדים עד 

הממצאים המוצגים כאן . אך עם זאת אינה בלתי אפשרית, כמה קשה דרך זו

 . עולים בקנה אחד עם מסקנה זו

 

חלקים , גוון תנאיםשינוי התרבות הארגונית של בית הספר תלוי במ

התנהגות מקצועית של מורים , כמו דפוסי ניהול מפותחים, פנימיים

, כמו תקציבים ממשלתיים, וחלקם חיצוניים, ואמונות של הצוות

ועל אלה יש לסוכני , מדיניות המחוז והתנהגות מטפחת של הפיקוח

  .שינוי או למדריכים השפעה מועטה בלבד

ספר -שינוי של שיטות הוראה ודפוסי הארגון בבתי

תפיסות של מורי ומדריכים ומקומו של הפיקוח: יסודיים  

 ישראל
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ו כמה תנאים חיוביים יותר בכל הנוגע בשלושה מששת בתי הספר אכן הי

לניסיון מקצועי קודם של מורים בשיטות הוראה חלופיות ולתפיסות , לפיקוח

בשלושת בתי הספר האחרים היה מעט ניסיון קודם בשינוי שיטות . המנהלים

נראה שבתי הספר אלה . הוראה ועוד פחות מכך בשינוי דפוסים ארגוניים

ערית בכל הנוגע לשינוי ממשי בדרכי ההוראה הפיקו מן הפרוייקט תועלת מז

אך הפיקו תועלת רבה מבחינת אופן ההסתכלות שלהם על , והארגון שלהם

סביר להניח שלו היו נבדקים שוב לאחר שנתיים או . עבודתם המקצועית

-שלוש היה חל גם בהם שיפור בתפיסת המורים את דפוסי הארגון בבית

וספת על החשיבות הרבה שיש מכל האמור אפשר ללמוד פעם נ .ספרם

   .המנהלים וסוכני השינוי, לשיתוף פעולה הדוק בין הפיקוח

 

אפשר ללמוד על חשיבות האבחון המוקדם של התרבות , יתרה מכך 

הארגונית של בית הספר ועל כך שהפער בין כוונות של תכניות לבין 

המציאות החברתית והתרבותית השוררת בבית הספר עשוי להכשיל 

זיהוי , תהיינה מוצלחות ככל שתהיינה, הסיפור-יות לשיפור ביתתכנ

הספר לפני תחילת פרויקט עשוי להיות קריטי -ברור של נתוני בית

 )  Sarason, 2001; Liberman & Miller, 1986( מבחינת הצלחת הפרויקט

 

אמנם נערך סקר מקדים לפני תחילת : מסקנה נוספת בנושא היא

, ות המורים כדי לספק נקודות מוצא לבדיקת השינויהפרוייקט ונבדקו תפיס

לא היה די באלה כדי לזהות את השונות הגדולה בתרבות הארגונית   אבל

תכנית הפרוייקט התבססה במידה רבה על . ובדפוסי הניהול בין בתי הספר

שהצביעו על צורך בהעלאת הרמה המקצועית של , ממצאי הסקר הראשוני

אך בפועל התברר שהיה צורך לזהות את , הספרההוראה והניהול בכל בתי 

ממצאי המחקר מראים שהמצב ההתחלתי של . מצבו של כל מוסד בנפרד

קבע במידה רבה את , כפי שנחשף מתוך הדוחות של המדריכות, בתי הספר
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 –השאלות שלא נשאלו . מהלכו של הפרוייקט ואת תגובות המורים כלפיו

ים בבית הספר התנאים המינימאליים האם קיימ, היו -ושהיו צריכות להישאל

ומה הם התנאים שבהיעדרם אין כל טעם להתחיל , שיתנו סיכוי הוגן לשינוי

 . )Sarason, 2001: 98(את הפרויקט 

 )Datnow, 2002(המחקר המתואר כאן תומך במסקנותיה של דטנאו 

 :האומרת

שרפורמות חינוכיות וגישתן לשינויים צריכות להתחשב לא רק 

בהיבטים ( ואולי בעיקר)אלא גם , ם הטכניים של השינויבהיבטי

 ;Oaks& Wells, 1996: ראו גם)הנורמטיביים והפוליטיים שלו 

Sarason, 1995  .)תוכניות שינוי צריכות להיות סטנדרטיות , זאת ועוד

ומאובחנות יותר ונוגעות באופן ספציפי במקומות הבעייתיים , פחות

(Harris & Chapman.( 

 

 :ור הנתוניםמק

-שינוי של שיטות הוראה ודפוסי הארגון בבתי. שרן ש, סאס ג. ח, שחר
עיונים . תפיסות של מורי ומדריכים ומקומו של הפיקוח: ספר יסודיים

 .2007ז "תשס, 29כרך , במינהל ובארגון החינוך
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" יפס'מיסטר צ"החל מ, חובבי הקולנוע בינינו אמונים על דמויות מגוונות של מנהלים

שנהג להצליף על ידיהם של תלמידיו , "קס"המשך במנהל הנוירוטי ב, הסימפאטי

". המנהל"בסרט , וכלה במנהל שהרים לבדו מוסד קורס הנגוע באלימות, הסוררים

אם כי לא בהכרח כה קיצוניים , במציאות ישנם סוגים שונים של מנהלים 

 . בהתנהלותם

 

עד כמה מרכזית השפעתו של  -יש לשאול , עצמםבטרם אעסוק בסגנונות הניהול 

אין לשאלה זו ? על האווירה במוסד והתנהלותו, ויהיה סגנונו אשר יהיה, המנהל

 . משמעית-תשובה חד

 

ההורים , י צוותו"המחקר החינוכי מצביע על כך שככל שהמנהל נתפס ע

במוסד ( החיובית או השלילית)תרומתו , ס"והתלמידים ככוח מניע בביה

 . ורגשת יותרמ

 

עם התרופפותו של הפיקוח המרכזי בישראל על מוסדות , בשנים האחרונות

, פי דרכם-מקבלים המנהלים יותר עצמאות לנהל את מוסדם על, החינוך

 .וכך עשויה בולטותם לבוא לידי ביטוי מודגש יותר מבעבר

 

 

 

 

 סגנון הניהול של בית הספר והשפעתו על האווירה במוסד
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לסייג  את הניתוח שיובא להלן יש. עתה יש לבחון במה נבדלים המנהלים זה מזה

 : בשתי נקודות מרכזיות

אין כמעט בנמצא מנהל שדומה בסגנונו באופן מלא לאחד הטיפוסים  -א

לרוב יש בהתנהלותו ובאופיו של המנהל מרכיבים שונים של . שאציג האופייניים

לרוב קיים סגנון אחד . אם כי מאפיין מסוים בולט יותר מהשאר, טיפוסים שונים

במה שמכונה , גם ניתן לאתר סגנון אחד נוסף לפחותאך , שהוא בולט ביחס לשאר

כפי שיש לו טביעות , לכל מנהל סגנון ייחודי, למעשה" . מארג סגנוני"נג 'י צ"ע

אותו סגנון ייחודי עשוי להשתנות במידה והמנהל יועבר , יותר מכך. אצבע ייחודיות

י ספר חלק מהגורמים המבדילים בין בת. השונה מהותית מזה שעזב, למוסד אחר

מאפייניו הפיזיים של בית : והמשפיעים על הסגנון לפיו יפעל המנהל הם, ומנהלים

ס "המידה שבה פועלות בביה, ויתקו כמוסד, מיקומו בעיר או בפריפריה, הספר

חברתי של מרבית -מיצבם הכלכלי, יציבותו של צוות ההוראה, רוטינות חינוכיות

אירועים משמעותיים , ה החינוכיתמידת מעורבותם של ההורים בעשיי, התלמידים

צמח מהצוות או מונה (נסיבות התמנותו של המנהל , ס"שקרו בעברו של ביה

 ועוד רבים אחרים) מבחוץ

גם אם נבצע בדיקה בנקודת זמן . קשה לדבר מצב קבוע של סגנון ניהול -ב

יתכן שבבדיקה , שתוביל למסקנה לגבי סגנונו של מנהל זה או אחר, מסוימת

 .נגלה שינויים לכיוונים אלה או אחריםעתידית 

 

ס קשור לשלב בקריירה שלו "התחום הראשון הקשור להתנהלותו של המנהל בביה

 :ניתן לזהות חמישה מצבים, בהסתמך על המודל של פידלר. בהקשר המוסדי

 העושה את צעדיו הראשונים, לרוב מדובר במנהל חדש -" צומח מתון" *

במידה שמדובר . בעולם הניהול ובנבכי הארגון )מלווים לרוב בטעויות רבות(

לרוב , הוא צובר ניסיון. מצבו כלל לא פשוט -בכניסה לנעליו של מנהל פופולארי 

יש לסייג זאת בכך שמנהל שמונה . ולכן נמצא במצב של צמיחה, תוך ניסוי ותעייה

 עשוי להיכנס באופן, או שהיה בעמדת ריכוז במשך שנים, לאחר שניהל מוסד אחר

 .יותר לתפקידו" חלק"

או , "מציל מצב"מנהל המגיע למוסד על תקן של  -" כוכב ממריא" *

או תכונותיו הופכים אותו לפופולארי במוסד /שתדמיתו הציבורית ו
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, כך עלולה להיות גדולה האכזבה, ככל שגדולות הציפיות ממנו, ברם. לו-ומחוצה

 .במידה שלא יממש את ההבטחה שבמינויו

והוא מתנהל , שהצליח להוכיח את עצמו, כ"מנהל ותיק בד - "שומר מצב"*

תוך שמירה על , באינטנסיביות פחותה ביחס לשנותיו הראשונות במוסד

העלולים , מנהל כזה ייטה להימנע מתכנון פרויקטים שאפתניים במוסד .הקיים

 .לסכן את הישגיו

 מנהל המצוי בתקופה קשה בחייו הפרטיים -" כפות בבעיותיו" *

כאשר גורמים בהנהלה , למשל(או המקצועיים ) 'מחלה וכיוב, גירושין, תאלמנותה(

 ).מאפילים עליו

או מנהל של  ,שהתנהלותו מצביעה על רפיון, מנהל שחוק -" כוכב דועך" *

כגון , לעתים הדעיכה נגרמת בשל גורמים אובייקטיביים. מוסד המצוי בדעיכה

ים בשל גורמים הקשורים בגיבוי שהוא ולעת, הגיל הרלוונטי בשכונה-התמעטות בני

 ).ברשת החינוך או ברשות המקומית, במשרד החינוך(מקבל מהממונים עליו 

 

תחילת דרכו : למשל. במהלך הקריירה של מנהל הוא עשוי לעבור מספר מצבים

, "כפות בבעיותיו"ובשלב מסוים ל, "שומר מצב"ההופך עם הזמן ל, "כוכב ממריא"כ

מתוך הצגת . וכן הלאה" כוכב ממריא"שוב ל, ל המשברולאחר שהוא מתגבר ע

ניתן להסיק כיצד , )כפי שיוצג בהמשך, בכפוף לסגנונו(המצבים בהם נתון המנהל 

יהיה בעל האווירה " כוכב ממריא"המוסד שמנהלו הינו . תושפע האווירה במוסד

 בעוד האווירה הבית, "הצומח המתון", "שומר המצב"אחריו , האופטימית ביותר

ועכורה " כפות בבעיותיו"ספרית צפויה להיות עכורה הרבה יותר במידה שהמנהל 

 .שבו גדולה הפסימיות בתוך המוסד וסביבו, "כוכב דועך"במיוחד במצב של 

 : ס"הגדירו שלוש גישות מרכזיות בניהול בירותרפורד ושותפיהם , החוקרים הול

המנהל . ים למנהל חיונייםהנרא, חתירה לבצע שינויים במוסד -הגישה היזמית  *

ורואה את ההתנהלות השוטפת כמשנית בחשיבותה , פי חזון אישי או צוותי-פועל על

 .לקידום חזונו

הדבר . המנהל מתמקד בניהול השוטף המיטבי של המוסד - הגישה המנהלית *

המקשים עליו לפעול , מרקעו או ממאפיינים שונים של מוסד, עשוי לנבוע מכישוריו

 .אחרת
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ואינו מרוכז , המנהל פועל כדי למזער נזקים או מפגעים - הגישה המגיבה *

 .בנקיטת יוזמות או אפילו מתפעול מיטבי של המוסד

 

הם . תורנטון ודוהרטי, מדד נוסף לתפקודו של המנהל מובא אצל קלי

 מבחינים בין

שהיא יכולתו של המנהל לאמץ לעצמו טווח רחב של סגנונות , גמישות ניהולית

שהיא , לבין יעילות ניהולית, המותאמים לסיטואציות עמן הוא מתמודד, לייםניהו

ייתכן מצב שבו . מידת ההתאמה של סגנון הניהול שנבחר לסיטואציה המתאימה

הוא בעל גמישות ניהולית (למנהל רפרטואר רחב של סגנונות ניהול אפשריים 

הדבר עלול . יותאך הוא מפעילם באופן לא מתאים לסיטואציות הבית ספר, )רבה

זיהוי שגוי של הסיטואציה או הפעלת שיקולים רגשיים או , לנבוע משיקול מוטעה

אך , המנהל מוגבל במספר סגנונות הניהול, מצד שני. זרים לדרך הפתרון המיטבית

 .הוא מתאימם באופן מיטבי לסיטואציות שבהן הוא נתקל

 

 

הויל . של המנהלאחד המרכיבים בסגנון הניהול הוא פעלתנותו היזמית 

הפעלתני ביותר הוא המנהל . וואלאס ביצעו סילום שכזה לפי סולם ליקרט

מנהל כזה מעודד את צוותו  -( transformational Leader)המוביל שינוי 

בכדי לקדם מטרה משותפת , לשאוף להשיג מעבר לאינטרס האישי

 ; הנובעת ממנו

 

היוצר מצבים , )transactional Leader(פחות ממנו בסולם היזמי הוא המנהל העסקני 

ואחרון בסולם ; שבהם אנשי הצוות מגיעים למסקנה כי עשיית רצונו היא לטובתם

הנוקט בגישה של הימנעות מפעולה , )Non Leader(הוא המנהל שאינו מנהיג 

")Hands-Off'( ,מבלי לכוונם , לטובה או לרעה, ולמעה נותן לדברים לזרום. 

 

הם מבחינים בין . תורנטון ודוהרטי , של המנהל מובא אצל קלימדד נוסף לתפקודו 

שהיא יכולתו של המנהל לאמץ לעצמו טווח רחב של סגנונות , גמישות ניהולית
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שהיא , לבין יעילות ניהולית, המותאמים לסיטואציות עמן הוא מתמודד, ניהוליים

ב שבו יתכן מצ. מידת ההתאמה של סגנון הניהול שנבחר לסיטואציה המתאימה

הוא בעל גמישות ניהולית (למנהל רפרטואר רחב של סגנונות ניהול אפשריים 

הדבר עלול . אך הוא מפעילם באופן לא מתאים לסיטואציות הבית ספריות, )רבה

זיהוי שגוי של הסיטואציה או הפעלת שיקולים רגשיים או , לנבוע משיקול מוטעה

י להכיל מספר מוגבל של מנהל עשו, מצד שני. זרים לדרך הפתרון המיטבית

 .אך הוא מתאימם באופן מיטבי לסיטואציות עמן הוא נתקל, סגנונות ניהול

 

סגנונות הניהול העיקריים וההשתמעויות של כל אחד מהם לגבי אקלים 

 :בית הספר

מחזק מחוייבות של , מעודד השתתפות, המנהל הינו תומך :מנהיגות אנושית

צוותיים -וכן מעודד יחסים תוך, בודה החינוכיתהצוות וחותר לשביעות רצונם מן הע

 .י הגישה היזמית"רוב מנהלים שזה סגנונם פועלים עפ. תקינים 

 :סוגים של מנהיגות אנושית-חוקרים מאוחרים יותר הפרידו בין שלושה תת

ושם דגש רב על , המנהל מתייחס למורים כמי שזקוקים לתמיכתו: תומך-אבהי. א

 .האישיות  כולל, מצוקותיהם השונות

המנהל מעמעם את הבדלי התפקידים עם המורים באמצעות הימצאות  :חברי. ב

 .לב רב כלפיהם -רבה עמם וגילוי

תוך , המנהל פועל כממריץ עבור המורים ומעלה את המוטיבציה שלהם :מחזק. ג

 .שימת לב לנסיבות עבודתם 

אווירת שיתוף מחוזק הפן החברתי ו: ס"השפעת המנהיגות האנושית על אקלים ביה

אך עלולה להיפגע ההקפדה על מילויין של המטרות שהציב , הפעולה בצוות

 . בתחום הפיתוח ואף המשמעת , לעצמו המנהל

 

מציב מטרות ומדיניות , ס חושב באופן ברור והגיוני"מנהל ביה :מנהיגות מובנית

קובע את אחריותם של אנשים על מעשיהם ומספק תמיכה טכנית מספקת , ברורה

חוקרים . ס "תיאום ומימוש המדיניות שהוטוותה עבור ביה, ארגון, לצורכי תכנון

כאן יכולות להיות שתי אפשרויות " . מנהיגות משימתית"רבים אחרים מכנים סוג זה 

 -או המנהל המשמר , בעל גישה יזמית -המנהל בעל החזון : מבחינת גישה ניהולית
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 .בעל גישה מנהלית

החתירה למילוי משימות עשויה : ס"ת על אקלים ביההשפעת המנהיגות המובני

אך המחיר עלול להיות , ס והגאווה של עובדיו ותלמידיו"להעלות את קרנו של ביה

 .שכתוצאה מכך עלולה להיווצר נטישה של מורים שונים , בתחום יחסי האנוש

 

, המנהל מעודד פיתוח מקצועי והשתפרות בשיטות ההוראה :מנהיגות חינוכית

כשלים חינוכיים ומספק חוות דעת מקצועיות למורים והדרכה בנושאים  מאבחן

יובני 'מן ההגדרה הזו של סרג. לרוב מנהלים אלה הינם בעלי גישה יזמית. מקצועיים

 :שאכן זכו להתייחסות מאוחרת יותר במחקר, סוגים-עולים שני תת

 מנהל כזה חותר לכניסתם של אנשי מקצוע :ס"מקדם תחומי חקר בביה. א

 .כדי שיוכלו לתרום לצוות מידיעותיהם ונסיונם , חיצוניים

 .הנתפסים כמתקשים בתחומי מקצוע או פדגוגיה , משמש מעין יועץ למורים. ב

עשויה להיווצר תחושה של קידום : ס"השפעת המנהיגות החינוכית על אקלים ביה

-יוםאך נגישותו הרבה של המנהל עלולה לפגוע במשימות , מקצועי אצל המורים

 .מילוי מטרות נשאפות -ולגרור תחושה של אי, יומיות

 

הוא : המנהל מחזק את תרבות המוסד באמצעות גינונים טקסיים :מנהיגות סמלית

מקדם מורים שיש להם זיקה להיסטוריה של המוסד ומורים הפועלים לטעמו כדי 

 לרוב מנהלים בעלי סגנון זה נוקטים. ס "לחדד את המסרים הערכיים של ביה

 .שכן גישה יזמית תחייב אותם לפתח סמלים חדשים, בגישה מנהלית או מגיבה

תחוזק תחושת הגאווה המקומית : ס"השפעת המנהיגות הסמלית על אקלים ביה

שכן , האנוש בצוות-אך המחיר עלול להיות הן במישור יחסי, בצוות ואצל התלמידים

והן , ת המוסדעלולה להיות העדפה של מורים שלא על בסיס תרומה למטרו

 .במישור מימוש המטרות עצמן 

 

דיווחים ותהליכים , המנהל מתמקד ביעילות של טפסים :מנהיגות ביורוקרטית

מנהלים אלה הינם . ס וכל מה שנתפס בעיניו כיעילות ארגונית "ביורוקרטיים בביה

 .בעלי גישה מנהלית ברורה

ילות הארגונית איננה לרוב היע: ס"השפעת המנהיגות הביורוקרטית על אקלים ביה

ולרצון אנשי הצוות ) אלא להיפך(מתורגמת לשיפור באווירת שיתוף הפעולה בצוות 
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 .לתרום מעבר למחויבות שנובעת מן התפקיד 

 

  –לגבי סגנון זה קיימים שני היבטים : מנהיגות פוליטית

המנהל מתמקד בשכנוע המורים לגבי אלמנטים שונים בחיי  :החיוביההיבט 

 .בניית בריתות בין העובדים לצורך התגברות על קונפליקטים אפשריים ס וב"ביה

וגם כאן ישנן שתי , המנהל מתפקד באופן מניפולטיבי לגבי צוותו :ההיבט השלילי

נדר או על בסיס 'על בסיס ג(הוא מדכא באופן סמוי מורים מסוימים  -א: דרכים

 ;) אישי

שיוכל להתמודד עם מי כדי , הוא משתדל לספח חלק מן המורים לצידו -ב

קשה לאפיין את גישתו המנהלית של מנהל . שנתפסים בעיניו כמאיימים עליו 

 .שזה סגנונו

כמעט בכל היבט אפשרי קשור : ס"השפעת המנהיגות הפוליטית על אקלים ביה

רצון לתרום מעבר -סגנון זה לערעור תחושת הלכידות בצוות וייצור תסכול ואי

וכך , הם לדאוג לאינטרסים הפרטניים שלהם בלבדהמורים חשים שעלי. לנדרש

 .נעלמת גם הדבקות במטרות שמציב לעצמו המוסד 

 

ס עד כדי "המנהל מרכז באופן הדוק את הפעילות בביה :מנהיגות אוטוקרטית

המנהל , בנוסף לכך. ולא מחלק את הנטל עם צוותו הבכיר, פרטים-ירידה לפרטי

ונותן לכולם תחושה , עיהם של אנשי הצוותהאוטוקרטי עוקב באופן הדוק אחר ביצו

במקרים קיצוניים אופן פעולה זה גולש לדיכוי של ממש . מתמיד אחריהם-של מעקב

 .גם לגבי סגנון זה קשה לאפיין גישה ניהולית. 

האווירה בצוות עלולה להיות : ס"השפעת המנהיגות האוטוקרטית על אקלים ביה

מכל . ביצועיהם יביאם ליתר יעילותאם כי יתכנו מורים שהמעקב אחרי , קשה

 .עלולה להיות נטישה מוגברת של מורים מוסד שזה סגנון ניהולו , מקום

 

אך לוקח בחשבון את דעותיהם , המנהל עובד כראש צוות :מנהיגות דמוקרטית

מנהלים שזה סגנונם . של עמיתיו ושל מגוון אנשי צוות ממעגלים שונים במוסד 

, מנהיגות משתפת  -א: סוגים-כאן ניתן לזהות שני תת גם. מאופיין בגישה יזמית

רואה עצמו  -ובמקרים קיצוניים , שהמנהל הפועל לפיו מדגיש עבודת צוות ופירותיה
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המנהל רואה את עיקר  -מנהיגות משרתת  -ב; כחלק מצוות פעולה ולא ראשון שבו

ם בגישה המצדדי. ופועל בהתאם , תפקידו כנותן שירות מיטבי לתלמידים ולמורים

ולפיכך , זו טוענים כי בעולם כיום ערכים הופכים לחשובים יותר במסגרות ניהול

 .מנהל כזה ישים דגש על ערכים של הכלל ופחות ישאף להשיג כוח וסמכות לעצמו

יחסי האנוש עשויים להיות : ס"השפעת המנהיגות הדמוקרטית על אקלים ביה

עשויה להיות תחושה של אחריות אווירת העבודה בצוות טובה ופורייה ו, טובים

במקרים של מנהיגות . משותפת של כלל המורים לתוצרים ולמטרות החינוכיות 

י "וזאת במידה והמנהל נתפס ע, עלולה להיות אווירה של הסרת אחריות, משרתת

 .ולא כמציב ערכים עבור הכלל, הצוות כנותן שירותים בלבד 

 

אין . סוג ניהול זה רבות במחקר בשנים האחרונות נזכר  :מנהיגות אותנטית

אלא בשימת דגש על שתי תכונות שאמורות , מקום-מדובר בסגנון שצץ משום

מבין "אך בצד זה עליו להיות , הוא בעל יושרה והגינות: לבלוט אצל מנהל כזה

, אינטואיציה, הגיון בריא, ניסיון חיים, בעל יכולות מעשיות -כלומר ). savvy" (עניין

ואצלם , מנהלים כאלה קשה מאד למצוא". להזיז דברים"הממשית  אומץ והיכולת

התנאים הייחודיים לכל מוסד מכתיבים עד . ס מיטבי לכאורה"מתקיים אקלים בי

שכן , כמה יוכל מנהל כזה לממש את תכניותיו לגבי שיפור האווירה הבית ספרית

 .שעשוי להביא להצלחתו של מנהל כלשהו בתפקידו " מתכון"אין בנמצא 

 

 :לסיכום

ורצוי לקחתם , לכל סגנון ניהול כמעט ישנם מחירים בצד תועלות -א

 .הספר-בחשבון כאשר מנסים לשפר האקלים החינוכי בבית

מאחר שחלק מן הסגנונות הניהוליים קשורים באופן הדוק לאופי  -ב

גם , קשה להעריך עד כמה יכול המנהל לשנות את התנהלותו, המנהל

 .ס מכתיבה זאת"נתקל בביה כאשר המציאות עמה הוא

 

? האם ניתן להציע למנהל כיצד לשפר את האקלים החינוכי בבית ספרו, ובכל זאת

 : כגון, סאקני משיא עצות רבות. מסתבר שכן

 .מנה קבוצות משימה לצורך שיפור אקלים בית הספר של מורים ותלמידים -א
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 .ס"ביהבקש ממורים ומתלמידים לתכנן פעילויות לשיפור האקלים ב -ב

תלמידים , עובדים, קבע שיחות בלתי פורמאליות עם קבוצות שונות של מורים -ג. 

 .והורים

 .ס"עודד ופרסם מעשים ומקרים חיוביים שאירעו בביה -ד

הן של הישגים לימודיים והן , באמצעות כינוסים ופרסום בלוחות: עודד הישגים -ה

 .של הישגים חברתיים

כמו יום ספורט (ס "עדים להעלות את מצב הרוח בביהעודד ארגונם של ימים המיו -ו

 ).'היתולי וכיוב

 .ס"זמן תלמידים לשמיעת השגותיהם על הנעשה בביה -ז

 .ס"דאג לצילום והצגה של פעילויות שוטפות המתבצעות בביה -ח

 .ס שיודבקו במקומות שונים"דאג לעיצוב סטיקרים עם הלוגו של ביה -ט

ס ותציע כיצד "ים ומורים שתבקר במתקני ביהמנה ועדה משותפת של תלמיד -י

רוחבם של , תשנה מיקומן של ברזיות, למשל(ס "להתאימם לשיפור האקלים בביה

 ).'פרוזדורים צרים וכו

 ".עם היד על הדופק"בקר בכתה לפחות פעם בשבוע כדי להיות  -יא

 ".שבת אחים גם יחד"קיים כינוסים של הצוות בסגנון  -יב

 ).בסיוע המורים והתלמידים(ס עד כמה שאפשר "כתות בביהדאג לקישוט ה -יג

 .המורים וההורים, ס בסיועם של התלמידים"שפר את חזותה של חצר ביה -יד

 .הזמן אחרים לבקר בבית ספרך -טו

 : מקור הנתונים

 . סגנון הניהול של בית הספר והשפעתו על האווירה במוסד .בר לב אלחנן

lev.pdf-hamorim.org.il/content%5C122952_bar-http://www.irgunAvailable at:  
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Successful Principal Leadership in Times of Change: An International 

Perspective (Studies in Educational Leadership) 

 

Editorial Reviews 

   Review 

"The research reported in the book presents an interesting and rich picture of successful 

principals in different socio-cultural contexts and their reponses to national 
accountability policies. This book will make an important contribution to the existing 
body of knowledge about leadership practices." Prof.dr. P. Sleegers, Faculty of Social- 

and Behavioural Sciences, University of Amsterdam, The Netherlands 

   Product Description 

This book contributes significantly to our understanding of successful school leaders by 

describing similarities and differences in the work of such leaders in countries ranging 

from England to Australia, the United States to Norway, and Sweden to Hong Kong. 
Bringing together case study research, the book helps explain what all successful 
principals do and the ways in which context shapes some of their work. 

Change/dp/1402055153-Times-Leadership-Principal-http://www.amazon.com/Successful 
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Developing Successful K-8 Schools: A Principal's Guide  

 

Editorial Reviews 

    Review 

―This book provides a clear and concise road map for turning the current trend towards 
K-8 schools to the advantage of children. The return to K-8 schools is an opportunity to 
step back, be purposeful and thoughtful, and plan for what we want for young persons 

in our schools. This book provides the vision and the tools we need to plan and build 
something better in Grades K-8.‖ (Heather MacTaggart, Executive Director ) 
 

―As a middle school principal, I find many of these arguments compelling. This book 
makes a major contribution to the field of education. School leaders developing K-8 
schools will find this book helpful.‖ (Ed Sansom, Principal ) 

 
"A valuable resource for all educators. It not only provides a timeline of past mistakes 
and successes we‘ve made educating students of these ages, but goes further to 

provide a prescription for future schools that emphasizes developmental levels, content, 
skill-building, and involvement of students, parents, teachers, and administrators.‖ 
(Marie Blum, Superintendent )  

    

Product Description 

Offers practical strategies and a step-by-step plan for developing or transitioning to a K–
8 school, including methods for curriculum design, student assessment, and more.  

 

http://www.amazon.com/Developing-Successful-K-8-Schools-

Principals/sim/1412966167/2 

 

http://www.amazon.com/Developing-Successful-K-8-Schools-Principals/sim/1412966167/2
http://www.amazon.com/Developing-Successful-K-8-Schools-Principals/sim/1412966167/2
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Your First Year As Principal: Everything You Need to Know That They Don't 

Teach in School  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial Reviews 

  Product Description 

 

As you sit at your desk behind the door ominously marked Principal's Office, you are 

suddenly struck with a feeling of terror: What have you gotten yourself into? Being a 

principal and essentially being the leader of a school is a difficult job filled with 

responsibility and stress. Before you panic, you should know that most principals survive 

the first year. However, Your First Year as a Principal will help make the first year easier, 

providing you with all the information you did not learn in school. In this new, 

extensively researched book, first-year principals will learn how to deal with teachers, 

how to step out from behind the previous principal's shadow, how to make changes 

without changing too much too soon, how to deal with parents and students, how to 

deal with the feelings of loneliness and unpopularity, how to handle the piles of 

paperwork that never seem to shrink, how to become accustomed to the workload, how 

to find a mentor, how to write important letters, how to plan for public relations, and 

how to obtain feedback. Additionally, you will learn the common mistakes first-year 

principals make. You will learn about how everything falls on your shoulders and how to 

handle that responsibility. You will also learn how to build strong relationships with 

teachers and staff, how to pick your battles, how to have confidence in yourself, how to 

boost staff morale, how to discipline students, how to use the staff to your advantage, 

and how to deal with conflict. Ultimately, you will clearly understand what comes with 
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being a principal. You will be able to clarify and define your roles, expectations, and 

responsibilities. We will provide you with advice and tips from novice and veteran 

principals who have all been in your position. Whether you are the principal of a small, 

large, public, private, urban, rural, or suburban school, Your First Year as a Principal will 

be an indispensable companion. With the help of this book, you will not only survive, but 

you will enthusiastically look forward to your sophomore year.  

http://www.amazon.com/Your-First-Year-Principal-

Everything/dp/1601382200/ref=pd_sim_b_1 

 

 

SCHOOL LEADERSHIP THAT WORKS: From Research to Results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial Reviews 

   Product Description 

What does research tell us about the effects of school leadership on student 

achievement? What specific leadership practices make a real difference in school 

effectiveness? How should school leaders use these practices in their day-to-day 

management of schools and during the stressful times that accompany major change 

initiatives? Robert J. Marzano, Timothy Waters, and Brian A. McNulty provide answers to 

these and other questions in School Leadership That Works.  

Based on their analysis of 69 studies conducted since 1970 that met their selection 

criteria and a recent survey of more than 650 building principals, the authors have 

http://www.amazon.com/Your-First-Year-Principal-Everything/dp/1601382200/ref=pd_sim_b_1
http://www.amazon.com/Your-First-Year-Principal-Everything/dp/1601382200/ref=pd_sim_b_1


 

 
206 

developed a list of 21 leadership responsibilities that have a significant effect on student 
achievement. Readers will learn  

* the specific behaviors associated with the 21 leadership responsibilities;  
* the difference between first-order change and second-order change and the 
leadership responsibilities that are most important for each;  

* how to work smart by choosing the right work that improves student achievement;  
* the advantages and disadvantages of comprehensive school reform models for 
improving student achievement;  

* how to develop a site-specific approach to improving student achievement, using a framework 
of 11 factors and 39 action steps; and  
* a 5-step plan for effective school leadership.  

Combining rigorous research with practical advice, School Leadership That Works gives school 
administrators the guidance they need to provide strong leadership for better schools.  

http://www.amazon.com/SCHOOL-LEADERSHIP-THAT-WORKS-

Research/dp/1416602275/ref=pd_sim_b_3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/SCHOOL-LEADERSHIP-THAT-WORKS-Research/dp/1416602275/ref=pd_sim_b_3
http://www.amazon.com/SCHOOL-LEADERSHIP-THAT-WORKS-Research/dp/1416602275/ref=pd_sim_b_3
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Successful Schools and Educational Accountability: Concepts and Skills to 

Meet Leadership Challenges (Peabody College Education Leadership Series) 

 

Editorial Reviews 

Product Description 

This text in AB‘s new Educational Leadership series from Peabody College, discusses 

how the standards and accountability movement has affected teachers and school 
leaders and illustrates its impact on learning. This text stands out due to authorship and 
breadth of research used. It was developed by the leading scholars in educational 

accountability as part of a series from one of the leading Schools of Education in the 
world. No other text discusses policy and practice in such a systematic way, with such a 
strong basis in current research. 

From the Back Cover 

Successful Schools and Educational Accountability: Concepts and Skills to 
Meet Leadership Challenges (Peabody College Education Leadership Series) 
  

  
―This book is a new and significant contribution to the education literature.  There is 
nothing similar to this on the market because it is so focused on student outcomes, 

NCLB, and other recent developments.‖  
–Michael Kirst, Stanford University 
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―I have reviewed many textbooks over time and can state without reservation that this 
is probably the most useful and applicable to educational leadership training and 

preparation programs.‖ 
–Anthony Normore, Florida International University 

  

―I truly enjoyed reviewing Successful Schools and Educational Accountability. The clarity 
of exposition, the quality of research, and relevance of the content kept me with it. I 
think this book equals or surpasses other books on the market because of its 

accessibility to the reader.‖ 
–Saul Grossman, Temple University 

  

  
Developed by the leading scholars in educational accountability, this text addresses the 
effects of the standards and accountability movement on teachers and school leaders as 

well as its impact on learning. It is part of Allyn & Bacon‘s new succinct and practical 
Educational Leadership Series from Peabody College at Vanderbilt University, one of the 
leading schools of education in the world.  Successful Schools and Educational 
Accountability discusses current dilemmas facing administrators in the context of 

evolving public policy and evolving expectations.  
   
Features: 

·         Chapters close with case studies, commentaries, articles, and editorials. 
These features demonstrate the practical issues facing educational administrators today, 
and each feature is followed by relevant discussion questions. 

·         A Companion Website with practice tests, readings, activities and other 
resources is available at www.ablongman.com/Peabody 
·         An Instructor’s Manual with resources and test items is available online to 

adopters by contacting your local representative. 
  
Package this text with [ MyLabSchool Logo ] –a powerful set of online tools 

that bring the classroom to life! Visit www.mylabschool.com for more 

information!  

-Accountability-Educational-Schools-.amazon.com/Successfulhttp://www

1-Leadership/dp/0205474780/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1299414586&sr=1 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Successful-Schools-Educational-Accountability-Leadership/dp/0205474780/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1299414586&sr=1-1
http://www.amazon.com/Successful-Schools-Educational-Accountability-Leadership/dp/0205474780/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1299414586&sr=1-1
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Successful School Leadership: Planning, Politics, Performance, and Power 

(Peabody College Education Leadership Series) 

Editorial Reviews 

Product Description 

The introductory volume in the Peabody Educational Leadership Series, Successful 
School Leadesrhip provides readers with a solid overview of the primary topics that 
current and aspiring leaders will be faced with when making decisions regarding 
education organizations. Blending leadership theory and practice, this foundational 

leadership text provides cutting edge content in each of the key domains of 
responsibility facing current and aspiring school leaders while weaving case studies, 
current media articles, and reflection point into each chapter to enhance student 

synthesis and application.  
  
The book is divided into four frames of reference for optimal learning: Planning, Politics, 
Performance, and Power — the functions with which educational leaders must 

continually grapple. In each section, readers are presented with information about what 
school leaders need to know to successfully surmount the modern challenges to 
education and instruction. 

  
Section one provides a foundation for the book by discussing the evolving context of 
educational leadership and proposes a strategic orientation to leading educational 

organizations through continual cycles of appraisal, analysis and action.  Section two 
delves into the important issues of governance, politics, finance and law as major 
contributors to the context of education, and as levers by which school leaders can 

shape institutions. Section three explores the various ways in which school leaders can 
assess and enhance the performance of their schools and educational organizations. The 
final section of text provides students with information about educational leader 
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strategies in the development of people, partnering with communities, and uses of 
power, while the final two chapters give practical insights into the preparation for 

practicing strategic education leadership. 

From the Back Cover 

Successful School Leadership provides a complete overview of the primary topics that 
current and aspiring school leaders will face. Blending theory and practice, this 
foundational text provides both traditional and cutting-edge content in each of the key 

domains of responsibility facing current and aspiring school leaders. Case studies, media 
articles, and reflection points in each chapter enhance student synthesis, understanding, 
and application. 
  

The book is presented in four frames of reference selected for optimal learning: 
Planning, Politics, Performance, and Power. As each function is learned, future school 
leaders will gain new tools with which to successfully surmount the modern challenges 

of education and instruction. 
  
Features  

 Blends leadership theory and practice through case studies, contemporary 

news articles, literature syntheses, and exercises that clearly demonstrate the 
connection. 

 Follows the Educational Leadership Constituent Consortium (ELCC) 

standards, providing advanced preparation for educational leaders.  
 Uses Wiggins and McTighe‘s six facets of understanding, deepening student 

comprehension through discussion questions, case studies, learning 

objectives, and mainstream articles. 
 Provides a knowledge base and skill set supported by the theoretical 

underpinnings and best practices for school leaders to excel in strategic 

leadership. 
 Covers the full range of management practices necessary for leaders to 

succeed in the field of educational policy. 
 

-Performance-Leadership-School-on.com/Successfulhttp://www.amaz
fkmr1-2-Education/dp/020546999X/ref=sr_1_fkmr1_2?ie=UTF8&qid=1299414586&sr=1 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Successful-School-Leadership-Performance-Education/dp/020546999X/ref=sr_1_fkmr1_2?ie=UTF8&qid=1299414586&sr=1-2-fkmr1
http://www.amazon.com/Successful-School-Leadership-Performance-Education/dp/020546999X/ref=sr_1_fkmr1_2?ie=UTF8&qid=1299414586&sr=1-2-fkmr1
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The Constructivist Leader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial Reviews 

Product Description 

The Constructivist Leader provides educational leaders at all levels with a conceptual 

framework for leadership defined as reciprocal, purposeful learning in community. The 

updated Second Edition of this best-selling book enables readers to carry this 

constructivist vision and purpose forward, while effectively implementing standards-

based reform, authentic assessment, and constructivist-based accountability. This new 

edition features: an expanded theory of Constructivist Leadership reflecting the most 

recent thinking in leadership, learning, and ethical communities; a comprehensive 

approach to issues of equity, diversity, and multiculturalism; additional strategies for the 

implementation of constructivist leadership practice; principles and examples to guide 

new approaches to accountability; and much more!  

 

http://www.amazon.com/Constructivist-Leader-Linda-

Lambert/dp/0807742538/ref=pd_sim_b_4 

 

 

http://www.amazon.com/Constructivist-Leader-Linda-Lambert/dp/0807742538/ref=pd_sim_b_4
http://www.amazon.com/Constructivist-Leader-Linda-Lambert/dp/0807742538/ref=pd_sim_b_4
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Case Studies in 21st Century School Administration: Addressing Challenges 

for Educational Leadership 

 

 

Editorial Reviews 

Product Description 

Case Studies in 21st Century School Administration: Addressing Challenges 

for Educational Leadership presents real problems that confront today‘s school 

leaders who must deal with issues of diversity, school improvement, and limited 

resources. Authors David L. Gray and Agnes E. Smith give prospective school leaders 

opportunities to resolve complex issues in K-12 school settings through reflective 

questions, activities, and authentic assessment tools for skill development.  

About the Author 

David Gray is Associate Professor in the Department of Educational Leadership and 

Foundations at The University of South Alabama. A former teacher and school principal, 

he teaches a number of courses in the educational administration and leadership areas. 

He has published extensively in journals and is a contributor to Developing the Effective 

Teacher: Hiring, Evaluation, and Retention Practices for the School Administrator (Aspen 

Publishers). 
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Agnes Smith  is Assistant Professor in the Department of Educational Leadership and 

Foundations at The University of South Alabama. She has published widely in education 

journals. She is a former teacher and school principal. 

-School-Century-Studies-http://www.amazon.com/Case

Administration/dp/1412927536/ref=pd_sim_b_5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Case-Studies-Century-School-Administration/dp/1412927536/ref=pd_sim_b_5
http://www.amazon.com/Case-Studies-Century-School-Administration/dp/1412927536/ref=pd_sim_b_5
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ח "דו. ת ישראלתפיסת תפקיד מנהל בית הספר במדינ).א2008(אבני ראשה 

 .ועדה מקצועית לגיבוש המלצות למדיניות משרד החינוך

 

תמונת מצב . על מנהלים ומנהלות בבתי הספר בישראל). 2009(אבני ראשה 
  .בעקבות סקר בקרב מנהלים וסדרת ראיונות

Available at: http://www.avneyrosha.org.il/About/AboutDocs 

 

מרכז משאבים של . פרקטיקות לפיתוח מנהיגות בית ספרית. אלן גולדרינג

 .מכון אבני ראשה

Available at: http://www.avneyrosha.org.il/Resources/Training/Pages/21.aspx 

See also: 
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3229&referer=useJsHistoryBack 

 

 .בית ספר מצוין ומצוינות בית ספרית .מ.וידילסלבסקי, ש.דוידזון, א. אזולאי
מקצוענות , מקצועיות, ירחון לקידום מנהיגות –דים "הממ 4. ט"תשס, 22' ליון מסגי

 .אגף החינוך היסודי, משרד החינוך. ספרי בחינוך היסודי-ומצוינות במינהל הבית

-4467-3CDB-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425Available at: 
E63A88728FE4/82329/yarkhon22.pdf-B5F0 

See also: 
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2270&referer=useJsHistoryBack 

 

פיתוח ומחקר  -"מקדמי מצוינות בחינוך" ).2007(' מ, וכרמלי' ז, שרץ', ב, אילון

 .מכון דוידסון והעמותה למצוינות, מכון ויצמן. של מודל להכשרה והפעלה

 

 

 

 ביבליוגרפיה

http://www.avneyrosha.org.il/About/AboutDocs
http://www.avneyrosha.org.il/Resources/Training/Pages/21.aspx
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3229&referer=useJsHistoryBack
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/82329/yarkhon22.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/82329/yarkhon22.pdf
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2270&referer=useJsHistoryBack
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 . 2010נובמבר  ?האמנם, בית הספר העתידי של פינלנד. ה לונברגאריאל

Available at: http://lariell.blogspot.com/2010/11/blog-post.html 

See also: 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3420&referer=useJsHistoryBack 

 

, הוצאת כוון אחר, מודל גישות למצוינות אישית וארגונית ,1999 ,רק צביב
 .רחובות

 

: המסוגלות העצמית המקצועית של מנהל בית הספר. 2004', ר, ברמה
 .האוניברסיטה העברית, עבודת דוקטור, המושג ורכיביו

 

תפישת המנהיגות של מנהלי בתי־ספר : מנהיגות במעבר .2008', ט, בוורלי

החינוך , )עורך(נמרוד אלוני : בתוך, יסודיים בהקשר של ניהול עצמי בישראל
 . 63–53' עמ, כרך ל, לת סמינר הקיבוציםשנתון מכל, וסביבו

 

 כתב עת למדע .2000כמעט , חיים בעולם טכנולוגי )1997(, ל,בן דוד

 .13 גליון , בלומפילדש "מוזיאון המדע החדש ע. וטכנולוגיה

 

 . סגנון הניהול של בית הספר והשפעתו על האווירה במוסד .בר לב אלחנן

lev.pdf-hamorim.org.il/content%5C122952_bar-http://www.irgunAvailable at:  
 
 

 .פדגוגיה חדשה .א, ופבסנר, ב, פלד, מ, וידיסלבסקי

Available at: http://moariel10.blogspot.com/2010/12/21.html 

Available at: http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper30/docs/05.pdf 

 

). 1998(' י, שולמן', ד, קרת. ד, עמנואל', כ, גינת', א, ברקוביץ. ,משה, זילברשטיין

, ת"מכון מופ, פדגוגיה של ספרות מקרית, טיפוח לומד בעל הכוונה עצמית
 . תל אביב

  

http://lariell.blogspot.com/2010/11/blog-post.html
http://lib.cet.ac.il/pages/sub.asp?source=714
http://lib.cet.ac.il/pages/sub.asp?source=714
http://lib.cet.ac.il/pages/sub.asp?source=714
http://www.mada.org.il/
http://www.irgun-hamorim.org.il/content%5C122952_bar-lev.pdf
http://moariel10.blogspot.com/2010/12/21.html
http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper30/docs/05.pdf
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ההוצאה האקדמית לפיתוח סגל , תהליכי הוראה בכיתה). 2003(' נ, חטיבה
 . תל אביב, הוראה

 

יובל , )עורך(אלעד פלד : בתוך, מנהיגות ומינהל במערכת החינוך. 1999', מ, חן

' עמ, כרך א, משרד החינוך התרבות והספורט: ירושלים, מערכת החינוך בישראלל
301–327. 

 

שיתוף בקבלת החלטות ותחושת אוטונומיה . "נגר-נגה מגן, חנה שחר 
הבדלים בין בתי ספר בניהול עצמי לבין בתי ספר : ושביעות רצון של מורים

. ע"תש,  31' גיליון מס ,ובארגון החינוך עיונים במינהל ,שאינם בניהול עצמי
  .243-269 ע"ע 

 

. למידה ארגונית כמנוף למימוש חזון חינוכי,  רוביץלז-רחל הרץ, חנה קורלנד

  .ת"מכון מופ,  2010, 41. כתב העת דפים

Available at: http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3055 

 

הד  .מהתנגדות להשתתפות  "אופק חדש"מורים ומנהלים ב . יזהר אופלטקה
 .28-30ע "ע ה"כרך פ,  03' ליון מסיג . 2010דצמבר , החינוך

Available at: http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3626 

 

ר רות "על ידי ד שהועבר במסגרת קורס נערכהשמאמר של  משותפת כתיבה

  .מרצה במכללת גורדון לחינוך בחיפה, אלמגור 

Available at: 

http://wiki.gordon.ac.il/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_

%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99 

 : ע"סוקר בפורטל מס

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1863&referer=useJsHistoryBack 

 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3055
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3626
http://wiki.gordon.ac.il/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://wiki.gordon.ac.il/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1863&referer=useJsHistoryBack
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כינוס , "ללכת עם ולהרגיש עם –תכנון לימודים וסטנדרטים ). 2006(' ת, לוין
 . בית ברל, המרכז האקדמי לחינוך, תכנון לימודים בעידן של סטנדרטים -ארצי

 

נקודת מבטן של חוויית הכניסה לתפקיד ניהול בית ספר מ .מרב שרון

המכללה . עבודת גמר יישומית מורחבת". צונחות"ומנהלות " צומחות"מנהלות 
 .ר מירה המאירי"בהנחיית ד. 2010 ,אוקטובר.האקדמית אורנים

Available at: http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d10511.pdf 

 ע"סוקר בפורטל מס

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3557Available at:  

 

. קו לחינוך. וח מנהלים מצליחיםפית –מנהיגות בית ספרית ; ב"מחקר בארה

.2010, ספטמבר 12  

Available at: http://www.kav-lahinuch.co.il/?CategoryID=671&ArticleID=8582 

See also:  
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3349&referer=%2fSectionPage.as
px%3fid%3d42 

 

, ספר-מה אנו יודעים ומהן ההשלכות לגבי בתי: ספרית-מנהיגות בית

המכללה האקדמית הדתי . 'וורת'ף סאות'ג מאמר של ?מנהיגיהם ומדיניותם
 .מנהיגות בית ספרית -החוג למנהל מערכות חינוך , לחינוך

 

-Eשילוב האינטרנט בחינוך למידה ברשת ). 2001. (מיודוסר ד, .ר, נחמיאס

Learning. וטכנולוגיה בבית הספר כתב עת להוראת מדעים , אאוריקה: בתוך
ספטמבר . (אביב-בהוצאת המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי אוניברסיטת תל, היסודי
 .6' עמ.14' גיליון מס). 2001

 

 .בהוצאת אוניברסיטת חיפה .טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע). 2000. (ג, סלומון

 

 .רכס' הוצ: אבן יהודה ,האתגר החינוכי -ניהול השונות ). 2000. (ד, ענבר

 

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d10511.pdf
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3557
http://www.kav-lahinuch.co.il/?CategoryID=671&ArticleID=8582
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3349&referer=%2fSectionPage.aspx%3fid%3d42
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3349&referer=%2fSectionPage.aspx%3fid%3d42


 

 
218 

תפקיד המנהלים של בתי ספר על יסודיים בסביבה של , )2004.(ציון-פנסו בן
 .)עבודת דוקטורט(הארגונית       המערכת

 

 .תל אביב, משרד הביטחון, על המנהיגות ,1989,פופר מיכה ואביהו רונן

 

כרך , עיונים במנהל ובארגון החינוך, ערכים מניעים בבית הספר, 2001,.פרידמן י

25. 

 

' הוצ: ירושלים, תיאוריה ומעשה -בית הספר הקהילתי ). 1990. (י, פרידמן
 .מאגנס

 

 . 2006. הוצאת אריה ניר, העולם הוא שטוח, )2006. (תומאס ל, פרידמן

 

ה "כרך  פ, 03' גיליון מס, הד החינוך. מנהלים בין תסכול לסיפוק. אברהם  פרנק

 . 2010 דצמבר
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