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 תכנית: הספר�בבית מתנסי� הוראה פרחי
 מאפשרת היא ומה בניהול פרקטיקו�

  

  

  

 תכנית, מערכתית גישה, ארגוני פיתוח, ארגוני אבחו�, כארגו� ספר�בית: תארני�

  . בניהול פרקטיקו�

  

   תקציר

 היו� נדרש שהמורה מגלה  בישראל החינו! מערכת של התפתחותה תהליכי אחר מעקב

 הולכי�, כ��כמו. מבעבר יותר מורכבי� וחינוכיי� חברתיי� אתגרי� ע� מודדלהת

 מתחזק אלה תהליכי� בשל. ובקהילה הספר�בבתי וניהול ריכוז תפקידי ומתרבי�

 והרחוקה הקרובה פעולתו זירת את לזהות היודע כמנהיג המורה של בפיתוחו הצור!

 ומנהליה� החינו! מערכותב מורי�. החינוכי החזו� למימוש עצמותיה את ולגייס

 לקוחותיה� בפני ארגונ� של והתוצרי� התהליכי� איכות את להוכיח נדרשי�

 ובהתנסות בכלל מורי� בהכשרת שינויי� מחייבי� אלה שינויי�. והעקיפי� הישירי�

  . בפרט מעשית

 את ובוח�, בניהול פרקטיקו� סדנת של הייחודיי� המרכיבי� את מתאר זה מאמר

 שני על מתבסס המאמר. לסטודנטי� הנוגע בכל זו בסדנה לומותהג האפשרויות

 שנערכה לניהול פרקטיקו� סדנת ותכנית חינו! מערכות לִמנהל החוג תכנית: מקורות

 מיומנויות והקניית הספר�בבית ההתנסות. ד"תשס הלימודי� בשנת" אחווה "במכללת

 הארגו� את ולנתח י�להב, ללמוד לסטודנטי� מאפשרי� והארגו� הניהול מתחו� וכלי�

 המערכתית התפיסה של עקרונותיה פי�על בניהול פרקטיקו�. שונות ראייה מזוויות

. עתידית עבודה כסביבת הספר�בית את הסטודנטי� של תפיסת� את חדש באור מאיר

 בהוראה מצטמצ� אינו שתפקידו מורה. ספר�בית�מורה אלא כיתה�מורה עוד לא

 בפיתוחו, הספר�בית בחיי פעיל חלק הנוטל, מארגו� חלק, אקטיבי מורה אלא, בכיתה

  .חינוכי כארגו� ובצמיחתו
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  חינו� החוג לִמנהל מערכות תכנית:  ' אפרק 

   מבוא.  1

 היו� נמצאי�, הרחב המערבי ובעול� בישראל, בפרט הספר ובתי בכלל החינו! מערכות

 הנדרש לארגו� מובטחי� שלקוחותיו יציב מארגו� מואצי� מעבר בתהליכי מבעבר יותר

  .גועשת תחרותית בסביבה לקוחותיו את לגייס

 ארגונ� של התהליכי� איכות את להוכיח נדרשי� החינו! במערכות ומנהלי� מורי�

, מתחרי�  ורוויית תובענית בסביבה. והעקיפי� הישירי� לקוחותיה� בפני תוצריו ואת

  .ליהמא מובנת אינה ההישרדות ויכולת מוגבלת המשאבי� גיוס יכולת

 את זה בשלב ממתנת, הפורמלי בחינו! בעיקר הקיימת הממלכתית המעורבות •

 את, ימי� לאור!, לבלו� תוכל לא היא א!, החברתית עלותה ואת התחרות האצת

 מצד ההחלטות בתהליכי ולמעורבות" גבולות לפריצת "וגוברי� ההולכי� הלחצי�

 התרחישי� לאור). 2004, גלנטה (החינו! מערכת ללקוחות בנוגע הממסד אנשי

 מתמקד והניהול ההוראה לתפקידי בהכשרה השינוי, החינו! במערכת הצפויי�

 ארגו� לבנות יידרשו התפקידי� ובעלי המנהל, המורה: הבאי� ההדגשי� בחיזוק

  .חדשי� לרעיונות ופתוח) נוספי� וללקוחות להורי�, לתלמידי� (קשוב

 פרדיגמת לאמ6 יש זה תחו�ב. ובניהול בהוראה המנהיגות על מוש� חזק דגש •

 המנהיגות פרדיגמת כדוגמת התפקיד דרישות את יותר התואמת אחרת מנהיגות

  ).טרנספורמטיבית" (המתמירה המנהיגות "המכונה

 את שיטפחו פעולה מסגרות ולהזי� לפתח יידרשו התפקידי� ובעלי המנהל, המורה •

 החינוכי החזו� אתו" מאמי� האני "את, המערכת של והחברתית החינוכית החשיבה

  .שלה�

 האנושי ההו� את להגדיל יידרשו התפקידי� ובעלי המנהל, המורה •

 השותפי� של והעצמה צמיחה תהליכי באמצעות ארגונ� של והאינטלקטואלי

 אחריות� ואת מחויבות� את ולגייס) ועמיתי� הורי�, תלמידי� (החינוכית לעשייה

  .שלה� "מאמי� אני"ה הגשמת ולמע� החזו� מימוש למע�

 של בצוות לעבוד יידרשו ארגונ� כמנהיגי התפקידי� ובעלי המנהל, המורה •

 וסטנדרטי� איכותיי� תהליכי� להבטיח כדי עמיתיה� מבי� שייבחר מומחי�

  .משופרי� מקצועיי�

, האנשי� שבי� לשונות קשובי� להיות יידרשו התפקידי� ובעלי המנהל, המורה •

 במטרה זאת כל. הארגונית החברתית בסביבה ולשינויי� חדש לידע, למידע

  .ודאות�אי בתנאי יותר טוב לתפקד יוכלו למע� מושכלת בצורה בה� להשתמש
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 של רחב ממגוו� אוכלוסיות ולנהג לנהל יידרשו התפקידי� ובעלי המנהל, המורה •

  . כלקוחותיו וה� לארגו� כשותפות ה� תרבויות

 הסביבה ע� הקישור צייתפונק את לחזק יידרשו התפקידי� ובעלי המנהל, המורה •

 מערכות של דימויה לחיזוק אנרגיות להשקיע, והפוליטית העסקית, החברתית

  .מנהיגי� שה� במערכות והרוחנית החומרית הסביבה תמיכת את ולהגביר החינו!

 לפתח, ארו! לטווח אסטרטגיות לבנות יידרשו התפקידי� ובעלי המנהל, המורה •

 עצמת את למצות כדי, שונות בטקטיקות ולהשתמש הדדית והערכה אמו� קשרי

 בתחרות לעמוד המנהל ייאל6 בבד בד. העלויות את למינימו� עד להקטי�, המערכת

 האיומי� וע� המכשולי� ע� ולהתמודד אחרות ארגוניות מערכות ע� קשה

  .זו תחרות של בעטיה בפניו לעמוד העלולי�

 שיעמדו לרשות� בי�במשא ובעלי התפקידי� יידרשו לשלוט באופ� מושכל המנהל •

 של ופיזיולפתח מנגנוני� שיאפשרו גיוס משאבי� נוספי� לש� פיתוח אקדמי 

  .המערכת שעליה ה� מופקדי�

  

   מטרות.  2

 בכיתה המורה מנהיגות את לפתח היא חינו! מערכות לִמנהל החוג של העיקרית מטרתו

 והובלה לניהו לתפקידי מורי� של הכשרת� ואת גיוס� את ולהבטיח הספר�ובבית

 של התפתחותה תהליכי אחר מעקב. פורמליות והבלתי הפורמליות החינו! במערכות

 חברתיי� אתגרי� ע� להתמודד נדרש בימינו שהמורה, מגלה בישראל החינו! מערכת

� בבתי ניהול ותפקידי ריכוז שתפקידי, מסתבר כ�. מבעבר יותר מורכבי� וחינוכיי�

 חינו! בעמותות, י�"במתנס, חינו! חלקותבמ ג� וכ!, המקומיות וברשויות הספר

  .  ומתרבי� הולכי�, ועוד ותרבות

  

 זירת את לזהות היודע כמנהיג המורה של בפיתוחו הצור! מתחזק, לעיל האמור לאור

 החינוכי החזו� מימוש למע� עצמותיה את לגייס והיודע והרחוקה הקרובה פעולתו

 המפגי� מחויב כמנהיג המורה בפיתוח הצור! מתחזק. הספר�בבית תפקודו ולמע�

 סביבת� ושל הספר�בית של, הכיתה של עצמותיה לשילוב ואחריותיות אחריות

 ושל רכזי� של, מורי� של עתודה הכנת נדרשת בעת בה. והפיזית החברתית, האנושית

 של ביצוע� איכות את להעלות העשויה אקדמית מקצועית הכשרה בעלי מנהלי�

  .אחרי� חינו! ובארגוני הספר�יבבת וההנהגה ההובלה תפקידי
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, תקשורת, ניהול: שוני� דעת תחומי של מפגש נקודת הנו החינו! מערכות לִמנהל החוג

 תחומי�הבי� השילוב. נוספי� משיקי� ומקצועות חינו!, סוציולוגיה, פסיכולוגיה

 של המורכבת המציאות את להבי� נית� שבעזרתו, עשיר תיאורטי מארג מאפשר

 ועד רופ� או נוקשה פורמלי צביו� בעלות ממערכות הנעות חברתיות ותארגוני מערכות

 של בעיד� תוק� משנה מקבלת זו עובדה. במהות� פורמלי לא צביו� בעלות למערכות

  .וחברתיי� כלכליי� במשברי� המלווי� ודאות�אי ושל עמימות

  

 של, תפילוסופיו של רחב מגוו� להכיר הסטודנטי� יוכלו, במכללה לימודיה� במהל!

, לכ! נוס�. והניהול הארגו� מתחו� תיאורטיי� מודלי� ושל גישות של, תיאוריות

 ולגשר לתרג� ביד� לסייע האמורות טכניקות ויתרגלו במיומנויות יתנסו הסטודנטי�

  .למעשה והתיאוריה הידע בי�

 צריכות הספר בתי ובכלל� החינו! שמערכות מאמי� חינו! מערכות לִמנהל החוג צוות

 לדרישות עצמ� להתאי�, חדשות מגמות לאתר המסוגלי� דינאמיי� ארגוני� תלהיו

 החברתי, האישי ההו� את לפתח נית� שבה� מסגרות להוות בעת ובה, משתנות

  .החינוכי החזו� להגשמת ולגייס� שותפיה� של והאינטלקטואלי

  

  :הוא החוג של הלימודי� תכנית את המוביל הרעיו�

 ולזהות לאבח� היודע, מערכתית ראייה יכולת בעל מיאוטונו כאד�, האד� פיתוח •

  .  והרחוקה הקרובה הסביבה את

 ולהוביל�, התלמידי� צורכי את לאתר היודע, בכיתתו כמנהיג המורה פיתוח  •

  .והעצמה למידה לתהליכי

 את ה� לאתר הבוגרי� לסטודנטי� לסייע האמורות מיומנויות מוקנות החוג במסגרת

 הפוליטיי�, הכלכליי� המשאבי� את וה� ארגונ� של טואליוהאינטלק האנושי ההו�

 התהליכי� איכות שיפור כדי תו! מתמדת לצמיחה ולנתב�, סביבת� של והתרבותיי�

  .הארגו� ברמת וה� הכיתה ברמת ה� מנהלי� שה�

  

  : את הרכיבי� הבאי�כוללת החוג תכנית

   חובהלימודי 

 לימודי� ואשכול דידקטי שכולא, יסוד קורסי אשכול: אשכולות 3 כולל זה רכיב

  .  מתקדמי�
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    קורסי היסודאשכול. 1

 דרישות של התיאורטית ההבנה לביסוס הנדרשי� התשתית קורסי את כולל זה אשכול

 ומושגי תיאורטי רקע ללומד מספקי� השוני� הקורסי�. וניהוג ניהול בתפקידי העיסוק

   .פועלת היא שבה והסביבה הארגונית המערכת בהבנת יסוד

    פדגוגי ודידקטיאשכול. 2

, ומנהיגותיות ניהוליות מיומנויות הסטודנט רוכש שבאמצעות� סדנאות כולל זה אשכול

  .מטרותיו הגשמת לש� ארגו� או תחו�, נושא להוביל שאמור למי הנדרשות

  מתקדמי� לימודי� אשכול. 3

. ללימודיו השלישית מהשנה החל בו ללמוד יוכל שהסטודנט סמינריו� כולל זה אשכול

 הלומדי�. כלליי� חינו! בלימודי לסמינריו� נוס� הוא החוג לימודי במסגרת הסמינריו�

  . השני החוג במסגרת ג� בסמינריו� משתתפי� חוגית דו במסגרת

   הבחירה   קורסי של הרכיב

 קורסי בחירה המרחיבי� את תשתית הידע וההבנה הנדרשי� לתפקידי כולל זה רכיב

התפתחות , הו� אנושי, שיווק:  כולל קורסי� ממגוו� תחומי הניהולכיבהר. ניהול וניהוג

  . מוסרית ופדגוגית וניהול ציבורימנהיגות, מקצועית

  בניהול פרקטיקו� סדנת/תכנית

 תו!, חינוכיי� כארגוני� הספר�בתי מאפייני את לומדי� הסטודנטי� זו בסדנה

 ומיומנויות כלי� וכשי�ר הסטודנטי�. והארגוניי� הניהוליי� בהיבטי� התמקדות

 ולבניית ארגוני פרופיל לזיהוי, צופי� ה� שבו הארגו� של קוגניטיבית מפה ליצירת

 לידע התיאורטי הידע בי� לגשר כלי� מקנה הסדנה). מעשי פרויקט (התערבות תכנית

, הארגו� חברי בי� בתקשורת, קונפליקטי� בפתרו�, ניהול סגנונות בזיהוי היישומי

  .  וכדומה החלטות בקבלת, מת�ו משא בניהול

 המערכתית הראייה את הסטודנטי� בקרב לפתח מיועדת בניהול המעשית ההתנסות

 מנהיגותית ותפיסה אסטרטגי ניהול, שוני� חינו! בארגוני השתלבות לה� שתאפשר

   . אישית

  

   פרקטיקו� בניהולתכנית:  ' בפרק

וני� חינוכיי� מורכבי�  הספר נתפסי� בשני� האחרונות כארגבתי: רציונאלה. 1

עובדה זו מחייבת את המורי� להיות לא רק .  שינויי� פדגוגיי� וארגוניי�העוברי�

אלא ג� מומחי� בתורת הניהול ובעלי אישיות ,  בתחו� הדעת והפדגוגיהמומחי�

 ממורה למנהיג הוראתי מצרי! מיומנויות וכישורי� מתחו� הניהול מעברה. מנהיגותית

,  רק כדי ללמדלכיתהמורה אינו נכנס  .  המעשית בפדגוגיהתנסותלהנוס� , והארגו�
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ספרית � התרבות הביתאתהוא חייב להבי� . הספר�אלא הוא חלק אינטגרלי מארגו� בית

ואת תכנית , שלו" מאמי� אני"חשוב שהמורה יגבש את ה. ולהיות שות� פעיל בה

 אני"� יגובש ה האחרישל"  מאמי�אני"ויחד ע� תכניות ה, העבודה האישית שלו

  .ספרית� תכנית העבודה הביתתיגזר זה"  מאמי�אני"מ. הספר� ביתשל" מאמי�

 לומד חינוכי כארגו� הספר�בית על המערכתית בהסתכלות הוא הסדנה של ייחודה

 בתהליכי התמקדה הסטודנטי� של הפדגוגית המעשית העבודה כה עד א�. ומתפתח

 במסגרת הלמידה בתהליכי התמקדה וז שסדנה הרי, הכיתה במסגרת הוראה/הלמידה

 ספרית�הבית לרמה הכיתתית ברמה והליווי התבוננות מ�, זה מעבר. ספרית�הבית

" מעבדה. "הספר�בית את הבוני� המרכיבי� כלל של ללמידה אמיתית" מעבדה "היווה

 מגרעותיה ועל יתרונותיה על הספר � בית תרבות ע� הסטודנטי� את פגישהִה זו

�בבית וניהול הוראה תפקידי ע� אמיתית להתמודדות מקצועי יסבס לה� והקנתה

   .הספר

 מעשיתשהתנסו בו זמנית בעבודה '  השתתפו סטודנטי� להוראה משנה גבסדנה

 ביישו�הסדנה הקנתה לסטודנטי� כלי� ומיומנויות . בפדגוגיה ובעבודה מעשית בניהול

ו ורכשו במסגרת כלי� שלמד, התיאוריות והמודלי� מתחו� המנהיגות והניהול

 חשיבות� אתהסדנה הדגישה .  בשני� הראשונות בחוג לִמנהל מערכות חינו!לימודיה�

הספר שבו � בתהלי! הלמידה של תרבות ביתִאבחו�של הקניית מיומנויות והכרת כלי 

 התבוננות במכלול התהליכי� כדילמידה זו התרחשה תו! . התנסו הסטודנטי�

) הפנימיי� והחיצוניי� (השותפי�ראקציות בי� כלל והבנת האינט, המתרחשי� בארגו�

ברמת הקבוצה וברמת , הפרטנעשה ִאבחו� של התנהגות ארגונית ברמת . של הארגו�

 המטרות בהשגתתו! בחינה של כוחות בולמי� וכוחות מקדמי� , הארגו� הכולל

די על י(הסדנה אפשרה לסטודנטי� ללמוד באופ� תיאורטי ומעשי . והיעדי� של הארגו�

תו! שימת דגש על , ספרית על מכלול מרכיביה�את התרבות הארגונית הבית) התנסות

, גלעד. (הספר בחיי היומיו� כארגו� חינוכי� הייחודיי� בהתנהלות ביתהמאפייני�

2004.(  

  מטרות.  2

  : העיקריות של הסדנהמטרותיה

 ארגוני�כ הספר�בתי של הייחודיי� המאפייני� את והתנסותי אנליטי באופ� ללמוד •

  .משתנה טכנולוגית בסביבה הפועלי� חינוכיי�

 הניהוליות בסוגיות התמקדות תו! היישומי הידע לבי� האקדמי הידע בי� לגשר •

  .והארגוניות



  

 27♦  מאפשרת היא ומה בניהול פרקטיקו	 תכנית: הספר�בבית מתנסי	 הוראה פרחי 
 

 

 סטטיי� להיבטי� המתייחס הארגוני הפרופיל של ללמידה וכלי� מודלי� להקנות •

  . יטיתוהפול התרבותית, החברתית בסביבתו הארגו� תפקוד של ודינאמיי�

 מטרות, חזו�, צרכי� הכוללת ארגוני� של הקוגניטיבית המפה את ולאתר לזהות •

  .ספרית�הבית העבודה בתכנית ביטוי לידי באי� אלה כיצד ולבחו� ויעדי�

 בעלי ושל המנהל של ניהול וסגנונות ניהול מיומנויות ולאיתור לזיהוי כלי� להקנות •

  .חינוכיי� בארגוני� תפקידי�

 ספרית�בית ארגונית תרבות של בהקשר השדה מ� העולות שונות בסוגיות לדו� •

  .חינו! מדיניות וביישו�

 שתאפשר מערכתית וראייה חשיבה של מיומנויות הסטודנטי� בקרב לפתח •

 מנהיגותית ותפיסה חזו� ופיתוח אסטרטגי ניהול, שוני� חינו! בארגוני השתלבות

  .  אישית

  .הספר בבית הניהולי הדרג של ארגוניי� או מקצועיי� במפגשי� להשתת� •

  .הסדנה למשתתפי אישית�ביו ותקשורת צוות עבודת של מיומנויות להקנות •

  

3 . �  מבנה ומהל

 לבי� היישומיי� ותרגומיו התיאורטי הידע בי� בשילוב התמקדה בקבוצה הלמידה 

 ההקשרי� את הדגישו הלמידה תהליכי. הספר�בבתי הסטודנטי� של התנסויותיה�

 בהכשרה הראשונות הלימודי� שנות במהל! למדו שהסטודנטי� אורטיי�תי לקורסי�

 שיתו� תו! עמיתי� ללמידת וכמודל למידה מזמ� כגור� לקבוצה מרכזי מקו� וייחדו

  . בידע

 כלי� להקנות, שוני� בתחומי� ידע גופי ללמד הייתה במליאה המפגשי� מטרת

 הספר�בבתי הסטודנטי� לש מביקור� העולות מרכזיות בסוגיות לדו�, ומיומנויות

 ואירועי הרפלקטיביי� היומני�. וארגו� ניהול ואירועי רפלקטיביי� יומני� ולנתח

 מנחת של, הסטודנטי� של הפרופסיונלית בהתפתחות� משמעותיי� כלי� היוו הניהול

, לימוד חומרי הכיל אשר סדנה מלווה אתר פעל, בנוס�. הספר�בית מנהל ושל הסדנה

  . וספי�נ וחומרי� מצגות

 בבתי ההתנסות א� נקבע החונכי� ושל הספר�בתי של, הסטודנטי� של צורכיה� פי�על

  .בנפרד או בזוגות תיעשה הספר
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  :הסדנה למהל� הקשורות עיקריות ציו� נקודות

  הספרלבתי היציאה לקראת הכנה. א

 אחד בכל ארגוני לאבחו� קריטריוני� קביעת הייתה זה שלב של העיקרית המטרה

 ארגוניי� נהלי� קביעת, כ��כמו. בפרקטיקו� הסטודנטי� מוצבי� שבה�, הספר�מבתי

  .המטרות ובהצגת הספר�לבית בפנייה

  )'א סמסטר סו� לקראת (ספריבית פרופיל הצגת. ב

 רכישת, וייחודיותו ס"ביה מאפייני של למידה היא זה שלב של העיקרית המטרה

  . עמיתי� בפני והצגת� המיפוי לאחר גיבוש�, צרכי� מיפוי, אבחו� מיומנויות

 20 �כ במש! במכללה המליאה במפגשי הארגוני האבחו� דוח את הציגו הסטודנטי�

  .דקות

  )ל"שנה בסו� (מעשיי� פרויקטי�/התערבות תכניות הצגת. ג

 פועל שה� ההתערבות תכניות של משותפת למידה הייתה זה שלב של העיקרית המטרה

 הפרויקטי� את הציגו הסטודנטי�. 'א בסמסטר שנעשה הארגוני האבחו� של יוצא

  . דקות 30 �כ במש! במכללה המליאה במפגשי

  

   עיקריי� של תכנית הסדנהמרכיבי�:  ' גפרק

 הסדנה בפרקטיקו� בניהול וניתוח תכנית החוג לניהול מערכות חינו! תכנית ניתוח

נה  ייחודיי� בתכנית הלימודי� ועל הההזדמנות שניתמרכיבי�מצביעי� על 

  . הספר כמערכת�ביתלסטודנטי� ללמוד את 

  

   לפני כניסההארגו�.  1

בשלב זה . הספר הוא השלב הראשו� בלמידת הארגו�� לביתכניסה טרו� שלב

הספר ואתר משרד �אתר בית:  שוני� כמוממקורותהסטודנטי� למדו את הארגו� 

ספר �י שנת הלימודי� רשימה של בתבתחילתהסטודנטי� קיבלו ). ח"או(החינו! 

מתו! רשימה זו ה� . ספר� בתישלמספרי הטלפו� וכתובות , הכוללת שמות מנהלי�

 נבחר על פי אזור הספרבית . הספר שה� היו מעונייני� להתנסות בו�בחרו את בית

  .  פי נגישותו הגיאוגרפית�המגורי� של הסטודנט ועל

תה במשחקי  התאמנו בכיהסטודנטי�,  ממיומנויות האימו� של תכנית הסדנהכחלק 

 הראשונה ע� מנהל בית בפגישת�. הספר�תפקידי� שדימו אופני פנייה למנהלי בתי

בשיחה זו . ובסדנההספר ה� הציגו בפניו את עיקרי תכנית הלימודי� במכללה 

פרט , פעילויותיוהסטודנטי� ביקשו את הסכמתו של המנהל להתלוות אליו בכל 
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 סודיות שלמסיבות של צנעת הפרט או , למקרי� שבה� המנהל אינו יכול לאפשר זאת

  "). הצללה"תהלי! זה מכונה (המידע 

  

  ארגוני האבחו� ה והארגו�.  2

 הסטודנטי� למדו מודלי� ותיאוריות ורכשו כלי� ומיומנויות ללמידת הסדנה במהל!

  .כארגו�הספר �בית

 ללמידה של מודלי� לאבחו� ארגוני תו! שימת דגש בעיקר הוקדש הראשו� הסמסטר

כלי� למיפוי צרכי� וכלי� , מתודולוגיות, ספרית�ביתעל קוגניטיבית �ל יצירת מפתע

   : הדגשת� של שלושה שלבי� עיקריי�תו!כל זאת . לאיסו� נתוני� וניתוח�

והגדרת ") חוזה("בניית הסכ� מסגרת ,  יצירת יחסי שיתו��הספר  לביתהכניסה שלב

  . אחריות וגבולות

, כוחותיחסי , זיהוי עצמות וחולשות, מידע על הארגו� קבלת � נתוני�ה איסו$ שלב

. ארגו�הבנת מצב הארגו� ובניית מפת , דפוסי ניהול, מערכות קשרי�, קואליציות

מידע ממסמכי� שוני� , תצפיות, ראיונות: כגו� נאספו בעזרת כלי� מגווני� הנתוני�

  .  והתרשמויות כלליות ברובד הגלוי והנסתר

סימפטומי� , בניית קטגוריות לפי נושאי� מרכזיי� � הנתוני� ניתוח שלב

הצגת נושאי� לפי , תהלי! חשיבתי הכולל הרחבה ואסוציאציה, שכיחי�/בולטי�

פונקציות , גישת המערכות,  ארו!�טווח קצר ,  גור��סיבה :  כמולוגיתחשיבות 

  .וכדומהארגוניות 

משוב זה נועד . ב כל אחד מ� השלבי� שהוזכרו לעיל נער! משולאחר � המשוב שלב

הספר ולהתכוננות � של תהליכי רפלקציה מהתנסות� של הסטודנטי� בבתיללמידה

עד כמה : בתהליכי המשוב נדונו סוגיות כדוגמת. הספר� הבאה בבתיהתנסות�לקראת 

ניסוח שאלות מנחות , הספר�אמינות המידע שאספו על בית,  אספושה�רלבטי החומר 

  .רו בכלי� הנכוני� לזיהוי סגנונות ניהול וכדומה ה� נעזהא�, לריאיו� ע� המנהל

 את עיקרי המאפייני� הכולל אבחו� ארגוני דוח של שלבי� אלה הוא הסופי התוצר

תו! , נקודות החוזק ונקודות החולשה שלו, הספר� של ביתהייחודיות,  ספריי��הבית 

  .הספר כארגו� חינוכי� והניהוליי� של ביתהארגוניי�שימת על ההיבטי� 

  

   ופיתוח ארגוני הארגו�.  3

,  הפרויקט המעשינושא הוקדש בעיקר ללמידת הארגו� מ� ההיבט של השני הסמסטר

בחירת נושא . הספר� לעומק של סוגיה אחת מחיי ביתולמידהדהיינו התמקדות 

 הארגוני והוא יכולה לעסוק בסוגיה המתארת האבחו�לפרויקט היא פועל יוצא של 
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כל סטודנט בחר בהתייעצות ע� המנהל . הספר�ביתולשה של נקודת חוזק או נקודת ח

 לתכנית ההתערבות חייבה את נושאבחירת . הספר�סוגיה משמעותית מחיי בית

 מיה�?  ישימההיאעד כמה : הסטודנטי� להפעיל שיקולי דעת מקצועיי� כגו�

 כיצד, כ�הא� הפרויקט יעורר התנגדויות מצד חברי הארגו� וא� ? השותפי� בפרויקט

  .וכדומה? מתמודדי� אתה

  .הספר�כי תכנית ההתערבות היא התרומה של הסטודנטי� לבתי, לציי� חשוב

  

   אישי ותהליכי העצמהפיתוח.  4

הסטודנטי� השתמשו בשני , הספר� המליאה במכללה ולפרקטיקו� בבתילמפגשי נוס�

. ספרה� רפלקטיביי� ותיאור אירועי ניהול ומצבי� מחיי ביתיומני�: כלי� נוספי�

מעודדי� תהליכי� אנליטיי� וביקורתיי� ,  הדרכה והוראהאירועיכמו , אירועי ניהול

 של מדריכי� פדגוגיי� כמנחי� ושל סטודנטי� מקצועיתהמאפשרי� התפתחות 

  ).2002, זילברשטיי� וכ6(כמורי� לעתיד 

 מכ�הספר או לאחר � העלו בעת הימצאות� בביתהסטודנטי� הרפלקטיביי� ביומני�

התיעוד ביומני� התאפשר בעיקר כתוצאה . חשבותיה� ואת התרשמויותיה�את מ

הספר �שיחות ע� מנהל בית/ראיונות. א:  ע� ארבעה מקורות מידעהסטודנטי�ממפגש 

�מסדרונות בית, מורי��חדר: ספרי כמו�תצפיות במרחב הבית.  ב.תפקידי�וע� בעלי 

מעבדות מדעיות , מחשבי�מעבדות , כיתות לימוד, ספרייה, הספר�בית �חצר, הספר

, סרטי�, דוחות הערכה, ספרית�תכנית עבודה בית:  כמומתועדי�חומרי� .  ג.וכדומה

יו� , ימי עיו�, טקסי�:  חברתיי� ומקצועיי� כמואירועי�.  ד.הספר וכדומה�אתר בית

ישיבות המועצה , ישיבות רכזי מקצוע,  צוותישיבות, השתלמות מוסדית, ספורט

כל אלה סיפקו . וכדומה תלמידי�� הורי�פעילות, הספר�ת הנהלת ביתישיבו, הפדגוגית

  . לחשיבה ביקורתיתובעיקרלסטודנטי� חומרי� מגווני� לחשיבה 

�  בביתביקור�ידי הסטודנטי� בעת � אירועי� ושל מצבי� נעשה עלשל התיעוד תהלי!

�תביהימצאות� של הסטודנטי� שעות רבות בסביבתו של מנהל . הספר או בסמו! לו

כחלק מתהלי! (הספר �כמו ג� במקומות אחרי� בבית, הספר ובסביבת צוות הניהול

אפשרה לה� להיחש� לסיטואציות אותנטיות בעת התרחשות� ולהתבונ� ") הצללה"ה

כיצד הגיב המנהל כאשר הורה : למשל.  התמודדותו של המנהל ע� מצבי� אלהבדרכי

מה ?  את חברו בהפסקהמכהיד  ראה תלמכאשרמה עשה  ?  בצעקות רמותעליוהתפר6 

 תלמיד שלא בא בתלבושת ע�כיצד התמודד ? עשה כשהמורי� לא נכנסו לכיתות בזמ�

  . וכדומה? אחידה



  

 31♦  מאפשרת היא ומה בניהול פרקטיקו	 תכנית: הספר�בבית מתנסי	 הוראה פרחי 
 

 

ידי הסטודנטי� במפגשי המליאה ונותחו בעזרת � אלה הוצגו עלמחומרי� חלק

ולאור עקרונות של משוב ,  במהל! השיעורי� בסדנהשרכשוהמודלי� והכלי� 

  . הקבוצתיתה הפרטנית וברמה ורפלקציה ברמ

  

   מאפשרת הסדנהמה:  'ד פרק

ספר � בבתי4:  מוסדות חינו!10 �שהתנסו ב'  סטודנטי� משנה ג15 השתתפו בסדנה

ספר � בבתי5, )שלושה במגזר הממלכתי ואחד במגזר הערבי(מקיפי� /שנתיי��שש

) הערבידתי והאחר במגזר �אחד במגזר הממלכתי, שלושה במגזר הממלכתי(יסודיי� 

כותבת ). מרכז לפיתוח סגלי הוראה בחינו! (ה" במרכז פסגהתנסתהוסטודנטית אחת 

  .הסדנההמאמר היא מנחת 

השתתפו ג� בעבודה מעשית במסגרת דיסציפלינה ,  שלמדו בסדנההסטודנטי� מרבית

, סטוריהיה, מדעי�:  בסדנה כללה סטודנטי� מחוגי� שוני�האוכלוסייה. נוספת

היסודי ,  הר!הגיל: וממסלולי� שוני�, מטיקה וניהול מערכות חינו!מת, ספרות, יהדות

  . יסודי�ועל

 הפרקטיקו� לניהול עולה כי הסדנה אפשרה לסטודנטי� להכיר מקרוב סדנת מניתוח

  . להיחש� אליה וללמוד את אופיה ומרכיביה, ספרית� הביתהארגוניתאת התרבות 

  

  הספר כמערכתבית.  1

את התרבות ) התנסות(� ללמוד באופ� תיאורטי ומעשי  לסטודנטימאפשרת הסדנה

תו! שימת דגש על המאפייני� הייחודיי� , ספרית על מכלול מרכיביה�הביתהארגונית 

תפיסה זו המונחת בבסיס . הספר בחיי היומיו� כארגו� חינוכי�ביתבהתנהלות 

  הנה לתפיסות ארגוניות הטוענות כי למידה ארגוניתתואמתעקרונותיה של התכנית 

 6"כ(על תהליכי� ועל תוצאות ,  על קשרי� בי� פעולותהארגו�תהלי! שבו לומדי� חברי 

�  ביתותפיסת" תמרורי�"הספר ללא הצבת �הכניסה לבית). 2002, עפרי; 1998, ואחרי�

 להיחש� פותחת בפני הסטודנטי� חלו� הזדמנויות המאפשר לה� – כשל�הספר 

 זהניהוליי� וארגוניי� השזורי� , כלכליי�, �פוליטיי, פדגוגיי�, להיבטי� חברתיי�

 לתהליכי עברהספר מתרחשי� תהליכי� נוספי� מ�הסטודנטי� מביני� שבבית. בזה

כלכליי� וניהוליי� , כמו תהליכי� פוליטיי�, תהליכי� נוספי� אלה. הוראה/למידה

, כ��כמו. ספרית� זה על זה ומעצבי� את ההתנהגות הארגונית הביתמשפיעי�

הספר כמערכת מסייעת בהתמודדות ע� מורכבות � שתפיסת ביתמביני�טי� הסטודנ

  ).  1997, י'סנג(וע� שינוי 
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 של קוגניטיבית מפההסטודנטי� רוכשי� מיומנויות וכלי� ליצירת ,  זולמידה במהל!

 זו באי� לידי ביטוי במפה. ספרי� תעודת זהות או פרופיל ביתהמהווה מפה, הספר�בתי

) מורי� והורי�, תלמידי�פרופיל (ספרית בהיבטי� האנושיי� �יתמאפייני התרבות הב

  ). מבני� וציוד, תשומות(ובהיבטי� הפיזיי� 

 הכולל ארגוני פרופילהספר מסייעת לסטודנטי� לבנות � של ביתקוגניטיבית מפה יצירת

כפי שהדבר בא לידי ביטוי ,  ודינמיי� של תפקוד הארגו� בסביבתוסטטיי�היבטי� 

  . והארגוניהולי במישור הני

 אתלהכיר , מחד גיסא, הספר מאפשרת לסטודנטי�� ארגוני של ביתפרופיל בניית

 זו הבנה.  חולשותיו של בית הספראתומאיד! גיסא להכיר , הספר ולהבינ��עצמות בית

 לאור  של תכנית זוולפיתוחה התערבות תכניתסטודנטי� בבחירת נושא ללמסייעת 

  . הספר�ביתצרכיו של 

  

   בי� הידע התיאורטי לבי� הידע היישומיישורג.  2

 ,Steven (נפרדות תרבויות שתי כעל מעשה ועל תיאוריה על מצביעי� החוקרי� מרבית

� בבית המעשה לבי� במכללה הנרכשת התיאוריה בי� פער על מצביעי� ה�). 1999

 ).Lucas, 1999, Ball, 2000 (ביניה� אינטגרציה לערו! הסטודנט של קשייו ועל, הספר

 היעיל המקור הוא הספר�בית כי מצייני� מתחילי� ומורי� להוראה סטודנטי�, בנוס�

 להתפתחות� הראשוני והמקור, )Burstein et al. 1999 (להוראה הכשרת� בתהלי!

 אינ� הסטודנטי� זו בסדנה אמנ�). & Feiman-Nemser, 1986 Folden (כמורי�

 בי� לחבר אות� ומעודדת מסייעת זו נהסד א!, וריכוז ניהול בתפקידי בפועל מתנסי�

 ידע הקניית תו! התנסות מאפשרת הסדנה. הניהולית הפרקטיקה לבי� התיאורטי הידע

 זה ידע של תרגומו את ומאפשרת והארגו� הניהול מתחו� ורלבנטי עדכני, תיאורטי

 בפני חוש�, התנסות כדי תו! לימוד, כ��כמו. חינו! בארגוני ניהול למשימות

, בקבוצה שיתופית ללמידה מקצועיי� כלי� המהווי� אירועי� אינספור י�הסטודנט

, הסטודנטי� בפני מציבה בשדה ההתנסות, בנוס�. משוב וקבלת רפלקטיבית התבוננות

 יצירתיי� פתרונות למציאת מקצועיי� אתגרי�, בעתיד חינוכיי� כמנהיגי�

  .הספר�בית מחיי דילמות וע� קונפליקטי� ע� להתמודדות

  

   ומיומנויותכלי�הקניית . 3

  הלימודי� בסדנה הסטודנטי� רוכשי� כלי� ומיומנויות לאבחו�במהל!, כאמור

  .הספר לצד תיאוריות ומודלי� רלבנטיי��ביתולפיתוח ארגוני של 
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  :דוגמאות להל�

   כמנהיג המנהל. 3.1

 היו� הנדרשות המנהל ואת המיומנויות תפקיד  ללמוד לעומק אתמאפשרת הסדנה

הסטודנטי� מביני� כי המנהל בימינו נדרש לתפקד .  בראש ארגו� חינוכיהעומדממנהל 

כבעל כישורי� אישיי� של שיתו� הצוות בתהליכי קבלת החלטות , בצוותכמקצוע� 

). 1995, פוקס(הספר על כלל מרכיביו לאור! זמ� �תו! הובלת בית, צוותוכמעודד עבודת 

, יכולת חיזוי ארגוני: כמו"  חדשות"ות  נחשפי� למגוו� מיומנויהסטודנטי�, כ��כמו

יכולת הסתגלות לתנאי� ,  הגמישותהגדלת, יכולת שיפור התיאו� הפנימי בתו! הארגו�

הנושקי� ,  בעל גבולות פתוחי�כארגו�הספר �ויכולת ראיית בית, הסביבתיי� המשתני�

  ).2002,  וסלעפסיג ;1995, פרידמ�(לארגוני� אחרי� ציבוריי� וקהילתיי� 

 ולקשר� ניהול סגנונות הספר מאפשרת לה� לזהות� למנהל ביתהסטודנטי� לוותהת

:  סגנונות ניהול ולטיפוסי מנהלי� שלמדו בסדנה ובקורסי� אחרי� כגו�שללמודלי� 

ארגוני� , ארגוני בר לעומת ארגוני� מבויתי�, גישת יחסי אנוש, המדעיגישת הניהול 

  . וכדומה Y �ו  Xתיאוריית , רופפי�בעלי חיבורי� 

הספר � מנהל ביתשל החינוכי החזו�  מאפשרת לסטודנטי� להכיר אתהסדנה,  כ�כמו

לאתר רכיבי� מתפיסתו ומאמונתו ולבחו� באיזו מידה רכיבי� אלה , הספר�ביתושל 

באיזו מידה מנהלי� מבחיני� בי� : למשל. ספר� כמנהל ביתעבודתומשפיעי� על 

 המנהל של"  מאמי�אני"כיצד ה? רכיות מוסריות תפיסות עלבי�ולוגיות חינוכיות אאידי

באיזו מידה קיימת קוהרנטיות בי� רמת ? ספרי�הבית"  מאמי�אני"בבא לידי ביטוי 

  ? רמת העשייהלבי�ההצהרות 

 של מנהל בעבודתו זמ� ניהולשל  מאפשרת לסטודנטי� לבחו� אספקטי� הסדנה, בנוס�

בישיבות רכזי , בישיבות פדגוגיות, הסטודנטי� משתתפי� בישיבות הנהלה. הספר�בית

השתתפות . י� ובהתא� לאפשרויות העומדות בפניה�י אחרות לפי הענובישיבותמקצוע 

, מאפשרת לה� לזהות סגנונות ניהול ישיבה וניהול זמ�,  פסיביי�כצופי�, בישיבות אלה

על , ציות בארגו�יללמוד על קשרי� ועל קואל,  של המשתתפי�הגו�ללמוד את שפת 

�הספר היא אי�אחת הבעיות המרכזיות בחיי בית. וכדומהעל הסכמות , גדויותהתנ

 להיכנס מאחרי�לעתי� קרובות מורי� . זמני�עמידה של צוות המורי� בלוחות 

באמצעות הדיו� בסוגיות אלה ואחרות .  ואינ� מגיעי� בזמ� לישיבות עבודהלכיתות

� של דרכי התמודדות ע�  של מנהלי� הסטודנטי� לומדי� מגווהתמודדות�וניתוח 

  .סוגיות אלה

הסטודנטי�  . קונפליקטי�פתרו� הספר קשורה לסוגיית� מחיי ביתאחרת סוגיה

הספר ברמת הכיתה או ברמת � בביתהמתרחשי� למשברי� או לקונפליקטי�נחשפי� 
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ה� .  משפיעי� על תפקודוא!הספר �הארגו� או כאלו המתרחשי� מחו6 לתחו� בית

 דר! עלעל מהלכ� ובעיקר , על גורמיה�, הקונפליקטי�לומדי� על טבע� של 

  . ניהול הקונפליקט–תו של המנהל ע� הקונפליקט והתמודד

הוא נדרש לה מדי .  של מנהלהעיקריות אחת מדרישות התפקיד היא החלטות קבלת 

 ללמוד על פי אילו עקרונות לסטודנטי�מאפשרת , הספר�הצפייה במנהל בית. יו� ביומו

 מאפייני� את תהלי! ומכשולי�אילו הטיות ? לי� מקבלי� החלטותומודלי� מנה

 והקשר של סגנונות לזהותאילו סגנונות אישיי� לקבלת החלטות נית� ? קבלת החלטות

  ? אלה לסגנונות ניהול ומנהיגות

 ותרומתו לאפקטיביות הניהול המנהל חלק חשוב בעבודתו של הוא משא ומת� ניהול

.  בעת משא ומת�האנושיתשרת להבי� את ההתנהגות הסדנה מאפ. משמעותית מאוד

 בכל בעיקר, מה� הכללי� המנחי� את הנושאי� ונותני� בעת המפגש בי� הצדדי�

הסטודנטי� מביני� שהבנת הדינמיקה המתרחשת בי� . הספר�הקשור למנהל בית

שכ� ה� לומדי� כיצד ,  ומת� עשויה להוביל להצלחה בהשגת המטרותבמשאהשותפי� 

 זו עובדה.  של הקונפליקט וכיצד נית� להיעזר בו לצרכי� שוני�נזקיומזער את נית� ל

והמורה   המנהלשכ� , תרבותית� רבחברההספר �מקבלת משנה תוק� מעצ� היות בית

  .  ג� כמקשרי� ומגשרי� בי� תרבויות שונותמשמשי�

 התמקדה החינו! מערכת בעבר. משמעותית כלמידה כלכלי לניתוח כלי� של למידה

 לשיפור אמצעי� בה� שראתה משו�, חברתיי��חינוכיי� ובתהליכי� בתכני�

 ובתהליכי� בתכני� וגוברת הולכת התמקדות וישנה, השתנתה הגישה היו�. המערכת

 החשיבה כללי את להכיר כיו� נדרשי� כאחד ומנהלי� מורי�. חברתיי��כלכליי�

 להיחש� לסטודנטי� מאפשרת הסדנה. החינוכית בעשייה בפועל וליישמ� הכלכלית

 מכלול את מנתח הוא בעזרת� אשר ,המנהל של הכלכלית התפיסה לעקרונות

. ספרו�בבית החלטות לקבלת בסיס המהווי� ערכיי��חברתיי��הכלכליי� השיקולי�

, הספר�בית מנהל מתמודד שעמ� כלכליות לדילמות נחשפי� הסטודנטי�, כ� כמו

, בחינו! עצמי ניהול: כמו עמ� ודדתמתמ החינו! שמערכת לדילמות הזהות דילמות

  .והפרטה רישו� אזורי פתיחת, בחירה

   תפקידי� מרכזיי�  בעלי  3.2

 הוא אחד מהתחומי� החשובי� ביניה� של פרטי� בארגו� ואינטראקציה התנהגות�

 בעלי תפקידי� ברמת הפרט התנהגותהסדנה מאפשרת להתחקות אחר . בחיי הארגו�

השתתפות ). 1995 ,פוקס, 1996 ,סמואל") (מאקרו" (הארגו�וברמת ") מיקרו("

נוס� למנהל ,  ע� בעלי תפקידי� שוני�מפגשיה� הניהול וצוותהסטודנטי� בישיבות 

). 1993, ריילי(ספרי � בסיסיי� להכרת המבנה הארגוני הביתכלי�מהווי� , הספר�בית
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רכזי , ותרכזי מקצוע, סגני מנהל: הספר כמו� תפקידי� בביתבעלי מגוו�שיחות ע� 

 לסטודנטי� ההזדמנות ללמוד את הגדרת התפקידי� נותנות, יועצי� וכדומה, שכבה

זו . הספר� של תפקידי� אלה על התנהלות ביתוהשלכותיה�ואת משמעות� , השוני�

 להגדרת תפקידי� ולמידה שבעלי התפקידי� נחשפי�הפע� הראשונה שהסטודנטי� 

את סגנונות הניהול של בעלי התפקידי�  מזהי�הסטודנטי� , כ��כמו. פועלי� לאור�

.  לבי� המורי� ובינ� לבי� המנהלבינ�, השוני� ואת קשרי העבודה בינ� לבי� עצמ�

בוחני� באיזו ,  התפקידי�בעליהסטודנטי� מזהי� תפיסות חינוכיות וניהוליות של 

 מידה התנהגות� ותפקוד� ה� ובאיזו" ספרי� מאמי� הביתאני"מידה ה� מחוברי� ל

 את בעלי התפקידי� פוגשי�הסטודנטי� . ל יוצא של תפיסותיה� ועמדותיה�פוע

שילוב זה בי� .  בכובע ניהוליוהאחרהאחד בכובע הוראתי , " כובעי�שני"הספר ב�בבית

 למלא ביעילות את שני התפקידי�תפקיד הוראה ותפקיד ניהולי מחייב את בעלי 

 מקצועיות ללמידה יטואציותסא! יוצרי� , התפקידי� שלעתי� ה� מנוגדי� זה לזה

,  חבריה� לעבודהשה�תפקיד הניהול דורש מה� לעמוד מול מורי� . אצל הסטודנטי�

 ותקשורת אחריותגבולות , הגדרת תפקידי�, ומכא� עולות דילמות כמו מקור הסמכות

 פיתוחלעתי� הסטודנטי� שותפי� לדילמות אלה ועובדה זו מאפשרת לה� . יעילה

  . כיוונית והעלאת פתרונות הולמי��רב, חשיבה יצירתית

  

   ארגונימבנה  3.3

 מחייבי� לקבוע מסגרות ברורות ויציבות ארגו�המורכבות ומגוו� הפעילויות של , הגודל

 לכל תפקיד ולקבוע יחסי גומלי� ע� מוגדרמסגרות אלו נועדו לסמ� מקו� . ככל האפשר

הספר �הארגוני של בית של המבנה ולמידה חשיפה). 1996, סמואל(תפקידי� אחרי� 

כיתות לימוד והתמחות ,  גילשכבות על של �מאפשרות לסטודנטי� לקבל תמונת 

 : לשאול שאלות כמומסוגלי�הסטודנטי� , לאחר למידת המבנה הארגוני. תפקידית

 וההשלכות של מבנה המשמעויותמה� ?  הספר�איזה סוג של מבנה ארגוני קיי� בבית 

 המבנהבאיזו מידה קיימת קוהרנטיות בי� ? הספר�בביתות ארגוני זה או אחר על הפעיל

באיזו מידה מסייעת הגדרת התפקידי� להשגת יעדיו ? הארגוני לבי� הגדרת התפקידי�

  ?הא� קיימי� מנגנוני תקשורת ותיאו� רלבנטיי� לפתרו� בעיות? הספר� ביתשל

  

  ספרית עבודה ביתתכנית  3.4

 מיומנויותיישומי בידי המנהל וצוותו בפיתוח  כלי מהווהספרית  הביתהעבודה תכנית

 לומדהספר כארגו� �והיא משמשת לו מנו� להבניה מחודשת של בית, ניהול וארגו�

ספרית מאפשרת לסטודנטי� � הביתהעבודהכ! תכנית ). 2002,  ובקגורדו�; 1997,גלעד(
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�בית לנתח את התנהלות לסטודנטי�למידה זו מסייעת . הספר כארגו��ללמוד על בית

. לתוצרי� ומדדי הצלחה, לתקציב ותשומות, למטרות ויעדי�, לחזו�הספר בכל הקשור 

אחד היסודות המשמעותיי� למנהיגות איכותית הוא הגדרת החזו� , )1998 (6"לדעת כ

 חזו� מהווה מנו� מרכזי בידי המנהיג להתמודדות ע� מורכבות גיבוש, לדעתו. והנחלתו

הגדרת כיוו� או . סביבה הארגונית בהווה ובעתיד את ההמאפיינת, וודאות�וע� אי

 ה� המנו� המרכזי ליצירת הזיקה הרגשית שבי� המנהיג עקרונותהצבעה על ערכי� ועל 

ספרית מעודדת בקרב הסטודנטי� � תכנית העבודה הביתשללמידה , לכ�. והמונהגי�

ייה הספר כארגו� ברא� על התנהלות ביתרפלקטיביתפיתוח תהליכי חשיבה וחשיבה 

  .שנתית�מערכתית ורב

  

   רפלקציהתהליכי.  4

כשתוצאותיו ,  הנה שרשרת של מחשבות הקשורות זו בזוהרפלקטיבית החשיבה

זוהי תפיסה .  מהוות בסיס להבניית הרעיו� שבא אחריואחדהחשיבתיות של רעיו� 

, של השקפות עול�, את התהוות� של אמונות, היתרבי� , אקטיבית עקבית המסבירה

 ולתהליכי עיבוד � התומ! בההמחשבתירות ידע למיניה� הקשורות לבסיס ושל צו

כתיבת יומני� רפלקטיביי� , על פי תפיסה זו. (Dewey, 1993) �מסקנות הנובעות מה

הספר � מתנסי� הסטודנטי� מאפשרי� לה� ללמוד על ביתשבה�ותיעוד אירועי ניהול 

 שיו� ומסגור ועל ניתוח על,  על השערותהנשענתכארגו� בדר! של חקירה מדעית 

  . והסקת מסקנות לקראת הפעולה הבאה

הספר מפתחי� בקרב � רפלקטיביי� ותיעוד אירועי� מחיי ביתיומני� כתיבת

 התבוננות אינטואיטיבית וסובייקטיבית והופכי� התבוננות שלהסטודנטי� מיומנויות 

או היו שותפי�  תובנות והכללות לתופעות שבה� צפו הכוללתזו להתבוננות מקצועית 

תהליכי , כ��כמו.  אלה בהתנהלותו בבית הספרתובנותהסטודנט לומד לייש� . לה�

 המעודד פיתוח אישי ומקצועי של וביקורתיהרפלקציה מאפשרי� ניתוח אנליטי 

א� תהליכי� אלה . ) MacLeod, 2001& Cowieson(הסטודנטי� כפרטי� וכקבוצה 

 כמורי� לעול� העבודה הסטודנטי�� של הרי בעתיד ע� היכנס, נעשי� במקצועיות

  .ולהתנהגות�ה� יהיו מודעי� ואחראי� למחשבותיה� , הספר�בבית

  

   עמיתי�למידת.  5

.  בסדנה נשענת על חיבורי� סינרגטיי� הנוצרי� בי� משתתפי הסדנההלמידה הצלחת

 להתנהלותה המקצועית של הסדנה ולצמיחתו של כל אחד חיוניי�חיבורי� אלה 

הלימודי� במפגשי המליאה במכללה מאפשרי� ). 2001, גלעד(טי� והמנחה מהסטודנ
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.  אינטימית בעלת מטרות משותפותחינוכיתלמידת עמיתי� ומצמיחי� קהילייה 

 והמקצועי עשויה לתרו� האישיותיהעובדה שהסטודנטי� שוני� זה מזה בפרופיל 

י� הנובעי�  קשילצד, להזדהות קולקטיבית ולהפקת מרב התועלת מחברי הקבוצה

  ).2002, זילברשטיי�(מהרכב הטגרוני של הקבוצה 

  

   ומסקנות סיכו�:  'ה פרק

, ניהול:  מהווה חלו� הזדמנויות למפגש בי� תחומי דעת שוני� כמובניהול פרקטיקו�

הספר כמערכת �למידתו של בית. חינו! ומקצועות נוספי�, סוציולוגיה, פסיכולוגיה

לבניית הקשרי� איכותיי� , יה בי� גופי ידע שוני� לאינטגרצהסטודנטי�מחייבת את 

  .כיוונית� ולחשיבה ביקורתית ורבומעשהבי� תיאוריה 

הספר והקניית מיומנויות וכלי� מתחו� הניהול והארגו� מאפשרי� �בבית ההתנסות

פרקטיקו� בניהול . להבי� ולנתח את הארגו� מזוויות ראייה שונות, ללמודלסטודנטי� 

 של התפיסה המערכתית מאיר באור חדש את תפיסת� של עקרונותיהפי �על

�אלא מורה, כיתה�לא עוד מורה.  עבודת� בעתידזירת–הספר�הסטודנטי� את בית

חלק , אלא מורה אקטיבי,  בהוראה בכיתהמצטמצ�מורה אשר תפקידו אינו . ספר�בית

   . ובצמיחתו כארגו� חינוכיבפיתוחו, הספר�הנוטל חלק פעיל בחיי בית, מארגו�

 מרכזי בתפקידו של מנהל בית הספר היא המנהיגות שהיבט מודעי� לכ! הסטודנטי�

 מנהיגות נדרשי� ממנהלי בתי ספר ומבעלי שלכדי להצליח בסוג זה . הפדגוגית

  שינויי�ל מנהיגות בעיד� ששל הספר מיומנויות וכישורי� � התפקידי� בבית 

ה� משמשי� .  זמניתבו" בעי�כו מספר חובשי�"מנהלי� ובעלי תפקידי� . ומורכבות

.  המורי� בבית הספרלצוותכמורי� וכמדריכי� , כמכווני� ,כמנחי�, כיועצי�

 בראש המערכת העומדהסטודנטי� מביני� את מהותו ומשמעויותיו של תפקיד המנהל 

  . ספרית כמוביל תהליכי למידה וכמטפח ההוראה בארגו��הבית

עי� לתובנות חדשות בנוגע למורכבות הסטודנטי� מגי,  בניהולהפרקטיקו� במהל!

אחת ). הספר�מנהיג בכיתה ובבית�מנהיג ומנהל�מורה (והמורי�עבודת� של המנהל 

הוא פועל , הספר כארגו� חינוכי� וצמיחתו של ביתשפיתוחוהיא , התובנות המשמעותיות

 תפקוד עלהמשפיעות ,  ושל תפיסות חינוכיותאמונות של, יוצא של מערכת של ערכי�

פוליטיי� , תרבותיי�, כמערכת הוליסטית בהיבטי� חברתיי�, הספר�ט בביתהפר

  .וכלכליי�

עשוי לחול ,  בעקבותיה�אשר, קוגניציה� של מטהתהליכי� פיתוח  מאפשרת הסדנה

 במהל! ההכשרה המעשיתהספר ואת העבודה �שינוי בתפיסת� של הסטודנטי� את בית
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 הוא הסטודנטי�התרחש בקרב אחד השינויי� המשמעותיי� העשויי� ל. להוראה

  .הספר�מעבר מתפיסה של מורה הוראתי בכיתה למנהיג הוראתי בבית

  

   לחשיבהסוגיות: 'ו פרק

 הסטודנטי� הלומדי� בסדנה שוני� זה מזה � משתתפי הסדנה של הטרוגניות. א

בתפיסות חינוכיות ובציפיותיה� , באמונות, במוטיבציה, בשאיפות, בנתוני הרקע

א! יחד ע� ,  זו עשויה להוות גור� מפרה ומצמיחעובדה. יה� לסדנהמעצמ� ומחבר

 את הידע המשות� ההכרחי להתנסות מעשית יוצרי�כיצד : מעוררת קשיי� כמו, זאת

 של המנחה לסגנונות הלמידה השוני� ההדרכהכיצד מתאימי� את סגנו� ? ספר�בבתי

 הסטודנטי�  לכללומקצועיתכיצד מבטיחי� התפתחות אישית ? של הסטודנטי�

 עול� ובתפיסת השקפותמה� הגבולות למעורבות המנחה בעיצוב ? המשתתפי� בסדנה

  ? התפקיד של הסטודנט

הספר פועלי� בשלושה � מורי� בבית� מעגלי� ספיראליי� בשלושה התנסות. ב

ספרי ומעגל הסביבה החיצונית �המעגל הבית,  הכיתתיהמעגל: מעגלי� ספיראליי�

התנסות הסטודנטי� בשלושת .  ברמות שונותגומלי� יחסי הספר מקיי��שעמה בית

 והמקצועית באופ� הוליסטי ה� האישית יכולה להבטיח את התפתחות�  הללוהמעגלי�

, קרי,  את המעגל השנימדגישי�הלימודי� בסדנה זו , בר�. כפרטי� וה� כקבוצה

ט מאוד  ועוסקת מעבכיתההסדנה אינה עוסקת בתהליכי ההוראה . ספרי�המעגל הבית

, רשויות חינו!, וקהילההורי� : הספר ע� גורמי הסביבה כמו�ות של ביתיבאינטראקצ

 המחקרית על בספרותלא מעט נכתב . מתערבי� פרטיי� וכדומה, מטה משרד החינו!

בי� ,  זהובמקרההקושי של הסטודנטי� לעשות את האינטגרציה בי� תיאוריה למעשה 

 בי� לאינטגרציהמי אחראי : עולה קושי נוס�בהקשר זה . הספר והקהילה�בית�הכיתה

? הסדנהמנחה ? הסטודנט? הספר�הלימודי� התיאורטיי� במכללה להתנסות בבתי

  ?הספר�מנהל בית

 בי� הסגל האקדמי השות� בהכשרת האינטראקציות � רופפות אינטראקציות. ג

 במרבית המקרי� לא התקיי� דיאלוג.  קיימותאינ�הסטודנטי� רופפות או כמעט 

המדריכי� הדיסציפלינאריי� והמרצי� , הפדגוגיי�מקצועי ושיח פדגוגי בי� המדריכי� 

 תוק� בפרקטיקו� בניהול משו� שבמקביל משנהעובדה זו קיבלה . הדיסציפלינאריי�

בפועל העבודה המעשית בפדגוגיה . בפדגוגיהלסדנה זו התקיימה העבודה המעשית 

פרט למסלול הגיל הר! ופרט ,  נפרדותויותתרבובניהול נעשתה באופ� דיכוטומי כשתי 

תפיסה דיכוטומית ). חוגי�חד( חינו! מערכותלמקרי� שהסטודנט לומד רק בחוג לניהול 

פורמליי� � ג� בהיבטי� הטכניי�הסטודנטי�מקשה על תהליכי הלמידה של , זו
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 מתקשי� לראות את ההקשרי� הסטודנטי�. חינוכיי��ובעיקר בהיבטי� המקצועיי�

 כתשתית לבניית מערכי שיעור בפדגוגיהיבורי� ותופסי� את העבודה המעשית ואת הח

,  הסטודנטי� כעול� ומלואותופסי�את הפרקטיקו� בניהול . ולשיפור ההוראה בכיתה

  .    לעתידתפקיד� כמורי� של כזירה האמיתית של עבודת� ו

ת המודל הספר מכירי� א� בתימנהלי � הספר הסדנה למנהלי ביתרציונל חשיפת. ד

הוראתי בהנחיית מורי� מאמני� ובשותפות �השכיח של העבודה המעשית כמודל פדגוגי

 מכירי� את מודל העבודה המעשית אינ�מנהלי� אלה . מדריכי� פדגוגיי� מהמכללות

 מחייבת נקיטת פעולות זועובדה . בפרקטיקו� בניהול המבוסס על תפיסה שונה

,  חדשה זו ג� למנהלי� וג� למפקחי�יסהתפיש להסביר : מקדימות רבות ומגוונות

ולקבל את הסכמת המנהלי� ,  ומנהלי� ע� תפיסות חדשניות ופתוחותמפקחי�לזהות 

 כי בכל המקרי� המנהלי� ,ראוי לציי�. פי עקרונות הסדנה� עלהסטודנטי�לחנו! את 

חשיפת , א! בהחלט אי� להתעל� ממכלול פעולות ההסבר,  זוחדשהבירכו על גישה 

הספר �לפני כניסת� של הסטודנטי� לבתי,  משותפי�עבודהת וארגו� נהלי התכני

  .לטובת למידה משמעותית שלה�

פי תכנית � לפרקטיקו� בניהול מסתכמות עלהמיועדות השעות � ולוח זמני� היק$. ה

וכוללות בתוכ� ג� את , הלימודי� השלישית�בשנתהלימודי� בשש שעות שבועיות 

אי� בו , היק� לימודי� זה. הספר�בבתי את הפרקטיקו� מפגשי המליאה במכללה וג�

, הספר כמערכת מורכבת� בחיי ביתהניהוליי�דיי ללימוד ולהתנסות במגוו� התהליכי� 

ספר � בי� ימי עבודת מנהלי בתיבתיאו�התגלה קושי רב , זאת ועוד. צומחת ומתפתחת

ביו� שישי לא  הפרקטיקו� קביעת. לבי� יו� הפרקטיקו� שנקבע ליו� שישי בשבוע

או בעלי /הספר ו� ימי העבודה ולימי� החופשיי� של מנהלי בתילמערכתתאמה 

� עקב כ! התעוררו קשיי� לא מעטי� בשיבו6 הסטודנטי� בבתי. השוני�התפקידי� 

ספר ההתיישבותיי� �הספר של המגזר הבדואי ובבתי� בבתיבעיקרדבר זה בלט . הספר

מאפייני עבודת המנהלי� :  נוס�דבר . בימי שישילימודי�שבה� לא מתקיימי� 

לפי (הספר בימי� נוספי� ובשעות הערב � לבקר בבתיהסטודנטי�וזמניה� מאלצי� את 

דבר המאל6 את מנחת הסדנה לגלות גמישות , )השוני�לוח הישיבות והאירועי� 

  . קונבנציונאליותולהנחות� בימי� נוספי� ובשעות לא 
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