
מינהל חינוך ירושלים
המרכז המערכתי של השרות הפסיכולוגי חינוכי (שפ״ח)          

 
              אוגוסט 2021

דינמיקה של כניסה
לתפקידי ניהול

יעל שטיינברג, לילך ישי,  תמר גרינוולד,  ד״ר יבגניה שילשטיין,  ד״ר אורי פיש,  תרצה ושלר,  ריטה גבאי



סדר יום
8:30-9:00  התכנסות קפה ועוגה

9:00-10:00  ברוכים הבאים למנח"י
10:00-11:30 "מסיבת חלקים": הכרות עם חלקי הצוות                  

במפגש עם המנהל/ת החדש/ה
11:00-11:15 קפה בקטנה

11:15-12:30 דינמיקה של כניסה לתפקיד - הרצאה
12:30-13:30 ארוחת צהריים

13:30-15:00 כיתקטיקה: סימולציה של יחסי מנהלת צוות
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מטרות היום

להתבונן על מורכבות הכניסה
לתפקיד הניהול 01

02

 לסמן כמה נקודות חשובות בדרך 03

לחוות משהו מהמורכבות הזאת – 
"מסיבת חלקים " וסימולציה בהמשך
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המשימה
המרכזית -
חיבור לצוות

04

ריבוי גזרות לניהול, ריבוי לחצים (תקציב,

הורים , צוות , ממשקים)

המשימה המרכזית היא חיבור לצוות

הכרה בכך ששינוי כרוך בשינוי בזהות -

מה שהיה עומד להשתנות

שינוי בזהות מעורר רגשות עוצמתיים -

והגנות מפניהם 

הכרות מפחיתה חרדה והשלכות.  

 



מה יכול לסייע?

מבנים/ סדירויותמישהו לרוץ איתו ניהול הפערים
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מישהו
לרוץ איתו  המועמדים הטבעיים : סגנית, יועצת,

פסיכולוגית בית הספר, אנשי צוות בעמדת
( מנהיגות (בעלי תפקידים; רכזים

 

 כדי להוביל תהליכים צריך שותפים 

תפקיד המנהל הוא מורכב ובודד 01

02

04

06

03

05

השותפים הטובים ביותר הם אלה
 שמכירים את בית הספר והצוות

מוכנות להיעזר גם מתוך הבנה שנקודת
המבט של המנהלת החדשה מוגבלת

 ושפשוט אי אפשר לבד



ניהול הפערים
פער בין איך שאתם 

מרגישים לאיך מרגישים
 השותפים שלכם

פער בין השאיפות 
שלכם לאלה

 הכפופים לכם
 

בין פנים לחוץ ,בין
מודע ללא מודע 

פער בין איך שהתנהלו
עד עכשיו לבין איך

שאתם רגילים להתנהל 

פער בין מה שהייתם
רוצים שיעמוד

לרשותכם והמשאבים
שיש לכם 

פער בין התמונה 
שקיבלתם ממנח"י לבין

זו מהפיקוח לבין זו
שעולה מהשטח
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בין מנהלת לצוות

תוך צוותיים

תוך אישיים

מפת הפערים
בין מסגרת חינוכית לממשקים
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מה עושים
עם

הפערים?
פערים גורמים תמיד אי נחת וזקוקים למיכל

פערים גדולים מידי, גלויים או סמויים, עלולים
לכרסם ביכולת להוביל תהליכים

פערים מתקיימים תמיד בכל ארגון והם גם חלק 
מארגון חי בריא וחושב

01

02

03

08

04

05

06

יש חשיבות בסימון הפערים (מודעות) והבנה שלהם
(מה הם מספרים) 

הנטייה הטבעית היא להדחיק, להכחיש או לבטל
אותם... בהיותם מעוררי אי נחת

 
אם המנהלת לא תנהל אותם הם ינהלו אותה!



הנטייה הראשונית היא ליחס את הפער למבנה
האישיות של הפרט (המעגל הפנימי)

התפיסה המערכתית תראה את התנהגות
הפרט כקול בקבוצה המשקף זרמים רחבים יותר 

התנגדות המורה להכשרת ה PBL היא לא רק בשל
תחושת המסוגלות האישית שלה אלא אולי גם
ביטוי ליחסים בתוך הצוות, לאמונות ותפיסות

הקיימות בתוך הצוות

בדיוק כמו שהילד שמעליב יכול להיות ביטוי
לתרבות ונורמות הקבוצה

פערים
כסמנים
לתהליכים

מערכתיים 
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התפיסות והאמונות - פערים בתפיסות חינוכיות וערכים 
 

את האופן שבו מתנהגים ומתנהלים - פערים בתפקוד 
 

איך מרגישים הוותיקים המקומיים מול החדש/ה שזה עתה הגיע/ה -פערים רגשיים 
 

אישיות המנהל ואישיות הבית ספרית
מפגש בין שניים המגיעים מתרבויות שונות – זרים שלא ממש מכירים את:

 

 יש יתרון מסויים למנהלים צומחים 
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פערים
בתפיסה
החינוכית

פערים בתפיסת התפקיד:
מנהל - מורה - הורה - ילד 

 

01

02

 פערים בדגשים ערכיים  03
(הכלה/ מצויינות/ שוויון הזדמנויות)

 

פערים בתפיסת הקשר הרצוי עם הורים
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פערים
ניהול  הטקסים הבית ספרים - מי עושה מה וכיצדבתפקוד

 ניהול ריכוזי מול ניהול מבזר

בין מה שמוצהר למה שקורה בפועל 01

02

04

06

03

05

עבודה בצוותים מול עבודה של יחידים

תעודות מול הערכות חליפיות

ירידה לפרטים מול זום אוט06
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פערים
מנהל נחוש לשנות וצוות פגיע ונוקשהרגשיים

מנהל מלא בטחון ותקווה וצוות ספקן וציני

מנהל נרגש ואנרגטי וצוות עייף ושחוק  
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מנהל באי וודאות וצוות עם הרבה וודאות 

מנהל מאד מעורב ושיתופי וצוות עם צרכי שליטה
ואוטונומיה ומעדיף לעשות לבד 

 



מבנים וסדירויות
בסופו של דבר הכל מתארגן למבנה

המבנה מקפל בתוכו את התפיסה החינוכית והאידאולוגיה

המבנה מאפשר בירור של הפערים והכלתם

מה שלא מתארגן למבנה ואינו מתקיים בסדירות
שנשמרת לא יתקיים! 

מבנים וסדירויות חשובים במיוחד במציאות היברידית
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מבנים וסדירויות - הבסיס
צוות מערכתי קטן: מנהלת יועצת פסיכולוגית, סגנית 

צוות מוביל רחב: מנהלת יועצת סגנית רכזים.. ישאר בדרך כלל בשנה הראשונה כירושה

ישיבות מליאה שבועיות 

צוות מלווה מחנכת: דיונים סביב כיתות בסבב

פורומים מבוססי משימה - פורומים חדשים זמנים שיאפשרו למנהלת הכרות מעמיקה
יותר עם הצוות שלה, מאפשרים גמישות רבה יותר ולא מחייבים לטווח הרחוק

שאיפה – לכל מורה יש גם השתייכות לצוות קטן יותר (צב"מ שכבה) 
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מישהו לרוץ איתו

אז מה היה לנו?

לבנות מבנים./ סדירויות

לנהל את הפערים

המשימה המרכזית - להתחבר לצוות
כדי להגיע לשם צריך
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איפה נכנס השרות הפסיכולוגי לתמונה?

נשמח לרוץ אתכם

ההכשרה שלנו מכוונת 
להתבוננות על פערים

אם תבנו את המבנה הדרוש  - נוכל להיות שם אתכם
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בהצלחה בשנה הבאה


