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.מוגדראינועדייןשסופהומאתגרתקשהתקופה
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.לנכון

!!!בכםגאיםאנחנו–ומחזקותמחבקותכפייםמחיאותלכםמגיעות

שתתגאו,שיבואלמהנכוניםשתרגישוכדי,השוניםהמיכליםאתלכםלמלאמתחייבהזההכנס
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הרצאת פתיחה

התפקיד המשתנה של המנהל בעידן החדש-מנהיגות בשינוי

וחינוךחברהכלכלהמוסדות,ארגונים,מנהליםומלווהיועצת,כתבת,מרצה-כהןנירית

עלחדשנישיחמובילה.החדשלעולםאסטרטגיותולפתחהשינוייםהשלכותאתלהבין

הבעיה,לתפיסתה.וארגוניםלמנהליםהדרושותוהאסטרטגיותהעתידיהעבודהעולם

צורתאתמחדשלחווטוצריך,כיווניםיש,תשובותאיןשינוייםשלשבעולםהיאהמרכזית

ומדיניותהשכלה,חינוךולאפשר21-ההמאהמיומנויותשללצרכיםולהתאיםהחשיבה

.תנועהכדיתוךעצמםאתשיתאימו

התפיסתיהשינויתהליכיאתכהןניריתסקרה,בהרצאתה

השיחאתמשניםבעולםהשינוייםלמה,העבודהבעולם

הציגההיא.שינויבניהולהמנהליםתפקידומהוהארגוןבתוך

מהיררכיההשניםפניעלהשתנההמנהליםתפקידכיצד

שלהמאפייניםומה,למנטורממנהל,להנעהמידע,לצוות

.החדשבעידןהמנהל

ידיעלהוודאותאיהכלתשלהחשיבותעל,דיברהעוד

המספקתסביבהוליצורקדימהתנועהלייצרמנתעל,המנהל

.לעבודלאנשיםהמאפשריםפתרונות

ככלי'מוטביציונימשכורתתלוש'-למושגהתייחסהבהרצאתה

:עובדיםלשימור

אבללשכר10%שלתוספתלכםמציעהיהמישהואם"

עם,אתכםשמשעממתמשמעותחסרתעבודהתמורת

הייתם–עתידבושאיןבמקום,מעריכיםלאשאתםאנשים

לרוחב.לבדלאאתם,הזולשאלה"לא"עניתםאם?לוקחים

שכרעללוותרשיסכימוהמקצועאנשירבים,תעשיות

העבודהבסביבתאחריםלמרכיביםבתמורה

בתמורההחייםלאורךשכר23%עללוותריסכימואנשים10מכל9שמצא2018ממחקר

שכרעללוותרמוכניםשאנשיםשהראורביםמחקריםהיוכבר,הקורונהלפניעוד.בעבודהלמשמעות

כבר2016בפידליטיההשקעותחברתשלמחקר.לחייםעבודהביןיותרטובואיזוןגמישותתמורת

כולל"העבודהחייאיכות"הגדירושהםמהבשבילשכרלהורידמוכניםהצעיריםשהדורותהראה

.ועודארגוניתתרבות,חיים-עבודהאיזוןמשמעות,קריירהפיתוח



כדאי להכיר את  , ושלטי חוצות שמיועדים למתג מעסיקים, שכר מטפס, דווקא בתקופה של שוק עבודה רותח

אותם מרכיבים שאינם שכר ואחראיים על הרבה מההחלטות שמחברות בין  –השכר המוטיבציוניתלוש 

אלא גם  , הבנה של המרכיבים האלה חשובה לא רק בגלל שזה יעלה לכם פחות, כמעסיקים. אנשים לעבודה

ואז לשמר אותם מתוך . בגלל שזה יאפשר לכם לגייס את האנשים שאתם באמת צריכים ורוצים לעידן הזה

.חיבור עם משמעות

מקצועית ואישיתת.מתפתחאני . 1

יש לכם הזדמנות לבדל אסטרטגיות שהופכות את העבודה אצלכם למקור צמיחה אישית  , כמעסיקים

פרויקטים מחוץ לתפקיד לרכישת  , אוטונומיה יחסית לעיצוב תפקידים, זה כולל משוב סדיר ומיידי. ומקצועית

.מיומנויות וניסיון ושיח פתוח עם העובדים

ת.תורמאני 2

הבעיה בתקופה של השתנות  . ארגונים רגילים לחבר בין אנשים לעבודה דרך הגדרות של תפקידים והיררכיה

ובמעבר של עבודה מהיררכיה. שלא נופלים בדיוק בהגדרות האלה, וגם אנשים, שיש עבודה רבה, מהירה

היא גם הדרך הכי, מצד הארגון, לרשתיות הדרך הכי נכונה לשים את האנשים הנכונים בתפקידים הנכונים

זו שמאפשרת להם  –מחברת אנשים לארגונים 

להרגיש שהיכולת שלהם מנוצלת ושהם יכולים להביא  

.את עצמם לידי ביטוי

שלמנגנוניםלייצר,תפקידיםהגדרותלרכךהזמןזה

אפילו,רוחביותהזדמנויות,פרויקטיםלגבישקיפות

מהלדעתלאנשיםולאפשרחסמיםלהסיר.תפקידים

אתשהולמיםלמקומותעצמםאתולהזיזבארגוןקורה

אתלמצותיכולים,לעשותורוציםיודעיםשהםמה

.היכולתאתלמקסם,שלהםהפוטנציאל

למהה.מבינאני 3

אולי בגלל אבדן  , אולי בגלל אופי הדור. המחקרים מראים כבר כמה שנים את חשיבות המשמעות בעבודה

הם רוצים להשקיע את הזמן והאנרגיה  . העובדים כבר לא מוכנים להתפשר על ערכים, ההבטחה ליציבות

מטרה משותפת שהם  , שמהווה עבורם גם מקור לצמיחה אישית, שלהם במקום שתואם את הערכים שלהם

.והשראה, מתחברים אלה

שמאפשרת להם להיות  , כזו שמובילה אחריה אנשים למטרה ששווה להתאמץ בשבילה, זה המקום למנהיגות

הם צריכים את אותה קריאת כיוון , מה שצריך, בשביל שאנשים יעשו מה שנכון. גאים במקום העבודה שלהם

וכשקריאת הכיוון הזו מעוררת  . קולקטיבית לרוחב הארגון שמאפשרת להם לעבוד ביחד למטרה משותפת

…הם בכלל לא יראו את המכשולים, השראה הם לא רק יעקפו מכשולים



מקשיבים לי4

בתקופת הקורונה גילינו היטב שתקשורת אותנטית  

זה די ברור שאם אתם מכירים  . מגשרת על מרחק

להתגבר  , הרבה יותר קל לפתור אי הבנות, מישהו

אי אפשר לזייף  . לסגור מעגלים, על חוסר בהירות

.  גם לא שקיפות, אוטנטיות

אומריםשמנהליםמהכל.להםשמקשיביםעובדיםשלבתחושהחשובמאדתפקידישלמנהלים

מהלכםהיהשבהםישיבותבחדריהיינוכולנו.מדברעושיםולאאומריםלאשהםמהוכל,ועושים

בעולםמצבאיןשבהםישיבותבחדריגםהיינווכולנו.פעמייםלחשובבליזהאתואמרתם,להגיד

שלולאנשיםשנותןארגוןביןההבדלמרגישכך.באמתחושביםשאתםמהעכשיותגידושאתם

.לשמועשרוציםמהאתרקולהביאלסנןשצריךלהםשמסמןארגוןלבין,להםשמקשיביםתחושה

השולחןעלהעובדותאתלשים,פילטריםבלילתקשרצריךשלוהאנשיםאתלרתוםשרוצהמי

פתרונותלכםייצרגםזה,ואמוןפתיחותשלתרבותבונהרקלאזה.לפתרוןהאנשיםאתולרתום

.עליהםחשבתםשלא

אותימעריכים,עליסומכים5

מהלביןשאנחנומיביןחוויםשאנחנוהטשטוש

לדעתאנשיםשלהצורךאתמחזקעושיםשאנחנו

אלהכל,הזמן,ההשקעה,שלהםשהעשייה

למשובהתייחסנו,בעבר.שווים,תורמים,מוערכים

רתימהאבל.ביצועיםהערכתשלשנתיתהליךכאל

בזמןשוטפתתקשורתדורשתעובדיםשליומיתיום

.אמת

שלשערכההראורביםמחקרים.הטובההמילה–קשהשהואכמהומפתיע,זול,קטןבמשהומתחילזה

יצרשלכםשהארגוןמתנהר'ואווצמכלבהרבהגבוה,אמתבזמןשנאמרתזובמיוחד,הטובההמילה

החלקיםאתגםכוללאמתבזמןמשוב.כאןנעצרלאזהאבל."החודשעובד"שלמתהליךכחלק

.עליהםעובדיםאיך,הפעריםמה,עבדלאמה–האחרים

להפעילוידעו.ולרעלטוב.באמתאותנוראושהםבגללשלנוהמיתולוגייםהמנהליםאתזוכריםאנחנו

מהעשינוכשלאלנולהסביר,אותנולאתגר,הנוחותמאזוראותנולהוציא–הזוהראייהמתוךאותנו

.טובממשעבדכשזהבנוגאיםלהיותוגםלהשתפרואיךשצריך



פולקמןוקים סיגל פולקמןרועי 

התאוצה הראשונה  . עידן התאוצות, אנו חיים בעידן של תנועות ענק המעצבות את עולמנו מחדש

הקצב המסחרר של השינוי במהירות ובעוצמה של . היא תאוצת הטכנולוגיתפולקמןאותה מציג 

כך שמכונות בינה מלאכותית  , גורם לאוטומציה גוברת של מטלות קוגניטיביותהמיקרו־שבבים

ההאצה הטכנולוגית הפועלת במקביל להאצות  . מבני־אדםמסוגלות לקבל החלטות הרבה יותר טוב 

הרשתות החברתיות צומחות במהירות ואנו חווים צונאמי של , מגבירה את המסחר העולמי, בשוק

.מידע

היוצרות תלות  , כלכלה ורשתות חברתיות, מתייחסת לתנועות גלובליות של ידעהשניההתאוצה 

. 'במערכות פיננסיות ופוליטית כד, באמצעי תקשורת, במערכות חינוך, הדדית בין קהילות ויחידים

.העצים תאוצה הזו2007השקת הטלפון החכם ב 

.  התאוצה השלישית היא מגפת הקורונה ששינתה את דרך החיים שלנו מקצה לקצה

אם אי פעם חוויתם את התחושה  . תלוש השכר המוטיבציוני הוא לא באמת חידה, בסופו של יום

אתם  , המנהל שלכם לא תומך בכם, הימים ארוכים והזמן לא זז–שאתם באמת סובלים בעבודה 

ואתם יודעים  . הכלאתם כבר יודעים ששכר זה לא –העבודה משעממת , לא מתחברים לאנשים

".על מה אתם הייתם מוותרים כדי לשנות את זה

28.7.2021מתוך דה מרקר 

הרצאת סיום
חדשנות חינוכית בעידן התאוצות

התרבות,החינוךמערכותעלגםמשפיעהזוהאצה

שלבסביבהעבודהעםמתמודדיםכיצד.והחברה

?אותנומובילהשינוילאןיודעיםאיננוכאשר,שינוי

משימותמרובתלסביבההפכהשלנוהעבודהסביבת

לדבריו,סובליםרביםמקומותולכן,ופרוייקטים

פרויקטיםעםעבודהכלומר'פרויקטיטיס'הממחלת

שאינםשוניםצוותיםידיעל,מהשניאחדמופרדים

.זהעםזהמדברים

.  תוך גמישות, על יד ניהול השינוי ותכנון מראש'? פרויקטיטיס'הכיצד מתמודדים עם מחלת 



:סינטיה כהן-מפגש מנהלות ומנהלי הגיל הרך

על בזומיםמושב הגיל הרך הפגיש את מנהלות הגיל הרך למפגש אחרי שנתיים בהם נפגשנו בעיקר 

האתגרים שהקורונה הביאה איתה והדרישות וההתאמות שאלו  , מנת לדבר על השינויים הרגולטורים

.  יום-חייבו את המנהלות לעסוק בהם ביום

התפקיד המשתנה של המנהל בעידן  -מנהיגות בשינוי"בהמשך להרצאתה של נירית כהן על 

לעוצמות וההצלחות  , חשבנו שיהיה נכון לקיים שיח בו המנהלות יוכלו להתחבר לכוחות, "החדש

.  לפני שמתחילים  לדבר על האתגרים בהמשך הכנס, שלהן

היה  , "הגן של רן"אשר הקים את , התכנון היה לפתוח את המפגש בהרצאה של רן כהן אהרונוב

ששם את הצמיחה  , (מקום–סביבה –קהילה )ם"קסשותף בהקמת בית הספר הסביבתי הפתוח 

מחנכים בגן הילדים ברוח  'פיתח תכנית ,  תוך חיבור לסביבה ולקהילה, האישית של כל ילד במרכז

במכללות סמינר הקיבוצים בתל אביב ודוד ילין בירושלים ועובד במכון לחינוך  –' החינוך הפרוגרסיבי

.  דמוקרטי בו הוא שותף למגוון יוזמות חינוכיות

-שהמשותף לכולן הוא הצורך במיפוי שדה העבודה שלך, הציג מספר תאוריות שינויפולקמן

מדיספלינות-תרבות ועוד, רווחה, בין חינוךוסינרגיתועבודה הוליסטית , השותפים והחוזקות

.לעבודה שיתופית, נפרדות

אזורי עליו התבסס  -את המודל היישומי לפיתוח כלכלי

כאןניתן למצוא , בהרצאתופולקן

הציגה',שינוייםשלבעידןהמחנךדמות'בהרצאתה

בחינוךחדשנותקידוםתהליךפולקמןסיגלקים

נקודותלשלושהתייחסההיא.בירושלייםהפורמאלי

:מרכזיות

.קשר אישי ומרחב חברתי ריגשי בבית הספר כאבן יסוד בתמיכה בתהליכי למידה וסקרנות1.

בניית תוכניות  , הכרות עם התלמידים, שיתוף מידע-שימוש בנתונים ובמודלים פדגוגיים2.

.והוראה רלוונטית מגוונת ומותאמת, לימודי אישיות

זמן ללמידת עמיתים והתפתחות  , מקום ליזמות חינוכית-עבודת צוות ויזמות חינוכית3.

.התנסות מובנית ולמידה מטעויות, מקצועית

ידע הוא הזדמנות ללמידה והתארגנות מותאמת

https://www.thejoint.org.il/digital-library/model-for-regional-development/


מקוםעבורןליצור,רווחה,מקוםלהןלתת,המחנכותאתלראותחשובכמה-בצוותיםהשקעה

לייצרמנתעלהחינוכיבצוותוהשקעההכלה,ההקשבהחשיבות.שייכותתחושתעםעבודה

.אחתמערכתשלתחושה

אתולהביאלחלוםהיכולת.והאתגריםהקשייםאףעלבמקצועבחירה–בתפקידבחירה

למקוםאותןלהובילכדילהשקיע,שלהןבמערכותהטובאתלראות.במיטבןלהיותהמערכות

.אחריהןלנהלשתבואלזוגםוטובהאיכותיתמערכתלהשאירוגם,טוב

,החינוכיהצוותנשותכלביןהמחברכגורםהמנהלתשלתפקידה-מתווךכגורםהמנהלת

שלהןהיכולת.המקצועיתהעבודהאתשמקדמותיחסיםמערכותאיתןיחדובונהבינהןמתווכת

.שלההמקוםאתמהצוותאחתלכלולאפשר,הרחבההתמונהאתלראות

שמעודד את  זכותו של כל ילד    ,Early Starters Internationalרן גם שותף בהקמת הארגון 

,  באזורי מצוקה הומניטרית ועבד עם פליטים ביוון, לחינוך איכותי בגיל הרך במדינות מתפתחות

.  אתיופיה והאיטי

.מאוקראינההפליטיםילדיעםלעבודתולמולדובהלנסוענדרשרן,ההרצאהלפניויומיים,בכנס

החשובותהנקודותסיכוםולאחר,מהמתוכנןשונהטיפהבדרךלמנהלותהגיעורןשלהמסרים

מערךמדריכותשלובהובלהמתוקמשהוסביבשולחןבכלכאשר,למעגליםהתחלקנומההרצאה

.בהןולשתףהצלחותעללדברשאיפשרשיחהיה,ההדרכה

הן שיתפו בעשייה הרבה שלהן ומה הן  . המפגש והשיח האיי היה חשוב ומשמעותי עבור המנהלות

הדברים העיקריים  . כך מאתגר של מנהלת הגיל הרךהכלהחוזקות שמסייעות להן להצליח בתפקיד 

:שעלו במעגלים הם

שלנוהבחירה,כמחנכיםמקומנועלשלושהמסריםחשבנו

ילדיםשלחייהםעלמשפיעיםאנובהםבמקומותלהיות

גםהילדיםשלחייהםלעיצובתורמתאשרהיומיומיתבעשייה

ולתרומהשלהןלעשייהלהתחברלמנהלותיאפשרו,בעתיד

בטובגםולהיזכרעובדותהןבהןלקהילותשלהןהגדולה

,וודאותאישבתוךלזכור.איתומביאשלהןהמאתגרשהתפקיד

בסיסלהיותיכולאיתנומביאיםשאנחנוהטוב,ואתגריםקושי

.עובדותאנחנואיתםוהילדיםהמחנכות,הקהילהעבורלחוסן

גםהוודאותאיעםאותנוהפגישהחייםאנחנושבההמציאות



:השיח בשולחנות היה סביב בחירת שאלות 

?למה בחרתי להגיש מועמדות לתפקיד•

?מה הדבר הראשון שרציתי לשנות כשהגעתי לתפקיד •

?מה היה רגע ההתאהבות בתפקיד•

(חוץ מהילדים)? מה אני אוהבת בתפקיד שלי•

?מה מחזיק אותי בתקופות קשות•

?מה התבלין המיוחד שאני מביאה איתי•

?מה אני מעריכה בי כמנהלת גיל רך•

?ואני יודעת שיעזור לי, מה אני עושה כשקשה לי? מה תמיד עובד בשבילי•

?אני יכולה לספר פה בשולחן, איזה סיפור הצלחה•

?  לקהילה ? בשביל הילדים? למערכת ? לצוות ? לעצמי–מה החלום שלי לעתיד •

(מתנתקת מכל האילוצים של היום יום )

כיצד למרות המשאבים המצומצמים הן משקיעות בהכשרת הצוותים  -הכשרת הצוות החינוכי

.  מצד אחד אך גם להעשיר את הצוותיםלמקצעעל מנת 

להצליח  , לראות את המשמעות בעשייה למרות הקשיים והתמודדויות-משמעות והצלחה

גם בתוך אי הוודאות שבה הן  , לחשוב ולתכנן קדימה. להנות מהן, לספר את ההצלחות

.מנהלות בשנתיים האחרונות



אורי פלד נקש-מנהלי ומנהלות החינוך החברתי

הקהילהאתמגייסיםבואובאופןהחינוךלמערכותשישבאתגריםלעסוקבחרנוהכנסבבניית
.אלולאתגריםהקיבוצית

הניתןהמענה,בקיבוציםהנוערבנישלהקידוםאתכמטרהלנושמנו"שבילים"שלהשנתיתבתכנית
,ולהוריהםלהם

"שבילים"שלהתוכןביחידתזהבנושאעסקנוהכנסבמהלך.כולהולקהילההחינוכייםלצוותים
-אתחוקראשרמחקרצוותבעזרת

עדכנימבט–המשתנהבקיבוץהחברתיהחינוךמערכת

:הןהמחקרמטרות

החינוךותפקודעמדות,תפיסותשלבהיבטיםלראויהמצויביןעדכניתמצבתמונתבחינת.1
.הקיבוציתבתנועהפורמליהבלתי

.הקהילתיתהזהותלביןבקיבוציםפורמליהבלתיהחינוךמאפייניביןהגומליןיחסיבירור.2

שלוהתובנותלעתידהמחשבות,ההצלחות,האתגריםעלושמענושיחמעגלילארבעההתחלקנו
.החינוךמנהלי

בקיבוץנוערלבניחברתיתחינוךמערכתלקייםצריךהאם-השאלהעלתהאףהמעגליםבאחד
,בחייהםשישהגדולבהיצעבהתחשב

?הנוערלבנייותרטובמענהלתתוכךמשאביםולאגםאזוריותנעוריםחברותליצורעלינושמאאו

לשאלתחשיבותשישהיאהעיקריתוהמסקנהרחבהואהדעותמגוון,ויחידהאחתתשובהמצאנולא
,קיבוץבכלהאלוהשאלות

צריכהשהקהילהביותרוהטובהמתאיםהמענהמה-עצמועםלבררירצהאשרקיבוץלכלנגיעואנו
.שלההנוערובנותלבנילתת

העבודהלתכניתוייכנסועמיתיםלמידתלמפגשיהקרובבעתידיהפכובמעגליםעלואשרהאתגרים
,"שבילים"של

-היוביניהםהבולטים

.והתנדבותחברתיתלמעורבותרצוןיוצריםכיצד•

.זהותיוחיבורבקיבוץעתידלהםויוצריםלקהילההנוערבניאתמחבריםאיך•

.הנוערובנותבניאצלהאישיהחוסןפיתוח•

?בנושאהקיבוץתפקידמה-נוערעבודת•

מוגנות•

כלכליתהתכנות•

ג"ילשנתויציאההצבאלקראת-ומיטבימשמעותילשירותהכנה•



לירז ברנד-מפגש מלווי קומונות

העשרתתכנית.הקיבוציתהתנועהשלשנים"שהעשרתתכניתמנחיהחינוךבכנסחלקלקחולראשונההשנה

,התיישבותית-מבטמנקודתזהותבמעגליועוסקתהקיבוציתהתנועהשלקומונות100-בפועלתשנים"ש

מלאהכיחידהזותכניתואתההתנדבותמשימותאתהרואהתפיסהמתוך,ואישיתיהודית,ישראלית

.זהאתזהמזיניםבמסגרותוהעשייההלימודבה,והוליסטית

,ומטרותיההתוכניתלתכניהמחוברים,מקצועייםמנחיםשהםחינוךמאנשיהמורכבתקבוצההםהתכניתמנחי

במהלך.שנים"השעםומשמעותייםמעשיריםמפגשיםויוצריםהקיבוציתהתנועהשלולערכיההעולםלתפיסת

ברורלתהליךמוביל,ההשתלמותבימיהתכניתבתכניהעשרה-שנים"לשמקבילתהליךעובריםהמנחיםהשנה

שלהםהמקצועיהכליםלארגזהנוספיםופדגוגיההנחייהכלירוכשיםהמנחים,לכךבנוסף.זהותםלגביאישי

.התוכניתלהנחייתעמיתיהםעםומשמעותימלמדעמיתיםמשיחונהנים

ברנדרותבהובלת,שירותשנתמחלקתאנשיעםמשותפתבמשבצתהשתתפוהתכניתמנחי,הכנסבמסגרת

ההרצאהוסיכוםבעיבודעסקנו,הראשוןבחלק:חלקיםלשניחולקהזומשבצת.שנים“שהעשרתתחוםרכזת

השניבחלק.שנים"השעםולמפגשיםהמקצועית,האישיתברמהאלינומתחברתהיאכיצדובחנוכהןניריתשל

.הדרךלהמשךמשותפתחשיבהועשינוובהצלחותבאתגריםשיתפנו,התכניתאודותעמיתיםשיחקיימנו

שלבעיצומו,הסריטאורליך.(ניהוליויועץסופר,פרופסור)אורליךדייווידאתהזכירהכהןניריתבהרצאתה

.הקורונהלמשברביחסבהזדמנויותהתמקדותבנושאטיפים10הכולליםקצריםסרטונים10,הקורונהמשבר

:טיפכללגביוהמסקנותהדיוןתקצירלהלן,מתוכםטיפים5-בלהתמקדבחרנואנו

אלו כלים רכשנו וכיצד למידה זו , גם בתקופות מאתגרות חשוב שעצור ונבחן מה למדנו":למדו תמיד"1.

.  יכולה לבוא לידי ביטוי בהמשך הדרך

חשוב שנבחן את  . שלנו" הצבעים האמיתיים"בזמן משבר מתגלים ": חיו את הערכים שלכם"2.

?התנהגותנו מהצד ונשאל את עצמנו האם אנחנו פועלים על פי הערכים והעקרונות שלנו

עלינו  -בתקופת משבר אנו מתמודדים עם  פרדוקסים עצומים": נווטו בתוך מציאות של פרדוקסים"3.

אך גם להתייחס , עלינו לטפל במכנה המשותף ולבצע דברים, לדאוג לעצמנו אך גם לטפל באחרים

.  ניווט שקול בתוך מציאות זו היא כלי מקצועי שעלינו לרכוש. לחילוקי דעות ועוד, לשונות

ק4.

מה אנחנו יכולים  , חשוב להבין איך אנחנו שומרים על הרזרבות הרגשיות שלנו": דאגו לעצמכם"5.

.  זאת כדי שיהיה לנו כוח נפשי לדאוג גם לאחרים? לעשות  כדי לדאוג לעצמנו

ניתןוודאותחוסרשלבמצב:"הודאותחוסראתקבלו".4

במהרקלשלוטיכוליםשאנחנולהבין:דבריםכמהלעשות

עבדשלאוממהבעברשעבדממהנלמד,בולשלוטשניתן

בעולםשלווהלחפשולאאחרתלעשותצריךאיךנלמד

.בתוכנואלא,מסביבנו



מעגלי השיח בנושא 
אתגרים בחינוך הקיבוצי

,  תקשורת חיובית ומקרבת. לשיח הציבורי ישנה השפעה מתמשכת על מערכת החינוך בקהילה

.תשפר את סגנון השיח ובכך תשפיע באופן ישיר על האקלים החינוכי והקהילתי

:  מושגים ותאוריות שהוצגו במעגל

:תקשורת מקרבת

מערכותשלובונהיעיל,מקרבלניהולרוזנברגמרשל'דרשפיתחגישההיא,אלימהלאתקשורתאו

ומאפשרתוהחיבורהאמוןאתמעמיקהזוגישה.ביניהםובשיחבתקשורתהתמקדותידיעליחסים

.וסכסוכיםקונפליקטים,הבנותאילפתרוןמשמשתולכן,יחסיםבמערכותחיובישינוי

מתבססת  ו, ככלי להבנת ההתנהגויות שלנו, בזיהוי של צרכים ורגשותהתקשורת המקרבת מתמקדת 

ועל הגישה שהצרכים של כולנו חשובים  , על התפיסה שהצרכים שלנו הם המניעים אותנו לפעולה

.באותה מידה

מכילה פרוטוקול מובנה לניהול שיח באופן שמגדיל את הסיכוי לחיבור והבנה בין בני אדם  , הגישה

.ומסייע לשיח נעים תוך הימנעות מריב ואגרסיביות

:תובנות שעלו במעגל

מנקודת המבט של הצוות 

כעס, אכזבה, ערעור ביטחון: רגשות

נעשה לטובת הילד, שיראו אותי: צורך

יראו וישתפו אותי, שיסמכו עלי, משוב: בקשה

:מפגש עמיתים בנושא אקלים ושיח ציבורי

?מה לוקחים המשתתפים ליישום בעבודתם

מנקודת המבט של ההורים 

שבירת אמון, חשש, פחד: רגשות

בניהול אירוע ברור, בהירות, לדעת: צרכים

פתרונות, תוכנית פעולה , יציבות: בקשה

,  איך לעשות את דברים, לדייק•

איך לנהל אירוע•

להקשיב לכולם על מנת לדייק•

תקשורת מקרבת ככלי לשימוש•

כדי להבין מה האדם אומר לי10לספור עד •

דוגמה אישית, דרך חיים•

ללמד את הכלי על מנת להשתמש•

לחזור לתקשורת מקרבת•

כלי של תקשורת, קהילה לומדת•

לרגשותהמודעות.קהילה/בקיבוץשמתרחשיםנוספיםמתהליכיםמושפעהמערכתשלהאקלים

.ממנומושפעוהחינוךקיבוץבאותושמתנהלהשיחלסוג,פעםלא,קשורההעיןמןסמוייםולצרכים



:המעגלמערך

סדנהמערך–ציבוריושיחאקלים

:דק10–חיוביאושליליאקליםציר–חלוקה:היכרות

כועס)חזקלאדוםועד(רגוע)הבהיריםמהכחולים–אקליםצירמונחהרצפהעל,המעגלבמרכז

אותוחווהשהואכפי–האקליםצירעללהםשהתגהשםאתלהניחהמנהליםעל.(ואגרסיבי

.ת.מנהלאותהבקהילה

.דק30–דיאלוגימפגש:פתיחה

:בהןלדוןשאלותשלושמקבלזוגכל.לזוגותיתחלקוהמנהלים

מנהל–עלייהממוניםעם,ילדיםעם,הוריםעם,הצוותעםשליהתקשורתדרכינראותאיך

.ציבוריתח"ההנ,קהילה

ההוריםשל,שליהצוותיםשלהתקשורתדרכילביןכמנהלתשליהתקשורתדרכיביןושונידמיון

.עלייהממוניםושל

הילדים,ההורים,הצוותיםכלפיואפקטיביתמיטביתנותנתשאניהאישיתהדוגמאהאם

?והקהילה

.דק45–וניתוחמקרהתיאורי–מקרבתתקשורת

.מקרבתתקשורתלגביקצרהסבריתנוהמנחים.1

:מקרהתיאוריספרוהמנחים.2

,מובילהגננת/מדריכה–במערכתמאודוותיקהעובדתפיטוריבעקבות

.במערכתהאמוןאתמערעראשר,בקיבוץציבורישיחהתעורר

תוך,אחרתראייהזוויתלפי,המקרהבתיאורתדוןקבוצהכל.קבוצות3–ליתחלקוהמנהלים.3

:המקרבתהתקשורתשלבכליםשימוש

.המנהלתשלראייהזווית•

.הצוותשלראייהזווית•

.ההוריםשלראייהזווית•

:מקרבתבתקשורתהבאיםהשלביםבשלושתהתמקדות

בקשות.3צרכים.2רגשות.1

:דק15–סיכום

?בשטחיישוםלכדימהמפגשלוקחתאנימה



מעגלי השיח בנושא זה עסקו בברור העמדה האישית בנוגע לשיתופי פעולה בכלל ועם הנהלת  

בהבנת גורמים מעכבים וגורמים מקדמים בשותפות ובקידום שיתוף פעולה בין  , החינוך בפרט

.החינוך והנהלת החינוך הציבורית בישובת.מנהל

:  מושגים ותאוריות שהוצגו במעגל

:מפגש עמיתים בנושא אקלים ושיח ציבורי



הוא תהליך חקירת וניתוח פעולות מוצלחות בארגון על מנת לחשוף את הידע  -למידה מהצלחות

של מחוללי  צוותיתתהליך זה של חיפוש ולמידה . שהוביל להצלחה( implicit knowledge)הסמוי 

,  וצוותי ומאפשר שיפור מתמשך של הארגוןאירגוניהופך את הידע והניסיון האישי למשאב , ההצלחה

.ובמקביל  יוצר אקלים חיובי ומעודד דיאלוג בארגון, העצמת הפרט

:תובנות שעלו במעגל

:מה למדנו כשבחנו הצלחות

?מקדם את השותפות/מה במנהל מאפשר

פתיחות ושקיפות

מענה על צורך

גמישות וחשיבה מחוץ לקופסה

למידה מניסיון

הקשבה

יכולת בקשת עזרה

תכנון והובלת תהליכים

אמון בשותפים

רתימת הקהילה והענפים

הצלחות ומקצועיות

סובלנות לריבוי קולות

מה בהתנהלות השותפים מביא להצלחת  

?השותפות

פתיחות ושקיפות

כבוד הדדי

פירגון והערכה

ביטחון

הקשבה

הבנת המורכבות

הובלת תהליכים

אמון בשותפים

גיוס הציבור ובעלי תפקידים

רצון לקחת חלק

רצון להצליח



:מערך המעגל

מנהל חינוך הנהלת חינוך ציבורית  -מערכת החינוך-רצף ארגוני

, להתאסף זו התחלה

,להישאר יחד זו התקדמות

לעבוד יחד זו הצלחה

(הנרי פורד)

דק׳10-פתיחה

.  לפי ההסכמה שלי עם כל היגד1-10לעמוד בסרגל דירוג -משימה

לגמרי מסכים10מסכים פחות או יותר      7לא מסכים כל כך    3לא מסכים כלל    1

היגדים  

עדיף למנהלת לעבוד לבד ● 

עבודת צוות גוזלת הרבה זמן  ● 

מערכת חינוך זקוקה להנהלה ציבורית תומכת  ● 

ועד הורים  = הנהלת חינוך ● 

תקשורת עם ועדת חינוך היא רק על פי הצרכים שלי● 

עבודה בשותפות  גורמת לי לאבד את האוטונומיה המקצועית  ● 

:דיון על  היגדים בהם אנו רואים

פיזור מיוחד  -

איפה שאנחנו מרגישים שיש צורך להתעכב ולדון בקצרה-

דק׳10-סבב היכרות

איך קוראים לוועדת חינוך הציבורית  בישוב בו אתם עובדים  + שם הישוב בו עובדים+ שם 



דק׳ 5-המשגה

:״שותפות״ 

?מהו שיתוף פעולה●

.התאמת דרך הפעולה לצרכים ולהרגלים של האחר, נכונות לפעול יחד

?מהי שותפות●

.הדדיורצוןמשותףאינטרסעלהמבוססתיחסיםמערכת

(שותפות היא לטווח ארוך בעוד שיתוף פעולה יכול להיות קצר מועד)

דק 25-חקר מוקיר הצלחות

,  סטינג)המטרה היא להבין איך הופכים את הנהלת החינוך לשותפה מקדמת עבור מנהל החינוך 

(.תפקיד מוגדר

,מתחלקים לזוגות או שלשות

.ב"המצמקשיבים ואוספים מידע לפי ההנחיה ( או שניים)אחד מספר והשני 

:המשימה

מחזק ותומך במערכת  , תארו מקרה בו הנהלת החינוך הציבורית הייתה גורם מקדם

חשוב שהמקרה יהיה סיפור שיאפשר לקבוצה לקחת משהו  -דגש)? ת/החינוך ובי כמנהל

(  מאותה שותפות מוצלחת

:המקשיבים מנסים להבין ● 

.ת החינוך שאפשרו את הצלחת השותפות/התנהגויות של מנהל/ יכולות/מה היו הכוחות ○   

מה בהתנהלות של השותפים הוביל להצלחה○   

דקות10–שיתוף כל קבוצה 

מול מדביקים  איטשלושה  מתבקש לתמצת את הנקודות אליהם הוא מגיע לרשום על פוסט /כל זוג

מה בהתנהלות השותפים הביא  , קידם את השותפות/איפשרמה במנהל -כותרות2על הפלקטים לפי 

.עוברים יחד על הנקודות שנרשמו ומקיימים דיון קצר. להצלחת השותפות

דק׳10-סיכום

?משהו שאני לוקח לעשייה



:נספחים

מתוך ספר החינוך הקיבוצי/מבנה ארגוני של מערכת החינוך

מנהלת חינוך/ הנהלה ציבורית 

בעלי תפקידים בקהילה ומנהלי מערכות החינוך , נציגי הציבור, ר מערכת החינוך"הכוללת את יו

.כמו כן אנו ממליצים על נציגות הורית משתי המערכות. קהילתי-בגיל הרך ובחינוך החברתי

סוגיות עקרוניות  , הכלכלית והפדגוגית, ההנהלה הציבורית עוסקת בתכלול המדיניות הארגונית

.וכמובן גיבוש הזהות החינוכית המותאמת לקהילה, המשפיעות באופן ישיר על הקהילה

ר מערכת החינוך"ת או יו.ת כללי.מנהל

ת בתכלול כלל הגופים העוסקים  .עוסק

'במערכת החינוך מלידה עד יב

הנהלה פעילה

,  ת קהילה.מנהל, ר חינוך"כוללת את יו

ות מערכות החינוך.ומנהלי

צוותי היחידה החינוכיתצוותי היחידה החינוכית

פורום מדריכיםפורום מובילות וגננות

'יב-כל מדריכי אלידה עד סוף גן חובה    

ת מערכת חינוך.מנהלת מערכת חינוך הגיל הרך.מנהל

קהלתית-חברתיתלידה עד סוף גן חובה    



.בכללובקהילההקיבוציותהחינוךבמערכותקיצוןאירועיעםויותריותרנפגשיםאנוהאחרונותבשנים

מוכריםלאאתגריםעימושמביא,שגרתילאכמצבבמעגליםהמשתתפיםידיעלהוגדרוקיצוןאירועי

מגבולותשיוצאיםאירועים.במחלוקתשנויהמסוגלותשלחוויהלגביהםשקיימתברוריםלאאו

.שוניםגורמיםביןפעולהשיתוףהמצריךרחבמענהודורשיםהמערכת

:במעגלשהוצגוותאוריותמושגים

:קצהמצבילמניעתתרומותשלוש

oראשוניתמניעה:

.הבעיהטרום•

להקנותבאההאפשרובמידת,והפרטהסביבהעלהפועלתמניעתיתהתערבותזוהי•

.יותרטובהלהתמודדותאישיחוסןשלמיומנויות

השלכותלהביןמנסים,לפרטיםיורדים,השינוילקראת.בולטפלונערכיםקושישיהיהצופים•

.קייםשהואלפני,באתגרלטפלונערכים

oשניוניתמניעה:

פתרונותבמציאתעסוקיםאנו,מידיפתרוןמציאתומחייבקייםכברכשהאירוע,זהבשלב•

.בהקדםשיעשווחשוב,מערכתיותלרובהןההתערבויות.אמתבזמן

בשלבאנו.מתנהלכברהאירוע,אותומנהליםלאאנו."שריפותכיבוי":זהשבשלבהחסרונות•

.מקדימהתגובהיוזמיםולאמגיביםאנושבו

דבר,החוצהומתווךלעייןנראה,בההטיפול.וידועהצפהכברהבעיה:זהשבשלבהיתרונות•

.בבעיהשמטפלהגוףעללסמוךשניתןתחושה.היעדלקהלביטחוןשמקנה

oשלישוניתמניעה:

,חזרהלחזורנוכללאבובשלבנמצאיםאנו.נזקיםושיפורשיקוםבתוכניתנתמקדהזהבשלב

.אליולהתרגל.שלנומהשגרהלחלקיהפוךהואבהדרךלהתוותנצטרךאמנם,יישארהקושי

:במעגלשעלותובנות

oזמןיש.המערכתלביןבינםאמוןונבנה,ההוריםעםמיטביתתקשורתישראשוניתבמניעה

.ותהליכימותאםתוכןולבנותנהליםלבסס,הצוותעםלעבוד,השותפיםאתלזהות

oלהישארלאחשוב.בטיפולשהאירועמסרלהוציא,ההוריםאתלעדכןחשובשניוניתבמניעה

.האירועאתשילוומקצועבאנשילהיעזראלאלבד

oמולמקצועאישמעורבותולשמרזמןלאורךשותפיםמעגללתחזקחשובהשלישוניתבמניעה

ולהוריםלצוותהאימוןאתמחדשלבנותחשוב.לאירועהקשוריםונוספים,ההוריםמול,הצוות

.לבדלהישארולאולמנהלת

מפגש עמיתים בנושא מניעה והתמודדות עם  

:אירועי קיצון



:המעגלמערך

קיצוןמצביעםוהתמודדותמניעה

.דק10–?בשביליקיצוןמצביהםמה-פתיחה

.קיצוןכמקריהמנהליםבעיניישנחשבמהכלאתנעלה,הרצפהעל/תלוילוחעל

חיוביאושלילי,המונחהצירלפי,קיצוןמצביעםבהתמודדותשליהמסוגלותחווייתמהי:היכרות

:דק10–עבוריקיצונישהיה

כועס)חזקלאדוםועד(רגוע)הבהיריםמהכחולים–קיצוןמצביצירמונחהרצפהעל,המעגלבמרכז

.(ואגרסיבי

אותהבקהילהאותוחווהשהואכפי–קיצוןמצביצירעלשלהםהשםתגאתלהניחהמנהליםעל

.ת.מנהל

.דק30–שלישונית,שניה,ראשונהמניעההגדרת:מנחה

.(דףלחלק).דק45–שלישונית,שניה,ראשונהמניעה–הצירלפיוניתוחמקרהתיאורי

:מקרהתיאור

במהלךוהילדיםהצוותאתוהקליטוהילדיםבגדיעלהאזנהמכשירישמוהורים2-3גילאיבגנון

החזיר,ההקלטותאתשערך,חיצונילגורםההקלטותאתהעבירוהם.ימיםמספרבמשך,היום

באמצעותנודעלמנהלת.במשטרהתלונההגישההוריםאחדבמקביל.ביישובאותןוהפיץלהורים

.התלונהשהוגשהבזמןאותהששיתףהורה

(והצוותהמנהלתללא)ההוריםשלהוואטסאפבקבוצתרצוןשביעותחוסרהביעוהורים–ברקע

אותהעל,המנהלתעםפעמיםמספרשוחחההאימהותואחת,המטפלותאחתשלמתפקודה

.מטפלת

.הגנוןצוותועםהמדוברתהמטפלתעםשוחחההמנהלת

בציראחרשלבלפי,המקרהבתיאורתדוןקבוצהכל.משתתפים3-כשללקבוצותיתחלקוהמנהלים

:המניעה

:דק15–סיכום

?בשטחיישוםלכדימהמפגשלוקחתאנימה

מניעה שלישוניתמניעה שניוניתמניעה ראשונית



פעולהעקרונותו.לעצמהולנסח,כמשאבגוניות-הרבאתלזהותת.למנהללסייעהיההשיחמטרת

.גוניתרבקהילהעםבעבודההתומכים

:במעגלשעלותובנות

:גוניתרבקהילהעםמיטביתלעבודהפעולהעקרונותשלרשימהיצרוהמעגלמשתתפי

oהקבוץשלוהערכיםהתרבותהמסורתעלשמירהתוךהנקלטיםשלהצרכיםהבנת

oלפיוופעולה,וכתובמוכןקליטהפרוטוקולהכנת

oבהתאםצוותיםוהדרכתהחינוכיתוהדרךהתפקידקביעת

oהתהליךעלהסברה.אישיקשרויצירתבמקוםפיזיסיור,החדשיםהנקלטיםעלציפיותתיאוםקיום

.ולהוריםלילדיםוחשיבותוהחינוכי

oבאופןנטמעיםהנקלטיםהילדים,מובנתהקיבוציתכשהשפה,חידושיםלצדמסורתלשמריש

במערכתמיטבי

:המעגלמערך

:מטרות

oשלהםלאינדיווידואליותהמשתתפיםמןאחדכלשלהמודעותאתלהגביר.

oאינדיווידואליםשלאוסףהיאחברה/קיבוץ/קבוצהשכלותובנההבנהעםתצאת.שהמנהל

oעקרונותלעצמהלנסחתוכלת.שהמנהל.כמשאבגוניותהרבאתלזהותתוכלת.שהמנהל

גוניתרבקהילהעםבעבודהתומכיםפעולה

:המפגשמהלך

לחשיבההזהבאתגרבחרומדוע,מגיעהואשממנוהישובאת,שמואתמציגאחדכל-הכרותסבב

.בכנסמשותפת

:"זהותתעודת"יצירת

:באמצעותהגוניתרבבקהילהחינוךת.כמנהלעצמואתלאפייןומתבקש,אנושדמותמקבלאחדכל

גוניתרבבקהילהעבודהשלבהקשראותישמעסיקותדילמות/מחשבות-הראשליד*

הטרוגניתבקהילההחינוךניהולשלבהקשרבישעוליםרגשות-הלבליד*

גוניתרבבקהילהת.כמנהלשלימהעשייהכחלקעושהשאניפעולות*

גוניתרבבקהילההחינוךניהולשלבהקשרלהגיעת.מעוניין/ה.מוביל/ת.הולךאנילאן*

מפגש עמיתים בנושא עבודה בקהילה רב גונית



.וכולם יכולים להתבונן ולהתרשם-מניחים את הדמויות על הרצפה •

…אפשר כמובן לשאול שאלות, ובשלשות כל אחד מציג את הדמות שיצר-מתחלקים לשלשות •

מנסים לנסח בשניים שלושה משפטים את האתגר שבלנהל חינוך בקהילה רב גונית  •

.והטרוגנית

:חברותא/ חלק של לימוד 

:כל קבוצה מקבלת טקסט ודף הנחיות-רביעיות 

(הטקסטים בנספח)

.קראו את הטקסט

.אם יש צורך קראו את הטקסט פעם נוספת

oאם כן מהו? האם יש חלק בטקסט שאתם מתחברים אליו יותר?

oאם כן מהו? האם יש חלק בטקסט שמעורר בכם הסתייגות או התנגדות?

oאיפה אתם מרגישים יותר נוח, על הרצף שבין האחד לקבוצה?

כיצד אתם תופסים את תפקידכם כמנהלי החינוך בתוך המתח  , אנא בדקו והעלו על הכתב-לסיכום 

?בקהילה בה אתם חיים, המובנה הזה בין היחיד והקהילה

:ברביעיות חדשות-סיכום -חלק שלישי 

אשת צוות  / ילד / משפחה / אירוע / כל אחד חושב על מקרה של טיפול שלו כמנהל חינוך במקרה 

מקרה  ( 'אלרגיה וכו, לא מחסנים, טבעוניים, עולים חדשים)עם חריגות מהנוף הקיבוצי הרגיל ' וכו

.ת.כמנהלה.שלומתאים ונכון / שהוא מגדיר כטיפול מוצלח 

ואוספים את עקרונות הפעולה שהובילו לכך שהטיפול  , משתפים אחד את השני במקרים ובטיפול

.היה מוצלח

/בארועיםלטיפולמוצלחיםפעולהעקרונותמנסחים•

ייחודייםצרכיםעםצוותים/ילדים/אנשיםשלמקרים

פוסטיטעלעקרוןכל

מכלנציג-.הפוסטיטיםכלאתמדביקיםעליופלקט•

.ומשתףהפוסטיטיםאתמדביקקבוצה



:נספחים

טקסטים לחברותא

במנייןאחדלהיות

קובנראבא

להיותחדלתילא.נשברלאאחדדבר,הדרךלאורךשפקדונימשבריבכל

-אמונה.אמונתיאדמתנתמוטטהלאשבשברוניבגדולאף.מאמיןאדם

בבחינתשאינה,אמיתיתשירהאין.הליפת-נשמתה,העבודהמרכזה

.תפילה

ציוותנילאל"זאמי.המערביהכותללידעמדתיבארץלהיותיהראשוןבשבוע

,האבניםמן,מהכותלפסיעהשלבמרחקעמדתי.נפרדנולאשכן;דבר

צעדפסעתילא.אחרתבהווייהנטועשהנניהרגשתי.שייךשאיניוהרגשתי

.למנייןשאצטרףביקש,בשרוולימשךמישהואך,נוסף

.יתעגהו,מנחהתפילתאמרתי.למנייןהצטרפתי,כובעחבשתי

התשעהכילדעת.במנייןאחדלהיות–שביהדותייחודיהיותר,יהודידברזהו

ביותרהמשמעותיהדברשזהאפשר.לתשעהוהאחד,לעשיריזקוקים

.חונכתיבהזובתנועהויהודיייחודייותרדברואין,שביהדות

למליםתצטרפנההטובותשמילותי,מכולםאחדלהיותתמידתפילתי

.יותרולא-התיבהלפניהעוברהוא,לתיבההקרובגם.הציבורשממלמל

המליםאל,ההווייהאלבזיקתםרק.לעצמםהםאםלחייםמשמעותאין

אבל-דחא.לעמידהמשמעותיש,לקראתךמרחוקובאים–עדיךשבאו

.בציבוראחד



1985מיינרהוראסמאת  "יאקירמא"הפולחן הגוף של 

חלק גדול מזמנם של בני העם . כלכלת שוק מפותחת אשר התפתחה בסביבה נוחה" יאקירמא"ל

מושקע חלק ניכר מן המאמצים וכן חלק ניכר מן הזמן  , אך עם זאת, מוקדש לפעילות כלכלית

 .בפעילות פולחנית

אמנם דאגה זו . הוא מראה הגוף ובריאתו" יאקירמא"הדאגתם של מוקד.זוהגוף הינו מוקד פעילות 

בכל בית יש . אך הצדדים הטקסיים והפילוסופיה הנלווית אליהם הינם מיוחדים, אינה יוצאת דופן

אך קירות המקדשים  , רוב הבתים בנויים באופן צנוע ואפור. מקדש אחד או יותר המיועדים למטרה זו

של העשירים מכוסים בכל מיני אבנים צבעוניות והעניים יותר מחקים את העשירים על ידי כיסוי  

אך הטקס אינו מתנהל כטקס  , לכל משפחה יש לפחות מקדש אחד. חימרקירות מקדשיהם בלוחות 

 .נהוג לשוחח על הפולחן רק עם ילדים קטנים .משפחתי אלא להיפך כטקס פרטי וסודי

שהורשה לבדוק את המקדשים וגם , כוהצליח ליצור יחסי אמון עם הילידים במידה האנתרפולוג

בארגז  . לב המקדש הוא קופסא או ארגז שנבנה אל תוך הקיר. ניתן לו הסבר על אודות הפולחנים

אין הילידים יכולים  , על פי השקפתם, אשר בלעדיהם, זה שמורים כל הקמעות והשיקויים המאגיים

בעל הכוח הרב ביותר  . תכשירים אלה ניתן להשיג אצל בעלי מקצוע מומחים .להישאר בחיים

איש המרפא אינו מספק . הוא מקבל מתנות יקרות ערך בעבור שירותיו. ביניהם הינו איש המרפא

זאת הוא רושם בשפה  , ישירות ללקוחותיו את החומרים המרפאים אלא מחליט מה יהיה הרכבם

 .עתיקה וסודית

לאחר השימוש אין מסלקים את שארית התכשיר אלא מניחים אותו בארגז הקסמים אשר במקדש  

והמחלות המדומות והאמיתיות של האנשים   ,מכיוון שחומר מאגי זה מיוחד לחוליים מסוימים. הביתי

התכשירים המאגיים הם כה רבים שהאנשים   .מלא ארגז הקסמים תמיד עד אפס מקום, הן רבות

קשה היה להשיג אינפורמציה  . שוכחים מה היה ייעודם המקורי ופוחדים להשתמש בהם שוב

אך ניתן לשער כי מאחורי כל שמירת החומר המאגי מונחת האמונה  , מדויקת מן הילידים בנקודה זו

תגן בדרך כלשהי  , שנוכחותו של חומר זה בארגז הקסמים אשר לפניו מנהלים את פולחנו של הגוף

.  על בן השבט

,  בכל קהילה גדולה יש מקדש כזה". תיבמילוח"בנוסף לכך יש לאנשי המרפא מקדש מיוחד בשם 

בטקסים אלה . ואת הטקסים המורכבים הדרושים במקרה של מחלה רצינית מבצעים אך ורק שם

הטקסים במקדש   .משתתפים אנשי מרפא וקבוצת כוהנות הסובבות בחדרי המקדש בלבוש מיוחד

למרות עובדה זו מוכנים מבוגרים חולים לעבור תהליך טיהור טקסי ממושך אם הם  . זה הם אכזריים

. עליו לפשוט את בגדיו, למקדש" יאקירמא"כשנכנס בן . יכולים להרשות לעצמם מבחינה כלכלית

פעולות רחצה והפרשה נעשות רק  . מלחשוף את גופו בפרהסיה" יאקירמא"בחיי יום יום נמנע בן 

. מדי פעם נועץ איש המרפא מחטים מאגיות בבשר הלקוח. במקדש ומהוות חלק מפולחן הגוף

.  אך אין זה מפחית את אמונתם באנשי המרפא" יאקירמא"הלעתים הורגים הטקסים את בן 

קשה להבין כיצד הצליח . הינם מוכי מאגיה" יאקירמא"הסקירתנו מצביעה על כך שבני השבט 

.שבט זה להתקיים לאורך ימים נוכח נטל כבד זה



:נספחים

יהודה עמיחי/ משלושה או ארבעה בחדר 

משלושה או ארבעה בחדר

.תמיד אחד עומד ליד החלון

מוכרח לראות את העוול בין קוצים

.ואת השרפות בגבעה

וכיצד אנשים שיצאו שלמים

.מוחזרים בערב כמטבעות עודף לביתם

משלושה או ארבעה בחדר

.תמיד אחד עומד ליד החלון

.שערו האפל מעל למחשבותיו

.מאחוריו המילים

,ולפניו הקולות הנודדים בלי תרמיל

נבואות בלי מים, לבבות בלי צידה

ואבנים גדולות שהושבו

ונשארו סגורים כמכתבים שאין

.להם כתובת ואין מקבל

עוזי שביט/ וכשהגיע לשדה 

ה דֶׁ ִהִגיַע ַלשָּׂ ּוְכשֶׁ

ה רָּׂ וַָּׂיִקיפּוהּו ֲעשָּׂ

ר רֵּ ַע ְולֹא מֵּ .הּוא לֹא ִשּוֵּ

ה רָּׂ ַעק מָּׂ ְולֹא זָּׂ

א קֹולֹו ִבְבִכי ְולֹא נָּׂשָּׂ

ת  ְשטּו אֶׁ פָּׂ ְנתֹוְכשֶׁ כֻּתָּׂ

ַתח ִפיו ִבְתִחנָּׂה ְולֹא פָּׂ

ְרקּו אֹותֹו ַלבֹור זָּׂ -ְכשֶׁ

ה הָּׂ ִרים: ַרק תָּׂ ַמה מּוזָּׂ

י  ֱאֹלִהיםַדְרכֵּ הָּׂ

ם דָּׂ ד יָּׂכֹול ִלְהיֹות אָּׂ ה בֹודֵּ ַכמָּׂ

ה ַאִחים רָּׂ ין ֲעשָּׂ .בֵּ



ועל הקשר בין הכשרה  , המפגש עסק בחשיבות ההכשרות וההתמקצעות של עובדי מערכת החינוך

.מקצועית לשימור עובדים

:מערך המעגל

:מטרות

.הבנת הקשר בין הכשרת עובדים לשימור עובדים•

.של התמקצעות  לגורמי המנהלים של הקהילהותיקצובאחריות לבניה /המוטביציההעברת •

.(להכניס לתרבות העבודה הכשרה שוטפת)•

.מתן עקרונות לבנית תהליכי קליטה הכשרה ושימור•

הצגה עצמית-תוהיכרפתיחה

העצה הכי טובה שקיבלתי בכניסה  -סבב הכרות בו כל משתתפת מספרת על עצמה ועונה על השאלה

.לתפקיד

:מהלך המפגש

קליטה-1חלק 

post itת.מקבלת.משתתפכל . קירות תולים שלושה פלקטים עם השאלות הבאות/על השולחן

כותבים תשובות ומדביקים על הפלקטים. בצבעים שונים

.  תיעדוף-שכולן הדביקו את הדבקיות יוצרים סדר חשיבותלאחר 

האם יש לנו אחריות אקטיבית להכשיר   ? מה מתוך הקווים לדמותה של המחנכת שהיינו רוצים-סגירה

?"להעצים ולהכשיר את העובדת"

מפגש עמיתים בנושא הכשרה מקצועית של  

צוותים חינוכיים

איזה מחנכות אנחנו רוצים  

?שיטפלו בילדים שלנו

איזה מדריכים אנחנו רוצים  

?שידריכו את הנער שלנו

לומדים בעבודה           מגיעים מהבית



הסבר כללי של המשחק-תרגיל•

לפי מה שאמא  . מישהי יוצאת והשאר מחליטים איך לענות על השאלות לפי החלטה קבוצתית•

.עונההיתהשלך 

.זאת שיצאה שואלת שאלות יומיומיות ומנסה לנחש את הקוד•

מה זה גורם למי  . איך החוויה של כניסה לקבוצה שמתנהלת לפי קודים שאת לא מכירה:דיון•

קליטה היא חלק מההכשרה? שנכנסת חדשה למערכת שלנו

?מה לדעתכם חשוב שיהיה בקליטה:(. קליטת עובדים)•

?איך הכי נכון לבצע זאת•

ת  /כניסה יותר מקצועית לעובד. להכניס את המושג הכשרה בלתי פורמלית:סיכום תרגיל•

.ה/חדש

קליטה נכונה מגדילה את הסיכוי שהאדם ירגיש רצוי  . צריך להקדיש הרבה מחשבה לקליטה•

שלב הקליטה הראשוני לא מספיק לאורך  .. ההכשרה מתחילה כבר בשלב הקליטה. וישארחשוב 

?  איך שומרים וממשיכים לפתח את המקצועיות של העובדים. כל תקופת העבודה

:הכשרה-2חלק 

,  השתלמויות מערכתיות סביב נושא, פורום מדריכים מועצה, פורום מובילות)? איזה סוגי הכשרות יש

(בטיחות, א"מד, ישיבות צוות

פוסטיטיםכותבות על -חיצוני פנימי לכתוב על פלקט

:דיון בקבוצות קטנות סביב השאלות

כרטיסיות עם שאלות

?מה עושים אם מישהי לא מגיעה להשתלמות? האם השתלמות היא חובה או בחירה1.

?מה עושים, מובילה נרדמה בהשתלמות2.

?  האם שעת הכשרה היא שעת עבודה3.

,  איש תוכן או ידע בקיבוץ, מדריכה, מנהלת מערכת? רק גורם חיצוני? מי מעביר הכשרות4.

.  גננות

?  ההכשרה מתנהלת( 'מתודה וכו, זמן, מקום: אופן ההתנהלות)באיזה סטינג 5.

סדירויותיש , לקבע את ההכשרה במסורת( המנחות)שיקוף של מה שאנחנו שמענו -סגירת התרגיל

.פורום מובילות, ל ישיבות צוות"כנ. זה חלק מהעבודה, המנהלת צריכה להחזיק את זה, קבועות

:שימור עובדים-3חלק 

תחושת שייכות, התמדה, מקצועיות שכר, מוטיבציה?איך ההכשרה משפיעה על הצוות שלכן*

סיכום במליאה

(תובנה אחת. )עם מה אני יוצאת מכאן ליישום במערכת שלי•



כולנו.שלנוהחינוךבמערכותהאנושיהמשאבאתגרעםההתמודדותחוויתאתעיבדנוזהבמעגל

אינושהאתגריודעיםאנחנואבל.קסםפתרונותאיןאחדולאף,האתגרשלצדובאותוסירהבאותה

.כולההחינוךמערכתושלהקהילהשלמשותףאתגראלא,החינוךמנהלישלרק

במעגליםהחינוךומנהלימנהלותידיעלשהועלותובנות

הקהילהשלהחינוך•

ולעבוד,האדםכחשלהקשייםמולההתמודדותמולאלמקדיםקהילתישיחלקייםחשוב•

בקהילהשוניםמעגליםעםמלאבשיתוף

.הצוותאתלהוקיר.טובהמילה,אכפתיות,האדםכחלשימוררגשימענה,אישיקשר•

.הצרכיםאתלראות,הצוותמולגמישות•

.שכרמדרגות,מקצועיתהעשרהידיעלאדםכוחשימור•

.ואתגרקושישלברגעיםושותפיםמקצועאנשימולעבודה•

.בגיוסהצוותאנשישיתוף•

.העצמה,שיקוף,קשבידיעלאדםכוחשימור•

.אמפתירגשאיתהמביאהשכזאתאמירה-במקרהפהלאכנראהבחינוךשנמצאמי•

.בשטחנמצאהמענה–לבדלהיותלא•

:המעגליםמערך

מטרות

.שלנוהחינוךבמערכותהאנושיהמשאבהאתגרעםההתמודדותחוויתאתלעבד•

.האתגרעםהקיימיםהחינוךצוותיעםהשתתפותיתלהתמודדותמודלינגלשמש•

ההתמודדותבתוךהקיימיםהמשאביםועם,הקייםהצוותעםעבודהשלהאפשרותאתלעודד•

.האתגרעם

אתגרעםבהתמודדותהחינוךמנהלישלהשותפיםמיהםלגבייצירתיתחשיבהלעורר•

.האנושיהמשאב

מעגלי שיח עמיתים  

המשאב האנושי



:היחידהמהלך

?מהפאנלאיתהת.יוצאשאניהמילהומהאנימאיפה,שם:('דק15-כ)הכרותסבב•

לדלגכדאיאולי,מתארךשזהותראו,הכלתספיקולאאם',דק40כ)עוברתהחבילהמשחק•

:(פעםבכלאחתמשכבהיותרולקרועהשאלותמןכמהעל

מהחוויהשנובע,(המפגשבסיכום)שיחתספיקואםמכןולאחר,חשיבהלעוררהיאהמשחקמטרת

חשובההומור."עוברתחבילה"שלהמשחקיתבאווירהושמשתלבת.מנהלכלשלהאישית

לזכורחשוב.חיובירוחוהלךאופטימיותולעוררלשמרעוזרהקשייםשחרףצוותלעבודתכמודלינג

למעגללגרוםנסו.מקוםלהןגםלתתחשוב...פשוטותלאתחושותמעוררותכשהדוגמאותגםזהאת

ההנאהמעצםוהתמודדותמסוגלותתחושתולהכניסאחדמצדהאתגריםעלכנהבאופןלדבר

...מכניסשהמשחק

.השאלהלפתקעדהחבילהאתפותחתהיא,המעגלממשתתפילאחדהחבילהאתמעבירים•

.החבילהאתלהעבירמיאלכתובלשאלהמתחת.עליהועונההשאלהאתמקריאה

(.  'דק20-כ)סיכום

בסיכום המנחה יבחר את אחת מן האפשרויות הבאות או יסכם את המפגש בצורה אחרת הנראית  

לבחון האם המשתתפים יוצאים  , מטרת הסיכום היא לבחון עם מה המשתתפים יוצאים מהמפגש. לו

.  ואם השתנה מהו, או שמשהו השתנה, מהמפגש בדיוק כפי שנכנסו אליו

מאפשר שיח יותר עמוד  –קבוצות קטנות , (קבוצות קטנות)הסיכום יכול להיות בסבב או בשלשות 

בחרו באחת האפשרויות או  , איך אתם עם הזמנים ולפי זהבידקו–פחות זמן יקחוגם , ופחות מלאה

:אפשרות חדשה שלכם

?ולמה? עם איזה כובע אני יוצא מן המפגש הזה: 1אפשרות -

?ולמה? עם אילו תחושות אני יוצא מן המפגש הזה: 2אפשרות -

?מה אני לוקח איתי מהמפגש: 3אפשרות -

?מה אני מתכוון לקדם אצלי במערכת בעקבות המפגש הזה: 4אפשרות -

?איך תראה ישיבת הצוות הבאה שלי: 5אפשרות -



שאלות לחבילה עוברת

האם ומתי שקלת בשנה האחרונה לסגור את המערכת  

?או חלקים מהמערכת

....להעביר למי שנראה הכי עייף במעגל

נשות צוות  /ת למלא מקום של אנשי.ה נוהג.האם את

מתי עשית זאת  ? כשאין פתרונות למלא חסר כוח אדם 

?לאחרונה

(סתם....)��לעשות פליק פלאק לאחור

ת ביותר.ת הצפוני.להעביר למנהל

?ה עושה כדי לשמר את הצוות הקיים.אילו פעולות את

בבלתי  ת.למנהלי.העברבגיל הרך ת.מנהלה .אם את

.פורמלי ולהיפך

ה רואה בנשות ואנשי הצוות שלך שותפים  .עד כמה את

דוגמאות לביטוי שזה מקבלי.תןאנא ? לעבודה שלך

קשר אישי מעולה עם  ו.להלהעביר למי שנראה שיש 

ה.שלואנשי הצוות 

מהצוות שלך  ו.מישהימתי פעם אחרונה התייעצת עם 

?בסוגייה ניהולית ועל מה

פה את המערכת  ו.להשנראה לך שיש ת.למנהללהעביר 

הכי גדולה

י על התירוץ הכי הזוי שקיבלת מאיש צוות על  .ספר

.הברזה

.י למישהו שעונד שעון על היד.העבר

?יאושמה עוזר לך ברגעים של 

הכי טרייה בקבוצהת.למנהללהעביר 

ה.באמאנשי הצוות שלך ו.מישהי, מתי בפעם האחרונה

?ועל מה, להתייעץ איתך בסוגיה חינוכית

חינוכיתכאושייהלהעביר למי שנראה לך 

ה  .ת לגננת או למדריכ.ה אומר.מה המשפטים שאת

ו שהיא תצטרך להסתדר עם  .ה כשאתה מבשר לה.מוביל

?פחות צוות מחר

ת  .היא סומך/ה בצוות מישהיו שהוא.להעביר למי שיש לו

.ו בעיניים עצומות.עליה

עם הודעות על היעדרות ת.מתמודדה .איך את

?בבוקר6-שמגיעות ב

למי שנראה לך שישן הכי טוב בלילהי.העבר

ים.העובדותד.מאחתמה התשובה הכי תומכת שקיבלת 

?כששיתפת בחוסר של צוות בבית שלהם

קטן עליושהכלהעבר למי שנראה 

ה מפרגן לצוות שעושה מאמץ יוצא דופן  /איך את

בכחלהפעיל את המסגרת על אף מחסור ותנודתיות 

?אדם

ה.חיהיא /בקיבוץ שבו הואת.שעובדת.למנהלהעבר 

לחשוב  , ה להתייעץ/ה יכול/מיהם האנשים שאיתם את

?לחפש פתרונות בנושא אתגר המשאב האנושי, ביחד

הכי ארוך בתפקידמ"הפזלהעביר למי שנראה עם 

האדם  כחלעשות מבחינת ה.מוכןה.תהיאיזה פשרות 

?ואיזה לא

על הכיסאה.לוהעבר למי שנראה לך שהכי נח 

שהמחסור  , לצוות להתמודד עם הוריםי.תסייעאיך 

האדם מעורר אצלם חוסר ביטחון  בכחוהתנודתיות 

?וביקורת

.להעביר למי שלדעתך עושה הרבה ספורט

האם אמרת לאיש או אשת צוות ששקלו לעזוב את  

אם ? לשנות את ההחלטהלה.לוהמערכת משהו שעזר 

?כן מה

להעביר למי שמחייך עכשיו

?לישיבות עם הצוותה.מביאה .איזה עוגיות את

טעםה.אניןנראית / להעביר למי שנראה

על פידבק של הערכה כלפיך שקבלת לאחרונה י.ספר

?בעקבות מה? מה נאמר? מאנשי הצוות שלך

לכולםי.ותשמיעשיר שעושה לך טוב ביוטיובי.תבחר






