
חוברת הכנס



,  מערכותיה, למוסדותיה, התקיים כשמדינת ישראל חווה זמנים קשים וקודרים למדינה8-כנס החינוך ה

...  עוגני הבטחון הערכי של המדינה שלנו מתערערים, הדמוקרטיה.לאזרחיה וגם למערכת החינוך

.  והדאגה תפסה לה מקום בלבבות והרגליים נושאות את רובנו אל ההפגנות

קולות המחאה יעטפו את שגרת יומנו, ההשבתות, ההפגנות

מנהיגי ומנהיגות החינוך  מתווי דרך? ....ואנו

?  האם נוכל להמשיך ולקיים את החינוך שלנו

?  האם נוכל להמשיך ולקבל משאבים מהמדינה

?  האם נסכים לקבל הנחיות שנוגדות את רוחו של החינוך הקיבוצי

?  איך נכון להתנגד? מתי נכון להצטרף? מה נבחר לעשות

?  לילדים ובני הנוער? האם נדרש תיווך והסברה לצוותי החינוך

?או שהיא בוחרת להישאב לבועתה המוכרת? האם הקהילה חווה את בעתה מהבאות

הוא  8כנס החינוך ה. הקו הכחול שמגדיר את שטח המחנה בקיבוץ לא יוכלו להשאיר את המחאה בחוץ

,  לחבר ולהניע לפעולה את הילדים, הזמנה מהמנהיגות החינוכית לאחוז באחריות  ולמצוא דרך לשלב

.שתמצאו יחד איתם את קול המחאה המתאים ונכון להם–הצוותים והקהילה , הנוער

החינוך הממלכתי  , שבעים וחמש שנים אחרי הקמת המדינה, זו לא עת התבדלות, זו לא עת הסתגרות

 .והערכים הליברליים עומדים מול התקפה חסרת תקדים עליהם

מבקש לכנס תחת כנפיו הרחבות כמה שיותר ילדים ונוער תחת מכנה  –החינוך הממלכתי כשמו כן הוא 

ומתוכו לתת ביטוי לזרמים והאמונות והערכים החשובים לקבוצות וזרמים  , ממלכתי, משותף רחב

בחברה הישראלית

!פעולהעתזו

ס"דבי ברא
ראשת אגף החינוך
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נמשיך,שלהםובחוסנםהמדינהשלבחוסנהועיקריתמרכזיתכמשימהבחינוךורואיםראוהקיבוצים

שוויון,האדםערךשוויון,חברתיצדק,סולידריותובהםהאוניברסלייםהערכיםשללאורםלחנך

.ולחרותלכבודוהזכותנשיםוקידוםהזדמנויות

,השנהבכנסחלקלקחתמהםשנבצרהשותפיםוכל8-ההחינוךכנסשמשתתפי,ודאותבנויש

שורשיםלהשישמתפיסהחלקהיותנובזכות,ואפליםסועריםבימיםשגםהאמונהאתמחזקים

.המאייםהחושךמולאלויכוליםחסוניםלעמודנדע–וערכים

דוגמהומהוויםרותמיםהכי,נחושיםהכי.מקצועייםהכילהיותוחייבותחייביםאנחנו,שנצליחכדי

אלהמחוברתכזו,קיבוציתחינוךמערכתחייבתבמיטבהקיבוציתשקהילהלשנןחשוב–אישית

.חינוכולטובתהמרכזיהמשאבאתהחינוךונשותבאנשיורואהלערכיהמחנכת,קהילתה

אתלהבטיחוהחובהשהיכולתהמבינים,בחינוךומנהיגיםמנהיגות,עבורכםנוצרההכנססיכוםחוברת

נתיביבכלהחינוךמערכתשלהמלאהמעורבותהאתמחייבתהקיבוציתהקהילהשלהמשכיותה

ת.מנהלבהובלתוצוותיההחינוךמערכתשלומתמשכתתמידיתהתמקצעותלצדהקהילתייםהפעולה

.החינוך

רגעיאתשיזכירוותמונותסיכומים,מתודות,מצגות:הכנסלאורךשפגשתםמהכלאתתמצאובחוברת

ולראותהחינוךמערכתשלהשותפותמעגליכללאלבעבודהשימושבהםלעשותאתכםמזמינים,היחד

.מצדכםקריאהלכלהנכוניםדרךשותפיהקיבוציתהתנועהשלההדרכהומערךהחינוךאגףצוות,בנו

מוקירה ומעריכה את המחויבות האינסופית של כל אחת ואחד מכם                                                             

להוביל את מערכת החינוך הקיבוצית  בהווה ואל עתיד חינוכי מיטבי 

!וכבר מצפה למפגש הבא

התנועה הקיבוצית, ראש אגף חינוך–ס "דבי ברא

3



לוז

4



תוכן עניינים

5

תקציר הרצאה-מוטי זעירא' דר/'טוב לי בקיבוץ'

הצעד הבא קדימה-החינוך הקיבוצי: שיח עמיתים

ש"שתכנית העשרה מפגש מנחי ומנחות 

עבודה עם הנהלת חינוך: שיח עמיתים

תקציר הרצאה-איילה וול/ריבוי שפות וזהויות בקהילה

עבודה במעגל שותפות: שיח עמיתים

חינוךת.למנהלמיפוי קהילתי ככלי עבודה : שיח עמיתים

כלי למיפוי משאבי הקהילה

קשר עם הורים: שיח עמיתים

החינוך כחלק מתהליכים קהילתיים: שיח עמיתים

תקציר הרצאה-דני שטיינר/הזהות המקצועית של מנהלי החינוך

מעגלי שיח עמיתים של מנהלי ומנהלות שבילים-באתי לנהל 

מעגלי שיח עמיתים של מנהלות ומנהלי הגיל הרך-מצפן השאלות 

ראשי וראשות אגפים בתנועה הקיבוצית מדברים חינוך-מחוברים

ראש אגף כלכלה-ון'פרגעמוס 

ראש אגף צעירים ומעורבות בחברה-עפרי רביב

ראשת אגף חברה וקהילה-אילת גלס

רכז הרכזים האזוריים ורכז אזור הנגב המערבי-צחי רם

מערכים ועזרים של מעגלי שיח עמיתים

מערך מעגל פתיחה

מערך שיח עמיתים בנושא עבודה עם הנהלת חינוך

חינוךת.למנהלמערך שיח עמיתים בנושא מיפוי קהילתי ככלי עבודה 

מערך שיח עמיתים בנושא עבודה במעגל שותפות

מערך שיח עמיתים בנושא קשר עם הורים

מערך שיח עמיתים בנושא החינוך כחלק מתהליכים קהילתיים

האוטובוס מוכן להדפסה

בינוי קהילה כמסד לשינוי חברתי    . ש"המאמתפיסת : בינוי קהילה-מאמר

וליצירת חוסן מקומי
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זעיראמוטי ' דר/'טוב לי בקיבוץ'

הרצאהתקציר

שלוהערכיהמוסרי,החדשני,הטובלכלכסמלרבותשניםבמשךנחשבהקיבוץ

הייחודיהחינוך,המשימתיות,המפותחתהתרבות,השותפותחיי.הישראליתהחברה

המיוחדמקומואתלושנתןבקיבוץהיהמה.ולעוצמהלגאווהמקורהפכואלהכל–

השיריםדרך?הישראליתהחברהשלהאחורייםהירכתייםאלמושבוממרוםירדוכיצד

.זולתופעההסמוייםההסבריםמןחלקלגלותניתן,והאהוביםהמוכרים,העבריים

,מרגשתרבותימסעלעריכתיחדחברוקלינגותומרטרבלסימיטל,זעיראמוטי

ולמה,לצלילים,למיליםדרוכההאזנהתוך,ודיבורניגון,וסיפורשירההמשלב

.שביניהם

,העבריהזמרוחוקרהיסטוריון,איחודחייםגבעתקיבוץחברהינוזעיראמוטיר"ד

מיטל;ועוד,חפרחיים,אתרתרצה,שמרנעמי,זהבידודשלהביוגרפיותמחבר

,פסנתרןהואקלינגתומר;ומרגשייחודיקולבעלת,ויקרהאהובהזמרתהיאטרבלסי

.נשמהואישזמר,מעבד

צל,קיבוץלעוזבבלדה,ברצמחכמו,לילה,דשאאגדת:במופעשהושרוהשיריםבין

.ועוד,בארומי

לא לבד אני בדרך

ההולכת אל ביתי

יש חבר אחד או שניים

שהולכים הביתה איתי

ובשמש השוקעת

פעמוניםבדינדון

הם ידעו לפענח

לי את כל הסימנים

'סימני דרך'מתוך השיר 

מילים ולחן נעמי שמר
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:במעגליםשעלוכפי,היוםהקיבוציהחינוךשלועקרונותמאפיינים,ערכים

(למקום,לקבוצה)שייכות•

מורשת,נרטיבמסורות,מקומיות,ולמקוםלקהילהחיבור•

לרכוש,לסביבה,לדעות,לאנשים,למקוםכבוד•

ולסביבהלטבעחיבור•

בקיבוץחינוכירצף•

התנסותמרחב•

שוויםקבוצת•

קבלה,האדםערךשוויון•

פרטנימענהולתתילדכללראות-הפרטחשיבות•

.ועתידהווהעברביןבחיבורעסקוהכנסשלהפתיחהמעגלי

המעגל.ושיריםמיליםדרךבעברהקיבוציבחינוךשעסקההראשונהלהרצאהוהמשךעיבודהיוואילומעגלים

ן.הםומהבחרומדוע,במקצועשלהםלבחירההחינוךומנהלותמנהלישלהחיבורעלעמיתיםבשיחנפתח

.בוהאתגריםלצדבתפקידות.אוהבים

קטנותבקבוצות.לראותורוציםשהיינוכפיובעתידבהווההקיבוציהחינוךבערכיעסקנוההרצאהבעקבות

עללהסכמהלהגיעות.צריכיםוהיו,בהווההקיבוציהחינוךשלובערכיםבעקרונותדנוהחינוךות.מנהלי

החינוךשלבעתידולראותלשמררוציםשהיוערכיםלהציגהתבקשו,בנוסף.להציגבחרואותםהערכים

מתאיםלאכברמה,היוםרלוונטימה,העברמערכילשמרנכוןמה-כגוןסוגיותעלובמליאהבדיון.הקיבוצי

האם,בחינוךהקהילהושלבקהילההחינוךשלמקומו,הקיבוציבחינוךה.הילדמישל,לשנותאוליוצריך

שייכותותחושתלטבע,המקומיתלאקולוגיהחיבור,הקבוצהשלמקומה?,"הקיבוציהחינוךבמרכז"ה.הילד

.ועוד

שהיינוהעקרונות/הערכיםאתלממשכדילנקוטות.ויכוליםות.צריכיםשאנוהצעדיםעלהיהבמעגלנוסףדיון

?בעתידשיתקיימומנתעלהיוםלעשותעלינומה.ובעתידכיוםהקיבוציבחנוךלראותרוצים

עלשלהםהשותפיםעםוחשיבהדיוןלפתחלמנהליםלעזורשיכול,פתוחותשאלותשאילת-כליהוצגבסיכום

.מהמעגלאיתהיוצאותן/שהםשאלההציגוות/המנהליםבסיכום.אלוערכים

.אילובימיםהנכתב,במיטבוקיבוציחינוךעלממסמךחלקיהוומהמעגליםהתוצרים

:שיח עמיתים

הצעד הבא קדימה-החינוך הקיבוצי

'קדימההבאהצעד-הקיבוציהחינוך'למערךקישור
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:במעגליםשעלוכפי,היוםהקיבוציהחינוךשלועקרונותמאפיינים,ערכים-המשך

הקהילהאתמשקפתהמערכת•

הדדיתערבות•

מסורותורענוןמהמסורותחלקשימור•

(מאפשרתגמישות)פעולהחופש•

ערכיםשלשחיקה•

לעצמאותחינוך,מצמיחחינוך,חוויהדרךלמידה•

שותפות•

יחידהגאוות•

ילד-מבוגריחסשלתקנים•

אדםובכחכלכליתיציבותאי•

:במעגליםשעלוכפי,שנים5בעודהקיבוציהחינוךשלועקרונותמאפיינים,ערכים

!הילדיםלכלמענהונותנתהקהילהילדילכללמותאמתמערכת•

קהילהובונההקהילהאתמייצג,הקהילהכמרכזהחינוך.למקוםשייכותתחושת•

החינוךחשיבותאתמבינההקהילה,המשתנהלקהילהמתאיםהחינוך•

דורייםרבחיבורים•

קהילתייםוחוץפניםגורמיםעםשותפות•

אמיתיתשותפותמתוךבילדהמטפליםהגורמיםכלביןחיבור•

הפרטצמיחתמעודדתשוויםקבוצת,הפרטוחשיבותהקבוצהחשיבותביןאיזון•

משמעותייםמבוגרים.הקהילהמתוך,ומוכשרמקצועי,איכותיחינוכיצוות•

ביקורתיתחשיבה,הישראליתלחברהוקשראקטיביזם•

קיימות,ולסביבהלטבעחיבור•

מעורבות,הקהילהבתוךוחיבורים,קהילתיות•

שוויון,האחרקבלת,לאחרכבוד•

ולחברהלקהילהנתינה•

ולתרבותלקהילהחיבור•

קיימאברתמערכת•

שנעלמומסורותחידוש,הקהילתיהנרטיבעםוהכרותמורשת,מסורותשימור•

בהשקורהמהואתהחינוךמערכתאתתכירהקהילה•

מיוחדיםלצרכיםהתייחסות•

(עוללא)יציבות,משאבים,תקנים-הקהילהבאחריותהחינוך•

כזרםהקיבוציבחינוךארציתהכרה•

המשתנהלמציאותהתאמהתוךהקייםהטובשימור•

שלבבכלתמיכהולמשפחהלילדומאפשרהילדאתהרואהמחוברחינוכירצף•

וגדילהכישוריםמיצוי,עצמאות,חוויות,התנסותהמאפשרמרחב•

עצמיניהול,משמעותיחברתיתוכן•

אחריםבקיבוציםחינוךמערכותעםקשר•
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התנועהשלהחינוךבכנסמשתתפיםשנים"שהעשרתתכניתמנחיבההשנייההשנהזוהי

ה"בינארגון,הקיבוציתהתנועהביןפעולהשיתוףהיאשנים"שהעשרתתכנית.הקיבוצית

לאפשרהיאשמטרתם,השנהלאורך,לימודמפגשיסדרתכוללתהתכנית.יהבותכנית

,ישראלית,התיישבותית-מבטמנקודתזהותמעגליבנושאומשמעותיתחווייתיתלמידה

הקיבוציתהתנועהשלקומונות90-במתקיימתהתכניתזובשנה.ואישיתיהודית

.שנים"ש900-כחלקבהולוקחים

לתכניהמחוברים,מקצועייםמנחיםשהםחינוךמאנשימורכבתהתוכניתמנחיקבוצת

מפגשיםויוצריםהקיבוציתהתנועהשלולערכיההעולםלתפיסת,ומטרותיההתוכנית

מתוךמגיעהבכנסהעשרהתכניתמנחיהשתתפות.שנים"השעםומשמעותייםמעשירים

שנים"השעםבמפגשיםאותההמייצגיםהתנועהכשליחיהמנחיםאתהרואהתפיסה

.זהחיבורלהידוקרצוןומתוך

הקודעםההיכרותהעמקתתוךבמפגשיםהמתקייםהערכיבשיחעסקנוהכנסבמהלך

השירותלשנתהערכיהבסיסאתהמהווה)הקיבוציתבתנועהשירותשנתלמתנדביהאתי

ערכישיחלקייםניתןכיצדובחנו(העשרהלתכניתרעיוניובסיסהקיבוציתבתנועה

.שנים"השעם"העינייםבגובה"ומשמעותי

ש"שמפגש מנחי תכנית העשרה 

9



בקהילהוזהויותשפותבריבויעסקהההרצאה

בהגדרתהתמקדהההרצאה:החינוךובמערכת

ריבוישאלת,קהילתיתזהות,וקהילתיותקהילה

השייכותתחושתעלוהשפעתןבקיבוץהזהויות

הקיבוציתהחינוךמערכתותפקיד,הפרטשל

ביטוימתןלצדמשותפתקהילתיתזהותבביסוס

.בקהילהמגוונותלזהויות

בתחוםמרצה,חברתיתיזמת,ארגוניתויועצתקהילתיתסוציאליתעובדת,וולאיילה

דוקטורנטית.למינהלובמכללהבירושליםהעבריתבאוניברסיטהומנהיגותקהילה

מנחהלשעבר.מעורבותבעריםלמקוםהתקשרותשלבתחוםחיפהבאוניברסיטת

,ירושליםבעירייתהקהילתייםהמנהליםעלוממונהלמתנסיםבחברהקהילהלבינוי

.בירושליםוהפלייסמייקינגהקהילתיותהגינותותחוםבישראלהזמןבנקמייסדת

איילה וול' דר/ריבוי שפות וזהויות בקהילה

מקומיחוסןליצירת-חברתילשינויכמסדקהילהבינוילמאמרקישורהמלאהלמצגתקישור 10

https://www.kibbutz.org.il/he/node/10391


אנו רואים חשיבות לקיום של הנהלת חינוך ציבורית כמעורבת בתפיסת  , במבנה הארגוני של מערכות

הקול  , הקול המערכתי, הקול ההורי, קול פרטי מול קול ציבורי: במפגש זה עולים קולות רבים . החינוך

.  והקולות הרבים יוצרים מתח מובנההפדגוגי חינוכי

איך  ? איך מנהלים אותו? המעגל נועד לתת בסיס לחשיבה כיצד עונים על הצרכים השונים של כל קול 

.והבנה מי אחראי על קידום התהליכים? מנרמלים אותו 

לבחון ולשתף בדילמות  , במעגל הייתה הזדמנות לשמוע כיצד בכל יישוב הדברים נראים טיפה אחרת

:ועדת חינוך/ שעולות ובהרכבים שונים הנהלות חינוך

כמות משתתפים והאם רק  , מינוי לוועדה דרך בחירות או מי שרוצה, ר בשכר או שכולם בהתנדבות"יו

.פורום הנהלה פעילה?  באיזה נושאים נוגעים ואיזה לא , הורים או אנשי חינוך ללא ילדים במערכת

:מושגים ותאוריות שהוצגו במעגל

מסמך עוגן להנהלת חינוך ציבורית. 1

את מטרותיה ותחומי  ,  המסמך מציג את מהות תפקידה וייעודה של ההנהלה

.האחריות שלה

:כלים לניהול קונפליקטים. 2

עמיתים שיח

עבודה עם הנהלת חינוך

'עבודה עם הנהלת חינוך'קישור למערך 

חידוד הגדרת סמכויות ותפקידים-מחויבות למבנה הארגוני ● 

ר הנהלה ציבורית לחינוך"עבודה אישית פרטנית עם מנהל הקהילה ויו● 

?כמה הוא מנהיג? מה מידת העניין והמעורבות של מנהל הקהילה● 

מסנן פניות  . לטיפול בסוגיות ניהוליות ומקצועיות-הפיכת הנהלה פעילה לגוף פעיל ומשמעותי ● 

סמכות לסוגיות פרטניות  , פורום ניהולי לקידום נושאים מקצועיים ניהוליים, להנהלה הרחבה

.וחריגות

מניעה מראש של חיכוכים? איך? למי פונים-נוהל טיפול בפניות ● 

להביא להנהלה הציבורית נושאים  -חיזוק המשמעותיות וההשפעה של חברי הנהלת החינוך ● 

.  וסוגיות מקצועיות וניהוליות להחלטה

של  , שיתוף של התמודדויות.. מה שלא משתפים לא יודעים, כל הזמן-שיתוףשיתוףשיתוף ● 

.שיתוף על פי כללי האתיקה. רציונל שמנחה החלטות או סוגיות

את מי אני יכול  ? מי השותפים שלי, יותר מפעם בשנה, קולות וצרכים,זיהוי עמדות -מיפוי ● 

.מה הצרכים, מהם הקולות השונים, איזה כובע חובש כל שותף? לרתום באיזה נושא

תיאום ציפיות  , היכרות, מפגשים אישיים אחד על אחד עם חברי הועדה ליצירת ערוץ אישי● 

.ותיאום המפגשים

תקשורת מקרבת  -מומלץ ללמוד את הכלי ▪

,  מפגשי למידה ועניין-יצירת קבוצת עניין ולא רק קבוצות משימה -יצירת אקלים מיטבי בישיבות● 

.אקלים נעים וקירבה, לייצר אוירה טובה-מפגשי חוויה 

סיור של הנהלת החינוך בבתים ומפגש ישיר עם הצוותים● 

ר הנהלת החינוך"ת הקהילה ועם יו/שיתוף ושותפות אישיים עם מנהל, בניית יחסי אמון● 

.לערעורים ולפרסומם, קביעת מנגנון מוסכם מראש ליישוב קונפליקטים ומחלוקות● 

.גיבוש כללי אתיקה ברורים ומחייבים● 

.היועץ של המערכת/ ר והוועדה על ידי המדריכה"ליווי היו● 

בהצלחה
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דרך למידה מהצלחות של המנהלים  ', כיצד נקדם שותפויות'מעגלי השיח בנושא זה עסקו בשאלה  

.שהשתתפו במעגל

וממנה נאספו עקרונות מקדמי שותפות  , של חקר מוקירהיתההמתודה במרכזית במעגלים אילו 

.לשימוש עתידי

:מושגים ותאוריות שהוצגו במעגל

:חקר מוקיר

גישה לאיסוף מידע על נושא וליצירת עתיד  , חקר מוקיר הוא מודל ללמידה דרך הצלחות בארגון

היא מבוססת על מחקרים המראים כי התמקדות בהצלחות ובשאיפות עתידיות יעילה  . נבחר

יצירת שינוי מתוך בחינת הטוב והמוצלח מפחיתה  . יותר לקידום ויצירת שינוי לכיוון רצוי

.  מעלה אנרגיות ליצור את השינוי וניתנת לשימור לאורך זמן, התנגדויות

אנו לומדים ומתפתחים דרך חקירה של מצבים אותם אנו תופסים כמשמעותיים  , על פי מודל זה

בדרך זו אנו מתמקדים בחקירת הנכסים והיכולות של הפרט  . ובהם לדעתנו תפקודנו היה טוב

.יוצרים אקלים חיובי ומעודד דיאלוגובכך , והארגון

הלמידה מכוונת לחשוף את החוזקות שלנו ואת גורמי הכוח והחיוניות שהיו בנו ובסביבתנו 

המגמה  . בחינת כוחות אלה יכולה לכוון אותנו ביצירת שינוי בעתיד. ושאפשרו את ההצלחה

מה  : בחקר מוקיר היא להתגבר על הפער בין המצב הנוכחי לעתיד רצוי דרך שאילת שאלות כמו

?  מה נעשה כדי להשיג זאת? מה אפשרי? עובד

:עקרונות מקדמי שותפות שנאספו מתוך החקר המוקיר במעגלים❖

מטרות ביניים ויעדים בדרך שניתן לספור כהצלחה, מטרה משותפת/הגדרת חזון❖

אקטיביות ומעורבות, תחושת אחריות משותפת. לתהליך, לשותפים, לעניין: מחוייבות❖

שיתוף ושקיפות, שיח מכבד, תקשורת טובה פתוחה ורציפה❖

חלוקת תפקידים והגדרת לוח זמנים, תיאום ציפיות❖

תשוקה/משוגע לדבר❖

השקעה ברתימה וגיוס❖

יצירת קשרים אישיים❖

תחזוקה של השותפות❖

פירגון וגיבוי, ויתור על האגו, יכולת להכיל את האחר, סובלנות, סבלנות-ריגשיתאינטיליגנציה❖

תיווך, הסברה של החשיבות, שקיפות החוצה, דיברור❖

חוויה חיובית❖

❖WIN WIN-ושהחיבור משמעותי יותר מהעבודה  , תחושה ששני הצדדים מקבלים מהשותפות

.לבד

שיח עמיתים 

עבודה במעגל שותפות

'שותפיםבמעגלעבודה'למערךקישור 12



אתרוכשיםאנומיפויבעזרת.הקהילהעםהחינוךמערכתמנהלשלההכרותלהעמקתכליהואקהילתימיפוי

,לנווהידועיםהגלוייםואת,והחבוייםהנסתרים"נכסים"האתלזהות,יותרטובשלנוהקהילהאתלהכירהיכולת

.לקהילההחינוךמערכתביןמתבקשכך-הכלהחיבוראתלאפשרוכך

.הקיבוציתהקהילהבתוךחינוךמערכותלמנהליוייעודיייחודימיפויכלייחדבנינוהעמיתיםשיחבמעגלי

שיח עמיתים 

חינוךת.למנהלמיפוי קהילתי ככלי עבודה 

:מושגים ותיאוריות שהוצגו במעגל

:ואותם נרצה לזהות בקהילה, למערכת החינוך" נכסים"במעגלים הוצגו שלושה סוגי הון המהווים 

הון אנושי

רכושהואאדםשלעבודתוכוחכיהמניחה,העבודהבשוקהעוסקתכלכליתתורההיאהאנושיההוןתורת

שלבאיכותוהמתרחשיםלשינוייםבהתאם,לעובדמעובדשונהובאופןזמןלאורךערכואתלשנותשעשוי

"ויקיפדיה".העובד

הןאלו.תועלתלייצראועבודהלבצעשמאפשרותאישיותותכונות,ידע,מיומנותשלמאגרהינואנושיהון

.וניסיוןהשכלהידיעלאדםאועובדידיעלשנרכשותתכונות

,אישיותתכונות,קשרים,מיומנויות,הידעלמכלולמתכווניםאנו,בקהילהאנושיהוןאומריםאנוכאשר

.החינוךמערכתלטובתאותםלרתוםוניתן,החינוכיובצוותבקהילהלפרטיםשישויכולותכישרון

הון פיזי

שלייצורבהליךהמשמשיםומכונותמבנים,לציודבעיקרהמושגהתייחס,הקלאסיתהכלכלהבתורת

.הארגוןמטרותבקידוםחשובחלקוהינולרובכלכליככלינחשבהוא.יצרניםבידימוצרים

שלטבעייםושאינםהטבעיים,(מוחשיים)הפיזייםהמשאביםלכללמתייחסהמושגקהילתיבמיפוי

.'וכדציוד,רכבכלי,מתקנים,מבנים:למשל.הקהילה

קהילתי-הון ארגוני

,הפעולהשיתוףמכוחמסוימתחברתיתברשתהחבריםלרשותהעומדיםחומרייםהבלתיהמשאבים

בכמותביטוילידיהבאים,הקהילהחברישביןהקשריםאתכוללחברתיהון.ביניהםהמידעוערוציהאמון

.בהםהשימושומידת,הקשריםאיכות,הקשרים

עלבהתבסס,המשותפותמטרותאתלקדםמנתעליחדפועליםבקהילהפרטיםועודמקצועאנשי

.הקהילהחבריבין,אמוןשלורמה,משותפיםערכים,חברתיותרשתות

'החינוךת.למנהלמיפוי קהילתי ככלי עבודה 'קישור למערך 
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כלי למיפוי משאבי הקהילה

שנבנה על ידי מנהלי החינוך במעגלים

עודלעצמנושנסמןחשובולכן,פעולהשללביצוענכנסיםשאנחנולפנינשתמשבוהראשוןהכליהואמיפוי

והחוזקותהיתרונותאתלזהותלנויעזורטובמיפוי.לקהילהביחסוללמודלהביןרוציםאנחנומה,המיפוילפני

מותאמתבצורהפעילות/התהליךאתלתכנןולשותפינולנויסייעשייאסףהמידע.פעריםלצד,הקהילהשל

.לפעולהנוספיםומעגליםנוספיםשותפיםלזהותלנוויאפשרהתנגדויותיפחית,לקהילה

:אז בואו נתחיל

שלבים במיפוי קהילתי

הגדרת מטרות1.

תכנון המיפוי2.

המיפוי עצמו3.

עיבוד המיפוי4.

:הגדרת מטרות. 1

מה היינו רוצים  ? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה אנחנו ממפים, על מנת שנוכל להתחיל עם המיפוי שלנו

נוכל לעבור  , רק לאחר שענינו על השאלות הללו והגדרנו לנו מספר מצומצם של מטרות. להשיג ממיפוי זה

שלב הגדרת במטרות הוא  ? את מי נרצה לרתום לסייע בתהליך? את מי נרצה לשתף במיפוי: לשאלה הבאה

.לצרכים שלנומדוייקקריטי על מנת ליצור מיפוי 

:תכנון המיפוי. 2

את מי  )נוכל לתכנן את מרכיבי המיפוי עצמו על ידי זיהוי מקורות המידע שלנו , לאחר שהגדרנו את המטרות

(.איך אנחנו שואלים)ותכנון המתודה ( אנחנו שואלים

מקורות  , למידה ממקורות כתובים, שאלון, קיימות מתודות רבות לאיסוף מידע כמו ראיון אישי או קבוצתי

.  סיורים ועוד, תצפיות, סרטים/תמונות, אינטרנטיים

כל השאלות שנשאל במהלך המיפוי צריכות להיות רלוונטיות למידע שעלינו לאסוף על : בחירת שאלות המיפוי

בעמוד הבא ניתן למצוא את השאלות שנכתבו על ידי מנהלי החינוך לצורך  . מנת לענות להגדרת המטרות שלנו

מיפוי קהילתי

:המיפוי. 3

חשוב ליצר בקרב הנשאלים אווירה נעימה  , במידה וכחלק מהמשוב אנו פונים אל אנשים מהקהילה ומחוצה לה

.סקר מכבד יעודדו שיתוף פעולה/וראיון, אוירה כזו. ופתוחה

ולעיתים גם  )מי אסף ותאריך , ולהקפיד לכתוב עליהם כיצד הם נאספו, חשוב לרכז את כל תוצרי המיפוי

.על מנת להקל עלינו בשלב עיבוד העיבוד, (הערות
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כלי למיפוי משאבי הקהילה

:נושאים ושאלות שנכתבו על ידי מנהלי החינוך

:למיפוינושאיםוקהילההורים

ועודקומונה/סטודנטים/ותיקים/סבים/הורים?בקהילהישקבוצותאילו

?החינוךלמערכתבנוגעההורייםהקולותמהם?בקהילהההוריםידיעלנתפסהחינוךאיך

?בקהילהאחריםאנשיםעם?ההוריםעםיששותפויותאילו

התנדבות,העשרה,גיוס?במערכתתומכתפונקציהלהיותיכולבקהילהמי

?החינוךמערכתבאמצעותלייצריכולהאניחיבוריםאיזה

?במערכתלתמוךשיכולים,קהילהלחבריישמקצועות/ענייןתחומיאילו

?שותףלהיותמעונייןבקהילהמי

:ושאלותלמיפוינושאים-אנושיהון

:למיפוינושאים-צוות

?מבחוץכמה?הקהילהמתוךצוותאנשיכמה?השכלה?גילאים?שלוDNAמה?שליהצוותמי•

?מחוייבותוחשיםכצוותפועליםהםהאם?יחדות-עובדיםהצוותונשותאנשיכיצד•

?הקיבוציהחינוךאתמכיר?המקוםשלההיסטוריהאתומכירלקהילהמחוברהצוותכמהעד•

?החינוךבתוךעצמואתלהביאיכולהצוותאיך–חוזקות•

:למיפוישאלות-צוות

.בקהילהביותרהבולטיםלדעתךשהםמאפייניםשלושהסמן

?משנההייתמה.שלנובמערכתת.אוהבה.אתמה

(לילדיםאולצוות)במערכתאותםלהעבירתרצההאם?שלךהענייןתחומימהם

להתפתחה.תרציבהםתחומיםשלושהכתבי/כתוב

?ביטוילידיבאותשלאהחוזקותמה?בעבודה/בצוותביטוילידישבאותשלךהחוזקותמה

(ובכלללמערכת)?שלךהחלומותמה

:למיפוילשאלותדוגמאותוקהילההורים

,אבטחה,הסעות,פרטייםשעורים,ספורט,גינה,חוג?ולנוערלילדיםאוהחינוךלמערכתידלתתתוכלבמה

..רפואה

?לקהילההחינוךביןהקשראתרואהה.אתכיצד

לקהילהלתרוםיכולהחינוךלדעתךכיצד?הקהילהחבריעםקיימותשותפויותאילו

?איתםליישקשראיזה?החינוךבמערכתשאיןבקהילהילדיםישהאם

עללגשרניתןואיךלתתיכולהאינהמעניםאילו?מיוחדיםצרכיםבעלילילדיםהמערכתלתתיכולהמענהאיזה

?הפער 15



כלי למיפוי משאבי הקהילה

:שאלות

:למיפוינושאים,קהילתי-ארגוניהון

לקיבוץלהגיעשעתידותהמשפחותמי?קליטהוועדתעםפ"שתניצרכיצד

?השוניםהענפיםעםהעבודהממשקימהם

?בקיבוץעכשיוהמתרחשיםהתהליכיםמהם

?ההחלטותמקבלימי?התפקידיםבעלימי?הקיבוץשלהארגונימהבנהמה

?שקיימיםפורמלייםהלאהפרסונלייםהחיבוריםמה

?הקהילהאתהמרכיבותהקבוצותמי

?חינוךר"יושל?חינוךהנהלתשלתפקידיהמה

?החינוךבפעילויותהקהילהאתנעדכןכיצד

?הצוותיםואתאותימכירההאם?החינוךמערכתחזוןאתמכירההקהילההאם

:ושאלותלמיפוינושאים-פיזיהון

:למיפוינושאים

מרחבים(אחריםומבניםחינוךמבני)מבנים

ענפיםתקציבים

:למיפוישאלות

?מצבםמה?לקהילהשישוהמרחביםענייןפינות,המבניםמהם

?פעולהמשתפיםכיצד?התחזוקהועלהמבניםעלאחראימי

?קהילתייםמרחבים/במבניםשימושעללהקשותשעלוליםגורמיםקיימיםהאם

?מתי?בחלקולהשתמשניתןהאם?לקהילהישריהוט/ציודאיזה

?הקשראנשימי?לעשותשניתןהפעולהשיתופימהם?בקיבוץישענפיםאילו

?לקהילהנוספיםמשאביםצפוייםהאם

החינוךבעלויותלהשתתףיכולההקהילהכיצד

?בקיבוץהמפעלעםפ"שתליצורניתןכיצד

(..במשקדירותלמשל)?הצוותשלההעסקהתנאיאתנשפרכיצד

:עיבוד המיפוי. 4

?מה עכשיו, אספנו כמות גדולה של מידע, סיירנו וצילמנו, חיטטנו בארכיון, שאלנו, אז חקרנו

.  אשר בסופו חלק של מסקנות, עכשיו מומלץ לחבר את כל המידע למסמך אחד מרוכז

.בהתאם למטרות שכתבנו, כוחות וכלים, צרכים, המסקנות יעזרו לנו לזהות שותפים

מכאן אפשר לצאת לעבוד 16



שיח עמיתים 

קשר עם הורים

העמקנו במושגים כמו  , ובגורמים המשפיעים עליה, עסקנו במאפייני ומרכיבי ההורות' תקשורת עם הורים'במעגל 

.ובחנו כיצד כל אלה משפיעים על התקשורת בין ההורים לבין הצוות, העברה בין דורית והזדהות השלכתית

:מושגים ותיאוריות שהוצגו במעגלי

?מה אוריש לילדיי, מה הורישו לי הוריי–העברה בין דורית 

חוקרים רבים מדגישים כי משתנה משמעותי בקביעת המודל שמיושם על ידי אדם עם כניסתו לתפקיד  ●

.כפי שחווה אותו בילדותו, ההורה הוא סוג הקשר ואיכותו

התפתחות שרשרת העברות של  , ומשמעותו" העברה בין דורית"בספרות המקצועית הסבר זה מכונה ●

.יחסים בין דור לדור בעיצוב התפקיד ההורי

המרגיע  , כוחו הפסיכולוגי של מנגנון ההעברה הבין דורית מול מאפיינים אלו הוא בתפקידו המארגן●

.והמכוון עבור כל הורה

:  יחסים ומאבקים בין שלושת מבני העצמי–הורות כפרט 

.העצמי המקצועי והעצמי ההורי, העצמי הפרטי

כפי שעוצבה בשלהי גיל ההתבגרות  , המכיל חוויות וייצוגים הנוגעים להגדרת הזהות:העצמי הפרטי●

.הנוגעים לזוגיות ולאדם כפרט משמעותי, ומכילה תפיסות וחוויות בהמשך

.מתייחס להיבטי הזהות המקצועית ומשמעותה בחייו של האדם:העצמי המקצועי●

.מבנה נפשי ייחודי המכיל את מלוא ההתייחסויות הנוגעות לאדם כהורה:העצמי ההורי●

התפתחות יחסי הגומלין בין שלושת מבני העצמי

משבר באחד , למשל. יחסי גומלין אלה נוטים לקיים ביניהם מגוון של השפעות בעלות אופי מגוון●

ולראות בו גורם , ממבנה העצמי יכול לעיתים לאפשר לאדם להעצים את משמעותו של עצמי אחר

עלול משבר במבנה עצמי אחד להרחיב את עצמו ולחולל משבר  , לחילופין. מפצה על פגיעה בראשון

.המשכי במבני עצמי נוספים

העצמי ההורי הינו הפגיע ביותר מכל שלושת מבנה העצמי●

:פגיעּות נרקיסיסטית יכולה להיווצר ממגוון סיבות אפשריות●

o לילד הקונקרטיהפנטזמטיפערים בין הילד

oהעברה בין דורית ואימוץ מודלים של חינוך שאינם מותאמים לצרכי הילד

oהתמודדות עם שינויים והגמישות הנדרשים מהורה

o  התעוררות תמות מעברו של ההורה הנוגעות לתקופה זו או ליחסיו עם הוריו ואחרים

.משמעותיים

oרפליקציה מכאיבה מצד הסביבה החינוכית.

'עם הוריםקשר 'קישור למערך 
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עשויה פעמים רבות לגייס אצל ההורה הפגוע משאבים ייחודים משני מבנה  , פגיעה בעצמי ההורי●

.העצמי האחרים

עשויים לגייס אצל כל אחד , חילוקי דעות בין הורים לגבי פרשנותם את צורכי הילד בגילאים השונים●

.על מנת להכהות את הכאב ההורי, מהם הפעלת יתר של מבני עצמי אחרים

.  פגיעה בעצמי ההורי מחבלת גם ביכולתו של ההורה להביא את עצמו לשלב של זהות הורית מאורגנת●

הגנתית הבאה להסתיר או להסוות את עוצמת הכאב של  " תחפושת"ההורה לובש , במקרים אלו

.העצמי ההורי הרגיש

?אז מהי הזדהות השלכתית

–בהתבסס על מונח חשוב אחר בפסיכואנליזה , את המונח טבעה פסיכואנליטיקאית בשם מלאני קליין

.של פרויד" השלכה"ה

קליין לקחה את  . פרויד התייחס להשלכה כתהליך בו האדם משייך את הדחפים הפנימיים שלו לרעהו

.  התפיסה הזו והרחיבה אותה מעט

להיות עם "מכיוון שהוא מעוניין , האדם נוטה לשייך לאחרים חלקים שלמים של העצמי שלו, לפי התפיסה

אבל כן שהם יהיו בקרבת  , כלומר לא מעוניין שהחלקים האלו יהיה חלק מהאישיות שלו–" ולהרגיש בלי

מרגיש אותו אדם הזדהות עם  , את חלקי אישיות אלה על אדם אחר" משליך"כאשר הוא . מקום אליו

.הזדהות זו מביאה לכך שהוא מתנהג באופן אשר מבוטא בחלקי אישיותו. החלקים האלה

פלוטניקרונית ' דר" הקול ההורי"מתוך 
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סיכום ומסקנות יישומיות

ללמדם . הינה משימה חשובה' קול ההורי'להבין את הה.מדריך/ מטפלת/ גננת/ הכשרת המנהלת●

פיתוח הידע והטרמינולוגיה הנגזרת ממודל זה  . לפנות אל ההורה בזהירות וברגישות המתבקשת

.עשויה לסייע להם בבואם לקשר החינוכי עם הורי הילדים שבטיפולם

עולם ": עולמות"מחייבת הליכה בו זמנית בין שני ' הקול ההורי'הבניית הצעדים להתערבות עם ●

תפיסת עמדה מרוחקת אובייקטיבית ויודעת  )ועולם החוץ ( תהליך אמפתי למצוקות ההורה)הפנים 

(.כדי להעניק עזרה

,  היכולת להיות בשני העולמות בו זמנית מאפשרת למתערב להיות בעמדה המחזיקה יחס אמפתי●

הקונקרטי  ' קול ההורי'בכך מתאפשר חיבור בין ה. יחד עם דחיפה לשינוי והתערבות, תומך ומכיל

.הפסיכולוגי ויצירת אינטגרציה בין השניים' קול ההורי'ל

שיח עמיתים 

החינוך כחלק מתהליכים קהילתיים

.  מערכת החינוך היא הבטן הרכה של הקהילה

:  מעגלי השיח שעסקו בחינוך כחלק מתהליכים קהילתיים יצאו ממספר הנחות יסוד

וכתוצאה מכך גם  ( בגיל הרך ובחינוך החברתי)קיימת שונות בתפיסה המקצועית של המערכות ●

.  במעורבות שחברי הקהילה מצפים או דורשים מהן

.לכל תהליך שמורגש במערכות החינוך יש שותפים ושותפות מחוץ לה●

אין תהליך בקהילה שלא יורגש במערכת החינוך ואין כמעט תהליך בתוך המערכת שלא יהיו לו  ●

.  אדוות בקהילה

דרך משחוק  . שפותח על ידי מערך ההדרכה'' בגליץקהילה 'במעגלים שיחקנו משחק לוח בשם 

.הועלו נושאים חשובים לדיון וללמידת עמיתים

:שאלות מרכזיות שעלו במעגלים 

האם רק ביוזמת מובילי  ? באיזו סמכות-מערכת החינוך כמי שמייצרת או מקדמת תהליכים בקהילה

שינויים בקהילה לא תמיד תואמים את טובת המערכת ונשאלת שאלת  ? המערכת או גורמים נוספים

?ומי משרת את מי? השאלות של מי המערכת

:תובנות שעלו

.והקהילה היא משאב של החינוך-החינוך הוא משאב קהילתי •

.  הצוותים החינוכיים הם שותפים ושותפות בקידום הקהילתיות בקיבוצים בהם הם עובדים•

.  קיימת שונות משמעותית בין קיבוצים שיתופיים למתחדשים בסוגיות שעולות•

.המערכת מעורבת יותר בשינוי ובהשפעה, ככל שהקיבוץ משתנה יותר•

'החינוך כחלק מתהליכים קהילתיים'קישור למערך 
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דני שטיינר/הזהות המקצועית של מנהלי החינוך

"המשתתפיםקליטת"שלריאקטיביממצבלעבוד

Reaching)ליישוג out)הנוערמבניאחדלכל

היאהמרכזיתהמגמה.שבמערכתוהילדים

-במערכתמוביליםעקרונותארבעהלממש

רשת,קיימאברתשוויםקבוצת,משמעותימבוגר

מימושלעידודובמהמבוגריםשותפותשלבטחון

.ת.מתבגר/ה.ילדלכלאותנטיוביטויעצמי

.לארגוניםויועץקבוצותמנחה-שטיינרדני

החינוךמערכותשלמשתנותפרדיגמותביןמעברבעוסקבהרצאההמרכזיהרעיון

.הקהילהשעוברתומבנייםמוגרפייםד,םהתרבותיילשינוייםבהתאמההקיבוציות

,איתורהואהחדשבמודלהעיקרישעיסוקובכךהואהמערכתמנהלבעבודתהדגש

,הוריםעםשותפותלקייםמסוגלותהחשים,פרופסיונלייםחינוךעובדיוליוויגיוס

'באתי לנהל'
מעגלי שיח עמיתים של מנהלי  

קהילתי-החינוך החברתי

שהערכיםתפיסהמתוךוהעתידההווה,ההיסטוריהבראיהחינוךמערכותבניהולעסקהחינוךכנס

עם,הקיבוציםעובריםאשרהשיונייםעםהתאמהעובריםשלנוהחינוךמערכותמושתתותעליהןאשר

לעבורועתידהאחרונותהשנהבשלושיםמאודהשתנההחינוךמערכותשלההפעלהאופן-זאת

.לבואבעתידגםהתאמות

להביטישהחברתיהחינוךמערכותאתלהוביללסייעיכוליםאשרהכוחותאתלמפותבאיםאנוכאשר

-הקיבוציהשותפותמעגלאתולמפותהקופסאבתוך

.ועודועודהקיבוץמשאבי,נוערבני,ילדים,הורים,חינוכיצוות,תפקידיםבעלי

(ניטשה)"איךכלכמעטלשאתיוכליחיהשלמענו'למהאיזה'לושישמי"היאההבנהכאשר
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:מטרות המפגש והכנס מבחינת ניהול מערכות החינוך החברתי

.זיהוי הכוחות הפנימיים•

זיהוי המשמעות בתפקיד•

,זיהוי הצרכים שיביאו להצלחה•

.על בסיס התכנים שהועברו בכנס, להציב מטרה חדשה להמשך עבודת הניהול•

"  ?ציפור שלא עפה? מסמרים ונוצות? מה עכשיו? ועכשיו"-ואיך אומר השיר, אז הכנס מאחורינו

(שיטריתמיכה )

.אז לא

עכשיו הזמן להציב מטרות אשר יקדמו את מערכת החינוך בקיבוץ בהלימה לתהליכים אשר  

.ביחד מעגלי השותפות והכוחות הפנימיים שזוהו במיפוי, הקיבוץ מוביל

.עכשיו הזמן להזכיר לקיבוץ שהמשאבים של מערכת החינוך הם השקעה בעתיד

.עכשיו הזמן לפתח את צוות ההדרכה בהכשרות שייתנו מענה לצרכי במערכת

.עכשיו הזמן להתפתח גם בתחומי הניהול שתמצאו לנכון להעשיר בהם את הידע

.איפה שיש צורךולהעזר, עכשיו הזמן לאתגרי ניהול חדשים

משום  , ובכל דרך אפשרית, בכל מזג אוויר, בכל זמן, עכשיו הזמן לזכור שאנחנו נגיע לכל קיבוץ

המועצה  , ההנהגה הבאה של הקיבוץמתחנכת , ממש ברגעים אלו, שבאחת המערכות שלנו

.ם.שלהןועלינו מוטלת האחריות לתמוך בעיצוב הזהות וההתפתחות , והמדינה

אורי פלד נקש

מנהל שבילים

-במעגלי השיח אשר עסקו בחינוך החברתי שאלנו את עצמנו

? בבוקרה.קממה אני עושה כשאני (ל)•

?מה המהות של התפקיד שלנו•

כאשר ברוב  )? מה מניע אותנו לקום בבוקר ולנהל מערכת של חינוך חברתי בקיבוץ•

(.המקרים הוא גם לא הקיבוץ שלנו
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מצפן השאלות

מעגלי שיח עמיתים 

של מנהלי החינוך הגן הקיבוצי

ייראהכיצד,היוםהקיבוציהחינוךמהולהביןניסיוןתוך,הדרךמתחילתהקיבוציבחינוךעסקהחינוךכנס

-ההזדמנותאתגםאך-הצורךאתאיתםשמביאיםערכייםשינוייםלאורחינוךמערכתשלובניהולבעתיד

?עכשיולאןולשאוללעצור

הסוגיותעםבהתמודדות,התפקידתפיסתלביןהתפקידהגדרתשביןבקשרעסקהרךהגילמושב

.הדרךלאורךהעולותהשונות

מגדירהמנהלתכלבובאופןעסקנו"האוטובוס"כליסביב,השיחבמעגלי

והיחסיםהצוות,המערכתבניהולמקומהאתותופסתתפקידהאת

.  עם השותפים השונים

:'השאלותמצפן'עםהעבודהשלבי

מה?בבסיסהשעומדהחינוכיהרציונלמהו?בבסיסההעומדיםהערכיםהםמה-הסוגייההגדרת●

.מהעברלמידה,מהצלחותלמידה?איתםלהתמודדנדרשתשהקהילההעיקרייםהאתגריםהם

השוניםהשותפיםשלהציפיותמה-בסוגייההתפקידהגדרתבדיקת●

השותפיםולראיוןעצמילראיוןשאלוןבניית●

הסוגייהעםלהתמודדותהשותפיםהםמיבירור●

עצמיבירור-השאלוןעלהמנהלתשלמענה●

והחלטהלדיוןונושאיםהסכמותשלוניסוחהפעריםבחינת●

,רוחמהבקיבוץהרךהגילומנהלתהקיבוציתהתנועהשלההדרכהבמערךמדריכה,סלוםאדריאנה

למפותיוכלו,עוסקותהןבהסוגיהבכל,באמצעותועבודהכלי',השאלותמצפן'אתלמנהלותהציגה

.בסוגייהלטפלהמיטביתהדרךמהיולבחורהמערכתושלשלהןתפיסותלזהות,תפקידןאת

קישור לציור האוטובוס 22



תמידלא,לפעריםמודעיםאנותמידלא.ומתחים

העבודהכלי.אותנוהפעילמהלעצמנולסמןיודעים

הניהולבעמדות-לנומאפשרמביאשהואוהשאלות

שלנוהערכיםביןבמפגשלנוקורהמהלבחון-שלנו

לנושחשובהדבריםהםמה?המערכתשללאלה

אנחנובהחינוךומערכתקהילהבתוךשיתקיימו

ושתתקייםלקייםלנוחשובתקשורתאיזו?מנהלות

ראשיתלקייםמצליחותאנוכאשר?השותפיםבין

היוםמעונותמעבר,חינםחובהחינוךמחוק-האחרונותבשניםרביםשינוייםעברוהרךהגילמערכות

שעתידיםואלה,אלהשינוייםלאור.וחינוכייםארגונייםבתהליכיםהמדינהמעורבות,החינוךלמשרד

,אותהיובילוערכיםאלו.אצלושתתקייםרוצההואחינוךמערכתאיזויביןקיבוץשכלחשוב,לבוא

?בקיבוץהחינוךמערכתשלתפקידהמה.המערכתעלאחריותלוקחתהקהילהוכיצדהאם

בזכות.הקיבוץחבריכללועםחינוךבוועדת,הקיבוץשלההנהלהברמתלהתקייםצריךהזההשיח

הגילמנהלת.זהאתלממשכיצדיידעהחינוכיוהצוות,קיימתהיאמהלשםהמערכתתדע,כזהשיח

.רוצההקהילהאליולמקוםהמערכתאתלהוביל,הצוותיםעםיחד,אזתוכלהרך

נדעשלנוההדרכהמערכךעםיחד.עבורכןכאןאנחנו.בנולהיעזר,יקרותמנהלות,אתכןמזמינהאני

מנתעלשיתקייםכךכלשחשובהקהילתיהשיחאתאיתכןיחדלקייםובעיקר,לסייע,לתמוך

.להתקייםלהמשיךיוכלושלנוהחינוךשמערכות

סינטיה כהן

מנהלת הגן הקיבוצי

אתתופסתהמנהלתבוהאופןלבין,לעבודהכניסתנועםלנושניתנוכפי,התפקידהגדרותביןהמפגש

קונפליקטיםרבותפעמיםבתוכומגלם,החינוכיתוהמערכתהקהילהערכילביןערכיהבין,תפקידה

אתשמקדמיםתהליכיםלהובילשלנוהיכולת,הבירוראתשלנוהשותפיםעםמכןולאחרעצמנועם

שבין,יותרמקצועיבאופןלנהלמצליחותאנואז.גדלה(כמנהלתשליאלואתרקולא)המערכתערכי

.עצמנוועבורהשותפיםכלעבורהמיטביתהדרךהאמהלנומסמןגםהיתר
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ראשי וראשות אגפים  -מחוברים
בתנועה הקיבוצית מדברים חינוך

.משפחתימצבאולגילקשרבלי,אליוקשורלאשהחינוךבקהילהאחד

ראש אגף כלכלה-ון'פרגעמוס 

-האגףפעילותעלקצת

קידום,לקיבוציםוליוויכלכליסיוע–עיקרייםמישוריםבשלושהפועלבתנועהכלכלהאגף

.התנועהנכסיוניהולמשותפיםאינטרסים

לינק לסרטון הפאנל 

?החינוךאתפוגשתהכלכלהאיפהאז

שונותשפותבשתימדבריםהם,הכלכלהאנשיעםמדבריםהחינוךואנשיכשנשות,כללבדרך

.הקמחשפתמולהתורהשפת:לגמרי

.קונפליקטיםנוצריםפעמיםמעטולאביחדדבריםלקדםקשה,משותפתשפהכשאין

חיזוקעלאמוןשלנוהאגף,לקיבוץבדומה

לצמוחלקיבוציםשמאפשרתהכלכליתהתשתית

וטיפוחשלהםהזהותעלשמירהתוךולהתפתח

.המשותפיםהנכסיםשל

היוםהקיבוציםאתשפוגשיםמהאתגריםהרבה

בתחוםהפעילות,והבנייההתכנוןשלבהיבטים

גםטבעיובאופןהקיבוץזהותשלהעמוקיםבהיבטיםעליומשפיעים,והחקלאותהמיסוי,האנרגיה

,הכלכליהחוסן,הקהילהבהרכבושינוימואצתדמוגרפיתצמיחה,למשל–החינוךמערכתעל

.ועודהתכנוניתהרגולציה

בנעןהבוגרבגןגננת,לבינהנשוי,נעןמקיבוץון'פרגעמוסשמי

אגףאתמנהל.15בת,ורוני16.5בת,ליהיא,19בת,לאוריואבא

.הקיבוציתבתנועההכלכלה

אתמכיראני,מביניםשאתםכמואבל,בקיבוץגדלתילאאמנם

למעגלאשתידרךמחובר,הכיווניםמכלהקיבוציתהחינוךמערכת

הסיבותאחתהואהקיבוצישהחינוךוחושב,הגןשלהשנה

אףאיןושכנראהבקיבוץלחיותבוחריםאנשיםשבזכותןהמרכזיות
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הכלכלהאנשיעםלשיחויגיעו,כלכליתבהבנהמצויידיםיהיוהחינוךשאנשישמחהייתי

אלא,למערכת₪Xשלתוספתשנדרשתכלליתאמירהרקולא)מספרייםנתוניםעם

ההנהלהעםבמשותףאותולבנותאפילואוליאולפערהמקוראתלהציגממש

.(הכלכלית

אחריותשלתחושהמתוךהזאתלשיחהיגיעוהכלכלהשאנשירוצההייתי,מידהבאותה

החינוךשל"תקציביבור"כסגירתלאאותוולחזקעליולהשפיעורצוןהחינוךעלשווה

.בהשקעהשמדוברמההבנהאלא

יהיו,הבתיםומובילילמובילותוגם,החינוךומנהלישלמנהלותהואהמפתח,בעיניי

צריךהחינוךשלהתקציב.החינוכיתהפעילותשלכלכלילניהול,הבסיסייםבוודאי,הכלים

לתקציבועדביתכלשלוהצרכיםהיעדים,המטרותמהגדרת–למעלהמלמטהלהיבנות

.שלכםבידייםאחריותויותרעצמאותיותר–אומרזה.כולההמערכתשלהכולל

משהויהיו,אותולממשוהמחויבותהקיבוציהחינוךשלשהחזוןהואגדולהכיהאתגר

.החינוךמאנשיפחותלא,אליוומתחבריםאותומדבריםהכלכלהשאנשי

אתובראשונהבראש,בקיבוץההתבגרותמחווייתקיבלתיאנימהמביןגםאניהיום

.ואחריותיוזמה,עצמאותשלעמוקההמאודהתחושה

ראש אגף צעירים ומעורבות בחברה-עפרי רביב

,איתמר-לארבעהואבאלניצןבאושרנשוי,רביבעפרישמי

,חנתוןקיבוץחברוכיוםגשרקיבוץבן.וארבלאסף,שקד

.בחברהומעורבותצעיריםאגףראש

הייתיתמידילדבתור:בווידוילהתחילחייבשאנימרגישאני

עיקופיםעושההייתי.החברתיהחינוךשלמהפעילויותבורח

קשהאגוזהייתי,הילדיםלביתמללכתלהתחמקכדי

,לטבעמחובריםשליהילדיםכמהרואהאניהיום...לפיצוח

למשחקשישהמשמעותאת,לטיולוהאהבההיכולתאת

.אחריםעםלשחקליכולת,לדמיוןהגרוטאותבחצר
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לשילובפועליםאנחנוהקיבוציתהתנועהשלוהצעיריםהצעירותקהילת–הרשתבמסגרת

ועדותהןלכךהתשתית,צעירהמנהיגותומעודדיםבקהילהמיטביתבצורההצעירהדור

שקיימותכאלהאוועדותקמותבקיבוצים,בפריחההאחרונותשבשניםבקיבוציםהצעירים

תחוםומובילותמוביליאתומלוויםהתחוםבפיתוחעוסקיםאנו,יותררלוונטיותהופכות

תחושתאתולהעמיקוהחוצהפנימה–הצעירההמנהיגותאתלבנותכדי.בקיבוציםהצעירים

.ולתנועהלקיבוץשלהםהשייכות

-?המשותפיםהאתגריםמה

לייצרואיך,המקלהעברתהואשבהםהמרכזי:משותפיםאתגריםכמהישחינוךולאגףלנו

שהםאחרישלהםהשייכותתחושתוחיזוקשימורשלנוהצעיריםעםשיחשלהמשכיות

.ב"ימסיימים

שלתפיסהעםלעולםיוצאיםהקיבוציותהחינוךבמערכותשלנוהבוגריםאיך,לזהמעבר

במיוחדולהשפיעלהובילורצוןמסוגלותתחושתשל,שסביבםולחברהשלהםלקהילהאחריות

.והלאומיתהאזוריתברמותהקיבוץלגבולמעבר

ועדותביןהפעולהשיתופיאתלהעמיקכדיהאגפיםביןהחיבוראתשנחזקהואשליהחלום

.הקיבוציבחינוךופוליטיתחברתיתמעורבותשלהתוכןואתהחינוךלמערכתהצעירים

-האגףפעילותעלקצת

המתחבריםעיקרייםתחומיםבשניעוסקבחברהומעורבותצעיריםאגף

שלהצעירהדוראתמלוויםאנחנו.הישראליתבחברהומעורבותהצעירהדור:לשניהאחד

וביןהחברתיהחינוךביןהמקשרתהחוליהאתמהוויםהזהובמובן,18-45מגיל,הקיבוצים

.ומעורבפעילכבוגרבקיבוץמלאההשתלבות

לשירותמעודדיםאנחנוהבטחוןמחלקתבאמצעותבובים"המלששלבאתלהזכירחשוב

.ראשוןצוקבלתמיוםומשפחתוהצעיראתומלוויםמשמעותי

אוטונומיהואהיחיד,הפרט,אינדיבידואליזםשלבתקופהשחיצעירדורעםעובדיםאנחנו

=י"אמיל.עבורםנכוןמהוקובעיםערךכבעליעצמכםאתרואיםוהצעיריםהצעירות,ועצמאי

עםבתפקידים,בהייטקלעבודהםפוגשיםשהםהמודלים?ות.מכירים?מזהלייוצאמהאני

.כלכליותגמוליוקרה

התעסוקהונורמותהכוללתהמחיהעלות

מושקעיםלהיותהצעיריםאתמביאותבמשק

.במשפחה,ופנימההמשפחהבפרנסתמאוד

שלנוהרצוןעםמתנגשזהפעמיםהרבה

ואחריותמנהיגותבתפקידיצעיריםלראות

.הישראליתובחברההקיבוציםבתוך
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,פלמחיםקיבוץחברת,וקהילהחברהאגףראשת,גלסאילתשמי

.23-ו30,28בני,ויהלנויה,אמיתישלואמאלעידונשואה

ובחרתיבעידובחרתי,פעמייםבחרתיאלא,בקיבוץנולדתילא

נקלטתבתורבקיבוץשליהראשוןהתפקיד.קיבוץחברתלהיות

הפכתיארוךלאזמןתוך.חרובבגןארבעמספרמטפלתהיהצעירה

שהייתימשמעותייםתהליכים2.הרךהגילמערכתמנהלתלהיות

להמחוצהוגםבפלמחיםהחזקהאנושיההוןגיוסהםבהםמעורבת

.למערכת

אתהדוברות,המחויבות,המתאימות–הילדיםעםשיעבודנכוןמישלבתפיסהשינויחוללנו

תחושתוחיזוקהמערכתמיתוגהואהשניהתהליך.ערכישזהוחושבותהחינוכיתהשפה

למערכתמחוברתלהיותהמשכתי.כולההקהילהשלובעינייםהצוותנשותבקרבהמשמעות

לנהלכשעברתיכ"ואח.אזנשתלההקיבוציתהקהילהשלמהעוגניםאחדשזהוהתובנההזאת

רקשייךלאושהואלחינוךהקהילהשלמשותפתאחריותשישההבנה–אותיהובילזהקהילות

.החינוךולמנהלתלהורים

-האגףפעילותעלקצת

תפיסה–במיטבהקיבוציתקהילהתפיסתלפיבקיבוציםהזהותמרכיביבחיזוקעוסקחברהאגף

להנחיל–ודרךבית)התפיסהשלהליבהממרכיביאחדבכלונוכחנמצאהחינוך.זהותשלחזונית

,הדדיתערבות,מקומיתמנהיגות,ומלוכדתדוריתרבקהילה.השייכותאתולייצרהערכיםאת

.(חייםאיכות

בריאות,תרבות–הםשלנוהתוכןתחומי

ניהול,וקליטהצמיחה,מיטביתזקנה,ורווחה

בכל.מגדרישוויוןוקידוםהאנושיההון

עםנפרדובלתיהכרחיחיבורלנוישהתחומים

,בחיזוקעוסקיםאנחנוביחדכי,החינוך

הזהותשלובהתאמהבעדכוןוגםבהנכחה

.המקומית

ראשת אגף חברה וקהילה-אילת גלס
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?וחינוךקהילהמחבריםאיךאז

גםאלא,התפקידיםוממלאיממלאות,איתכםרקלאלהתקייםחייבהזהותישהשיחמאמינהאני

,שלנווהעתידההווהבעיצוב,בדיאלוגשותףלהיותחייבהוא–שלנוהנוערועםהקהילהעם

.וקיבוצניקיתקיבוצניקלהיותשלהמשמעותאתוביומיוםבפועלמממשיםאיךלראות

.חרובמגןבארבעאותםלהוציאסבתאבתורשאגיע,במערכתנכדיםלישיהיוהואשליהחלום

הקרקעוערכיהשיוךחסמיעללהתגברדורשזה.שליבמשפחהגםדוריותורבהמשכיותלראות

.שלנולבניםקליטהואפשרויותהשגהברדיורכמופתרונותמייצריםאיךולראותהגבוהים

,הקליטהסביבשותפותבמעגלילפעולמאיתנודורשזה:ביחד,תמידכמו?זהאתעושיםאיך

להשתנות,לגדוללנושתאפשרטווחוארוכתיצירתיתחשיבהלייצר,והבנייההדיור,התכנון

.קיבוץולהישאר

עדי,ניצן,לרועיואבלסיגלנשוי,רביביםקיבוץחבר,רםצחישמי

אתהיוםפהומייצגבתנועההמערביהנגבאזורשלאזוררכז,ונטע

.האזורורכזירכזותמחלקת

.הצופיםתנועתשלל"נחגרעיןבמסגרתהקיבוציתלתנועההצטרפתי

הצופיםתנועתמטרותשלהעדכוןבתהליךהשתתפתיהצופיםכחניך

עםשלהרוחלערכיהנוערחינוך":היאבהןהראשונהשהפסקה

"לאומיתלאחדותחתירהתוךישראלמדינתועקרונותישראל

.חונכתיכך

ראשאזשהיהרביןיצחקעםפגישהקיימנוהנגברמתהאזוריתהמועצהבמליאתחברכשהייתי

כלשלפעולהלאפשרכדיתשתיותולתחזקליצורהואהמדינהשלשתפקידהאזאמררבין.ממשלה

.שהואתחוםבכלבמדינההגופים

.החינוךאתהלאומיהעדיפויותסדרבראששםרבין

שלהואהחינוך.בקיבוץראשונהממדרגהתשתיתהואהחינוךולתפיסתיגישתואתאימצתיאני

.החינוךוהעובדיםהילדים,ההוריםשלרקלאהוא,כולההקהילה

עצמיאתוהפכתינכוןלאשזהחשבתי,החינוךמהנהלתחלקהייתילארביביםכמזכירבתפקידי

הכפלנו.תקופהבאותההחינוךפעילותעלשהשפעתימאמיןואניההנהלהבישיבותקבועלמוזמן

מקייםשהקיבוץחשוביםהכיהדבריםאחדזההילדיםשלשהחינוךראייהמתוךהחינוךתקציבאת

.כוללתשלמהקהילתיתמתפיסהחלקוהוא

רכז הרכזים האזוריים ורכז אזור הנגב המערבי-צחי רם
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:הםהקיבוציהחינוךשלביותרהגדוליםהאתגריםשני,היוםשליהמבטמנקודת

.פנאיושעותתקציבשלשיחופחות,ערכילשיחהקהילתיהשיחאתלהפוך–הראשון

.האנושיההוןאתגר-השני

אתולחברהאזוריתוהמועצההקיבוץאצלהצורךקייםהיכןלזהותהיא,כרכזים,שלנוהעבודה

.ומועצהקיבוץלכלההדרכהומערךהחינוךאגףבין–הצינור

-המחלקהפעילותעל

.קיבוציםעשרותמלווהמהןואחדאחתשכלופעיליםפעילות8מונההאזורורכזירכזותמחלקת

המועצותעםפעולהבשיתוףהקיבוציםועובדלביןהתנועהמטהביןמקשרצירמהווההרכז

.האזוריהקניותוארגוןהאזוריות

:הםהרכזיםשלהמרכזייםהעיסוקתחומי

ליווי,לשטחהמטהביןמידעהעברת

בהנהלותהשתתפות,ומנהלותמנהלים

פורומיםוהנחייתהשתתפות,ממוניםוועדים

.אזוריים

יוצריםשהמפעליםמאמיןאניכי–חינוךאגףשלהמפעליםבכלמשתתףאני,האישיתברמה

.אזורכרכזשלימהתפקידנפרדבלתיחלקהיאבהםההשתתפותולכןלקיבוציםמשמעותיערך
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מערכים ועזרים 

של מעגלי  
שיח העמיתים
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,ות חינוך.מנהלי: קהל יעד

כשעה וחצי:משך הפעילות

,קלפים:עזרים

,דפים/כרטיסיות ריקות

.טושים ועטים

המערך מנוסח בלשון נקבה  

אך מיועד לכל , מטעמי נוחות

המגדרים

:מטרות

במקצועשלהןהבחירהאתויעבדויזכרוהקבוצהחברות•

.המערכתניהול

יעצימוובכךלמקצועעמיתותוישמעויפגשוהקבוצהחברות•

.השותפותתחושתאת

ואתהקיבוציהחינוךערכיאתיעבדו/יפגשוהקבוצהחברות•

בעלתחינוכיתכאידיאולוגיההקיבוציהחינוךשלהיחודיות

.ומובחנתמובדלתופדגוגיהפרקטיקה

למעשההערכיםביןבחיבוריתאמנוהקבוצהחברות•

:מהלך הפעילות

'דק20-הכרות 

.  על שולחן או על הרצפה מפוזרים קלפים עם ציורים ותמונות ללא מילים-במרכז . יושבים במעגל

מה מדליק אותי היום , למה בחרתי בתפקיד-המנחה מזמינה את המשתתפות לבחור קלף שמתאר או מייצג 

.או מה הדליק אותי אז כשהחלטתי לקחת את התפקיד, בתפקיד

.כמה שנים בתפקיד ולשתף בקלף ומה מתאר מייצג , מאיפה, תפקיד, להגיד בסבב שם 

'דק20-שנים 5החינוך הקיבוצי היום ובעוד 

ועכשיו נוסיף את החינוך הקיבוצי בהווה  , המנחה אומרת שבהרצאה שמענו סקירה על החינוך הקיבוצי בעבר

.כך שנוכל לראות רצף של השתנות והתפתחות. ובעתיד

.קבוצות3-נחלק ל 

2-3ו , מאפיינים של החינוך הקיבוצי היום/ערכים/עקרונות2-3כל קבוצה מסכימה על 

שנים  5מאפיינים של החינוך הקיבוצי הרצוי בעוד /ערכים/עקרונות

.A4כל עקרון כותבים עם טוש על דף 

'דק20-במליאה 

ובצד , בצד אחד העקרונות של היום-את הדפים עם העקרונות , כל קבוצה מניחה על הרצפה או על השולחן

, על מה הסכימו ועל מה לא)נציגה מכל קבוצה מספרת מה היה בקבוצה . שנים-5השני העקרונות של בעוד 

ומסבירה על העקרונות שנבחרו, (וכואיפה היה קשה ואיפה קל 

:  מתוך העקרונות שעלו מהקבוצות המנחה פותחת לדיון./ . דיון פתוח בסוגיה שעולה מתוך דברי הנציגות

ולמצוא -אפשר לבחור אפילו עקרון אחד)מה הוא הצעד הראשון שעלינו לעשות כדי להגיע למימוש העקרון 
"(צעד ראשון"לו 

' דק10-סגירה 

זהו כלי חשוב ומקדם ויש לנו כאן עכשיו . המנחה אומרת שאחד הכלים הניהוליים הוא שאילת שאלות

.הזדמנות להתאמן עליו

חשוב לבקש לחשוב על שאלות . מזמינה את המשתתפות לשתף עם איזה שאלה אני יוצאת מהמעגל
.לי להתחיל במסע למימוש העקרונות שבחרתישייסייעושאלות , מקדמות

מערך

מעגל פתיחה
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,ות חינוך.מנהלי: קהל יעד

כשעה וחצי:משך הפעילות

:עזרים
סרט צבעוני ליצירת סרגל על  

.הרצפה

דף עם הגדרת התפקיד של 

.וועדת חינוך

כרטיסים ועליהם רשומים כלים 

להתמודדות עם אתגרי העבודה 

.חינוךהמשותפת עם וועדת 

המערך מנוסח בלשון נקבה  

אך מיועד לכל , מטעמי נוחות

המגדרים

עמיתים מעגל שיח

עבודה עם הנהלת חינוך

/  יש מתח מובנה-קול פרטי מול קול ציבורי -הנהלה החינוך הציבורית 

קונפליקטים מובנים

:מהלך הפעילות

ומבקשים מהמשתתפים, )באמצעות סרט דביק על הרצפה) 10-ל 1מייצרים סרגל של בין –פתיח . 1

):בכל פעם משפט אחר)לעמוד או לשים חפץ בה תאם למיקום שלהם ביחס למשפטים הבאים 

אני יודע מה התפקיד וההגדרה של ועדת חינוך● 

ועדת חינוך אצלי בקיבוץ עובדת בצורה מיטבית ותקינה● 

אנו מקיימים ישיבות הנהלה פעילה באופן סדיר ותדיר● 

חינוך הוא קשר טוב' יורהקשר שלי עם ● 

חינוךבועדתהקהילה של הקיבוץ שותפה ת.מנהל● 

הרוחות סוערות לעיתים/ במפגשי הנהלת החינוך עולים נושאים לדיון● 

חברי הועדה הם חותמת גומי להחלטות המנהלת החינוכית● 

לא חייבת להיות התייחסות  -המנחה יפתח שיח קצרצר אחרי כל משפט בהתאם למיקום כל חברי הקבוצה 

.של כולם

ועדת חינוך בגלל/ פתיח שלנו על קיומו של מתח מובנה בעבודה עם הנהלת חינוך –רגע של אמת .2

.הכובעים המרובים שנמצאים על רבים מהחברים בה

.עוברים על הדברים ומבקשים תגובות הערות או הארות' הנהלת חינוך ציבורית'-חלוקה מסמך העוגן.3

:מטרות

בין הקול )המנהלים יקבלו כלים לזיהוי ולהבנת המתח המובנה .1

.וניהולו באופן מיטבי, (הפרטי לקול הציבורי של חברי הוועדה

המנהלים יקבלו כלים להובלת שיח של שותפים ועבודה מערכתית  . 2

.מיטבית בסביבה מרובת קולות ואינטרסים מגוונים
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:  מנגנונים שעובדים–כלים .4

.  הפוכים כך שהכיתוב מוסתר(נפזר על הרצפה כרטיסיות עם כלים אופציונליים 

,  אתגר/ דילמה/ מנסה למצוא דוגמה לסיטואציה, מקריא את הכתוב, בכל פעם משתף אחר מרים כרטיס

.עליו הכלי הזה יכול לתת מענה

:הכלים

חידוד הגדרת סמכויות ותפקידים-מחויבות למבנה הארגוני ● 

ר הנהלה ציבורית לחינוך"עבודה אישית פרטנית עם מנהל הקהילה ויו● 

?כמה הוא מנהיג? מה מידת העניין והמעורבות של מנהל הקהילה● 

מסנן פניות  . לטיפול בסוגיות ניהוליות ומקצועיות-הפיכת הנהלה פעילה לגוף פעיל ומשמעותי ● 

.סמכות לסוגיות פרטניות וחריגות, פורום ניהולי לקידום נושאים מקצועיים ניהוליים, להנהלה הרחבה

מניעה מראש של חיכוכים? איך? למי פונים-נוהל טיפול בפניות ● 

להביא להנהלה הציבורית נושאים וסוגיות  -חיזוק המשמעותיות וההשפעה של חברי הנהלת החינוך ● 

. מקצועיות וניהוליות להחלטה

של רציונל  , שיתוף של התמודדויות.. מה שלא משתפים לא יודעים, כל הזמן-שיתוףשיתוףשיתוף ● 

.שיתוף על פי כללי האתיקה. שמנחה החלטות או סוגיות

את מי אני יכול לרתום  ? מי השותפים שלי, יותר מפעם בשנה, קולות וצרכים,זיהוי עמדות -מיפוי ● 

.מה הצרכים, מהם הקולות השונים, איזה כובע חובש כל שותף? באיזה נושא

תיאום ציפיות ותיאום  , היכרות, מפגשים אישיים אחד על אחד עם חברי הועדה ליצירת ערוץ אישי● 

.המפגשים

תקשורת מקרבת  -מומלץ ללמוד את הכלי ●

,  מפגשי למידה ועניין-יצירת קבוצת עניין ולא רק קבוצות משימה -יצירת אקלים מיטבי בישיבות● 

.אקלים נעים וקירבה, לייצר אוירה טובה-מפגשי חוויה 

סיור של הנהלת החינוך בבתים ומפגש ישיר עם הצוותים● 

ר הנהלת החינוך"ת הקהילה ועם יו/שיתוף ושותפות אישיים עם מנהל, בניית יחסי אמון● 

.לערעורים ולפרסומם, קביעת מנגנון מוסכם מראש ליישוב קונפליקטים ומחלוקות● 

.גיבוש כללי אתיקה ברורים ומחייבים● 

.היועץ של המערכת/ ר והוועדה על ידי המדריכה"ליווי היו● 

נבקש מהמשתתפים להציע כלים נוספים שהם מכירים.5

כותרות משותפות או לעשות שוב סרגל אנושי / ניתן לחלק את הכלים לנושאים-אם רוצים ואם יש זמן.6

...איפה כל אחד נמצא

:לסיכום

והצגנו כלים או דרכים שיכולים לסייע להתמודד איתם ניתן להדפיס  , זיהינו את האתגרים. י המנחה"ע.1

.את ריכוז הכלים שהוצגו בחלק האחרון

.משהו חדש או מעניין שאני לוקח: סבב.2

עבודה עם הנהלת חינוך-המשך
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,ות חינוך.מנהלי: קהל יעד

:עזרים
סרט צבעוני ליצירת סרגל על  

.הרצפה

דף עם הגדרת התפקיד של 

.וועדת חינוך

כרטיסים ועליהם רשומים כלים 

להתמודדות עם אתגרי העבודה 

.חינוךהמשותפת עם וועדת 

המערך מנוסח בלשון נקבה  

אך מיועד לכל , מטעמי נוחות

המגדרים

עמיתים מעגל שיח

חינוךת.למנהלמיפוי קהילתי ככלי עבודה 

תפקידו של מיפוי קהילתי הוא הכרות טובה יותר של מנהל מערכת  

במטרה לחזק הן את הקהילה והן את מערכת  , החינוך עם הקהילה

במיפוי טוב נזהה כוחות  . החינוך

:מהלך הפעילות

(:דקות10)פתיחה והכרות

היכן מנהל ומאפיין ייחודי בעיניו של הקהילה בה הוא מנהל את  , כל משתתף מספר מה שמו–סבב פתיחה 

.מערכת חינוך

(דקות10)עבודה בזוגות

:כל אחד ישתף את בן זוגו בנושא. חלוקה לזוגות לפי הישיבה במעגל

(דקות יש לעדכן את המשתתפים בזמנים ולשים לב ששני בני הזוג מקבלים זמן לשיתוף5אחרי )

?איך הכרת את הקהילה אותה אתה מנהל כרגע

(:עברו על השאלות ובחרו שאלה או שתיים דרכן תספרו לבן זוגכם)שאלות מנחות 

?האם אני מנהל חינוך בקהילה בה אני גר•

?מובנה להכרות עם הקהילה/האם הקדשתי זמן מתוכנן•

?מי היו האנשים המשמעותיים ביותר להכרות•

?האם היה אירוע שגרם לי להבין טוב יותר את הקהילה בה אני עובד•

?מי היו השותפים שלי להכרות הקהילה•

?האם היו אמצעים נוספים באמצעותם הכרתי את הקהילה•

:מטרות

הבנת החיבור שבין מערכת החינוך והקהילה▪

שימוש מנהל החינוך במיפוי קהילתי ככלי לזיהוי מטרות ולבניית  ▪ 

.תוכניות

דקות70-כ:משך הפעילות
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חינוךת.למנהלמיפוי קהילתי ככלי עבודה -המשך

(דקות10)והמשגהמונחהדיון

.המפגשבהמשךהמיפויכלילבנייתזמןשישארכדיזוביחידהלזמןלבלשיםיש•

המידעעםבכרטיסיותלהיעזרניתן•

:(ב"המצהמידעבאמצעותהנושאאתולסכםהמשתתפיםלתשובותהשאלהאתלפתוח)

?קהילתימיפוימהו

להגדירישאותןמטרותלהשיגהבאאקטיבי-פרוצעדהינומיפוי

ציפיותיצירתשלתהליךבוניםמידעואיסוףשאלותשאילת.מראש

הגורםשביןהיחסיםמערכתועלהאמוןהתבססותעלומשפיעים

.הקהילהחלקילביןהמקצועי

?קהילתימיפוילמה

”כוחהואידע”

קהילהבינוישלתהליךלמימושומשמעותיחשובכליהואהמיפוי

.חינוךמערכתעםהקשרופיתוח

?במיפוילדברנרצהמיעם?ממפהמי

בעזרת,הקהילתיהמיפויתהליךשלהיוזםהואהחינוךמנהל

בעלי,קהילהמנהל,קהילההנהלת,חינוךהנהלתכמושותפים

.מהישובנוספיםונציגיםנוספיםתפקידים

כך,המיפויבתהליךישתתפואנשיםשליותררחבשמגווןככל

.יותרומקיפהאמיתיתתהיהשתתקבלהתמונה

?ממפיםמתי

.העתאותהשללצרכיםבהתאם,החינוךמנהלשלבעבודתוומתמשךספירליהינוהמיפויתהליך

עלמבוססלהיותחייב,זמןכמהולאורךאיך,מתי,אותועורךמי-במיפויהקשורממדכל,זאתלאור

איסוףרקאינההמיפוימטרתכי,לבלשיםמאודחשוב.עליההשפעתותהיהומהלקהילהנכוןמה

.הקהילהעלהשפעהבעלתפעולהבעיקראלא,המקצועיהגורםעבורמידע

,שבווהחולשותהכוחותאת,במקוםהגלוםהפוטנציאלאתלזהותניתןהקהילתיהמיפויבאמצעות

הפוטנציאלייםהמשאביםואתלעבודההנדרשותהסוגיותאת,התייחסותהמחייבותהקבוצותאת

.וליישומןהחלטותלקבלתבסיסלהיותצריךהמיפויבתהליךהנאסףהמידע.הקיימים
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חינוךת.למנהלמיפוי קהילתי ככלי עבודה -המשך

(דקות10)בניית כלי מיפוי

את שאלת השאלות –נבנה כעת יחד את הכלי עצמו , למה נועד ומתי, אחרי שהבנו מהו כלי המיפוי

.שירכזו את המידע הדרוש למנהל לביסוס הקשר עם הקהילה

:נתחלק לשלוש קבוצות

(קהילה/ הורים / צוות )הון אנושי •

הון ארגוני•

הון פיזי•

כל קבוצה תקבל הגדרה של סוג ההון עליו היא עובדת ותנסח את השאלות אותן צריך לשאול מנהל 

.החינוך ביחס לאותו הנושא

הון אנושי

אדםשלעבודתוכוחכיהמניחה,העבודהבשוקהעוסקתכלכליתתורההיאהאנושיההוןתורת

לשינוייםבהתאם,לעובדמעובדשונהובאופןזמןלאורךערכואתלשנותשעשוירכושהוא

"ויקיפדיה".העובדשלבאיכותוהמתרחשים

לייצראועבודהלבצעשמאפשרותאישיותותכונות,ידע,מיומנותשלמאגרהינואנושיהון

.וניסיוןהשכלהידיעלאדםאועובדידיעלשנרכשותתכונותהןאלו.תועלת

תכונות,קשרים,מיומנויות,הידעלמכלולמתכווניםאנו,בקהילהאנושיהוןאומריםאנוכאשר

החינוךמערכתלטובתאותםלרתוםוניתן,בקהילהלפרטיםשישויכולותכישרון,אישיות

.בקהילההאנושיההוןאתלמפותשיעזרושאלות4נסחו

הון פיזי

בהליךהמשמשיםומכונותמבנים,לציודבעיקרהמושגהתייחס,הקלאסיתהכלכלהבתורת

מטרותבקידוםחשובחלקוהינולרובכלכליככלינחשבהוא.יצרניםבידימוצריםשלייצור

.הארגון

טבעייםושאינםהטבעיים,(מוחשיים)הפיזייםהמשאביםלכללמתייחסהמושגקהילתיבמיפוי

'וכדציוד,רכבכלי,מתקנים,מבנים:למשל.הקהילהשל

.בקהילההפיזיההוןאתלמפותשיעזרושאלות4נסחו
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חינוךת.למנהלמיפוי קהילתי ככלי עבודה -המשך

קהילתי-הון ארגוני

שיתוףמכוחמסוימתחברתיתברשתהחבריםלרשותהעומדיםחומרייםהבלתיהמשאבים

הבאים,הקהילהחברישביןהקשריםאתכוללחברתיהון.ביניהםהמידעוערוציהאמון,הפעולה

.בהםהשימושומידת,הקשריםאיכות,הקשריםבכמותביטוילידי

בהתבסס,המשותפותמטרותאתלקדםמנתעליחדפועליםבקהילהפרטיםועודמקצועאנשי

.הקהילהחבריבין,אמוןשלורמה,משותפיםערכים,חברתיותרשתותעל

.בקהילההארגוניההוןאתלמפותשיעזרושאלות4נסחו

(דקות10)חזרה למליאה 

.המנחה יוסיף שאלות מתוך הקובץ אותו הכנו. כל קבוצה מציגה את השאלות אותן כתבה

(.קיימות בקובץ)בנוסף המנחה ישתף את המשתתפים בשאלות מיפוי קהילתי בנושאים נוספים 

.השאלות של המשתתפים ושל המנחים יאספו לקובץ אותו נשלח למשתתפי הכנס
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,ות חינוך.מנהלי: קהל יעד

דקות70-כ:משך הפעילות

:עזרים
בריסטולים  2

לורדים עבים•

(בחקר המוקיר)דף למראיין •

(בחקר המוקיר)דפים למתעד •

סימניות של השיר שותפים •

וכלי כתיבה

המערך מנוסח בלשון נקבה  

אך מיועד לכל , מטעמי נוחות

המגדרים

עמיתים מעגל שיח

עבודה במעגל שותפים

ת מערכת חינוך קיבוצית  -מנהלובודאי, העולם שלנו עובד עם שותפויות

ומהם  , ת החינוך-במערך הבא נבחן מיהם השותפים של מנהל

העקרונות המסייעים בקיום שותפות טובה ומקדמת

:מהלך הפעילות

('דק20: )בואו נבדוק: פתיחה והכרות

מוציאים טלפונים•

בודקים מי היו שלוש שיחות העבודה האחרונות שניהלו•

ה.כשותףה.מגדירומי מהם אני -מי היו שלוש השיחות , מאיפה, סבב שמות•

: לדוגמא-) … רושם על גיליון את השותפים תוך כך שהוא מכנס לקבוצות של שותפים–המנחה •

: או דוגמא נוספת לחלוקה' קולגות וכו, הורים, דמויות חיצוניות, ספקים חיצוניים, מנהלים בקיבוץ

(שותפים מכורח נסיבות, שותפים שבחרנו לנו

בקבוצות-('דק20: )חקר מוקיר 

-המספר מספר סיפור הצלחה של שותפויות . מראיין ומתעד, מספר, מתחלקים לשלשות-פרוטוקול  •

.והמתעד משתמשים בדף ההנחיות שלהם, המראיין. שותפות מוצלחת

ה.שלולספר את הסיפור , ה.עצמוהיא /להיות הואה.תפקידו:  ת-מספר

והוקרת המספר על האומץ  , סקרנות לסיפור, לראיין את המספר תוך הקשבה אמיתית: ת-מראיין•

.להיות בתוך חווית שיבוש ושונות

על הדף המשותף  , בשפת המספר, דימויים עיקריים שעולים בסיפור/משפטים/לרשום מילים: ת-מתעד•

כשנתכנס נדבר על העקרונות שעלו בכל סיפור. העומד לרשותכם

(.שעלו מהסיפורשותופויותלריכוז העקרונות שמקדמים ' דק10-ו, לסיפור' דק10)•

.עד לתוצר של עקרונות מקדמים שותפויות•

:מטרות

ולדייק לעצמם , מה זה שותפיםלעצמןםהחינוך יוכלו להגדיר ות-מנהלי• 

ומי עוד יכולים להיות שותפים שלהם, שלהןםמי הם השותפים המיידיים 

יכירו גורמים מעכבים וגורמים מקדמים את העבודה ות-המנהלים• 

אישיים ואובייקטיבים, בשותפות

38



עבודה במעגל שותפים-המשך

המנחה אוסף את -כל קבוצה משתפת בעקרונות שעלו אצלם -( 'דק20)הצגת העקרונות במליאה 

.ומציין את אלה שחוזרים יותר מפעם אחת, כל העקרונות

(:'דק5)' שותפים'השיר 

את העקרונות הרלוונטיים עבורו -וכל אחד רושם לעצמו -מקבלים סימניה עם מילות השיר בצד אחד 

.מבין העקרונות שהוצגו

(:חקר מוקיר)הנחיות למראיין 

מסופק וחיוני  , אירוע שבו הצלחת לקיים שותפות טובה ומקדמת וחשת גאה/י לי סיפור על זמן-ספר

.דרך התמודדות שאפשרה למשהו חדש ושונה להתרחש. בהיותך חלק ממנה

?מה היה האירוע ומי היו שם איתך●

?מה הפך אותו למשמעותי עבורך ועבור המשתתפות●

?הרגשתם, נכחתם, כיצד פעלתם●

?מה אפשר את האירוע●

?מה רצף הפעולות שאת עשית שסייעו להצלחת האירוע●

את אופן הפעולה  -אם תתבקשי לתאר את הקוד המיוחד –בהתבוננות על הסיפור כעת ●

?י אותה-כיצד תתאר-שאפשרה את ההתמודדות עם האתגר 

:דף למתעד

שיכולים לעזור לזקק , בשפת המספר, דימויים עיקריים שעולים בסיפור/משפטים/מילים, נא לרשום

:עקרונות שסייעו למספר בהצלחת השותפות אותה תיאר

:נספחים
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,ות חינוך.מנהלי: קהל יעד

דקות70-כ:משך הפעילות

:עזרים
דף בנק רגשות אישי לכל  

ת  /משתתף

בריסטול גדול

חצאי בריסטול3

טושים עבים

עטים

נדבקים בצבע אחדממודפי 

המערך מנוסח בלשון זכר 

אך מיועד לכל , מטעמי נוחות

המגדרים

עמיתים מעגל שיח

..ההורה הזה הוא אני
קשר עם הורים

:מהלך הפעילות

.ת/כדקה לכל משתתף', דק15-פתיחה והכרות . 1

מה הבטחתי לעצמי שאני לא אעשה כמו ההורים  , מאיזה קיבוץ, שם

? ת את עצמי עושה/שלי ואני מוצא

וההשפעה שלה ( להבין מהו המושג)לזקק מהדברים את המשמעות של העברה בן דורית -ברמת ההנחיה 

'ד2-3על ההורות 

:מטרות

המנהלים ישפרו את יכולת העבודה שלהם עם סגנונות הורות  •

.הורות שונה של דורות שונים, מגוונת ומשתנה

המנהלים יקבלו כלים שיתמכו בהכשרת הצוותים בעבודתם עם •

.הורים

'ד15-20-התייחסות לרב גוניות של ההורות . 2

באופן , חוץ מהעברה בן דורית מאילו עוד מרכיבים מורכבת ההורות ואילו כוחות משפיעים עליה: שאלה לדיון

. לכתוב על בריסטול את הדברים שנאמרים? כללי ובקיבוץ בפרט

מה הם מרכיבי ההורות ומה הם הגורמים שמשפיעים על  : חשוב להדגיש את ההבדל בין-ברמת ההנחיה 

.ההורות

'  ד10?מה זה מעורר בנו. 3

(.להיעזר ברשימת רגשות)? איזה רגש מתעורר? מה זה מעורר בכם, כשפוגשים את התמונה הזו

.במילה ולהדביק על בריסטולממולכתוב על דף 

לשאול ולשער מה , להדגיש את סיפור האמפתיה והחמלה, לכוון למנעד רגשות רחב ומגוון-ברמת ההנחיה 

?להגיד איך הרגשתי ולשאול איך הם מרגישים, ההורה מרגיש

?  מי עוד בסיטואציה הזו עשוי להרגיש כך

'ד10–... הלכה למעשה. 4

אוספים רעיונות  ? עבודה עם הורים כאשר אלו הרגשות שעולים בנו ובהם/ מפגש/ איך אנחנו מתכוננים לשיח

.שעולים במעגל

ירידת ערך של  ", "הזדהות השלכתית"להבין ולהחזיק בראש את המושג , חשוב לדעת-ברמת ההנחיה 

"הזהות ההורית 

.של המנחה של מה עשינו ומה אפשר לקחת הלאה לעבודה שלהםסיכום . 5

מיומנות שאילת שאילות
40



,ות חינוך.מנהלי: קהל יעד

דקות70-כ:משך הפעילות

:עזרים
דף בנק רגשות אישי לכל  

ת  /משתתף

בריסטול גדול

חצאי בריסטול3

טושים עבים

עטים

נדבקים בצבע אחדממודפי 

המערך מנוסח בלשון זכר 

אך מיועד לכל , מטעמי נוחות

המגדרים

עמיתים מעגל שיח

החינוך כחלק מתהליכים קהילתיים

:מהלך הפעילות

דק8כ –פתיחה והכרות . 1

.כל משתתף יחפש בתיק שלו משהו שמעיד על המקום שממנו הוא בא ומציג את שמו

:מטרות

החינוך הוא משאב קהילתי  . הבנה שחינוך וקהילה כרוכים זה בזה1.

.והקהילה היא משאב של החינוך-

מתי מרגישים שותפים לחיי . חידוד של המושגים קהילה וקהילתיות2.

?הקהילה

עידוד המשתתפים לפעול מתוך הבנה שהם שותפים ושותפות  3.

של הקהילה בקידום תחושת הקהילתיות  בהבנייהמשמעותיים 

. בקהילות בהן הם עובדים

:  משחק. 2

כי קהילה ומערכת חינוך שניהם יצורים חיים  )המשתתפות והמשתתפים צועדים על גבי לוח משחק ספיראלי 

(.דקות30-40. )מטרת המשתתפים להתקדם למרכז הספירלה(. ומשתנים כל העת

:כל סימן מפנה לקבוצת קלפים, על גבי הלוח ארבעה סימנים

בהתאם  -פוגעות בתחושת הקהילתיות/ לא מזיזות / קלפי סיטואציות בתוך מערכות החינוך שמקדמות . 1

השתתפות קבוצות גיל שונות באירועים  , סבתות מכינות אזני המן עם ילדי הגיל הרך בפורים. )יזוזו

(.עומד מוכן עבורםהכלהזמנה של הורים וילדים לאירוע שבו , קהילתיים

בדיון מזמינים להתייחס . שינויים בקהילה כאיום או הזדמנות עבור המערכת-קלפים שמעוררים דיון . 2

אין צעירים  , הורה לא משלם מעבר לשכ״ל משרד החינוך)ברמת שותפים להתמודדות עם אותם אתגרים 

(.אנשי צוות מתוך הקהילה, תהליכי הפרטה, בישוב

מקרה של יצירת משמעות עבור , מקרה ששילב משפחה; שאלות ספציפיות-קלפי מעודדי סיפורי הצלחה . 3

.שימור מסורות בתוך מערכות החינוך שמחזקות את זהות הקהילה/ יצירת, מישהו או מישהי

מעגל ; משחקים שמחברים-בשביל הכיף וכמטאפורה לתחושה הנעימה בקבוצת שייכות-קלפי משחק . 4

משחק הכיסאות בשיטה היפנית שכולם אחראיים למצוא פתרון כך שלכולם יהיה איך , נעים' של מסז

… לשבת

אל הקהילה ואל המערכת  איתודילמה שהוא לוקח /מחשבה/סבב שבו כל משתתף בוחר סוגיה: עיבוד

(דקות15.  )שבתוכם הוא פועל
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בקהילות,והתשובות,העולםברחביקבוצותשאלנוהזוהשאלהאת?משמעותיתקהילתחווייתמהי

,ובחבריםבסביבהבמנגנוניםאמון,מוגנות,שייכותתחושתעלסיפרוהמשתתפים.דומותתמיד,שונות

למשהולהשתייךשלהחוויהועל,הדדיתעזרהעל,המימדיםבכלשלהםהאישיהבטחוןעלדיברוהם

.עצמךממךגדולערךבעל

לקהילההופכתהקבוצהשבהוהמידהההשתייכותחוויית,מחד;פניםשתיהקהילתיתשלחוויהנראה

שלהמוקדמותובחוויותובהנחותהאישיתבפרשנותקשורההיא,סובייקטיביתחוויההינההזולתעבור

.מאיתנוואחדאחתכל

רב–ושובשובמוכחת,השניםכלבמהלךמקוםבכלהקהילתיתבעשייהאותנוהמלווההאמונה,מאידך

האוניברסלייםהממדים.קהילההיאקהילההיאוקהילהאדםהואאדםהואאדם:השונהעלהמשותף

ביטויהאתמקבלת,לאחריםשלנוומהתרומהשלנומהייחודיותערךותחושתמשמעותקבלתשל

.הקהילתיתבמסגרתביותרהעוצמתיים

?מה בכלל אנו בונים-מהו תהליך בינוי קהילה ? ש"המאממהי תפיסת 

(קהילתיאוקבוצתיחברתי,ארגוני)תהליךהואקהילהשבינוילומרניתן.ש"המאמתפיסתמהי,כךאם

זהו.בסביבתינוהמרכזייםהאתגריםעבוריחדוגםזובעבורזהלפעול,לחבורהיכולתאתהמבטא

מרחביבשלושהכקבוצהחיינואורחותאתהמעצביםומסורותתפקידים,מסגרות,מבניםהמבססתהליך

:חיים

קהילתית-הקבוצתיתזהותינו:תורה

בתוכנוהנמצאותקבוצותותתיחידיםביןוהאימוןההדדיתהערבותמערך:עבודה

סביבתנוושלשלנוהמרכזייםהאתגריםעםולהתמודדלקדםוהיכולתשלנוההתארגנות:חסדיםגמילות

,לקהילהאותנושהופכתהיאהללוהחייםמרחביבשלושתוהמסורותהתפקידים,המבניםיצירת,לפיכך

רמתאתמעלהובזאת,זמןלאורךהנמשכת,חסונהחברתיתמערכתליצורשלנוהמחויבותאתומבססת

.בתוכנוהקהילתיות

חבריכללשליכולתם,כקהילהשלנוליכולתמתייחסתהקהילתיותרמת?קהילתיותמהי,כךאם

באופןהדדיתוערבותאמוןשליחסיםלכונן,למעשה.הקבוצהולמעןזולמעןזהיחדלפעול,הקבוצה

.קבוצתיתגאווהולחושוהשפעהמשמעות,ערךבעלילהרגישהקבוצהלחברישגורם

?לנוכדאיזהלמה

.הקהילתיותרמתאתמחזקתשותפותויותרמעורבותיותר,נתינהשיותרכך:טובלעשותזהטובלהרגיש

לאורךחבריהאתשמקדמתכזו,מתפקדתבריאהקהילהויוצרתמקומיחוסןמבטיחהגבוההקהילתיות

:מדדיםסוגיבשניתתבטאזומעיןקהילה.שנים

:סובייקטיביים-אישיים,תחושתייםמדדים

ומשפיעערךבעלימרגישיםמאתנוואחתאחדכלבההמידה-משמעותיות•

בהיכרותתלותללאוזאתהקבוצתיבמרחבלאחריםולסייעלתמוךיחידיםשלהנכונות-והדדיותאימון•

.הקבוצהחברישלהמשותפותבנורמותאמונהמתוךורקאךאלא,מיידיתלתמורהציפייהומבליאישית

.ומבוססחזקבינאישיביטחוןחווייתעלועקיףישירבאופןמשפיעיםגבוהיםוהדדיותאימון

.הכללטובתלמעןלפעולהפרטשלוהיכולתהנכונותמידת-אישיתאחריותתחושת-מחויבות•

,מזהותםמרכזימרכיבהואהזומהמסגרתחלקלהיותכימרגישיםפרטיםבההמידה-שייכות•

.משותףנרטיבוחולקיםוגאווהזיקהחשיםהםוכךהעצמיתמהגדרתם

ש"המאמתפיסת : בינוי קהילה

ליצירת חוסן מקומי-בינוי קהילה כמסד לשינוי חברתי 

43



:התנהגותייםמדדים

המציאותאתשמשנהזוהיאהתנהגות.עליהמשפיעותרקאלההמציאותאתמשנותלאתחושות

ולכן

:מימדיםבמספרהתנהגותישינוינראההתחושתייםלממדיםבנוסף

.וכדומהקשרים,אישייםכישורים,זמן:אישייםממשאביםולהביאלתתבנכונותעלייה-מעורבות

מוצהרכחלקבפעילויותחלקולקחתלהמשיךמתמשכתמוטיבציה-והמשכיותהתמדה•

".האנשיםבזכותנשארתיהמשימהבגללבאתי":לקבוצהשייכותשל

.אחריםעםיחדולעשותפעולהלשתףהעדפהואףנכונות–שותפויותיצירת•

רעיונות:חדשיםמהלכיםולקדםיוזמותלעלותסיכוןלקחתבנכונותעלייה-יוזמותהעלאת•

.וקבוצתיאישיענייןמבוססיחדשותופעולות

?מחייבזהמה?ממנידורשזהמה:קהילהבינוי

,לקהילהולהופכהקבוצהלחזקנועדההיאבאם,פעולתיהוזירותמטרותיהכלעל,קהילהבינוי

מחייבתסוגמכלבארגוןשייכותשלתרבותליצוראומסויםביישובהקהילתיותרמתאתלהעלות

סביבהפעולהאתשממקדתראייהמתוךפועליםאנו.ש"המאממדדילהעלאתמכוונתפעולה

אתמחדשמגדירים,הכובדמשקלאתמעביריםאנחנו,המבטנקודתבמיקוד,הללוהמדדים

אנחנו,כלומר.הקבוצהבתוךתפקידובעלימבניםשלותפקודםמטרתםואת,להצלחההקריטריונים

שלתפיסהשינוימחייבהואוככזהפרדיגמטישינויהינוקהילהבינוי.תחילהבכוונההכלעושים

שינויזהו.)תחילהכוונה-(הפעולהעקרונותלגביהמבטנקודתשינויגםכמופועליםאנובההמציאות

:מימדיםבמספרתפיסתיבמעברשמתבטא

לקהילתיות-משירותיותמעבר•

לשותף-לקוחמתפיסת•

לאנשיםלמוכוונות-למשימהממכוונות•

מסורותליצירת-פעמייםחדמאירועים•

חבריםלמעורבות-מתנדביםמגיוס•

אחריםעםללעשות-אחריםעבורמלעשות•

אנובההמסגרתאתלקדםמחויבותאותההואהמרכזיהמניע,שינויוסוכנישינויכמוביליעבורנו

פועלים

שלנווהיכולתשלנוהמחויבותעומקהשינויכעומק.זמןלאורךוהבטחתוהשינויהובלתבאמצעות

שלנווהיכולתפועליםאנובההמציאותעלמחודשתהתבוננותדורשפרדיגמטישינוי.בתוכולהשתנות

שלושתעםלהתמודדלנותאפשרהמחודשתההתבוננות.אותוולאמץבשינוילהכיראחריםלהוביל

:שינויכלשמביאההיבטים

שמקדםמהאתלשמר.1

רלוונטילאשכברממהולהיפרדשמעכבמהעללוותר.2

חלקנומנתהיולאהיוםשעדבמבניםמבטנקודותלחדש.3
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?איך עושים את זה

ש"מאמתהליך בינוי קהילה מבקש לבסס רמה גבוהה של . החוסן הקהילתי תלוי ברמת הקהילתיות

החברים והחברות וזאת באמצעות יצירת הזדמנויות להכרות ולפעולה, בקרב כלל קבוצות השותפים

מתוך ההזדהות. משותפת המחזקים את הזדהותם של חברי הקבוצה עם הזהות הייחודית המקומית

.מתגברת תחושת הגאווה על השתייכותם לקבוצה

האיכות והכמות של הקשרים והערוצים, החוזק, תהליך בינוי קהילה מבקש להשפיע על האופן, כמו כן

.היחסים והמשימה, החזון: בין כל חבריה ומוסדותיה של הקהילה בשלושת ממדי החיים

. מערך הקשרים בין יחידים וקבוצות נמדד על ידי ההון החברתי רמתו איכותו וסוגו, יחד עם זאת

השפעה על ההון החברתי נוצרת ממערך היחסים בין קבוצות ויחידים ומתבטאת בהשפעתה על 

:מימדיםשלושה 

כמות הקשרים

רמות ההיכרות, איכות כלומר

.ומידת השימוש בקשרים

?למי זה רלוונטי: תרבות של שייכות

לחזק, כלומר. לכל מסגרת ולכל קבוצה שבה יש צורך ורצון יש לבנות מסגרות השתייכות קהילתיות

ויכולתה לפעול ברמות שונות ובזירות מגוונות הופכת אותהש"המאמתפיסת . תרבות של שייכות

.ארגונית, קבוצתית, יישובית, למתאימה ליישום בכל מסגרת חברתית

קבוצות  , מגדריות, אתניות, קבוצות מקומיות, קבוצות עניין, קבוצות זהות: קבוצות מכל הסוגים

,פוליטיות

קבוצות, כיתות , חבר נאמנים, צוות משימה, הורים בבית ספר, קבוצות ספורט, כלכליות, אידיאולוגיות

.בוגרים ועוד רבות אחרות

:ציבורי, ממשלתי, כלכלי, חברתי-התפיסה מתאימה ליישום גם בארגונים מכל סוג ומכל מגזר פעולה 

.מרכזים קהילתיים וכדומה, ארגוני בריאות, מוסדות דת, חברות כלכליות, מפלגות, עמותות, בתי ספר

.'וכומרחבים כפריים , ערים, שכונות, בנייני מגורים–וכמובן ניתן ליישמה גם במקומות יישוב 

ש"המאמעשרת העקרונות לתפיסת 

:ניסחנו בעבורך את עשרת עקרונות העשייה לבינוי קהילה, על בסיס העבודה

.לבנות לכל אחד ואחת קבוצה של השתייכות ושייכות. 1

.לכלול מדד לקהילתיות כחלק ממדדי ההצלחה של הארגון. 2

ליצור הזדמנויות למפגשים וחוויות פנים אל פנים. 3

.צוותים ומחלקות לחזון ומשימה משותפת לקידום המטרה ולהשגת יעדי הארגון, לחבר יחידים. 4

.ולעודדם להפוך לשותפים בפעילות ולא ללקוחות שלה, להזמין חברים לקחת יוזמה. 5

.עובדים/ לחלק תפקידים ותחומי אחריות מבוססי יכולות ונכסים של החברים. 6

.לפתח מסגרות להעמקת הקשרים בין חברי הקבוצה ולקידום המשימה. 7

.להדגיש את היכולת והתרומה של כלל הקבוצה להשגת המטרה. 8

תוך הבטחת שיתופי פעולה, להצלחת המשימה המשותפתיחודיתלייחד לכל קבוצה תרומה . 9

.וחיבורים

המגבירים תחושת גאווה, המחלקות והארגון/ מסורות וריטואלים ברמת הקבוצות, למסד נוהגים.10

.בזהות הארגונית

וורטמןר שרה שדמי "של בינוי קהילה מבוססת תיאוריה שפיתחה דש"המאמתפיסת 
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צוות אגף חינוך
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ס  "דבי ברא

ראשת אגף החינוך  
deby@tkz.co.il 052-

2755323

יוחאי גרוס

צוות שנת שירות 
yochai@tkz.co.il 

054-7427024

עופר רימון 

צוות שנת שרות  
ofer@tkz.co.il 052-

5013060

רויטל נאמן  

מזכירה אגפית  
revital@tkz.co.il 

09-9755008

אורי פלד נקש  

מנהל שבילים 
oripn@tkz.co.il

053-8268090

אוסנת חביב גל 

מנהלת פיתוח תוכן  
 osnat@tkz.co.ilוהדרכה 

0546693232

רון ויצנר  

צוות שנת שרות  
ron@tkz.co.il 054-

5637634

גלי גרוס  

צוות שנת שרות  
gali.g@tkz.co.il 

050-7579204

סינטיה כהן 

מנהלת הגן הקיבוצי  
cintia@tkz.co.il 

050-7438619

גיא גרסול 

רכז מפעלים  
guy@tkz.co.il 
050-7659399

רות ברנד  

מנהלת תחום העשרת  
 ruthb@tkz.co.ilש"ש

052-4400989

לירז ברנד  

מנהל מחלקת שנת שרות 
lirazb@tkz.co.il 

052-2232303

נעה שחר פיצר  

מנהלת מערך  

ההדרכה והייעוץ  
noashfi@tkz.co.il 

050-5791269

נתראה בכנס הבא
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