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 תקציר

למנהלים רב אתגרים, המציב רף דרישות גבוה תפקיד בן זמננו הוא מנהל בית ספר תפקיד 

המנהלים החדשים מאותגרים באופן אישי ומקצועי עם כניסתם חדשים הנכנסים לתפקיד. 

ספרית חדשים שאינם -לתפקיד, ועליהם להציג דרך וחזון ולהתמודד עם אקלים ותרבות בית

 מוכרים להם.  

בכוח פורמלי ובלתי פורמלי כדי לקדם העוסקת בשימוש פוליטית, -התיאוריה המיקרו

עם כניסתם של המנהלים  ניתוח דינמיקות הנוצרות בבתי הספריעדים בארגון, נמצאה מתאימה ל

אנשים בארגון שואפים לקדם בעיקר את צורכיהם ומטרותיהם האישיות, החדשים לתפקיד. 

, בעוד הקהילה וגורמי חוץ הסובבים את בית הספר ות הארגוןשאינם תואמים בהכרח את מטר

  מכתיבים למנהלים דרך אותה עליהם לקדם, העלולה לפגוע ביעילות הארגונית בבתי הספר. 

מטרתו של מחקר זה היא לבחון את כניסתם של המנהלים החדשים לתפקיד, ואת 

-נגדויות בזירה המיקרוהפרקטיקות שהם נוקטים בהתנהלותם השוטפת ובהתמודדותם עם הת

מודל אינטגרטיבי בן  פוליטית לאורך שלוש שנות הכניסה לתפקיד, באמצעות-פוליטית והמאקרו

, שלב טרום הכניסה, הוא שלב ההכנה במודל המתאר כניסה זו. השלב הראשון שלביםחמישה 

 של ניהול.גיבוש חזון ולמידה ממודלים  ,התנסות מעשיתהכשרה פורמלית, לתפקיד, הכולל בתוכו 

לומדים המנהלים להכיר את  שלב הכניסה והמפגש, בו –כוללת את השלב השני השנה הראשונה 

כוללת את השלב השנה השנייה שלב האחיזה במושכות.  –והשלב השלישי הארגון וממפים אותו, 

 שבו  –כוללת את השלב החמישי והשנה השלישית שינוי מרכזי, שבו מטמיעים המנהלים  –הרביעי 

  וליטוש של העשייה הקודמת.קלים ערכים שינויים נ

מנהלי  31ראיונות חצי מובנים שנערכו עם  46, הכולל ינמחקר איכות המחקר הנוכחי הוא

יסודיים ממלכתיים בחמישה מחוזות של משרד החינוך בשלבי הכניסה השונים שלהם -בתי ספר על

נוספים  4מהם נערך מחקר תהליכי שכלל שני ראיונות בשלבי כניסה שונים, ואצל  7לתפקיד. אצל 

 י הכניסה השונים לתפקיד. נערך מחקר תהליכי שכלל שלושה ראיונות בשלב

 לתפקיד:שלבי כניסה  חמישההמחקר כולל בתוכו 

לחלק אינטגרלי משלבי הנחשב , שלב ההכנה הקודמת לניהול, שלב טרום הכניסה לתפקיד

דרכי הפעולה ושיטות הכניסה לתפקיד מהן בשלב זה נבדקה שאלת המחקר: ". הכניסה לתפקיד

. בשלב זה נבחנה הכשרתם הפורמלית והמעשית, "?שנוקטים המנהלים טרם כניסתם לתפקיד

החזון והאני מאמין שהביאו עמם בהליכי סוציאליזציה מוקדמים, ודמויות אשר היוו עבורם 

 מודלים לחיקוי. 



לאורך שלוש שנות הנמשך על פי הספרות המקצועית הוא שלב  שלב הכניסה לתפקיד

שאלות  לעיל. בשלב זה נבדקו ארבע התפקיד הראשונות ומכיל ארבעה שלבי כניסה כפי שתוארו

"תחושות ותפיסות המנהלים את מערכות היחסים  כניסה לתפקיד:המחקר, בכל אחת משנות 

פוליטיות"; "דרכי הפעולה ושיטות הכניסה לתפקיד שנוקטים המנהלים בשלבי הכניסה -המיקרו

פוליטיות בבית -המיקרוהשונים לבית הספר"; "דרכי התמודדות המנהלים עם מערכות היחסים 

-עם מערכות היחסים המאקרו התמודדות המנהליםעם התנגדויות"; " םהספר, בהתמודדות

 מוסדית".-פוליטיות והשפעת הסביבה על התנהלותם בזיקה לתיאוריה הנאו

 ממצאי שלב טרום הכניסה לתפקיד:  

 - יד""דרכי הפעולה ושיטות הכניסה לתפקיד שנוקטים המנהלים טרם כניסתם לתפק

שעברו נבעה בעיקר  השונים קורסי ההכשרהמחקר מדווחים כי תרומת משתתפי ההמנהלים 

מעמיתיהם לקורס, אשר חלקו עמם את ניסיונם הרב במהלך הקורסים, בעוד התכנים עצמם לקו 

ניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית  -פרקטית לתפקיד הניהול בחסר, משום שלא כללו הכנה 

מנהלים שנכנסו לבתי ספר עם תרבות ארגונית כאוטית, טענו כי קורסי ההכשרה לא  .וניהול תקציב

המנהלים טענו כי ההכשרה המעשית  העניקו להם כלים להתמודדות עם המציאות הקיימת בשטח.

הכינה אותם באופן הטוב ביותר לתפקיד הניהול, אולם לא רק תפקידי סגנות, אלא גם ריכוז שכבה, 

נמצאה כתורמת להכשרת המנהלים  של בתי ספר. גם הצמיחה בבתי הספרקודם גם ניהול וכמובן 

שאפשרה בנייה מוקדמת של רשתות התרבות הארגונית ומשום ההכרה הקודמת של  בשללתפקיד, 

 בזירה הפוליטית בבית הספר.חברתיות תמיכה 

המנהלים במחקר הציגו את החזון שהביאו עמם, אשר תאם במידה רבה את הפרקטיקות 

שנקטו עם כניסתם לתפקיד. המנהלים שנמצאו כמתונים ומשתפים מיקדו את חזונם בשאיפה 

לשיתופיות ולהטמעת ערכים, לצד הטבעת חותם ורוח של חדשנות ושינויים, בעוד המנהלים 

שנמצאו ככוחניים פעלו לשם ביסוס מעמדם בפרקטיקות כוחניות, בחתירה שאפתנית להטבעת 

גותית הממעטת לשתף את הצוותים החינוכיים. המנהלים השונים שאבו חותם, ובדומיננטיות מנהי

השראה ממודלים לחיקוי שתאמו גם הם את פרקטיקות הניהול שלהם. המנהלים המתונים 

והמשתפים בחרו כמודל במנהלים המטיבים להתנהל במישור הפוליטי לשם העצמת עובדיהם, 

הכוחניים בחרו כמודל במנהלים שידעו  וכאלה השמים דגש על עשייה משותפת, בעוד המנהלים

לשלוט בצוותים החינוכיים ולנצל את כוחותיהם, ולהימנע ממצבים של חוסר שליטה, או חוסר 

 התמצאות בפרטים הקטנים של הארגון. 

 שלוש השנים הראשונות – הכניסה לתפקיד יממצאי שלב



המנהלים  - פוליטיות"-"תחושות ותפיסות המנהלים את מערכות היחסים המיקרו

בשנה שנכנסו לתפקיד חוו תכופות בדידות, חשדנות וחוסר אמון של הצוות כלפיהם  החדשים

שלהם בתפקיד, לצד תחושות של חוסר ביטחון ולחץ תמידי להוכיח את עצמם ולפתור  הראשונה

בעיות. המנהלים הכוחניים שביניהם אף חשו מאוימים מפני ניסיונות הדחה, גם אם לא היה לכך 

ס בפועל. המנהלים הצומחים בבית הספר או המצמיחים אותם זכו לאמון רב יותר ולכניסה ביסו

חלקה יותר לתפקיד, חרף הקשיים, ואילו מנהלים שהגיעו טעונים במוטיבציה השראתית חוו את 

בתפקיד דיווחו המנהלים על עלייה בביטחונם  בשנה השנייהכל תהליך הכניסה באופן חיובי יותר. 

ך הניהול שלהם, ותיארו תחושות של רגיעה בזירה הפוליטית, ויכולת לעצב את התרבות העצמי ובדר

הארגונית בהתאם לתפיסת עולמם. מנהלים עם פרקטיקות ניהול פאסיביות דיווחו גם בשנה 

השנייה על תחושות שליליות וחוסר יכולת להתמודד עם קשיים אליהם נקלעו בזירה הפוליטית. 

המנהלים על העמקת תחושות הביטחון, לצד רוגע, נינוחות והתייצבות. דיווחו  בשנה השלישית

אולם נראה כי המנהלים הכוחניים בזירה הפוליטית המשיכו לעסוק במעמדם ובכוחם בארגון, בעוד 

המתונים והמשתפים חתרו לעיצוב תרבות ארגונית של שיתופי פעולה, בהתאם ליעדים שקבעו 

 לעצמם.

מנהלים בשלבי הכניסה השונים יסה לתפקיד שנוקטים ה"דרכי הפעולה ושיטות הכנ

, הקפידו המנהלים המתונים על שלב הכניסה והמפגשב – בתפקיד בשנה הראשונה - "לתפקיד

למידת הארגון ועל התבוננות והקשבה מבלי להבליט את עצמם, בעוד שהמנהלים הכוחניים, בעיקר 

את כאלה שהגיעו לבית ספר עם תרבות ארגונית כאוטית, מיהרו לחולל שינויים עוד בטרם למדו 

ועד לתום השנה תפקיד ל, המתחיל כחודשיים לאחר הכניסה בשלב האחיזה במושכותגם הארגון. 

לשם מיסוד  ופעלולהקפיד שלא לחולל שינויים,  המשיכו המנהלים המתונים והמשתפיםהראשונה 

, ולקידום תרבות של שיתופי פעולה ותחושת שייכות בבית הספר. מנהלים אלה בחרו לחולל הקיים

ה השראתית שינוי רק במקומות בהם נוצר ואקום ניהולי, ופעלו לשם הטענת הצוות במוטיבצי

וברוח של חלוציות והצטיינות. המנהלים הכוחניים אמנם נקטו גם הם בפרקטיקות מתונות, ושלחו 

מסרים של הרגעה ויציבות, אולם מה שנתן את הטון בעשייתם היו הפרקטיקות הכוחניות בזירה 

 הפוליטית, שהתעצמו בקונטקסט בית ספרי כאוטי, והם חוללו שינויים ארגוניים לשם השלטת

, התקשו בניהול הפוליטיתסיבית בזירה אהמנהלים שהתנהלותם הייתה פבארגון. מנהיגותם 

בטוחים השונים המנהלים חשו בתפקיד  בשנה השנייההצוות, ומושכות הניהול נשמטו מידיהם. 

. המנהלים המשתפים לעצב את בית הספר בדמותם ובהתאם לתפיסת עולמם והחלויותר בעצמם, 

, של מקצועיות ומצוינותלשם קידום ערכים  ופעלובפרקטיקות מתונות בזירה הפוליטית,  השתמשו



 שיתופי פעולה עם הצוותיםוליצירת אקלים נוח של אמון, יציבות ומשפחתיות, וכל זאת תוך כדי 

השונים. המנהלים הכוחניים לעומת זאת פעלו בעיקר לשם ביסוס מנהיגותם, למשל באמצעות 

של מורים ויצירת עתודה של מורים צעירים, שתסייע להם לקנות שליטה בארגון.  פיטורים גורפים

הטעונים במוטיבציה השראתית, תוך  חוללו שינויים מרכזייםהמנהלים המתונים והמשתפים, 

העצמת העובדים ושיתופם בתהליכי השינוי. גם המנהלים הכוחניים הטמיעו שינוים בעלי אופי 

קהילה בבית הספר, וזכו לגיבוי הרשויות למהלכים שנענו לדרישות  שיתופי, לשם יצירת חוויית

הסביבה. המנהלים שהתנהלותם הייתה פאסיבית בזירה הפוליטית, התקשו גם בשנה זו בניהול 

 חשו המנהליםבתפקיד  בשנה השלישיתהצוות, והמורים המשיכו לאחוז במושכות הארגון תחתם. 

שלוש שנות תפקיד תובעניות ומאתגרות. עם שצלחו ביטחון רב יותר בעצמם ובמעמדם, לאחר 

הורדת רף המתח, התמעטו הפעולות בעלות האופי הכוחני בזירה הפוליטית בבית הספר. המנהלים 

בשנה זו בפרקטיקות מתונות יותר, השמות יותר דגש על שיתופיות, אם כי עדיין  הכוחניים נקטו

השוטפת.  םכים של שיתוף הצוות בהתנהלותשמרו על דומיננטיות מנהיגותית ועל מינונים נמו

לאמץ דפוסים של מנהיגות שיתופית לשם קבלת החלטות ופתרון  המשיכוהמתונים המנהלים 

חוללו בניגוד למודל התיאורטי, המנהלים  .המוריםוהמשיכו לקדם אקלים חיובי ונוח עבור בעיות, 

, בהתאם לתפיסות עולמם ולדרישות גם בשנה זו שינויים רחבי היקף, ולא בהכרח מינוריים

 על ידי הרשויות.להם המוכתבות 

פוליטיות בבית הספר, -דרכי התמודדות המנהלים עם מערכות היחסים המיקרו"

 בחרו משתתפי המחקר המנהלים הכוחניים בשנה הראשונה – עם התנגדויות" בהתמודדות

בזירת המאבקים  תנגדויותה עםבכוח, ובהדרה בהתמודדותם  בפרקטיקות המערבות שימוש רב

, ופיטורין הפעלת לחץמנהלים אלה השתמשו בפרקטיקות של איומים,  הפוליטית בבית הספר.

ר, ובנו קבוצות כוח על מנת לנטרל התנגדויות רשתות חברתיות שטוו כשצמחו בבית הספ הפעילו

של בתי ספר ולפרק קבוצות כוח וקואליציות מתנגדות. הפרקטיקות הכוחניות התעצמו במקרים 

בעלי תרבות ארגונית כאוטית, אולם לעתים התנהלות כוחנית זו גבתה מהם מחיר נפשי גבוה, ויתכן 

כי בנסיבות אחרות לא היו מאמצים פרקטיקות אלה. במקרים של התנגדות קלה בחרו המנהלים 

הכוחניים בפרקטיקות מתונות יותר. לעומתם המנהלים המתונים והמשתפים העדיפו להשתמש 

בפרקטיקות מתונות גם במקרים של בתי ספר כאוטיים, והפעילו פרקטיקות כוחניות רק על רקע 

ערכי ואידיאליסטי, או בעקבות התנהלות לא מוסרית של מורים. המנהלים המתונים הטעינו 

תכופות את הצוותים בתחושת שליחות ובמוטיבציה השראתית אשר רתמה אותם לעשייה משותפת 

לשם  לצדם קבוצות כוח )קואליציות( ודמויות מפתח . המנהלים המתונים גייסוונטולת התנגדויות



חברי צוות על מנת להשיג שיתופי הפעולה ולהתמודד עם  והעצימו, קידום מדיניות ושינויים

גבולות ברורים, לצוותים להציב ידעו בהתנהלותם, התנגדויות. המנהלים המשתפים והדומיננטיים 

 בכוחניות. במקרים אלה בחרו שלא להתנהל  ם אדומים, אולם גםמבלי לאפשר חציית קווי

בתפקיד תפיסת בית הספר כזירת מאבקים הולכת ופוחתת, ובהתאם לכך  בשנה השנייה

גם השימוש בפרטיקות כוחניות בהתמודדות עם התנגדויות כמעט ואינו נדרש, למרות שבשנה זו 

ירתם של חלק מהמנהלים להמשיך ולדבוק מנהלים רבים מחוללים שינויים מרכזיים בארגון. בח

בפרקטיקות כוחניות, לעתים ללא הצדקה פדגוגית, נראתה כעניין תלוי אישיות. המנהלים 

 כוח קבוצות והעצימובעיניהם כשליליות  שנתפסודמויות מפתח וקבוצות כוח  ניטרלוהכוחניים 

הכוחניים בפרטיקות  . גם בשנה זו השתמשו המנהליםאיתם פעולה אשר שיתפוודמויות מפתח 

המנהלים המתונים לעומתם, . קלים ולא משמעותייםמתונות רק אל מול ביטויי התנגדות 

ערכם העצמי וגיוסם לעשייה משותפת פרוייקטים, תוך שיתוף הצוותים, העלאת  מינפו והמשתפים

לנגד עיניהם את היעדים ולא את האדרת שמם כמטרת  ראוהמצמצמת ביטויי התנגדות, כאשר הם 

 יצירתלשם יצירת אקלים חיובי באמצעות קשר אישי, חם ולא פורמלי, לשם  פעלועל. מנהלים אלה 

דרך הצבת  שהביעו התנגדות נוטרלומוטיבציה פנימית בקרב המורים. דמויות מפתח וקבוצות כוח 

   גבולות אתיים על ידי המנהלים.

 נאלצושרדו מעל שנתיים בתפקיד מורכב ורב אתגרים, אשר , המנהלים יתהשלישבשנה 

פחות ופחות להפעיל כוח על מנת לגייס את הצוותים החינוכיים לפעול לצדם, כאשר ביטויי 

 שהשתמשהמנהל היחיד לרמה מינימלית. גם הם  פחתו כלפיהם יםההתנגדות של הצוות

כוח סביבו ובקירוב דמויות מפתח מרוחקות  היה עסוק בבניית קבוצותבפרקטיקות כוחניות, 

רוב ושנויות במחלוקת, על מנת לנטרל ביטויים אחרונים של התנגדות ולבסס את שליטתו בארגון. 

 שסייעובפרקטיקות מתונות, באמצעות קירוב והעצמת דמויות מפתח  השתמשוהמנהלים בשנה זו 

מנהלת בהתאם למדיניותם.  מנת שיתנהלועל ובאמצעות שכנוע רציונלי,  ,להם בניטרול התנגדויות

ובסוף  של הצוותים בחוסר אונים אל מול גילויי התנגדות התנהלה פאסיבית בזירה הפוליטית,

 את בית הספר. עזבההשנה 

פוליטיות והשפעת הסביבה על -"התמודדות המנהלים עם מערכות היחסים המאקרו

פעלו מנהלי בתי הספר השונים  ונהבשנה הראש –מוסדית" -ותם בזיקה לתיאוריה הנאוהתנהל

לשם מילוי אחר דרישות הסביבה המוסדית על מנת לזכות בלגיטימציה ובמשאבים, אולם ביטויים 

של התנגדות או מורת רוח מדרישות אלה עלתה רק אצל המנהלים הכוחניים. המנהלים המשתפים 



ף באמצעות הטלת סנקציות והמתונים פעלו באופן נמרץ לשם מילוי אחר דרישות הסביבה, לעתים א

על הצוותים הבית ספריים שחרגו מדרישות אלה, ופעלו לשם קידום שיתופי פעולה עם הקהילה 

בגישה פרואקטיבית ויוזמת. מנהלים אלה נענו לדרישות של משרד החינוך, הרשתות והבעלויות, 

וצמיחה, כאשר למשל באמצעות הובלת בתי ספר עם תרבות ארגונית כאוטית אל מסלול של שיפור 

היעדים העומדים בפניהם היו השגת לגיטימיות ותחושת ביטחון של הצוותים החינוכיים, והסרת 

הוודאות שריחפה מעל בתי ספר אלה. אולם מנהלים אלה היו חשופים לא אחת לקשיים, -עננת אי

יבו כאשר ניצבו מול מטרות עמומות, כמו למשל הצמחת בתי ספר שש שנתיים מבלי שהרשויות הצ

בפניהם יעדים ומטרות ברורים. המנהלים הכוחניים לעומתם התלוננו על עומס הדרישות המופנה 

כלפיהם מהסביבה, ועל כך שהם חייבים ליחצן את העשייה שלהם על מנת לזכות בלגיטימיות. 

המנהלים המתונים והמשתפים התנהלו באופן קונפורמי לדרישות הסביבה גם כאשר נקלעו 

. הספר-בבתילבין יעילות ארגונית לדרישות הסביבה התנהלות קונפורמית  לקונפליקט בין

לעומתם המנהלים הכוחניים התקשו להתנהל בקונפורמיות אל מול דרישות סביבה שסתרו 

לתפיסתם התנהלות יעילה, ועקפו את התכתיבים של הסביבה, תוך שהם מסתירים את התנהלותם 

באמצעות "בולמי זעזועים" על מנת לשמר את רופף" ובבית הספר בפרקטיקה של "צימוד האמתית 

הלגיטימיות שלהם ויחד עם זאת להתנהל ביעילות ארגונית. מנהל שהתנהלותו היא פאסיבית 

כלפיו, ואל מול  שהופנותחת נטל הדרישות  וקרסלעמוד ביעדי הסביבה השונים  התקשה

 בין קונפורמיות להתנהלות יעילה.  שהיה נתון בוהקונפליקט 

, לאחר גוברנוצר הרושם כי נטל הדרישות המופנה כלפי המנהלים מהסביבה  בשנה השנייה

להטמיע שינויים שהסביבה תובעת מהם. בשנה זו  מוטל עליהם, וכעת בתפקידיהםהתמקמו שאלה 

נמרצות לשם ריצוי הסביבה  הן המנהלים המשתפים והמתונים והן המנהלים הכוחניים פעלו

ות כלפיהם מבחוץ, אם כי נראה היה כי שיתופי הפעולה של המנהלים עמידה בדרישות המופנו

על ערכים שהם ביקשו לקדם, כמו  עמוקים יותר והתבססו המשתפים והמתונים עם הסביבה היו

בניית אקלים חיובי, אימוץ ערכים מקצועיים, ציפיות להישגים גבוהים והחדרת מוטיבציה 

חדשנות ויצירתיות. חלק ממנהלים אלה זכו  השראתית באמצעות פרויקטים השמים דגש על

במשאבים  להערכה ולהוקרת הסביבה, שבאה לידי ביטוי בביקורים ממלכתיים בבתי הספר ובזכייה

על רף הדרישות הגבוה המוצב בפניהם,  התלוננוהמנהלים המתונים  ,עם זאתובתקציבים מוגדלים. 

בהשגת עשייה שלה ותסייע לה חצן את היחברה חיצונית על מנת שתי אף שכרהואחת מהן 

כי היה לשם ריצוי הסביבה, אולם נראה  פעלוהלגיטימיות הנדרשת. גם המנהלים הכוחניים 

השגת  הייתהתכליתם , ופרגמטיים ופחות מכווני ערכים כמו אצל המתוניםהיו מהלכיהם 



דד עם להתמו הצליח לאפאסיבית,  הייתההלגיטימיות של הרשויות הממונות. מנהל שהתנהלותו 

בעיקר , את הלגיטימיות שלו ואיבדהלחצים, נטל תחת  קרס יו,כלפ הפנתההדרישות שהסביבה 

בסוף לא הצליח לחולל את השינוי המכונן. מנהל זה הודיע על עזיבת התפקיד משום שבעיני עצמו, 

בשנה השנייה,  בהתמודדותם עם הקונפליקט שבין קונפורמיות ליעילות. לכהונתו השנה השנייה

כפוגעות  מצאו ה אותן הןלהתנהל בקונפורמיות אל מול דרישות הסביבהמנהלים הכוחניים  התקשו

 אחר היעדים באופן פחות מסור בהשוואה למנהלים המתונים. מילאוביעילות הארגונית, והם 

 הצליחההתנגדות הסביבה, שעורר את לקדם פרוייקט ייחודי,  אשר ביקשהמנהלת מתונה ומשתפת 

קטיקות של שכנוע רציונלי והחדרת מוטיבציה השראתית לשכנע את הסביבה ביעילות באמצעות פר

בסופו של דבר לגיבוי הסביבה. לעומתה  וזכתהובאפקטיביות של השינוי שהיא מבקשת לחולל 

לשכנע את הרשויות באפקטיביות של יוזמה חינוכית  לא הצליחהמנהל הפאסיבי בהתנהלותו, 

 . לעזוב את בית הספר בסוף אותה שנה הוא החליטזה, לצד עוד גורמים, חזונית שהוא הגה, ועל רקע 

אינם , והמנהלים ממעטים לדווח על תביעות המופנות כלפיהם מהסביבה בשנה השלישית

בזירה הפוליטית שמחוץ לבית ונוצרת רגיעה  ,מדווחים כלל על קונפליקט בין קונפורמיות ליעילות

שלוש שנות תפקיד, ביצעו אשר שרדו המנהלים . בתי הספר , בדומה לזירה הפוליטית בתוךהספר

, ואכן כל המנהלים מלבד את מה שהוטל עליהם וזכו להערכת הגופים הממונים עליהםמן הסתם 

מנהלת מתונה  –בתפקידם שנה נוספת. שני מנהלים  דווחו כי הם ממשיכיםאחת )מנהלת פאסיבית( 

שיצרו עם הקהילה בעקבות היענות לדרישות הסביבה על הקשרים החיוביים  דיווחו –ומנהל כוחני 

מסלולים של עבר ולצרכיה, בעקבות הובלתם את בתי הספר שסבלו מתרבות ארגונית כאוטית אל 

על תקשורת טובה עם ההורים, המבוססת על שיח ושיתופיות,  דיווחההצלחה. המנהלת המתונה 

הזכאות  יבעקבות העלאת אחוזזכה  על הערכת הסביבה וההוקרה לה הוא דיווחוהמנהל הכוחני 

 בבית הספר. לבגרות 

, מציע מודל אינטגרטיבי אופטימלי לכניסת מנהלים חדשים לתפקידהנוכחי המחקר 

וממליץ על פרטיקות כניסה אפקטיביות בשלבי הכניסה השונים לתפקיד, ועל התנהלות אופטימלית 

מוסדית. מודל זה מציע בשלב -ה הנאופוליטית, בזיקה לתיאורי-פוליטית והמאקרו-בזירה המיקרו

ההכנה הפורמלית הקודמת לניהול, להעשיר את ההכשרה הפורמלית של המנהלים בקורסים 

העוסקים בניהול משאבי אנוש, בהתנהגות ארגונית בזירה הפוליטית ובניהול תקציב. בתחום 

בתחום הבלתי המעשי המודל ממליץ על התנסות בתפקידי ניהול כמו ריכוז שכבה או סגנות, ו

פורמלי מציע מודל זה לשים דגש על למידת עמיתים, על למידה ייזומה ממודלים מוצלחים של ניהול 

ועל בניית חזון. עם הכניסה בפועל לתפקיד מציג מודל זה הישענות על פרקטיקות הכניסה המתונות 



הפחית ביטויים והמשתפות, היכולות על פי ממצאי מחקר זה לתרום לכניסה אופטימלית לתפקיד, ל

הספר. המודל המתייחס לכל אחד -של התנגדות ולתרום לאקלים נוח ולהטמעת שינויים בבתי

משלבי הכניסה בפועל לתפקיד, ממליץ למנהלים להתנהל באופן שוטף ואל מול התנגדויות 

בפרקטיקות מתונות של שכנוע רציונלי, התייעצות ושיתוף, תוך היענות לצרכים הפדגוגיים 

ם של הצוותים, לשם רכישת אמונם, וממליץ להשתמש ולהעצים דמויות מתפתח וקבוצות והאישיי

כוח חיוביות בארגון לשם הטמעת שינויים וניטרול התנגדויות למדיניות אותה הם מבקשים לקדם. 

כמו כן ממליץ המודל על יצירת בסיס איתן של שיתופי פעולה, אותו יפתחו עם השנים, וכל זאת תוך 

לאמירתם של הצוותים וטיפוח הערך העצמי שלהם, וללא התנגחויות מיותרות או מתן כבוד 

הכתבת מדיניות ושינויים מגבוה וללא התייעצות, היכולות להעצים התנגדויות ולפגוע באקלים 

ספרי. הטענת הצוותים במוטיבציה השראתית ורתימתם לעשייה אידיאולוגית יכולה גם היא -הבית

ות. בבתי ספר בעלי אופי כאוטי מומלץ למנהלים להתנהל בדומיננטיות למתן ביטויים של התנגד

מנהיגותית ולהפעיל פרקטיקות כוחניות יותר, כמו ניטרול דמויות מפתח ופירוק קבוצות כוח 

)קואליציות( שליליות, גם בשלבי הכניסה המוקדמים, על מנת להבריא את הארגון ולאפשר 

אלה צריכות לנבוע ממניע ערכי, מוסרי ואידיאולוגי ולא  פעולותהספר. -התנהלות אפקטיבית בבתי

המודל מציע למנהלים להקצות חלק מזמנם על אך ורק לשם ביסוס מעמדם של המנהלים בארגון. 

-מנת להכיר את הנפשות הפועלות בסביבה הבית ספרית ואת אופיין של מערכות היחסים המאקרו

מוסדיות( וכדי שיוכלו להיענות -הסביבה )נאופוליטיות על מנת להיטיב ולהבין את ערכיה של 

לצרכיה, ואף רצוי כי יאמצו גישה פרואקטיבית ויוזמת לשם מתן מענה לדרישות אלה, על מנת 

שיזכו בלגיטימיות ובמשאבים. במקרים בהם תופסים המנהלים את התנהלותם הקונפורמית 

פרקטיקות מתונות של שכנוע  לסביבה ככזאת הסותרת התנהלות יעילה בארגון, מומלץ כי יפעילו

רציונלי של הסביבה ויטעינו אותה במוטיבציה השראתית כדי להבטיח התנהלות יעילה שלא תסתור 

את יעדי הסביבה ולא תאלץ את המנהלים להשתמש בפרקטיקות של "צימוד רופף" על מנת להסתיר 

 את ההתנהלות האמתית של הארגון.

הניכר הקיים בתחום העוסק בכניסת מנהלים  חשיבותו של מחקר זה נובעת מן המחסור

חדשים לתפקיד, בשלוש שנות הכניסה הראשונות. בחינת כניסתם של המנהלים החדשים 

הספר, יכולה -פוליטיות בבתי-פוליטיות והמאקרו-והתמודדותם עם מערכות היחסים המיקרו

-שים לתפקיד בבתילתרום לקידום תחום מחקר זה, ולהציע מודל אופטימלי של כניסת מנהלים חד

ספר הנתונים בתקופה של שינויים, ואף לתרום להעמקת התובנות הקשורות לשדה המחקר 

בהירות קונספטואלית ומחוסר קוהרנטיות. כמו כן יש ביכולתו של -פוליטי הסובל מאי-המיקרו



מוסדית, אשר -פוליטי, בזיקה לתיאוריה הנאו-מחקר זה להעמיק תובנות בתחום המחקר המאקרו

אה כי טרם נחקרה לעומקה בהיבטים הקשורים לכניסתם של מנהלים חדשים לתפקיד, נר

ולהתמודדותם עם המיתוסים והתביעות שהסביבה מפנה כלפיהם. חקירה ובניית מודל של כניסת 

הספר ומחוצה להם, -מנהלים חדשים לתפקיד והתמודדותם עם מערכות היחסים הפוליטיות בבתי

ם העומדים בפני מנהלים חדשים הנכנסים לתפקיד, ולהצביע על יכולה לשפוך אור על הקשיי

  פרקטיקות כניסה אופטימליות, ועל הדרכים המיטביות בהן ניתן להכשירם טרם כניסתם לתפקיד.

 לתובנות של מקבלי ההחלטות במשרד החינוךממצאי המחקר ומסקנותיו עשויים לתרום 

רסי ההכשרה השונים במודלים של ניהול ובמוסדות להכשרת מנהלים בנוגע לצורך בהעשרת קו

משאבי אנוש, התנהגות ארגונית וניהול תקציבים. ממצאים אלה יכולים אף לעודד שימת דגש על 

פוליטית בקורסי -פוליטית והמאקרו-תכנים העוסקים בהתנהלותם של מנהלים בזירה המיקרו

מסד למידה מעמיתים, הכשרת המנהלים, אשר מותאמים לשלבי הכניסה השונים לתפקיד, וכן ל

למידה ממודלים מוצלחים של ניהול, ועידוד לפיתוח חזון, באופן שיתרום להכנה עמוקה ומקיפה 

 יותר, ולכניסה אופטימלית של המנהלים החדשים לתפקיד.  

יחד עם זאת סובל המחקר ממספר מגבלות. מגבלה אחת נובעת מהתייחסותם החד צדדית 

פוליטיות, ללא הצלבת מידע -פוליטיות והמאקרו-היחסים המיקרושל מנהלי בתי הספר למערכות 

של המנהלים   עם גורמים נוספים הפועלים במערכת. מגבלה זו מתעצמת בשל החשש כי  דיווחיהם

יהיו מוטים בשל רצייה חברתית, והשאיפה להציג את כניסתם לתפקיד כסיפור של הצלחה, ולכן 

מנה של המציאות העולה מהשטח. מגבלה נוספת נובעת אין הם מאפשרים קבלת תמונה שלמה ומהי

מהעובדה כי  המחקר מתבסס ברובו על ראיונות חד פעמיים, ועל התייחסות רטרוספקטיבית לשלבי 

כניסה מוקדמים יותר לתפקיד, דבר היכול ליצור הטיות בדיווחים על שלבי כניסה אלה, בשל 

ולה להיפתר באמצעות ביצוע מחקרי אורך על התעמעמות חוויות הכניסה הראשוניות. מגבלה זו יכ

 שלבי הכניסה לתפקיד.

 

 


