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סקר זה הוא פרי יוזמה של ‘אבני ראשה’ - המכון למנהיגות בית ספרית; עיקרי 
ממצאיו מובאים להלן. הסקר נערך על יסוד ההכרה שמנהלי בתי הספר משפיעים 
ביותר על עצם התפקוד ועל איכות הפעולה של המוסדות שעליהם הם מופקדים. 
לצד הכרה זו, בעת זו חסרה תמונת מצב עדכנית על מנהלים במערכת החינוך. 
הנתונים המדווחים כאן נאספו מסוף מאי עד סוף יולי 2008, בעיקר באמצעות 
שאלונים שהופצו לכלל המנהלים שכתובותיהם רשומות במשרד החינוך. נעשה 
משלוח ראשוני של שאלונים באינטרנט אל כל המנהלים, ובעקבות זאת נשלחו 
השאלונים למי שלא השיב אל הכתובת ברשת גם באמצעות דואר ישראל. שאלות 
הסקר נוסחו בתהליך מקדים עם צוות ‘אבני ראשה’, עם מנהלים בבתי הספר, 
וכן עם גורמים בעלי עניין במשרד החינוך, בקרן ‘יד הנדיב’ ועוד. 1,907 מנהלים 
השיבו לסקר בסך הכול. בעקבות השאלונים שמילאו 1,560 מנהלים עד ספטמבר 
2008 רוכזו נתונים ונותחו ממצאים. סקר זה משלב נתוני רקע נדרשים על כלל 
אוכלוסיית המנהלים )3,824 איש ואישה, לפי קובץ הנתונים של משרד החינוך(, 
דיווח על עמדותיהם ועל העדפותיהם בעניינים רלוונטיים, וכן תיאור הדפוסים 
הניהוליים העיקריים העולים מתוך עבודתם. לצד השאלונים נערכו גם ראיונות 
עומק ותצפיות בשגרת יומם של מנהלים. עיבודים סטטיסטיים של נתונים נבחרים, 
וכן ממצאים מתוך הראיונות מובאים בהמשך. עבודה זו נועדה לשמש את מכון 
‘אבני ראשה’ הן לצורך יצירת מסד נתונים לפעולתו בקרב אוכלוסיית המנהלים 

והן במגמה לפתוח צוהר להבנה של ממדים שונים בעבודת המנהלים. 

אנו מודים לכל מי שתרם לסקר בשלביו השונים, ובעיקר למנהלים שייחדו לנו 
מזמנם. רשימת המנהלים שרואיינו נמצאת במכון ‘אבני ראשה’. 

להבהרה: בכל מקום שאנו נוקטים בו לשון זכר )מטעמי פישוט והאחדה בביטוי( 
הכוונה כמובן לשני המינים כאחד, בלא הבחנה ביניהם.

יעדי המנהלים: מהנתונים עולה כי היעד שמנהלי בתי הספר רואים כבעל המשמעות 
הרבה ביותר הוא שיפור הישגי התלמידים בבית הספר )עם זאת, יעד זה מופיע 
כעיקרי רק אצל כחמישית מהמשיבים(. ביסוס תחושת שייכות בקרב כל באי בית 
הספר )כולל סגל המורים( מזוהה כיעד השני במרכזיותו )קרוב מאוד במשקלו ליעד 
של שיפור ההישגים(. חינוך לערכים ולדרך ארץ נתפס כיעד השלישי בחשיבותו.

המנהל האידאלי: רבים מהמנהלים סבורים כי מקומו של המנהל בבית הספר 
הוא בעיקר בהובלה ובקבלה של החלטות. רכיבים פדגוגיים וארגוניים נתפסים 

כחשובים פחות בהגדרת המנהל האידאלי.

תמיכה: מנהלים מרבים להתייעץ עם בעלי תפקידים מתוך בית ספרם )סגנים, 
רכזים ויועצות( וממעטים לעשות כן עם גורמי הפיקוח.

תחומים חשובים בהכשרה לתפקיד המנהל: שלושת התחומים שזוהו כחשובים 
ביותר להכשרת המנהל, על-פי סדר יורד הם: ניהול צוות ופיתוח ההון האנושי; 
כתיבת חזון בית ספרי ועיצוב העתיד של בית הספר; הובלת תהליכי שינוי, 

ורכישת כלים ארגוניים וניהוליים.

תמצית 
הממצאים 
העיקריים

מבוא
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התפתחות ולמידה: מנהלים מעדיפים למידה זה מזה )‘למידת עמיתים’(, על פני 

למידה ממומחים או למידה מיועצים חיצוניים. כמו כן, הם מעדיפים למידה בזיקה 

לניסיון ולהתנסות, על פני למידה עיונית. מנהלים רבים מעוניינים בקבלת תמיכה 

ייעוצית במסגרת ההשקעה בהם. בקרב מנהלים חדשים עולה צורך בליווי על 

יסוד מערכת יחסים אישית, דיסקרטית, ארוכת טווח ותומכת הממוקדת בקשיים 

המאפיינים את השנים הראשונות בתפקיד. 

עומס ואתגר: מנהלים רבים מתארים את מורכבות עבודתם, את הצורך להיות 

אפקטיבי בנסיבות של מחסור במשאבים וחסמים רבים, וכן את נטייתם להתמודד 

בד בבד בחזיתות רבות, תוך ריבוי היבטים בתפקוד הנדרש - עניין התורם הן 

לתחושת האתגר והן לתחושת עומס וקושי.

מאפייני המנהל וסוג בית הספר: בתפקיד מנהל בית הספר היסודי, משמשת על-

פי רוב אישה. בית הספר שהיא מנהלת שייך למשרד החינוך. המנהלת ‘צמחה’ 

לתוך התפקיד בתוך בית הספר ורוב עיסוקה בפיתוח יכולות הלמידה והחשיבה 

של התלמידים. להבדיל, המנהל השכיח של בית הספר העל-יסודי הוא גבר, 

בית הספר שהוא מנהל שייך לרשת פרטית או לרשות מקומית, וייתכן שהוא 

הגיע לתפקיד הניהול ממסגרת חיצונית שעבד בה קודם. לעומת עמיתתו בחינוך 

היסודי, הוא מעיד על עצמו כעסוק יותר בחינוך לערכים ודרך ארץ.

השפעת ותק על מנהלים: נמצא כי מנהלים ותיקים הם בעלי שביעות רצון גבוהה 

יותר מהיבטים שונים בתחום הניהול; מנהלים חדשים מערבים פחות גורמים 

בקביעת יעדו המרכזי של בית הספר; הם רואים את עצמם כזקוקים לסיוע רב 

יותר; ומציינים צורך בתמיכה רבה )ורואים ב’אבני ראשה’ כתובת לכך(.
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להלן סקירה תמציתית המנסה לתת ביטוי לתפיסות יסוד המופיעות בספרות 

ביחס לעבודת המנהל/ת, וכן לבחון סקרים קודמים שנעשו על מנהלי בתי ספר 

בישראל. מטבע הדברים סקירה זו חלקית וראשונית, ונועדה בעיקרה למקם את 

הממצאים המדווחים כאן בהקשר של דיון מתמשך בעבודת הניהול ובדגשיה. 

עבודת מנהל בית הספר היא מגוונת, מורכבת, ומשתנה על-פי אופי המוסד 

החינוכי. מנהל בית הספר נתפס בספרות המקצועית כגורם חשוב בקביעת דגשיו 

של בית הספר, כמשתקף בתרבותו ובתפוקותיו. לפיכך הוא גם נתפס כדמות 

מפתח, האחראית לכללים, לדרכי הפעולה ולתהליכים המתרחשים בו. המנהל 

נחשב למנהיג בית הספר העומד בראש צוות מורים, מטפל בתכניות הלימודים 

ואחראי לתלמידים הלומדים במוסד )גביש, 1982(. 

תפיסת תפקיד מנהל בית הספר השתנתה עם השנים. משנות העשרים ועד שנות 

השישים של המאה העשרים נתפס מנהל בית הספר בעיקר כממלא תפקיד 

מנהלתי. בעשרים השנים שלאחר מכן )1960 - 1980(, פינתה תפיסה זו את 

מקומה לתפיסה המדגישה את מקומו של מנהל בית הספר בתפקידו הפדגוגי, 

בהובלת תכניות לימודים וביישום של רפורמות חינוכיות. משנות התשעים של 

המאה שחלפה, הספרות המקצועית דנה במנהל בית הספר בעיקר כמנהיג 

פדגוגי-חינוכי )בוגלר, 2000(. 

פרידמן וברמה )2007(, מציינים את תחומי התפקיד והאחריות של מנהל בית 

הספר כבסיס להגדרת היכולות הנדרשות ממנו. כך לטענתם בהקשר התרבותי 

והארגוני הנוגע ליכולות אלו ומתרגם אותן למשמעויות. משנות התשעים של 

המאה העשרים ואילך, מושם דגש על האופי הדינאמי של תפקיד מנהל בית 

הספר, על הצורך בגמישות ועל ההכרח להשתנות ולפעול בזירות שונות לפי 

הדרישות המורכבות של המציאות. לוי )1986( מתאר מגוון תחומים בתפקידו 

של מנהל בית הספר: תקצוב משאבים וציוד, הערכה, קשר עם הקהילה, קשר 

עם ההורים, קביעת מערכת שעות, שמירה על לוח זמנים. כל זאת תוך שימת 

דגש על פעולות שנעשות בד בבד: תכנון, יצירה, תקשור, הנעה ופיקוח. 

הספרות המקצועית מתייחסת לניהול בית הספר כאל מקרה פרטי של ניהול 

ארגון, ובהתאם עוסקת בדרישות, בצרכים ובתפקידים של מנהל בית הספר 

בזיקה לתיאוריות הניהול הארגוני המודרני. ספרות זו עוסקת בחשיבות הראייה 

המערכתית, תוך התייחסות לארגון הלומד, המתמודד עם סביבה משתנה, עם 

סתירות ועם מורכבות )Aram & Noble, 1999(. ניכר בספרות זו הדגש על 

עמדת המנהל כמנהיג, כולל ההחלטות שהוא מקבל, ההעזה שלו, והתושייה שלו 

בהתמודדות עם סביבות משתנות ועם האתגר של הובלת שינוי )חפץ ולינסקי, 

2007(. הספרות הקלאסית בניהול מתייחסת לסך )השלם שהוא יותר מחלקיו( של 

המיומנויות והכישורים הנדרשים מן המנהל, ובהם מיומנויות טכניות עם כישורים 

חברתיים כגון הובלת צוות ותקשורת בין-אישית לצד יכולות קונצפטואליות 

על המנהל/ת-
סקירת ספרות

תפיסת התפקיד 
של מנהל בית 
הספר
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הקשורות לראיית החזון כמכלול רכיבי הארגון )Katz, 1955(. עם זאת, מובאת 

הטענה כי למנהל בית הספר, לעומת נושאים בתפקידי ניהול בארגונים אחרים, 

יש תפקיד מרכזי וייחודי בהנהגה החינוכית של צוות ההוראה. הוא נתפס כמנהיג 

המערכת החינוכית, כמוביל העשייה החינוכית וכמרכזי בהכוונה הפדגוגית של 

בית הספר )אבידן, 1984(. מחקרים של השנים האחרונות מציינים שהנהגה 

 Wallace Foundation,( פדגוגית היא אכן משימת הליבה של מנהל בית הספר

2008(. המנהל, בהיותו מנהיג פדגוגי, אמור גם להתעניין בפעילות הבסיסית של 

המוסד החינוכי - הוראה ולמידה - וגם לכוון ולהוביל תהליכים של שיפור ההוראה 

 .)Murphy et al., 2006 ;Mckinsey & Company, 2007( והלמידה בבית הספר

מנהל בית הספר נתפס כבעל אחריות כוללת להצלחתם של התלמידים במוסד 

שבניהולו. מחקרים מראים כי לתפקוד המנהל השפעה ניכרת על שיפור ההוראה 

 Leithwood & Riehl, 2003; Wallace Foundation,( והעלאת הישגי התלמידים

 .)2007, 2008 ;ISLLC, 2008

גישה זו לתפקיד מנהל בית הספר משלבת היבטים ניהוליים ומנהיגותיים. עם 

זאת, מבחינה מושגית מדובר בשני ממדים שונים )ענבר, 1987, 2000(: בניהול 

יש היבט ניכר של שימור ותפעול יום-יומי של בית הספר, ואילו הדגש המנהיגותי 

מציין תחומים כמו ערכים, מוסר, השראה, עיצוב מטרות, התחדשות והנעת אנשים 

אל עבר מטרה משותפת ומוסכמת )Murphy et al., 2006(. הדגש המנהיגותי 

.)Bush ,2008( יכול גם לבסס עמדה כלפי למידה, כפי שמיטיב להראות בוש

בשנת 2008 נכתב נייר עמדה של ועדה מקצועית )בראשות חיים אדלר ובריכוזו 

של גל פישר( שיזם מכון ‘אבני ראשה’ עם משרד החינוך, כדי לגבש תפיסה מנחה 

של תפקיד מנהל בית ספר במדינת ישראל )אבני ראשה, 2008(. מסמך זה מציע 

מסגרת מושגית ומעשית לעבודתו של מנהל בית הספר. מטרתו לבסס אוריינטציה 

משותפת לפעולה בתחום של ניהול בתי ספר בישראל ולתרום לביסוס מעמדו 

של מנהל בית הספר. המסמך מזהה חמישה תחומים המגדירים את תפקיד 

המנהל ואת האחריות הנגזרת ממנו: 1( הנהגת תהליכי הוראה חינוך ולמידה - 

תחום פעילותו המרכזי והחשוב של המנהל; 2( עיצוב תמונת העתיד של בית 

הספר )חזון וניהול שינוי(; 3( הנהגת הצוות והכשרתו המקצועית; 4( התמקדות 

בפרט; 5( ניהול הקשרים בין בית הספר לקהילה. מסמך אחר שנכתב בשנה זו 

ביוזמה של ‘אבני ראשה’ )במסגרת ועדת היגוי בראשות יזהר אופלטקה ובריכוזו 

של אריאל לוי( עסק ברוח דומה בהיבטים של התפתחות ולמידה אצל מנהלים 

מכהנים, תוך התייחסות לתחומי ליבה ולרצף קריירה.

הספרות עוסקת לא מעט בתכונות ובכישורים של המנהיג. עם אלו נמנים לא אחת 

ביטחון עצמי, איזון רגשי, ראייה לטווח ארוך, התמודדות בתבונה עם כישלונות, 

עקיבות ואופטימיות, יכולת עבודה עם אנשים, אכפתיות ודאגה לזולת. פרידמן 

)2000( מונה כמה מיומנויות וכישורים הדרושים למנהל בעבודתו, ובהם כישורי 

כישורים נדרשים 
למנהלים
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מנהיגות, מיומנויות בקבלת החלטות, מיומנויות תקשורת, ניהול אישי וכישורים 

אישיים. ג’יראסינג וליונס )Jirasinghe & Lyons, 1995( ביררו את תפקיד המנהל 

במחקר שבדק 255 מנהלים. במחקר זה זוהו עד עשרה תחומי תפקידים, 

שגזלו את מרבית זמנם של המנהלים. על אף הבחנות אלו, יש קושי להבחין בין 

ההיבטים השונים של תפקיד המנהל. עבודת המנהל מורכבת. המנהל מקבל 

עשרות ואף מאות החלטות ועושה פעולות רבות במהלך היום. ג’יראסינג וליונס 

מבחינים בין הגדרות של תחומי תפקיד ובין הגדרת היכולת של המנהל לבצעם. 

לפי ממצאיהם, תחומי היכולת הנדרשים למילוי תפקיד כוללים יכולות ניהול 

כלליות, יכולות ניהול ייחודיות ויכולות אישיות-ארגוניות. נוסף על כך, יש משקל 

גם להקשר התעסוקתי המסוים שבו מנהל בית הספר פועל. 

פרידמן וברמה )2007( ערכו מחקר שמטרתו לגבש ולהגדיר את המושג ‘מסוגלות 

עצמית מקצועית’ של מנהל בית ספר ולזהות את רכיביו. הם תיארו את תחושת 

המסוגלות המקצועית של מנהל בית הספר כמבנה בן חמישה רכיבים: מסוגלות 

לניהול כללי; מסוגלות למנהיגות; מסוגלות ליחסי אנוש; מסוגלות לניהול קשרי 

חוץ; ומסוגלות לניהול פדגוגי. במחקר זה השתתפו 776 מנהלי בתי ספר בישראל. 

המשתתפים נדגמו בדגימה רחבה שייצגה מנהלי בתי ספר מכל הזרמים ומכל 

אזורי הארץ: 74% מנהלי בתי ספר יסודיים, 22% מנהלי חטיבות ביניים ותיכוניים. 

87% השתייכו לחינוך העברי ו-13% במגזר הערבי, 63% לחינוך הממלכתי ו-37% 

לממלכתי דתי. 65% נשים. הגיל הממוצע היה 47.3. המחקר אישש את השערת 

החוקרים בדבר ארבעת הרכיבים היוצרים מסוגלות עצמית של מנהלים. כמו כן, 

נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין משתני רקע שונים של בית הספר ומנהלו ובין 

הרכיבים המזוהים: נמצא כי מנהלות הן בעלות תחושת מסוגלות גבוהה יותר 

בניהול הפדגוגי; ואילו מנהלים גברים הם בעלי תחושת מסוגלות גבוהה יותר 

בניהול קשרי חוץ. מלבד זאת, מנהלים שהוכשרו בניהול נמצאו כבעלי תחושת 

יכולת גבוהה יותר ממנהלים שלא הוכשרו בניהול. כמו כן, מנהלי בתי הספר 

במגזר הערבי הראו תחושת מסוגלות גבוהה יותר ממנהלים במגזר היהודי. 

לבסוף, אצל מנהלים בזרם הממלכתי נמצאה תחושת יכולת גבוהה יותר מאשר 

אצל מנהלים בזרם הממלכתי-דתי )להוציא הרכיב של ‘יחסי אנוש’(. 

זיהוי הכישורים והסגולות של ניהול מעורר שאלות נוספות: מהי עבודה אפקטיבית 

של מנהל בית הספר? וכיצד אפשר להגדיר תפקוד ניהולי מוצלח? 

הספרות מעלה את השאלה כיצד אפשר לאפיין את המנהל האפקטיבי, ולחלופין 

כיצד אפשר להבחין בהצלחה ניהולית. כפי שהראה אבוליו )1999( במודל 

הטווח המלא של המנהיגות, יש טווח מגוון של שמונה רכיבים אפשריים בעלי 

זיקות שונות לאפקטיביות. אבוליו גורס שיותר ויותר נדרשת מנהיגות מאתגרת, 

מתפתחת, מעוררת השראה ומעצבת. טענה זו תואמת גם את עמדתם של 

חפץ ולינסקי )2007(. עם זאת, את בית הספר, כמו גם ארגונים רבים אחרים, 

דפוסי מנהיגות 
וניהול
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מאפיינות מטרות אמורפיות וארוכות טווח. היעדים החינוכיים גם תלויים בהקשר 

התרבותי והאידאולוגי, והם מתווכי פרשנות וגם מתמודדים עם מגבלות השליטה 

של המערכת החינוכית. הדבר מעניק משקל ניכר להכרעות של המנהל, בזיקה 

לסגולותיו ולתפיסותיו. הספרות אכן מראה כי אופן הניהול של בית הספר תלוי 

לא מעט בדפוסים האישיים )השקפת עולם, נטיות והעדפות, דרכי התנהגות( של 

המנהל. לצד חוזרי מנכ”ל והנחיות שוטפות של משרד החינוך והבעלויות השונות, 

היבטים רבים של הניהול בבית הספר אינם מוכתבים לפרטיהם באמצעות מדיניות 

מרכזית מכוונת; אלא המנהל מקבל את האפשרות לבחור את דרך פעולתו מתוך 

מגוון שיטות ואופני ניהול )יצחק ורביד, 1985(. 

לטענתו של לם )2000, 2005(, הכרעות חינוכיות הן הכרעות אידאולוגיות, הן ברמת 

המדיניות והן ברמה המקצועית. הכרעות פדגוגיות של שיטת פעולה חינוכית, וכן 

הכרעות דידקטיות של בחירת תוכני הלמידה הן הכרעות שביסודן גם השקפת 

עולם וגם דפוסים שלא תמיד מודעים. לפיכך, בחירה של מנהל בדרך התמודדות 

עם מעשה לא מוסרי של ילד - הענשתו, התעלמות ממעשיו, העברה לטיפול 

פסיכולוגי או ניהול שיחה עם ההורים - היא החלטה המושפעת מהאידאולוגיה 

החינוכית שלו. על ההשקפה המנחה של המנהל אפשר ללמוד מהנעשה בפועל 

לא פחות מאשר מההצהרות. לטענתו של לם, כל החלטה חינוכית כרוכה בהכרעה 

אידאולוגית בזיקה לחברה, לתרבות וליחיד )תוך הבדלי דגש בהתאמה(. ואולם 

כיום הצטמצם משקלן של אידאולוגיות מוחלטות ולא אחת המנהלים נעים ונדים 

בין אידאולוגיה אחת לאחרת. בעקבות כך נוצר בלבול המקשה על מנהל בית 

הספר בעבודתו. לטענתו של לם, מנהל טוב הוא אדם בעל זהות אידאולוגית 

חינוכית, המונע על ידי דימוי ברור של מטרות החינוך )לם, 2000(. 

פרידמן )1989( טוען כי בית ספר אפקטיבי הוא מוסד חינוכי הפועל בשיטתיות 

ובהתמדה לשיפור עצמי כדי להשיג את מטרותיו, בעזרת ניצול מרבי של משאביו 

הפיזיים והאנושיים, תוך שמירה על רווחתם של המורים והתלמידים. צ’נג )1991, 

Cheng( מתאר מנהל אפקטיבי כממונה הנוטה להדגיש הישגים, לצפות יותר 
בעבודתם של המורים, לדון עם המורים בבעיות עבודה, לתמוך בהם וליצור 

אקלים ארגוני ותרבותי המבוסס על מוסר עבודה גבוה. פרידמן )1989(, מציין 

ארבע דרכים להעלאת האפקטיביות של בית הספר: הבהרת המנהל את ציפיותיו; 

מתן דוגמה אישית; עקביות בחיזוק ובתגמול של מורים; והגנה על מורים מפני 

לחצים חיצוניים. 

מחקרים שונים בחנו את עבודת המנהל בבית הספר ואת האפקטיביות שלו 

בהתייחס אל ההישגים בבית הספר. מחקרים מראים כי מרבית המנהלים מצליחים 

להשיג לגיטימציה ככתובת למשאבים נחוצים עבור המורים בתחומים הארגוניים 

והלוגיסטיים. ואולם, מנהלים רבים מתקשים להיות סמכות ניהולית בסוגיות 

מקצועיות ופדגוגיות )אבידן, 1984(. התחום המנהלי מאופיין לרוב ברמת בהירות 

רבה ובמטרות קצרות טווח, בשל הרכיב האופרציונלי של תקציבים, דוחות ועוד. 
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לעומת זאת, התחום המקצועי-פדגוגי מתואר כעמום ולא בהיר בהערכת הצלחות 

לעומת כישלונות. המטרות המיידיות המאפיינות את העבודה המנהלית לעומת 

המטרות ארוכות הטווח המאפיינות את העבודה הפדגוגית, תורמות להיווצרות 

הפער בין המוצהר למעשה בממד הפדגוגי בבית הספר )ארז וגולדשטיין, 1981(. 

ההיתלות בבחינות הבגרות מכאן ובמיצ”ב מכאן מבטאת את המאמץ לאתר עדויות 

ספציפיות לקיום הישגים לימודיים וחינוכיים הניתנים להשוואה. מכיוון שמערכת 

החינוך מתמודדת בה בעת עם מחויבות לשמר ועם הרצון לחדש, עם הצורך 

להורות ולכוון אך גם עם העניין לתת סיכוי לאוטונומיה, עם המחויבות לפעול לפי 

סטנדרטים אוניברסאליים לצד העניין בייחודי, הרי העבודה החינוכית והניהולית 

חייבת להתמודד עם סתירות ופרדוכסים, תוך ניסיון לפלס דרך )כ”ץ, 2002(.

מחקרים שנערכו בארה”ב מעלים כי המנהלים בבתי ספר יסודיים וחטיבות 

 Doud & Keller,( ביניים מייחדים חלק ניכר מזמנם לטיפול בבעיות משמעת

1998(. בסקר כלל ארצי שנערך בארה”ב בשנים 1987 - 1994, דווח כי מנהלים 

מתקשים להתמודד עם שימוש של תלמידים באלכוהול ובסמים, עם גילויים של 

 Fiore,( אלימות מילולית כלפי מורים ועם החזקת חפצים מזיקים ואף כלי נשק

Curin, & Hammer(. סוגיות נוספות שעלו במחקרים שנערכו בעולם עוסקות 
בצורך ביתר אוטונומיה ניהולית כדי שיוכלו לתגמל מורים מצטיינים ולפטר מורים 

לא יעילים, וכן בהתמודדות עם מערכת ביורוקרטית ונוקשה אשר גוזלת זמן רב 

 .)Lecker, 2002( ומונעת מהמנהלים למלא את תפקידם

סקר על צורכי מידע בקרב מנהלי בתי ספר בישראל, נערך מטעם מכון סאלד 

בשנת 1993. הסקר נועד לבדוק מהו המידע הנדרש למנהלים ואיזה שימוש 

אפשר לעשות בו לצורכי עבודתם. הסקר הראה פיזור רחב מאוד של נושאים 

המטרידים את מנהלי בתי הספר, ונוגעים למגוון היבטים של עיסוקם )פרנקל 

ופרידמן, 1993(.

כעשר שנים לאחר מכן, נערך סקר נוסף )טייטלבאום, צוייג ושור, 2003(, שנועד 

לבחון את צורכי המידע של מנהלי בתי הספר. הסקר נועד לענות על כמה 

שאלות: מהו המידע הדרוש למנהלים למילוי העבודה השוטפת ולצרכים של 

קבלת החלטות, כיצד המנהלים משיגים את המידע, מהן הבעיות שהם מתלבטים 

בהן, לאילו נושאים נתונה תשומת לבם ובאילו תחומים המנהלים מעוניינים לקבל 

סקירות של ספרות מקצועית. לצורך עריכת הסקר הזה נשלחו כ-3,000 שאלונים, 

מתוכם מולאו והוחזרו 540 שאלונים. הסקר כלל את החינוך היסודי, העל-יסודי, 

הממלכתי, הממלכתי-דתי, היהודי והערבי. הממצאים הראו כי הבעיות המרכזיות 

שהטרידו את המנהלים באותה השנה היו קשורות באקלים בית הספר, בצורך עז 

בהפחתת האלימות ומניעתה, בגילויי שחיקה בקרב המורים ובדאגה לפיתוח הצוות 

הפדגוגי. נוסף על כך, הוזכרו קשיים בתקציב ובגיוס משאבים. בשאלות פתוחות 

שניתנו בשאלונים צוינו קשיים ניכרים בטיפול בבעיות משמעת, מניעת אלימות 

מה מעסיק את 
מנהלי בתי הספר
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כלפי תלמידים, מורים ורכוש, שיפור אקלים בית הספר, וכן קשיים בעבודה מול 
הורים. במענה לשאלה ‘מה המנהלים היו עושים לו ניתנה להם תוספת תקציב’, 
הרוב המכריע ציין כי העדיפות הראשונה היא להקצותו לטיפול באלימות ולשיפור 
האקלים הבית ספרי. סוגיה שנייה בחשיבותה שהוזכרה בסקר היא שחיקה של 
צוות המורים, שכללה גילויים של מוטיבציה נמוכה, חוסר ידע, איחורים והיעדרויות. 
סוגיה מרכזית שעלתה בהקשר זה היא גבולות הסמכות והיכולת של המנהל 
בתחום העסקת המורים, היינו ההתמודדות שלו עם ההכרח לפטר מורים טובים 
שאינם קבועים ולהשאיר בבית הספר מורים רבים שתפקודם לקוי, רק משום 
שהם קבועים. בבעיית התקציב, הוזכרה התמודדות עם קיצוצים בתקציב, פיטורי 
מורים עקב צמצומים, קיצוץ בשעות הלימוד וגביית כספים מהורים. בהמשך הועלו 
בעיות בנושא של קשיים ניהוליים, שיטות הוראה, הישגים לימודיים נמוכים של 
תלמידים, וכן הועלתה שאלת התלמידים המיוחדים, המחוננים, בעלי ההישגים 

הלימודיים הנמוכים ולקויי הלמידה. 

אם כן, אפשר ללמוד מהסקר הזה כי המנהלים מתארים תמונה מעיקה של חוסר 
אונים לנוכח תופעת האלימות, טשטוש הגבולות ושחיקת הסמכות של המורים. 
בהשוואת הסקר מ-2003 לסקר של 1993 נמצא כי בעיות האלימות החריפו והפכו 
לאקוטיות יותר עבור המנהלים. עורכי הסקר מציינים כי יש דמיון רב בין הבעיות 
המטרידות מנהלים לבעיות מטרידות בחברה הישראלית כולה. ממצאים אלו 
מעלים סוגיות רבות המקשות על המנהלים ודורשות מהם התמודדות מתמדת 
עם שלל רכיבי עבודת הניהול. ממצאים אלו מעלים גם את השאלה על יכולתם 
של המנהלים להתמודד עם הקשיים המציפים אותם. מתוך כך יש חשיבות 

בבחינת הספרות המחקרית על לחץ ושחיקה של המנהלים.

מנהלי בתי ספר חשופים למקורות לחץ רבים. המנהלים עומדים בפני בעיות 
ארגוניות וניהוליות קשות כגון מחסור בתקציבים, צמצום משאבים, צורך לפעול 
עם כוח אדם נתון )ולפעמים חסר(, עמימות בתפקידם, קונפליקטים תוך-תפקידיים 
ובין-תפקידיים. נוסף על כך, המנהלים חשופים ללחצים הנובעים מבעיות חינוכיות 

וחברתיות ומתגובות ביקורתיות של הציבור )פרידמן, 1998(.

ניהול בית הספר כרוך בעול לא מבוטל, כיוון שהמנהל נושא באחריות העיקרית 
לפעולתו של בית הספר. הוא מקשר בין הסביבה החיצונית לבית הספר, מתמודד 
עם שינויים ניכרים בתכניות הלימודים ובדגשים שמציב משרד החינוך, אחראי 
לעבודתם של המורים, הסגל והצוות הבין-מקצועי ונאלץ לרכז את עבודתו בזמן 
שהוא תמיד מוגבל, דבר המקשה על טיפול מעמיק בבעיות המובאות לפניו. נוסף 
על כך, העבודה בבית הספר מאופיינת באי-ודאות רבה, ולכן קשה לחזות את 
תוצאות הפעילות של סגל בית הספר והעבודה החינוכית )ארז וגולדשטיין, 1981(. 
אפשר לראות בכך מקרה פרטי של התמודדות הכרחית עם פערים, עם אי-ודאות 
ועם אי-יציבות, תופעות טיפוסיות לעידן הפוסט-מודרני )בירן, 2001(. עם זאת, 

אפשר לראות גם את הגילויים הייחודיים של ניהול במערכת החינוכית.

התמודדות, לחץ 
ושחיקה אצל 
מנהל בית הספר
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קנט )Kent ,1989( מציין בהקשר זה שני מחקרים שנעשו בבריטניה, ונתנו ביטוי 

ללחץ הגדול הכרוך בניהול בית ספר יסודי. מחקר אחד נעשה מטעם ארגון 

המנהלים הבריטי )NAH( והמחקר האחר נערך מטעם הפוליטכניק במנצ’סטר. 

גורמי הלחץ העיקריים שנמצאו היו עומס עבודה, קשיים ביחסים עם הצוות 

והתמודדות עם שאלת המשאבים. בעבודה של אליסון )Allison,1997( נבדק 

מהן הפעולות הגורמות לחץ למנהלי בתי ספר והוכנו כלים למדידת תופעת 

הלחץ ודרכי ההתמודדות. 

כניסתו של המנהל החדש לתפקידו מתוארת כחוויה מאתגרת ומורכבת, שלא 

אחת הקושי שבה ניכר יותר מההזדמנות. תקופת הכניסה לתפקיד דורשת 

מן המנהל לשרוד ולהצליח, בעודו מנסה למזער נזקים אישיים ומקצועיים 

)Weindling, 2000(. אפשר לתאר את תפקידו של מנהל בית הספר, כתפקיד 

מערכתי המאופיין בתנאי ניהול ‘לא ליניאריים’. תנאים אלו מאופיינים: בסביבה 

דינאמית; בקשר רופף בין הרכיבים של המבנה הניהולי; בריבוי מטרות ומטלות 

לא מובנות. מלבד זאת, על המנהל להתמודד עם קונפליקטים בין מטרות, עם 

קושי במדידת התפוקות החינוכיות, עם נוהלי עבודה שעדיין לא עמדו במבחן 

ושיעילותם טרם הוכחה, עם חלוקת סמכויות לא ברורה ועם סמכויות מנוגדות 

)פרידמן 1998, לוי ואמיתי, 2008(. לפיכך, בקרב מנהלים נמדדו רמות של לחץ, 

חרדה ודיכאון גבוהות מהממוצע באוכלוסייה )Carr, 1994(. בריאותם הרגשית 

של המנהלים מתוארת כחיונית על מנת לשמש מנהיג בית הספר. מנהלים 

שמתקשים להתמודד עם ההיבטים הרגשיים של עבודתם, מתוארים כמנהלים 

.)Ackerman & Pat Maslin-Ostrowski, 2004( פגועים ופצועים

במחקר שנעשה בישראל על מנהלים )פרידמן, 1995(, נבדקו כ-850 מנהלות 

ומנהלים. אלו מילאו שאלונים על גורמי הלחץ בעבודתם בבית הספר ועל רמת 

השחיקה בהתייחס לדפוסי ההתמודדות שלהם. המחקר התנהל כפרי יוזמה של 

עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך, בשיתוף ארגון המנהלים בהסתדרות 

המורים. גורמי הלחץ בעבודת המנהל נמדדו בעזרת שאלון שנחלק לחמישה 

תת-סולמות. כל תת-סולם מדד את שכיחות התרחשותם של אירועים ומצבים 

לוחצים בהיבטים של עומס עבודה ואחריות, תמיכה ושיתוף פעולה, קשיים 

עם מורים וקשיים עם הצוות המנהלי. שחיקת המנהל נמדדה באמצעות סולם 

להערכת שכיחות תחושות השחיקה של המנהל, שמדד את התחושות האלה: 

תשישות גופנית ורגשית, היבדלות המנהל מן המורים ואי-שביעות רצונו של המנהל 

כלפי התלמידים, ההורים והמורים. כמו כן, נבדקו אסטרטגיות ההתמודדות של 

המנהלים עם לחצים. ממצאי המחקר: מתוך לחצי העבודה בתפקיד המנהל, 

תחושת עומס העבודה והאחריות המוטלת על המנהלים היא השכיחה ביותר. 

מנהלות דיווחו על תחושת עומס עבודה בשכיחות גבוהה יותר ממנהלים. מנהלים 

במערכת החינוך היסודי דיווחו על תמיכה ועל שיתוף פעולה בבית הספר בשכיחות 

גבוהה יותר ממנהלים בחינוך העל-יסודי. כמו כן, מנהלים בחינוך העל-יסודי 

דיווחו על קשיים עם מוריהם בשכיחות גבוהה לעומת מנהלים בחינוך היסודי. 
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בהתייחסות לרמת השחיקה של המנהל, כרבע מכלל המנהלים דיווחו שהם 

שחוקים. מתוכם כ-16% דיווחו שהם מרגישים שחוקים מעבודתם בבית ספר 

לעתים קרובות. מתוך התחושות המרכיבות את שחיקת המנהל נמצא כי ביטוי 

טענות כלפי מורים, תלמידים והוריהם הוא עמדה שהמנהל מבטא בשכיחות 

הגבוהה ביותר. מנהלים בחינוך העל-יסודי דיווחו על שכיחות מעט גבוהה יותר 

של היבדלות ממנהלים בחינוך היסודי.

ממצאים אלו תומכים בטענה מרכזית שמעלים ארגוני המנהלים בישראל )וורגן, 

2006(, כי “הנחיות משרד החינוך מטילות על מנהלי בתי הספר אחריות מוחלטת 

לכל המתרחש במוסד החינוך, בעוד שלא ניתנים למנהל הכלים המתאימים 

להתמודד עם מכלול הקשיים העומדים לפניו” )שם, עמ’ 5(. גם סקר המנהלים 

שיזם מנכ”ל משרד החינוך שמואל אבואב ב-2007 )שהתבסס על 1,097 משיבים, 

לא כולל בתי הספר במגזר החרדי ובחינוך המיוחד(, מלמד על חוסר במשאבים 

כחסם עיקרי בהתמודדות עם האלימות בבתי הספר )משרד החינוך, 2007, לוח 

5( ועל המידה הנמוכה ביותר של שביעות רצון ממשאבי לימוד במוסד )לוח 4, 

שם(.

לסיכום, עבודת המנהל היא מגוונת, רבת תביעות ומורכבת. באחריות המנהל מכלול 

גדול מאוד של תחומים, ובהם סוגיות ארגוניות, חברתיות, חינוכיות ומנהלתיות. 

על המנהל לעבוד עם מערכות רבות, הכוללות גופים חוץ-בית ספריים, ילדים, 

הורים, וכן סגל רחב של מורים ואנשי מקצוע. המנהל נושא באחריות העיקרית 

להצלחת בית הספר והוא נתפס כאחד הגורמים המשפיעים ביותר בהצלחת 

החינוך הבית ספרי. המחקרים השונים בישראל ובחו”ל מעידים על הקושי שבניהול, 

לנוכח סביבה לוחצת, שחיקה של מורים ואלימות מצד הילדים. הפער בין צורכי 

המנהלים בעבודתם ובין היכולת של המערכת לתת להם מענה, מביא מנהלים 

רבים לתחושות של מועקה אישית, לחץ וחרדה. חלוקת היבטים שונים של 

הסמכות והאחריות עם עובדים נוספים במערכת הבית ספרית )מעבר ל’מנהיגות 

מבוזרת’( ויכולת להתייעץ ולהסתייע עשויות להקל על תחושת העומס והשחיקה, 

וגם לתרום להתמודדות עם הקשיים והאתגרים. ראוי לזכור שלצד הקשיים יש 

בניהול גם גילויי הצלחה וחוויות של הישג. 

בסקירה זו אפשר להתרשם ממכלול רחב ומגוון של מחקרים שנעשו על מנהלי 

בתי ספר, בארץ ובעולם. מרבית המחקרים חלקיים באופיים. ישנם מחקרים שדנו 

בפרופיל המנהל, מחקרים אחרים בחנו את צרכיו ויש מחקרים שבחנו את שחיקת 

המנהל בעבודתו. עם זאת, מורגש צורך בבחינה מקיפה של הממדים השונים 

בעבודת המנהל. זאת על מנת להבין את מנהל בית הספר כאדם וכפרופסיה 

ולקבל תמונה מקיפה של עולמו המקצועי. מרבית המחקרים שנעשו עד כה 

התבססו בעיקר על שאלונים שהופצו למדגם מנהלים, ובהם שאלות פתוחות 

וסגורות. על מנת להבין לעומק את מנהל בית הספר על החוויות בעבודתו, מורגש 

הצורך לשלב במחקר גם ממדים נרטיביים הכוללים ראיונות עומק ותצפיות. 
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שילוב רב-ממדי במתודולוגיה המחקרית, וכן בחינת כלל הסוגיות הקשורות 

למנהל בית הספר, יכולים לתרום במידה ניכרת ליצירת תמונה מקיפה על עולמו 

של מנהל בית הספר. 

הסקר המדווח כאן כוון לכלל אוכלוסיית המנהלים בישראל, וסך המשיבים שלו 

גדול בהשוואה לכל סקר מנהלים קודם בישראל. 
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לצורך סקר זה נשלח אל כל אוכלוסיית המנהלים שאלון שפותח במיוחד 
לצורכי מכון ‘אבני ראשה’ ומשרד החינוך. השאלון מתבסס על משתנים שזוהו 
כרלוונטיים בתהליך מקדים, וכן על למידה משאלונים שונים שנעשה בהם שימוש 
בעבר בישראל ובעולם. טיוטה מוקדמת של השאלון נשלחה אל קבוצת פיילוט, 
ובעקבותיה צומצם ועודכן השאלון. לצד שימוש בשאלון, נערכו בפרק הזמן 
הנקוב גם ארבעים ראיונות עומק, חמש תצפיות במנהלים במהלך עבודתם, וכן 

קבוצת מיקוד אחת.

המשתתפים בסקר זה היו כלל מנהלי בתי ספר בישראל. לפי רישומי משרד 
החינוך כוללת אוכלוסייה זו 3,824 מנהלים. יש קושי באימות מלא וממצה של 
נתוני המנהלים, בעיקר בשל נגישות מוגבלת אל מנהלים בחינוך המוכר שאינו 
רשמי. בסך הכול השתתפו עד כה בכל שלבי המחקר 1,907 מנהלים. הנתונים 
שעובדו ומדווחים כאן הם של 1,560 משיבים לשאלונים, בנתונים שנצברו עד 
סוף קיץ 2008. המשתתפים שנענו לסקר זה שייכים לכל סוגי המוסדות, לכל 
הזרמים ולכל אזורי הארץ. מכלל משתתפי המחקר 44% מהמשיבים הם גברים 
ו-56% נשים. בהתייחס לזרם החינוכי, כ-7% השתייכו לחינוך העצמאי; 19% 
לממלכתי דתי; 73% לממלכתי ו-1% הגדירו עצמם כאחר. בהתייחסות מגזרית 
74% מהמשיבים הם יהודים; 19% ערבים; 4% בדואים ו-3% דרוזים. בהתפלגות 
מחוזית מנח”י כלל 5% מהמשיבים; מחוז ירושלים - 10%; מחוז חיפה - 13%; 
מחוז תל-אביב - 12%; מחוז צפון - 21%; מחוז דרום - 15%; מחוז מרכז - 20%; 

והמחוז ההתיישבותי - 4%. 

לצורך הסקר פותח שאלון, בהסתמך על ספרות מחקרית וחוות דעת של מגוון 
אנשי מקצוע, ובהם יועצים ארגוניים, פסיכולוגים חינוכיים, מנהלים ומפקחים 
במשרד החינוך. השאלון הוכן ועודכן בסדרה של שלבים, עד שגובש למתכונתו 

הסופית:

נעשה ִאפיון אוכלוסיית היעד ונעשה בירור. 1 של ריכוז הנתונים הקיים לגביה 
במערכת החינוך. 

נבנה שאלון המאפשר איסוף של הנתונים הנדרשים. שאלון זה מכיל נתוני  2 .
רקע, בדיקת עמדות וזיהוי ציפיות של האוכלוסייה הנחקרת ביחס למכון. 
הסוגיות שנבדקו עסקו בנתונים ובעמדות לגבי הכשרת המנהל, דרכי הלמידה 
וההתפתחות שלו, האופן שבו הוא מסתייע בגורמים שונים, תפיסת הניהול 
שלו, וכן ציפיותיו ממכון ‘אבני ראשה’. בשל הצורך להגביל את היקף השאלון 
)למאמץ של עד 40 דקות למתן תשובות, באומדן( נבחרו שאלות מסוימות 
על-פני האחרות, בהתייעצות עם המזמין. השאלון הופץ בגרסה ראשונית 

לקבוצת פיילוט, ועודכן בהתאם.

שיטה

המשתתפים

כלי המחקר
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השאלון הופץ בגרסה כתובה )באינטרנט ובדואר ישראל( לכלל אוכלוסיית  3 .

היעד. כמו כן, נערך מעקב טלפוני משלים על מנהלים שלא השיבו לשאלון, 

שכלל פנייה טלפונית אל המנהל ושליחה חוזרת של השאלון בהתאם לצורך 

בפקס או בדואר אלקטרוני.

נוסף על צעדים אלו, נעשה מאמץ מחקרי משלים, נרטיבי באופיו, שכלל ראיונות 

עומק ותצפיות: נעשתה בדיקה מעמיקה בקרב מדגם של מנהלים על יסוד שילוב 

של ראיונות עומק )ראו פירוט בנספח( ותצפיות בשגרת יומם )ראו פירוט בנספח(. 

פעולות אלו נתמכו על ידי שימוש בקבוצת מיקוד של מנהלים בסוגיות נבחרות. 

התרומה של הראיונות היא במתן ביטוי לתכנים שמעבר לשאלות שנכללו בשאלון, 

וכן באפשרות להעמקה פרשנית בממצאי השאלונים.

א. גובשה תמונה משותפת באמצעות סטטיסטיקה תיאורית שכללה התפלגות 

ציונים של פריטים בשאלון, תוך התייחסות למשתני הרקע ולמדדי הפיזור של 

ציוני הפריטים.

ב. נעשתה בדיקה סטטיסטית של קשרים בין משתנים בהיבטים רלוונטיים של 

השאלון, ובהם קשרים בין עמדות ובין משתני רקע שונים.

ג. נעשה ניתוח תוכן של ראיונות העומק, תוך ניסיון לאיתור מוטיבים חוזרים.

בשל ההיקף המוגבל של דוח זה מובאים כאן רק ממצאים נבחרים מתוך 

החומר שנאסף. ממצאים נוספים יעמדו לרשות המעוניינים, באמצעות מכון 

‘אבני ראשה’.

עיבוד הנתונים
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עם תום שלב המענה האינטרנטי של סקר המנהלים נרשמו במאגר הנתונים 943 
שורות המעידות על מספר זהה של כניסות לאתר הסקר. לאחר סינון רשומות 
כפולות וניפוי תשובות חלקיות, נותרו נתוניהם של 858 מנהלים. לנתונים הללו 
התווספו נתוניהם של 702 מנהלים אשר השיבו על השאלון באופן ידני. בסך 
הכל נכללו באוכלוסיית המדגם שנתוניה עובדו עד לעת עריכת דוח זה 1,560 
מנהלים, וזאת לאחר ניכוי כמה עשרות שאלונים כפולים, וכן קומץ משיבים 
חלקיים מאוד. בסך הכול נכללו באוכלוסיית המדגם שנתוניה עובדו עד לעת 

עריכת דוח זה 1,560 מנהלים. 

בבד בד נעשה מאמץ טלפוני ממוקד להגיע אל כל אחד מהמנהלים שטרם 
השיבו לנתוני הסקר. עבודת איסוף זו נתקלה בשני קשיים עיקריים: ראשית, 
מנהלים רבים הסתייגו ממילוי השאלון - בעיקר מנהלים מן המגזר החרדי 
שטענו שעליהם לקבל לכך אישור מגורמי הפיקוח הייחודיים שלהם. שנית, מאגר 
הנתונים של המנהלים שהועבר ממשרד החינוך לצורך עבודת הסקר התגלה 

כמעודכן במידה מוגבלת. 

לפיכך, הנתונים שלהלן מבטאים ייצוג חסר של המנהלים במגזר החרדי. טבלה 
מס’ 1 שלהלן מראה כי אחוז המשתתפים במגזר היהודי נמוך יותר מאחוז 
המשתתפים במגזרים האחרים, ואפשר לייחס נתון זה לתת-ייצוג של החרדים 
בתוך המגזר היהודי. כמו כן, ייתכן כי הנתונים גם משקפים תוצאות של מנהלים 
בעלי נטייה מוגברת לשיתוף פעולה ולקונפורמיות, וזאת משום שיש להניח 

שמידת ההיענות של מנהלים אלה גדולה יותר. 

עם זאת, המדגם גדול ומקיף כמעט מחצית ממספר המנהלים בפועל, ולכן אפשר 
להניח כי יש בו כדי לתת ביטוי ראוי לאפיונים ולהלכי רוח בקרב כלל אוכלוסיית 
המנהלים. הנתונים שיובאו בהמשך מעידים על מידת ההלימה בין המשתתפים 
בסקר לבין כלל אוכלוסיית המנהלים. טבלה מס’ 2 מעידה כי ייצוג המחוזות השונים 
במדגם מאוזן בדרך כלל, למעט ייצוג מלא יותר למחוז ירושלים וייצוג חסר יחסית 

למנח”י. תרשים מס’ 1 מביא את פילוח ייצוג המחוזות השונים במדגם. 

טבלה מס’ 1: מספר מענים לסקר לפי מגזר

אחוז מענים מתוך מספר מעניםמגזר
הסקר )המדגם(

מספר מנהלים 
על-פי נתוני המשרד 

)כלל האוכלוסייה(

אחוז 
המשתתפים 

בסקר )המדגם(

114473.33%317736.01%יהודי

28918.53%55052.55%ערבי

543.46%7373.97%דרוזי

704.49%12954.26%בדואי

*30.19%1צ'רקסי

1560100.00%393039.69%סה"כ

* נתון זה משקף פער בין מספר המנהלים הצ’רקסים על-פי נתוני המשרד )1( לבין מספר המנהלים 
הצ’רקסים שהגיבו לשאלון )3(.

ממצאים
ד.1. נתוני היענות
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טבלה מס' 2: מספר מענים לסקר לפי מחוז

מספר מענים מחוז
בסקר

אחוז מענים מתוך 
הסקר

מספר מנהלים על-פי 
נתוני המשרד )כלל 

האוכלוסייה(

אחוז 
המשתתפים 

בסקר

1519.68%15796.18%ירושלים

19412.44%32759.33%תל-אביב

19612.56%33159.21%חיפה

23615.13%40158.85%דרום

32821.03%57557.04%צפון

654.17%11954.62%התיישבותי

31220.00%62150.24%מרכז

785.00%21835.78%מנח"י

783  מוכרים

76  מוכרים חנ"מ וחט"ב

114  מעיין החינוך התורני

208  רשת החינוך העצמאי

1,560100.00%3,93039.69%סה"כ

הערה: נתוני הסקר לא כיוונו לזיהוי רשתות ובעלויות ספציפיות, ומכאן היעדר נתונים בעמודה זו לגבי חלק מהקטגוריות. 

תרשים מס' 1: התפלגות המנהלים במדגם לפי מחוזות 

מרכז
20%

ירושלים
20%

צפון
21%

תל אביב
12%

חיפה
מנח”י13%

5%

התיישבותי
4%

דרום
15%
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להלן נביא כמה התרשמויות בולטות )בהיבט של שכיחות והדגשה כאחד( מתיאור 

תפקיד המנהל, כפי שהובאו בראיונות העומק שנעשו עם מנהלים:

•תפקיד המנהל מתואר כדומיננטי, כבעל משמעות רבה ביותר וכבעל היכולת  	
להשפיע במידה הרבה ביותר על הנעשה בין כותלי בית הספר. המנהל מתואר 

כמי שיכול להוביל שינויים, לתרום לקהילה ולהנהיג. כפי שציינה אחת המרואיינות: 

“מפקח יכול להגיד מה שהוא רוצה. בבית הספר אעשה מה שאני רוצה. אני 

מרגישה שאנו עושים פה שינוי בתוך הקהילה. אני חושבת שבתפקיד אחר 

אי-אפשר לעשות זאת”.

•לאורך הראיונות ניכרו תפיסות שונות של פעילות ניהולית. להלן כמה מוקדים  	
שעלו בהקשר זה, כמעין גרסאות שונות )ואישיות למדי( של תפיסת תפקיד:

•מיקוד פדגוגי: אחריות להתוויית הקו החינוכי של המוסד )ניכר בייחוד  	
בניהול בתי ספר יסודיים(. מיקוד זה כולל התעדכנות והתחדשות, קיום 

תהליכי למידה ופיתוח של הצוות, הערכה של תכניות והישגים לימודיים.

•תפיסה ממוקדת בפרט: תיאור המנהל כ”עובד סוציאלי” - כמי שפועל  	
בתפר בין חינוך, רווחה, קהילה וחברה. לא אחת הוא רואה את עצמו 

)בייחוד במוסדות שמכוונים לאוכלוסיית מצוקה( כדמות טיפולית ראשית 

וכ”עוגן של התלמידים”.

•הצגת המנהל כמזוהה במידה רבה עם המוסד שהוא מנהל, וכמי שבו  	
תלוי הכול. בתיאורים שונים ניכר העול הכרוך בכך, אך גם ניתן להתרשם 

מתחושת העוצמה ומהאנרגטיות - כביכול הוא בעל אחריות כמעט בלעדית 

להפיח רוח חיים במוסד.

•ריבוי מוקדים ופזירות תפקיד: חלק מהמנהלים מנסים להיות ‘אדם לכל עת’,  	
לפעול בכל הרבדים בו בזמן, ולתמרן במיומנות רבה. כך עלה מתיאור של 

מנהלת המשלבת בעבודתה זהות של מובילה פדגוגית, אדמיניסטרטורית 

מיומנת, סוכנת מכירות, דוברת ואשת יחסי ציבור, פסיכולוגית, חוקרת 

נוער ועוד. 

•מנהלים מתארים תהליך למידה מצטבר ומתמשך הכרוך בתפקידם. אחד  	
הדברים שנלמדו עם הניסיון הוא הערך של קבלת עזרה, והערך של חלוקת 

אחריות עם בעלי תפקידים נוספים. בהקשר זה, הימצאות אדם שאפשר 

לסמוך עליו בתוך בית הספר היא בעלת משמעות רבה מאוד. כמו כן, גם 

היכולת להאציל חלק מן העבודה על סגל ההוראה. תיארה אחת המרואיינות: 

“בהתחלה הייתי ריכוזית מאוד. עם הזמן למדתי לבזר סמכויות ולסמוך. כיום 

הסגן שלי משלים אותי”. 

•המנהלים מתארים כי האחריות שלהם בתפקיד הניהול כרוכה בחוויית עומס  	
ולעתים גם בטרדה רגשית. לדבריהם, זו משרה שאין בה גבולות של זמן 

ומקום. זהו תפקיד תובעני מאוד, ודורש התמסרות רבה. אל התפקיד מתלווים 

ד.2. תיאור כללי 
של עבודת המנהל 
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חששות וחוסר שקט גם מעבר לשעות העבודה. כלשון אחד המרואיינים: “יש 

לילות רבים בלא שינה, יש כאבי בטן. תחושה שתמיד יש אפשרויות רבות מדי. 

התפקיד של המנהלים מאוד לא טוב לבריאות. הוא כרוך במחיר נפשי גבוה. 

יש אחריות רבה ודאגות”. 

•מנהלים רבים מתארים כי בשל עבודתם שילמו מחיר אישי בקשר שלהם עם  	
משפחתם )למשל מנהלת שסיפרה כי “בעלי הפסיד אותי” או מנהל שסיפר 

כי “הילדים שלי אוהבים יותר את אימא”(, וכן כי נדרשת התמודדות מתמשכת 

עם הדילמה של שעות עבודה ממושכות כנגד דרישות תפקיד ההורות, ובייחוד 

אימהות: “אני אם לשמונה ילדים. חוויתי קונפליקט בין עבודה לבית. אני חיית 

עבודה מסורה מאוד לבית הספר. אני מגיעה הביתה אחרי שהילדים הלכו 

לישון”. המנהלים ציינו את הצורך בקבלת תמיכה מן המשפחה הקרובה לצורך 

מילוי התפקיד. היו גם שתיארו קשיים במשפחה או אף פירוד בתוכה בעקבות 

העומס בתפקיד.

•רבים מהמרואיינים ציינו כך או אחרת את בדידותו של המנהל. אצל אחדים  	
הורגש כי חוויה זו מהותית לתפקיד, אך למדו להתרגל אליה. אצל מנהלים 

אחדים ניכר כי החוויה הרגשית אינה קלה כלל. הבדידות קיבלה כמה ביטויים 

בראיונות:

•לעתים הבדידות קשורה לכך שכל העיניים נשואות אל המנהל, ועליו  	
לקבל החלטות ולהכריע.

•יש גם בדידות במובן החברתי. מנהלים סיפרו כיצד במעבר מתפקיד של  	
סגנות לניהול, אנשים שבעבר היו קרובים אליהם מבחינה חברתית - 

התרחקו. תהליך זה לווה בלא מעט כאב.

•צוינה בדידות הנובעת מהידרשות המנהל לשמש כתובת מכילה לכל  	
הגורמים שסביבו: ילדים, מורים, צוות הנהלה, הורים. הדבר בולט בעיקר 

במצבי משבר וחירום שבהם המנהל נושא פעמים רבות לבדו בעול האחריות, 

ללא אפשרות להתחלק בעומס עם מישהו אחר.

•הבדידות נקשרה לא רק לעמדה הבכירה של המנהל אלא גם לאופי התפקיד  	
בעת זו. מנהלים תיארו מציאות שבה סוגיות רבות הכרוכות בניהול הופכות 

עד מהרה לשדה קרב רצוף דילמות ומאבקים מתמשכים: התמודדות עם 

סגניות; חדר מורים מבוגר ועייף; היעדר שותפים לשיח במגמת העמקה; 

מפקח המזוהה עם המערכת ואינו מגיב לצרכים של בית הספר או מרגיש 

בעצמו חסר אונים; מטלות מצטברות של מטה משרד החינוך המעוררות 

מרירות ונתפסות ככפויות ועוד.

•חוויית הבדידות ניכרה לא רק בתוכן הראיונות אלא גם בתהליך עריכתם.  	
הבדידות ניכרה גם ברצון שכיח לדבר במפגש עם עורכי הסקר. אמנם, 

לעתים היה קושי לקבל את הסכמת המנהל להתראיין, ואף הושמו מראש 
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מגבלות על משך הריאיון. בנסיבות אלו הריאיון עצמו נתפס כאילוץ נוסף 

של ‘גורמים במערכת’ על המנהל העסוק, בתום שנת הלימודים. ואולם, 

כשנערך הריאיון הפגינו רוב המרואיינים פתיחות ניכרת, וחתרו לשיח בעל 

נימה ייעוצית. כל המנהלים שרואיינו הודו על השיחה ואמרו ששמחו שניתנה 

להם ההזדמנות לספר ולשוחח. היו מנהלים שאף ביקשו להיפגש שוב. אולי 

התגובות האלה קשורות לרצון לתת ביטוי לקושי שבניהול, ואולי לתחושה 

שיש גורם שמאזין. אחת המרואיינות ציינה זאת כך: “במערכת שוכחים לא 

אחת את ההיבט הרגשי בניהול בתי ספר, ולא נותנים לו מענה מספק”. 

עוד היה אפשר להתרשם, שלנוכח חוויית הקושי מוצאים המנהלים בגורמים 

מן הבעלות על המוסד שבניהולם כתובת מסייעת. גם כתובות מקומיות שונות 

)פורום יישובי או עמית לעבודה( או רשתיות נחשבות לרלוונטיות, וגם זוכות 

למעמד של ‘אוזן קשבת‘, קבוצת עמיתים או מענה לצרכים נוספים. בהקשר זה 

יש בקבוצות עמיתים הזדמנות לטיפוח קשר וחוויית שותפות, אך הן כמובן גם 

זירה להשוואה חברתית ולגילויי תחרותיות.

בהקשר זה מבוטאות ציפיות שמכון ‘אבני ראשה’ ישמש כתובת משמעותית 

למנהלים, אך יש גם אמביוולנטיות וחשש מאכזבה )למשל, אם המכון יהפוך 

לממסד נוסף; או אם המנהלים יגלו שמשאבים רבים מוקצים למנגנון של המכון 

על חשבון היענות ישירה לצרכים שלהם(. ייתכן שעמדה מורכבת זו גם מבטאת 

שניות בקרב אוכלוסיית היעד: לצד החתירה לשיח קשוב ומקבל, מנהלים רבים 

הם גם מכווני עשייה, ואינם מעוניינים ב”דיבורים בלבד” ובוודאי לא ב”דיבורים 

כתחליף למעשים”.

התפלגות המנהלים בסקר זה על-פי סוג בית הספר שהם מנהלים מתוארת 

בטבלה מס’ 3 להלן המצורפת ובתרשים מס’ 2 הנלווה. ההתפלגות תואמת את 

ריכוז הנתונים שבידי משרד החינוך. 

ד.3. ניתוח 
התוצאות על-פי 
סוג בית הספר 
טבלה מס’ 3: התפלגות המנהלים במדגם לפי סוג בית הספרוסוג הבעלות

אחוז מעניםמספר מעניםסוג בית הספר

86355.32%יסודי

976.22%חטיבת ביניים

1459.29%חטיבה עליונה

 על-יסודי
22814.62%שש-שנתי

22714.55%אחר

1,560100.00%סה"כ
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תרשים מס’ 2: התפלגות המנהלים במדגם לפי סוג בית הספר

להלן הנתונים שנמסרו ממשרד החינוך בהקשר זה ביחס לכלל אוכלוסיית 

המנהלים )3,116 איש ואישה( בעת זו:

טבלה מס’ 4: התפלגות כלל אוכלוסיית המנהלים לפי סוג מוסד 

מספר המנהלים )כלל סוג בית הספר
אחוז המנהליםהאוכלוסייה(

1,66753.50%יסודי בלבד

1715.49%יסודי מורחב

70.22%יסודי חט"ב ועליונה

1605.13%חט"ב בלבד

43914.09%חט"ב + עליונה

72223.17%עליונה בלבד

3,116100.00%סה"כ

)על-פי נתוני משרד החינוך(

הערה: עד להשלמת העבודה בעקבות סקר זה קשה להכריע בין נתונים ממקורות שונים )אף 
במשרד החינוך עצמו( לגבי המספר המדויק של כלל אוכלוסיית המנהלים. מכאן השימוש בנתונים 

רשמיים שונים ביחס לעניין זה.

יסודי
55%

אחר
15%

על-יסודי 
שש שנתי

15%

חטיבה
עליונה

9%

חטיבת ביניים
6%
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תרשים מס’ 3 מציג את התפלגות המנהלים במדגם על-פי הגורם המעסיק. טבלה 

מס’ 5 מפרטת את הגורם המעסיק בחתך של סוג בית הספר. כמובן, משרד 

החינוך הוא הגורם הדומיננטי בהעסקת מנהלים בבתי הספר היסודיים )91.9%( 

ובחטיבות הביניים )95.9%(. בחטיבות העליונות ובבתי הספר העל-יסודיים השש-

שנתיים ניכר המשקל של בעלויות אחרות: רשתות, רשויות מקומיות ועמותות. 

תרשים מס’ 3: התפלגות המנהלים במדגם לפי הגורם המעסיק

טבלה מס’ 5: מנהלים במדגם לפי סוג מוסד וסוג בעלות

משרד  
החינוך

רשות 
מקומית

עמותה 
פרטית

רשת 
סה"כאחר חינוכית

79091.9%182.1%273.1%202.3%50.6%860יסודי

00.0%97 9395.9%11.0%33.1%00.0%חט”ב

96.3%3927.1%3826.4%4732.6%117.6%144חט”ע

על-יסודי 
שש- 
שנתי

4821.1%8939.2%2711.9%4720.7%167.0%227

14965.9%156.6%3013.3%125.3%208.8%226אחר

1,08970.1%16210.4%1258.0%1268.1%523.3%1,554סה"כ

משרד 
החינוך
71%

עמותה
פרטית

8%

רשת
חינוכית

8%

אחר
3%

רשות מקומית
10%
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בחינה מדוקדקת יותר של הנתונים מעלה כי אוכלוסיית מנהלי בתי הספר 

מאופיינת במידת שונות גבוהה על פני משתנים אישיים, תפקידים קודמים, 

תהליכי הכשרה, צרכים נוכחיים וצרכים עתידיים. הנתונים המובאים בהמשך 

מדגימים עד כמה מורכבת ומגוונת אוכלוסיית המנהלים. 

מידת השונות הגבוהה הנשקפת מהנתונים מעידה כי במגע עתידי של מכון 

‘אבני ראשה’ עם אוכלוסיות המנהלים יידרשו רגישות, גמישות ויכולת לפעולה 

דיפרנציאלית, כדי להשיג התאמה לציפיות מגוונות ולצרכים נבדלים. 

תרשים מס’ 4 מציג את התפלגות המנהלים במדגם על-פי התפקיד הקודם 

שהם מילאו: 

תרשים מס’ 4: התפלגות המנהלים במדגם לפי תפקידם הקודם

בחינה של תפקידיהם הקודמים של מנהלי בתי הספר בחתך של סוגי בית הספר, 

המוצגת בטבלה מס’ 6 להלן, מלמדת כי תפקיד הקודם השכיח ביותר של מנהל 

בית הספר היה סגן מנהל. עם זאת, מהטבלה שלהלן עולה כי בתי הספר העל-

יסודיים קולטים לתפקידי ניהול אנשים רבים יותר מחוץ למערכת החינוך, וגם 

מתפקידים קודמים אחרים בתוך המערכת, בעוד בבתי הספר היסודיים נמצא 

השיעור הגבוה ביותר של מנהלים שהיו קודם מורים. הבדלים אלו נבדקו ונמצאו 

 .)p<0.00 ;מובהקים )מבחן חי-בריבוע

סגן
מנהל
37%

בעל תפקיד
בבית ספר

29%

תפקיד אחר
בתחום החינוך

10%

מורה
תפקיד אחר16%

מחוץ למערכת
 החינוך

8%
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בשאלונים התבקשו המנהלים לבחור מתוך רשימה את היעד המרכזי שהם 

הגדירו עבור בית הספר )שאלה מס’ 32 בשאלון למנהלים(. פירוט התשובות 

לשאלה זו מופיע בסעיף ד.8 להלן. בשלב זה נתייחס להתפלגות היעדים הבית 

ספריים על-פי סוגי בתי הספר. ההתפלגות מלמדת אף היא על השונות בין בתי 

הספר, שהיא גם חלק מהמבנה של מערכת החינוך. כך למשל, ניכר כי לפי 

המענים של מנהלי בתי הספר העל-יסודיים הם עסוקים פחות בפיתוח כישורי 

הלמידה והחשיבה של התלמידים )7.7% לעומת ממוצע כללי של 13.8%(. עם 

זאת, הם עסוקים יותר בחינוך לערכים ולדרך ארץ )21.4% לעומת ממוצע כללי 

של 16.1%( ובחיזוק וביסוס של תחושת השייכות והמשמעות של באי בית הספר 

)24.5% לעומת ממוצע כללי של 18.3%(. 

ממצאים אלו מעידים על השונות המובנית בתוך מערכת החינוך, ומלמדים כי 

תחנות גיל שונות במערכת החינוך נבדלות בדגשים שהן מעניקות להיבטים 

של המפעל החינוכי. כך למשל אפשר להסביר את הממצאים הללו באמצעות 

ההתמקדות השכיחה של מנהלי המוסדות העל-יסודיים בשיפור תוצאות הבגרויות 

של תלמידיהם, על חשבון פיתוח כישורים אחרים; תהליך שמופנית אליו תשומת 

לב רבה יותר בתחילת דרכו של כל תלמיד במערכת החינוך. העיסוק בחינוך 

לערכים ולדרך ארץ והעיסוק בתחושת השייכות והמשמעות הם אולי בגדר תגובה 

לצורכי התלמידים המתפתחים עם הגיעם לגיל הנעורים, ולעיסוק הגובר בפרק 

חיים זה בשאלות של זהות וחיפוש משמעות. 

תפקיד אחר  
בעל תפקיד מורהבתחום החינוך

סגן מנהלבבית הספר
תפקיד מחוץ 

למערכת 
החינוך

סה"כ

779.0%14617.0%26731.0%32437.7%465.3%860יסודי

33.1%1313.4%3435.1%4243.3%55.2%97חטיבת ביניים

139.0%1812.5%3826.4%6041.7%1510.4%144חטיבה עליונה

 על-יסודי 
3214.1%3013.2%4519.8%9341.0%2711.9%227שש-שנתי

3314.6%4821.2%5926.1%6127.0%2511.1%226אחר

15810.2%25516.4%44328.5%58037.3%1187.6%1,554סה"כ

טבלה מס’ 6: מנהלים במדגם לפי תפקיד קודם וסוג מוסד
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תרשים מס’ 5 מציג את התפלגות המנהלים במדגם על-פי מידת הוותק שלהם 

בתפקיד. מן הנתונים עולה כי ותק המנהל הוא משתנה בעל חשיבות ניכרת, 

המשפיע על מידת שביעות רצונם של מנהלי בתי הספר, על מעורבותם בקביעת 

יעדי בית הספר, על התחומים שבהם הם חשים מצוקה, וכן על ציפיותיהם מ’אבני 

ראשה’. תוצאות הפילוחים הללו בעלות ערך רב עבור מכון ‘אבני ראשה’, שכן 

ביכולתן לשמש את המכון בתכנון דיפרנציאלי של תכניות למנהלים בעלי ותק 

שונה. 

תרשים מס’ 5: התפלגות המנהלים במדגם לפי ותק בתפקיד

1. השפעת ותק המנהלים על מידת שביעות רצונם מהיבטים שונים בתחום הניהול

בחינה של מדדי שביעות הרצון של המנהלים מול משתנה הוותק מעלה כי במרבית 

הקטגוריות, שביעות רצונם של המנהלים עולה עם עליית ותק המנהלים:

‘תכנון תכניות לימודים חדשות ופרויקטים  בשני הקריטריונים הפדגוגיים - 	•

ועיסוק בהן’ נמצא הבדל  ו’עיבוד תכניות לימודים קיימות  ייחודים’ 

[F(1522,3)=5.562, p=.001] מובהק בין קבוצות המנהלים השונות 

• בהתאמה. בחינה של מקור השונות באמצעות  	]F(1518,3)=4.483, p=.004[ ו

השוואות בין-קבוצתיות מעלה כי ב’תכנון תכניות לימודים חדשות ופרויקטים 

ייחודיים’ שביעות רצונם של המנהלים החדשים )עד שנתיים בתפקיד( 

נמצאה פחותה במובהק משביעות רצונן של כל אחת מקבוצות הוותק 

האחרות, ואילו ב’עיבוד תכניות לימודים קיימות ועיסוק בהן’ נמצאה שביעות 

רצונם של המנהלים החדשים פחותה במובהק מזו של המנהלים בעלי 

ותק של יותר מעשר שנים. 

ד.4. ניתוח תוצאות 
על-פי ותק 
בתפקיד

מעל 10 שנים
35%

עד שנתיים
17%

10-6 שנים
26%

5-2 שנים
22%
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כרוך גם הוא בהבדלים מובהקים  • העיסוק ב’פיתוח מקצועי ופיתוח צוות’ 	

בשביעות רצונם של המנהלים ]F(1522,3)=6.374, p=.000[. השוואות 

שלאחר מעשה מעלות כי שביעות רצונם של המנהלים החדשים )עד שנתיים 

בתפקיד( בתחום זה פחותה במובהק משביעות רצונם של המנהלים בעלי 

ותק של שש עד עשר שנות ניהול )p=.000( ומשביעות רצונה של  קבוצת 

 .(p=.005) המנהלים בעלי ותק של עשר שנות ניהול ומעלה

’עבודה  • הבדלים מובהקים נמצאו גם בשביעות רצונם של המנהלים מן ה	

עם הורי התלמידים בבית הספר, עם תלמידי בית הספר ועם צוות ההוראה’. 

בחינה של שביעות רצונם של המנהלים מעבודתם מול הורי התלמידים 

 .]F(1522,3)=5.997, p=.036[ מעלה הבדלים מובהקים בין קבוצות הוותק

השוואות שלאחר מעשה מעלות כי מקור ההבדלים הוא בפער בין קבוצת 

המנהלים בעלי ותק של שנתיים עד חמש ובין קבוצת המנהלים בעלי ותק 

של שש עד עשר שנים המביעים שביעות רצון גבוהה יותר מעמיתיהם בעלי 

הניסיון הפחות )p=.036(. כאמור, בחינה של הבדלים בין הקבוצות בנוגע 

לשביעות רצונם של המנהלים מעבודתם עם תלמידי בית הספר מעלה 

 .]F(1522,3)=2.710, p=.004[ גם היא הבדלים מובהקים בין הקבוצות

השוואות שלאחר מעשה חושפות כי מקור ההבדל הוא בהשוואה בין קבוצת 

המנהלים בעלי ותק של שנתיים עד חמש שנים ובין קבוצת המנהלים בעלי 

ותק של שש עד עשר שנים המביעים מידה רבה של יותר שביעות רצון 

 .)p=.032( בתחום זה מעמיתיהם

•נמצא כי הבדלי הוותק בין המנהלים מסבירים במובהק גם את מידת שביעות  	
 .]F(1514,3)=2.803, p=.039[ רצונם מעבודתם עם צוות ההוראה הבית ספרי

השוואות שלאחר מעשה מלמדות כי יש פער מובהק בין קבוצת המנהלים 

החדשים )עד שנתיים בתפקיד( ובין קבוצת המנהלים בעלי הוותק של שש עד 

עשר שנות ניהול המביעים גם בתחום זה מידה רבה יותר של שביעות רצון 

 .)p=.024(

2. השפעת ותק המנהלים על מידת ההזדקקות שלהם לסיוע בתחומים שונים

מן הנתונים עולה הצורך העז של מנהלים צעירים בסיוע במספר רחב של 
תחומים. סדרה של מבחני ANOVA חשפה הבדלים מובהקים בין קבוצות 
 ,]F)3,1472(=3.78, p=.01[ הוותק, בצורך בסיוע בשיפור האקלים הבית ספרי
 ]F)3,1478(=5.942, בשיפור יכולותיהם המקצועיות ומחויבותם של המורים
 ,]F)3,1464(=5.356, p=.001[ בשיפור ממשקי העבודה מול גורמי חוץ ,p=.001[
בבניית תהליך מהותי של שינוי בבית הספר ]F)3,1475(=9.311, p=.000 [, בניהול 
הפעילות השוטפת ]F)3,1469(=10.951, p=.000[, בתכנון ובניהול של תהליכי 
הוראה ]F)3,1453(=8.535, p=.000[, בתכנון ובבנייה של מטרות, יעדים ותכניות 
עבודה ]F)3,1488(=6.351, p=.000[, בתכנון ובניהול של תקציב בית הספר 
]F)1445,3(=6.783, p=.000[ וכן בניהול ובפיתוח של המשאב האנושי בבית הספר 

.]F)1435,3(=14.027, p=.000[
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סדרה של השוואות לאחר מעשה שנעשו לכל אחד ממבחני ה-ANOVA העלתה 

כי בכל אחד מהפרמטרים הללו, נבדלה קבוצת המנהלים החדשים )עד שנתיים 

בתפקיד( במובהק מעמיתיה הוותיקים, בצורך החזק שהעלתה בסיוע בכל אחד 

מן התחומים הללו. 

כמו כן, בקטגוריות ‘שיפור יכולותיהם המקצועיות ומחויבותם של המורים’, ‘ניהול 

הפעילות השוטפת’ ו’תכנון וניהול של תהליכי הוראה בבית הספר’ נמצאו באמצעות 

סדרת השוואות שלאחר מעשה )post-hoc( הבדלים מובהקים בין קבוצת המנהלים 

המכהנים בתפקיד שנתיים עד חמש שנים לעומת עמיתיהם המכהנים בתפקיד 

עשר שנים ומעלה, המביעים מידה מועטה יותר של צורך בסיוע בתחומים הללו. 

מלבד זיהוי ספציפי של הקשיים בשלבים הראשונים של כניסה לתפקיד המנהל 

והיערכות למתן מענה הולם למנהלים בשלבים השונים בכהונתם בתפקיד, לממצאים 

הללו רלוונטיות רבה עבור מנהלי תכניות הכשרת המנהלים. התמונה העולה היא כי 

הלמידה בעלת המשמעות של מנהלי בתי הספר נעשית תוך כדי כניסתם לתפקיד. 

כפי שעולה מהנתונים ומן הראיונות, צבירת הניסיון והידע באופן זה גובה מחיר 

ניכר מן המנהלים הצעירים. 

3. השפעת ותק המנהלים על האופן שבו הם מעוניינים להשקיע בפיתוח אישי

בשאלונים התבקשו המנהלים להתייחס לאופן שבו הם מעדיפים להשקיע 

בפיתוחם האישי. פירוט התשובות לשאלה זו מופיע בסעיף ד.10 להלן. ניתוח של 

הנתונים בחתך של ותק מעלה כי למעלה מחמישים אחוזים מן המנהלים החדשים 

מעוניינים בשירותיו של יועץ ארגוני או בהדרכתו של מנהל ותיק. עבור מנהלים 

בעלי ותק של למעלה משנתיים הממצא התואם היה 32% בלבד. כמו כן, נמצא 

הבדל בין מנהלים חדשים לוותיקים במידת העניין והרלוונטיות של ייעוץ אישי: 

חמישה אחוזים מן המנהלים הצעירים בחרו באפשרות זו ואילו רק אחוז אחד 

מן המנהלים הוותיקים בחר בה מתוך האפשרויות השונות. מן הממצאים עולה 

כי מנהלים צעירים מעוניינים בליווי על יסוד מערכת יחסים אישית, דיסקרטית, 

ארוכת טווח ותומכת הממוקדת בקשיים הספציפיים ובחוויה האישית שלהם. עם 

עליית ותק המנהלים, עלתה גם מידת העניין שלהם בסיורים לימודיים בחו”ל - 

אפשרות שמנהלים צעירים כנראה רואים כמותרות. הממצאים נבדקו מבחינה 

 .)p=.000 ,סטטיסטית ונמצאו מובהקים )מבחן חי-בריבוע

4. ציפיות המנהלים ממכון ‘אבני ראשה’

התוצאות בעניין זה סותרות זו את זו במקצת: מנהלים צעירים מצפים יותר 

ממנהלים ותיקים כי מכון ‘אבני ראשה’ ידאג להתפתחותם המקצועית )מבחן 

חי-בריבוע, p=.028( ויעניק להם סיוע וייעוץ )מבחן חי-בריבוע, p=.000(. עם זאת, 

המנהלים הוותיקים מצפים מ’אבני ראשה’ לקדם תכניות הכשרה למנהלים )מבחן 

חי-בריבוע, p=.038(, ולתת במה שתאפשר להם להשמיע את קולם באוזני קהל 

שונה ממנהלים צעירים )מבחן חי-בריבוע, p=0.042(. הדגשת הצורך בייעוץ ובסיוע 
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אצל מנהלים צעירים עקבית לממצאים קודמים שעלו בסקר זה. כמו כן, רצונם 

ב’בית מקצועי’ מובן אף הוא. עם זאת, קשה יותר להסביר מדוע מנהלים ותיקים 

מעוניינים בקידום תכניות התפתחות יותר ממנהלים צעירים. ייתכן שהמנהלים 

הוותיקים לא היו שותפים בתכניות הכשרה פורמאליות בעת שהחלו למלא את 

התפקיד, וכיום הם מעוניינים למלא את הפער הזה בסיוע ‘אבני ראשה’. כמו כן, 

מובן כי בעוד המנהלים הוותיקים מעוניינים להשמיע את קולם במרחב הציבורי, 

המנהלים הצעירים עדיין מתמודדים עם שאלת הישרדותם האישית בתפקיד, 

ובשלב זה בקריירה שלהם ומעוניינים פחות לפעול מחוץ לדלת אמותיהם. 

לסיכום, ממצאי סקר המנהלים תומכים בהשערה כי תחילת כהונתם של מנהלי 

בתי ספר כרוכה בחוויה של תסכול וקושי לצד האתגר שבה. שביעות רצונם של 

המנהלים בתחילת דרכם פחותה במידה ניכרת מזו של עמיתיהם הוותיקים, 

בהיבטים רחבים של תפקידם. כמו כן, ישנה תחושה חזקה של צורך בסיוע הבאה 

לידי ביטוי בסקר זה, ובעיקר הצמא לייעוץ ולמערכת יחסים מלווה קרובה. 

ראיונות העומק שנערכו עם מנהלים בתחילת דרכם מאפשרים לנו מבט קרוב 

יותר על החוויה ועל הצרכים המזוהים של המנהל בתחילת דרכו.

מנהלים רבים זוכרים היטב את ראשית דרכם בניהול בית הספר, ומתארים 

תקופה קשה ואינטנסיבית של הסתגלות. מצד אחד היו בה חששות רבים ומצד 

אחר היה בה אתגר גדול ורצון להשפיע. כפי שמציין אחד המרואיינים: “הכניסה 

לבית הספר לוותה בחששות רבים. התמונה הייתה עגומה מאוד. מצד אחר הייתה 

תחושה חזקה של אתגר”. המתח הנפשי הניכר המאפיין את תפקיד המנהל נותן 

את אותותיו בייחוד בשנה או בשנתיים הראשונות בתפקיד. 

המעבר מסגנות לניהול נתפס כשינוי יסודי. מרואיינים השתמשו בתיאורים כמו 

‘הלם טוטאלי’, ‘עולם אחר’, ‘עשר דרגות מעל’.

מוטיבים שעלו בדברי המרואיינים כמסמנים את המעבר בין התפקידים:

•האחריות הישירה לכוח אדם מבוגר )“כמו לנהל כיתה, אבל של אנשים  	
מבוגרים”(.

•העבודה האינטנסיבית מול גורמי חוץ )פיקוח, עירייה, הורים, קהילה(. 	

•האחריות הכוללת על כל המערכת והצורך לעבוד במישורים רבים בו בזמן  	
)כולל שאלות של תעדוף וניהול זמן(.

•הכרת החובה “להיות הרוח שמניעה את המערכת”, כולל אחריות להתוויית  	
חזון בית ספרי. 

בראיונות מנהלים מתארים כמה מן המאפיינים של פרק זמן זה: 

•על השינוי: ממורה למנהל - זהו מעבר קשה, אינטנסיבי, שדורש לימוד עצמי  	

ד.4.א. על המנהל 
בראשית דרכו
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רב. מנהלים מספרים שהיה עליהם ללמוד הכול מבראשית: “חלק מהעבודה 

של מנהל הוא ללמוד בעצמו. לא היה לי רקע ניהולי קודם”. לעתים מנהלים 

מתארים קושי במעבר מתפיסה של מורה, לתפיסה של מנהל: “קודם לכן 

הייתי מורה בצוות עם חלק מהמורות פה. לא הבנתי למה משקשקים כשאני 

נכנסת לשיעור של מורה. ‘כובע הניהול’ לא ישב על ראשי מיד”.

•צורך בחפיפה עם המנהל הקודם בעת הכניסה לתפקיד. רבים מהמנהלים  	
מספרים שהחפיפה לא הייתה מסודרת, שאין סמכות שמטפלת בכך, וכן שאין 

סטנדרטים ברורים לפרק החפיפה. 

•שלב הכניסה לתפקיד מתואר כחוויה לא נעימה. בשנה הראשונה המנהלים  	
חווים בלבול ואינטנסיביות, מנסים לפענח את הנדרש, להבין ‘מי נגד מי’. אחדים 

מציינים ששיקמו בית ספר הרוס, ובמידת-מה תופסים את עצמם כמושיעים; 

אחרים מתארים כיצד התמודדו עם פוליטיקה סבוכה בעודם מנסים להתחשב 

בגופים השונים המעורבים. 

•ליווי תומך בעת הכניסה לתפקיד - מטעם מדריכה, יועצת או מפקחת - נחשב  	
נדבך חשוב בהתמודדות בזמן זה: “בשנה א’ הייתה לי מדריכה מלווה אישית, 

היה קשר טוב. פניתי אליה בכל עת שרציתי. היה חשוב להיעזר בה. המפקחת 

הייתה עניינית מאוד, לא חששתי לפנות אליה”. 

•את ההתרגשות של ההתחלה מחליפים עם הוותק הנרכש שחיקה ועייפות:  	
מנהלים טענו כי את השחיקה מעצימים לא רק המאפיינים של מערכת החינוך 

עצמה אלא גם תהליכים חברתיים רחבים בחברה הישראלית המחלחלים לחיי 

בית הספר: אלימות, זילות של ערכים ואובדן אידאולוגיות, גישה צרכנית, מיקוד 

עצמי, התעלמות מהזולת, ‘ראש קטן’ )גם מצד מורים והורים( ועוד. תהליכים 

אלו מפריעים במיוחד למנהלים שרואים עצמם אנשי חינוך, וחשים אוזלת יד 

הן כאזרחים והן כמנהלים לנוכח המצוקות החברתיות שניכרות בבירור בבית 

הספר. מנהלים צעירים מודעים לתופעות של שחיקה ועייפות אצל עמיתיהם 

הוותיקים וחוששים שכך יקרה גם להם בהמשך.

בהקשר זה הופיעו גם התייחסויות לאורך הרצוי של מילוי תפקיד ניהולי: היה מי 

שציין ששינויים אפשר לעשות רק בשנים הראשונות לניהול, וכי לאחר מכן קשה 

לגייס את האנרגיה הנדרשת להובלת שינויים מהותיים. בהקשר זה גם תואר 

קושי שקשור לתכנון קריירה של מנהלים. עלתה הטענה כי משרד החינוך אינו 

מתנהל כמו גוף על-מערכתי שיוצר מסלולי קידום למנהלים. לפיכך, מנהלים 

שחווים קושי או פחד באשר לעתידם המקצועי מעדיפים להישאר בתפקידם, 

ואינם מפנים את מקומם למנהלים חדשים.

בראיונות עם מנהלים חדשים הופיעו גם כמה סיפורים מרשימים של התמודדות, 

שהדגישו את היסוד ההרואי שבתפקיד: למשל, של מנהלים שנקראו לחלץ ממצוקה 

מוסד בעל קשיים גדולים, הפיחו בו רוח חדשה ובסופו של דבר הצליחו מאוד.
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תרשים מס’ 6 שלהלן מתאר את ההתפלגות של כלל המנהלים שבמדגם על-פי 

שיוך מגדרי. 

תרשים מס’ 6: התפלגות המנהלים במדגם על-פי מין

טבלה מס’ 7 להלן משווה במספרים גולמיים בין מנהלים למנהלות לפי המאפיינים 

האלה: מספר המורים הממוצע ומספר התלמידים הממוצע בבית הספר שהם 

מנהלים; סוג בית הספר שהם מנהלים. טבלה מס’ 8 משווה בין מנהלים למנהלות 

ביחס לתפקידם הקודם. התרשימים מס’ 7 ו-8 מציגים את ההשוואות ביחס לסוג 

בית הספר ולתפקידם הקודם של המנהלים באחוזים. מן הנתונים עולה כי גברים 

מנהלים בתי ספר גדולים יותר באופן מובהק מבחינת מספר התלמידים ומספר 

המורים הממוצע )מבחן p<.02 , p<.03;t בהתאמה(. עם זאת, ההבדלים אינם 

גדולים. בעלי משמעות רבה יותר הם ההבדלים בין מנהלים למנהלות ביחס לסוג 

בית הספר שהם מנהלים ותפקידם הקודם )מבחן חי-בריבוע; p<.01 עבור שתי 

ההשוואות(. גברים משמשים יותר כמנהלים של בתי ספר המיועדים לבוגרים 

יותר. גברים אף נוטים לממש במסלול הקריירה שלהם תפקידים משלימים מחוץ 

למערכת החינוך יותר מנשים. ניתוח ההבדלים בין גברים לנשים לפי זרם חינוכי 

)לא מצוין בטבלה( מלמד כי נשים מנהלות כ-61% מן המוסדות המשתייכים לזרם 

הממלכתי וכ-45% מן המוסדות בזרם הממלכתי-דתי. בשאר הזרמים שיעור 

הנשים המנהלות נע מ-30% ל-40%. ניתוח על-פי זרם חינוכי מובא בהמשך. 

ד.5. ניתוח 
התוצאות על-פי 
מין המנהל 

נשים
56%

גברים
44%
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טבלה מס’ 7: הגודל והסוג של בית הספר לפי מין המנהל במדגם
)במספרים גולמיים( 

 מין
המנהל

 מספר
מורים
ממוצע

 מספר
 תלמידים
ממוצע

סוג בית הספר

 על-יסודי
אחריסודיחט”בחט”עשש-שנתי

434751321024632383גבר

38433964351540144אישה

תרשים מס’ 7: סוג בית הספר לפי מין המנהל במדגם )באחוזים( 

טבלה מס’ 8: תפקיד קודם של המנהל לפי מין המנהל במדגם )במספרים גולמיים(

 תפקיד קודם של המנהל

תפקיד אחר מחוץ
למערכת החינוך סגן מנהל בעל תפקיד

בבית ספר מורה תפקיד אחר
בתחום החינוך

67 236 190 126 64 גבר

51 344 253 129 94 אישה
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תרשים מס’ 8: תפקיד קודם של המנהל לפי מין המנהל במדגם )באחוזים(

לשם בחינה מדוקדקת של נתוני הסקר על-פי זרם החינוכי שבית הספר משתייך 

אליו, פוצלה קטגוריית החינוך העצמאי על-פי המגזר שהמנהל משתייך אליו. 

בתוך כך נעשתה הבחנה בין החינוך העצמאי היהודי ובין החינוך העצמאי של 

בני המיעוטים - שכולל 36 בתי ספר עצמאיים במגזר הערבי, ובית ספר עצמאי 

יחיד במגזר הבדווי. להלן התפלגויות המנהלים על-פי הזרם החינוכי שבית הספר 

משתייך אליו, בטבלה מס’ 9 ובתרשים מס’ 9.

טבלה מס’ 9: התפלגות המנהלים במדגם על-פי זרם חינוכי 

אחוז המנהליםמספר המנהלים זרם חינוכי

1,13772.9%ממלכתי

30119.3%ממלכתי-דתי

704.5%עצמאי - יהודי

372.4%עצמאי - מיעוטים

151.0%אחר

1,560100.0%סה"כ
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סגן
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מורה תפקיד אחר
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ד.6. ניתוח 
התוצאות על-פי 
זרם חינוכי
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תרשים מס’ 9: התפלגות המנהלים במדגם על-פי זרם חינוכי 

ניתוח ההבדלים בממוצעי הגילים של המנהלים על-פי הזרם החינוכי מעלה כי 

ישנו הבדל מובהק בגילם של מנהלי בתי הספר בהשוואה בין זרמי החינוך השונים 

]F(4,1522)=6.531, p=.000[. בחינה מדוקדקת יותר של ההבדלים מלמדת כי 

מקור השונות הוא בהבדלים המובהקים בין מנהלי הזרם החינוכי הממלכתי ובין 

מנהלי הזרם החינוכי העצמאי על שני סוגיו, היהודי )p=.009( ובני המיעוטים 

)p=.003( הצעירים יותר.

טבלאות מס’ 10 ו-11 שלהלן מתייחסות לגודל בית הספר בחתך של זרם חינוכי: 

טבלה מס’ 10 מתייחסת למספר התלמידים, ואילו טבלה מס’ 11 מתייחסת 

למספר המורים. נתוני הטבלה מאשרים את הידוע: מספר התלמידים הממוצע 

בבתי ספר הממלכתיים גדול במובהק )p<.001( ממספר התלמידים הממוצע 

שבבתי ספר בחינוך הממלכתי-דתי ובבתי ספר עצמאיים במגזר היהודי. מספר 

המורים הממוצע בבתי ספר עצמאיים יהודיים קטן במובהק )p<.01( ממספר 

המורים הממוצע בבתי ספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים.
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טבלה מס’ 10: מספר התלמידים בבתי הספר במדגם לפי זרם חינוכי 

מספר מנהליםסטיית תקןממוצע

504.85371.251,132ממלכתי

319.08211.79300ממלכתי-דתי

354.18380.2811אחר

251.58410.7269עצמאי - יהודי

431.95360.2137עצמאי - מיעוטים

454.78357.841,549סה"כ

טבלה מס’ 11: מספר המורים בבתי הספר במדגם לפי זרם חינוכי 

מספר מנהליםסטיית תקןממוצע

43.1532.3821,117ממלכתי

37.9125.281287ממלכתי-דתי

39.9126.48211אחר

25.9938.66668עצמאי - יהודי

32.319.47937עצמאי - מיעוטים

41.1131.4241,520סה"כ

טבלאות מס’ 12 ומס’ 13 שלהלן מתייחסות למסלולי הקריירה וההכשרה של 

המנהלים בחתך של זרם חינוכי. טבלה מס’ 12 מתייחסת לתפקידם הקודם 

של המנהלים בתוך כל אחד מזרמי החינוך, ומראה כי המסלול לתפקיד המנהל 

בחינוך העצמאי-יהודי, וכן בזרם החינוך האחר שונה במובהק מן הזרם הממלכתי 

)מבחן חי-בריבוע, p=.000(. לעומת הזרם הממלכתי, בזרמים אלו מגיעים לתפקיד 

המנהל יותר מורים ואנשים מחוץ למערכת החינוך, אך פחות מתפקיד של סגני 

מנהלים. 

טבלה מס’ 12: תפקידו הקודם של המנהל במדגם לפי זרם חינוכי

מחוץ למערכת  
בעל תפקיד סגן מנהלהחינוך

תפקיד אחר מורהבבית הספר
סה"כבתחום החינוך

756.6%45540.1%34430.3%15313.5%1089.5%1,135ממלכתי

268.7%9832.8%7424.7%6923.1%3210.7%299ממלכתי-דתי

320.0%213.3%426.7%533.3%16.7%15אחר

1115.9%1318.8%913.0%2231.9%1420.3%69עצמאי-יהודי

38.3%1233.3%1233.3%616.7%38.3%36עצמאי-מיעוטים

1187.6%58037.3%44328.5%25516.4%15810.2%1,554סה"כ



37

מסלול ההכשרה של מנהלים על פני הזרמים החינוכיים השונים, כפי שמוצג להלן 

בטבלה 13 במספרים גולמיים ובאחוזים, ובתרשים מס’ 10 באחוזים, מעלה כי 

בעוד רובם המכריע של המנהלים בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים 

עבר הכשרה לתפקיד הניהולי, במגזרים היהודי-עצמאי והמיעוטים-עצמאי יותר 

ממחצית המנהלים לא עברו הכשרה כלל. נתון חשוב זה יוצר תמונה מטרידה 

במיוחד עבור זרמי החינוך היהודי-עצמאי והמיעוטים-עצמאי: נראה כי בזרמים 

הללו ישנו שיעור רב של מנהלים חסרי ניסיון על פני ממדים רבים המגיעים 

לתפקיד זה מחוץ למערכת החינוך או מועברים אל תפקיד המנהל ממשרת 

מורה, בלי שעברו הכשרה מסודרת עם כניסתם לתפקיד, וכן צעירים יחסית 

למנהלים בזרמי החינוך האחרים. 

טבלה מס’ 13: הכשרה לתפקיד המנהל במדגם לפי זרם חינוכי

סה"כלא עבר הכשרה לתפקידעבר הכשרה לתפקיד

1,00288.40%13211.60%1,134ממלכתי

22775.90%7224.10%299ממלכתי-דתי

746.70%853.30%15אחר

3347.80%3652.20%69עצמאי-יהודי

1747.20%1952.80%36עצמאי-מיעוטים

1,28682.80%26717.20%1,553סה"כ

תרשים מס’ 10: הכשרה לתפקיד המנהל במדגם לפי זרם חינוכי )באחוזים( 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

עצמאי
מיעוטים

עצמאי
יהודי

אחר ממלכתי
דתי

ממלכתי

עברו 
הכשרה

 לא עברו
הכשרה

100%

90%

80%

70%

60% 

50%

40%

30%

20%

10%

0%



38

הקשר בין זרם חינוכי לשביעות רצון המנהלים מהיבטים שונים בעבודתם

בחינה של משתנה הזרם החינוכי אל מול שביעות רצונם של המנהלים בהיבטים 

שונים, מעלה ממצאים מעניינים. 

בסדרה של מבחני ניתוח נמצאו הבדלים מובהקים בשביעות רצונן של הקבוצות 

 F)1521,4(=8.889,[ ’השונות ב’תכנון תכניות לימודים חדשות ופרויקטים ייחודים

 ,]F)1517,4(=5.515, p=.000[ ’ב’עיבוד תכניות לימודים והעיסוק בהן ,])p=.000

ב’ניהול אדמיניסטרטיבי’ ]F)1518,4(=4.911, p=.001[, ב’עבודה עם הפיקוח’ 

המקומית’  הרשות  מול  המנהלים  וב’עבודת   ,]F)1518,4(=5.565, p=.000[

 .]F)1519,4(=9.690, p=.000[

בקטגוריות ‘עבודה עם צוות ההוראה’, ‘עבודה עם התלמידים’, ‘עבודה עם הורי 

התלמידים’ ו’עבודת המנהל מול מטה משרד החינוך’ לא נמצאו הבדלים מובהקים 

בין קבוצות המנהלים מזרמי החינוך השונים. 

בחינה מדוקדקת יותר של הנתונים מעלה כי מנהלי בבתי הספר בחינוך הממלכתי 

שבעי רצון יותר מעמיתיהם במובהק, על פני ההיבטים השונים שנבחנו.

עוד מעניין לגלות כי מלבד בקטגוריות ‘עבודה מול הפיקוח’ ו’עבודה מול הרשות 

המקומית’ נמצאת קבוצת המנהלים מזרם החינוך העצמאי בקרב המיעוטים 

במקום השני מבחינת היקף שביעות רצונה מן ההיבטים השונים בניהול. ממצא זה 

מפתיע שכן נתוני הסקר מלמדים אותנו שלמעלה מחמישים אחוזים מן המנהלים 

בזרם החינוכי העצמאי בקרב המיעוטים מדווחים כי לא עברו הכשרה כלשהי 

לתפקיד מנהל בית הספר. על רקע הנתונים הללו, אפשר להסביר את מידת 

שביעות רצונם הגבוהה של המנהלים במגזר זה בכך שבסקר השתתפו מנהלים 

מרוצים יותר, קונפורמיים ומשתפי פעולה )ברירת אוכלוסייה( או שהתממשה כאן 

תופעה ידועה המתרחשת בעת מילוי שאלונים המוכרת בשמה ‘רציית נסיין’. 

ניתוח התוצאות מעלה מצוקה של המנהלים בקרב זרם החינוך הממלכתי-

דתי לעומת עמיתיהם מזרם החינוך הממלכתי. מתברר כי המנהלים מזרם 

החינוך הממלכתי-דתי פחות שבעי רצון מעמיתיהם בזרם החינוך הממלכתי 

במובהק, בקטגוריות ‘תכנון תכניות לימודים חדשות ופרויקטים ייחודים’, ב’עיבוד 

תכניות לימודים והעיסוק בהן’, ‘ניהול אדמיניסטרטיבי’ וב’עבודה מול הרשות 

המקומית’. 

שביעות רצונם של המנהלים בזרם העצמאי-יהודי נמוכה אף היא במובהק משביעות 

רצונם של המנהלים בזרם הממלכתי בקטגוריות ‘תכנון תכניות לימודים חדשות 

ופרויקטים ייחודים’, ‘עבודה עם הפיקוח’, וב’עבודה מול הרשות המקומית’. 
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קביעת יעדי בית הספר

בחינת הגורמים המשתתפים בעיצוב קביעת יעדו המרכזי של בית הספר מלמדת 

על הגורמים בעלי ההשפעה הפעילים בתוך בית הספר. טבלה מס’ 14 מציגה את 

מספר המנהלים שמערבים את הפיקוח בקביעת היעדים לבית הספר, במספרים 

גולמיים ובאחוזים, בחתך של זרם חינוכי. תרשים מס’ 11 מציג בצורה גראפית את 

נתוני האחוזים בלבד. מן הנתונים עולה כי בעוד למשרד החינוך מיוחסת השפעה 

מצומצמת על קביעת יעדיהם של בתי הספר בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי 

)מעורבות של 18.1% ו-13.6% בהתאמה(, השפעתו על יעדיהם של בתי ספר 

בזרמי החינוך האחר, העצמאי-מיעוטים והעצמאי-יהודי נחשבת למינורית )6.7%, 

8.1% ו2.9% בהתאמה(. מגמה מובהקת דומה נמצאה גם בנוגע למעורבות הפיקוח 

בקביעת יעדי בית הספר, אם כי מעורבות הפיקוח בקרב זרם החינוך העצמאי-

מיעוטים נמצאה גבוהה באופן יחסי )18.9%(. הנתונים גם מלמדים כי את מקומם 

של משרד החינוך והפיקוח בקרב זרמי החינוך האחר והחינוך העצמאי על שני 

סוגיו תופסות הרשתות והבעלויות השונות. מעורבות של אלה בקביעת היעדים 

אצל זרם החינוך האחר והעצמאי עומדת על 13.3% ו-21.4% בהתאמה, לעומת 

3.2% בזרם הממלכתי ו-6.0% בזרם הממלכתי-דתי. 

טבלה מס’ 14: מעורבות הפיקוח בקביעת יעדים לפי זרם חינוכי אצל המנהלים במדגם

סה"כמעורבלא מעורב 

89478.6%24321.4%1,137ממלכתי

25283.7%4916.3%301ממלכתי-דתי

1493.3%16.7%15אחר

6795.7%34.3%70עצמאי-יהודי

3081.1%718.9%37עצמאי-מיעוטים

1,25780.6%30319.4%1,560סה"כ

נתונים דומים למדי התקבלו לגבי מעורבות הפיקוח בקביעת היעדים 

הבית ספריים.
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תרשים מס’ 11: מעורבות הפיקוח בקביעת יעדים לפי זרם חינוכי ומגזר 
אצל המנהלים במדגם )באחוזים( 

דרך למידה מועדפת

בחינה של אופני הלמידה המועדפים על פני המנהלים בזרמי החינוך השונים 

מעלה ממצאים רלוונטיים. מן הממצאים עולה כי מנהלי בתי הספר הממלכתיים 

והממלכתיים-דתיים מעדיפים באופן גורף למידה חברתית הכוללת מפגשי 

מנהלים והשתתפות ברשתות מנהלים מול עמיתיהם מזרמי החינוך העצמאי-

יהודי והעצמאי-מיעוטים. לעומתם, מנהלי בתי הספר מזרם החינוך העצמאי-יהודי 

והעצמאי-מיעוטים, וכן המנהלים מזרם החינוך האחר מעדיפים למידה פרסונאלית 

כהאזנה להרצאות אורח באורח מזדמן וקריאה עצמאית של מאמרים. 

הממצאים הללו משקפים את דברי המנהלים מן המגזרים הללו כפי שעלו גם 

בראיונות ובפגישות עמם, שכן הם מתארים תחושת אי-שייכות, בדידות, וניכור 

עקב השונות שלהם. כמו כן, מנהלים של בתי ספר דתיים וחרדיים ביטאו חשש 

שמא במהלך סדנאות משותפות עם מנהלים חילונים יצטרכו להיות בקרבה לא 

נאותה עם מנהלים ועם מנהלות בני המין השני, וכן ציינו את אי-הנוחות המרובה 

שהם חשים למראה לבוש חושפני, לטעמם, של מנהלים חילונים במפגשים 

מסוג זה. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

לא מעורב
מעורב

עצמאי
מיעוטים

עצמאי
יהודי

אחר ממלכתי
דתי

ממלכתי

100%

90%

80%

70%

60% 

50%

40%

30%

20%

10%

0%



41

תמיכה במצבי קושי ומצוקה

בחינה של מידת התמיכה שמנהלי בתי הספר בזרמי החינוך השונים מקבלים 

העלתה ממצאים מובהקים ]F)1491,4(=3.373, p=.009[. השוואות שלאחר מעשה 

העלו כי בדומה לממצאים קודמים, מקור השונות בין הקבוצות הוא מידת התמיכה 

המועטה שמקבלים מנהלים בזרם החינוך הממלכתי-דתי לעומת עמיתיהם מן 

 .)p=.048( ומזרם החינוך העצמאי-מיעוטים ,)p=.038( החינוך הממלכתי

רצון לקבל סיוע בתחומים שונים 

בחינת רצונם של המנהלים לקבל סיוע בתחומים שונים העלתה הבדלים מובהקים 

בין קבוצות המנהלים בזרמי החינוך השונים בתחומים האלה: ‘שיפור האקלים 

הבית ספרי’ ]F)1471,4(=2.59, p=.035[; ‘חיזוק ההיכרות, הקשר והדיאלוג עם 

התלמידים בבית הספר’ ]F)1475,4(=2.595, p=.035[; ‘ניהול הפעילות השוטפת 

בבית הספר’ ]F)1468,4(=15.065, p=.000[; ו’תכנון ובנייה של מטרות, יעדים 

.]F)1447,4(=6.729, p=.000[ ’ותכניות עבודה

בחינה מדוקדקת של התוצאות מעלה כי בניגוד לשביעות הרצון הגבוהה שהפגינו 

מנהלים במגזר העצמאי-מיעוטים מהיבטים שונים של עבודתם, המנהלים מן 

המגזר הזה מבקשים סיוע רב יותר מעמיתיהם בזרמי החינוך האחרים. אחריהם, 

עולה מנתוני המחקר, במובהק ובעקביות, רצונם של מנהלי בתי ספר בזרם 

החינוך הממלכתי-דתי לסיוע ב’ניהול הפעילות השוטפת בבית הספר’ לעומת 

מנהלים בבתי הספר הממלכתיים )p=.001(, וב’תכנון ובנייה של מטרות, יעדים 

 .)p=.000( ’ותכניות עבודה

טבלה מס’ 15 מציגה את מידת ההזדקקות הממוצעת של המנהלים לסיוע בתחום 

של ‘ניהול הפעילות השוטפת’, בחתך של זרם חינוכי. התשובות נעות על סולם 

של שבע דרגות, שבו הדרגה 7 מציינת את מידת ההזדקקות המרבית. מן הטבלה 

עולה כי מידת ההזדקקות של מנהלי בתי ספר ממלכתיים לסיוע בניהול הפעילות 

השוטפת נמוכה ממידת ההזדקקות של עמיתיהם בזרמי החינוך האחרים. כל 

ההבדלים נמצאו מובהקים )למעט ההבדל ביחס לקטגוריית ‘אחר’, שבה מספר 

התצפיות הקטן מנע תוצאה מובהקת(. ייתכן כי הדבר מעיד שלעומת עמיתיהם, 

מנהלי בתי הספר הממלכתיים מגיעים לתפקידם מוכנים יותר, ומכירים טוב יותר 

את בית הספר ואת מערכת החינוך. 

לא מעורב
מעורב
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טבלה מס’ 15: מידת ההזדקקות של מנהלים במדגם לסיוע בניהול הפעילות 
השוטפת, לפי זרם חינוכי

סטיית תקןממוצעמספר המנהלים 

1,0733.001.72ממלכתי

2873.461.91ממלכתי-דתי

153.471.96אחר

634.512.37עצמאי-יהודי

354.062.15עצמאי-מיעוטים

1,4733.181.84סה"כ

דמות המנהל הרצוי

בשאלונים הוצגו למנהלים שש דמויות של מנהלים, והם התבקשו לענות מיהו 

המנהל הרצוי בעיניהם. טבלה מס’ 16 שלהלן מציגה את הדירוגים הממוצעים 

שהעניקו כלל המנהלים במדגם לדמויות אלה. טבלה מס’ 16 שלהלן מציגה 

את הדירוג הממוצע ואת סטיית התקן שהעניקו מנהלים בזרמים השונים ביחס 

לדמות המנהל הרצוי כ’מוביל ומנהיג אנשים’. התשובות נתונות על סולם של שש 

דרגות )בו 6 מציין את הדרגה המרבית(. מן הטבלה עולה כי מנהלי בתי הספר 

הממלכתיים תופסים את המנהל הרצוי כ’מוביל ומנהיג אנשים’ יותר ממנהלים 

בזרמים האחרים. השוואות שלאחר מעשה חושפות כי בעניין זה יש הבדל מובהק 

.)p=.004( בין זרם החינוך הממלכתי לזרם החינוך היהודי-עצמאי

טבלה מס’ 16: המידה שבה נתפס המנהל הרצוי כ’מוביל ומנהיג אנשים’
לפי זרם חינוכי במדגם

סטיית תקןממוצעמספר המנהלים 

9894.171.65ממלכתי

2703.931.55ממלכתי-דתי

123.251.36אחר

553.361.71עצמאי-יהודי

333.521.54עצמאי-מיעוטים

1,3594.061.64סה"כ

הבדל מובהק נוסף נתגלה גם בנוגע לחשיבות היותו של המנהל איש רוח 

]F)1354,4(=8.298, p=.000[. ניתוח התוצאות בסדרה של השוואות שלאחר 

מעשה מעלה כי המנהלים בזרם החינוך העצמאי-יהודי סבורים כי תפקידו של 

המנהל הוא במובהק לשמש איש רוח. אחר כך מופיעים המנהלים בקטגוריות 
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ה’אחר’, המנהלים בזרם החינוך העצמאי-מיעוטים והממלכתי-דתי המדרגים 

את היותו של מנהל בית הספר איש רוח באופן דומה למדי, ולבסוף מנהלי בתי 

הספר הממלכתיים.

התרשים שלהלן מתאר את חלוקת המנהלים על-פי ההשתייכות המגזרית של 

בתי הספר שהם מנהלים. 

תרשים מס’ 12: חלוקת המנהלים במדגם לפי מגזר

בשאלון התבקשו המנהלים לבחור מתוך רשימה יעד אחד בלבד שאותו הגדירו 

עבור בית הספר ושהשגתו תיחשב להצלחה. תרשים מס’ 13 להלן מביא את 

שכיחויות היעדים הנבחרים בחתך מגזרי. כפי שעולה מהטבלה, במגזר הערבי 

והבדואי ניתנת חשיבות רבה יותר לשיפור בהישגי התלמידים וחשיבות פחותה 

יותר לחינוך לערכים ולביסוס תחושת המשמעות, וזאת לעומת המגזר היהודי. 

ד.7. ניתוח 
התוצאות על-פי 
מגזר

בדואי
4%

צ’רקסי
0%

דרוזי
3%

ערבי
19%

יהודי
74%
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תרשים מס’ 13: שכיחות היעד הנבחר לבית הספר, על-פי המנהלים במדגם, 

על-פי מגזר 

ממצאים אלו מלמדים על הרגישות הגדולה לבטא הישג )שאופיינית לא אחת 

לקבוצות מיעוט( ועל הצורך להתמודד עם בעיות אלימות ואקלים מוסדי )בשני 

תחומים אלה ניכר דגש רב יותר ברשימת היעדים אצל המנהלים במגזרים הלא 

יהודיים(.

התמודדויות המנהל במגזרים הלא יהודיים 

על המנהלים במגזרים הלא יהודיים להתמודד לא אחת עם מחסור חמור במשאבים 

ובתנאים הדרושים לניהול מספק של המוסד שהם מופקדים עליו. עניין זה חזר 

ועלה גם בראיונות עם מנהלים. עם זאת, ניכרת גם המודעות לצורך להתמודד 

בניהול עם גילויי מיומנות של תמרון בין כוחות שונים, וריבוי לחצים. הממד הפוליטי 

)במובן של יחסי כוח בין אנשים ובין קבוצות( בעבודת המנהל איננו ייחודי למגזר 

הלא יהודי, אך המודעות לו ניכרת. המנהל במגזר הלא יהודי נדרש להתמודד 

עם לחצים המופעלים עליו מצד גורמים רבים בקהילה, ובהם משפחות וחמולות 

במקום היישוב, זרמים פוליטיים במקום היישוב, הרשות המקומית ואף גורמי פיקוח. 

כך, בראיונות שנעשו עם מנהלים, הם סיפרו בגילוי לב על הצורך להתמודד עם 

לחצים של זרמים שונים בכפר למנות קרובי משפחה או לתת ייצוג פוליטי בוועד 

ההורים. אחד המנהלים טען כי בעבודתו “הקושי העיקרי הוא הצורך להיות גם 

איש חינוך וגם פוליטיקאי”. נשים מנהלות במגזר הערבי נדרשות גם להתמודד 

על מקומן ועל מעמדן בחברה שבה הניהול עדיין נתפס כגברי במידה רבה. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

חינוך
לערכים

ביסוס תחושת
שייכות ומשמעות

שיפור בהישגי
תלמידים

שיפור האקלים
ומניעת אלימות

מגזר יהודי
מגזר ערבי

מגזר בדואי

16%

21%20%

13%

17%

27%

14%

6%

25%

53%

7%
4%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



45

בשאלון התבקשו המנהלים לבחור מתוך רשימה יעד אחד בלבד שאותו הם 

הגדירו עבור בית הספר ושהשגתו תיחשב להצלחה. הטבלה שלהלן מציגה את 

השכיחות של יעדים אלו. שיפור הישגי התלמידים הוא היעד השכיח ביותר, אם 

כי בחרו בו רק חמישית מן המנהלים )הדבר מלמד כי יעד זה מובן מאליו או 

שרבים אינם רואים בו מאמץ מרכזי שהמנהל מכוון אליו(. מעניין לציין כי ביסוס 

תחושת שייכות בקרב כלל באי בית הספר )כולל סגל המורים( הוא היעד השני 

בשכיחותו )בשיעור קרוב למדי ליעד שצוין ראשון(. צמצום האלימות הוזכר 

כיעד היחיד שבחרו 16% מן המנהלים. שיעור גבוה יחסית זה מלמד על עוצמת 

המוטרדות ואולי אף על קושי ההתמודדות עם התופעה. 

טבלה מס’ 17: היעד הנבחר לבית הספר על-פי המנהלים במדגם

אחוז המעניםמספר המעניםיעד בית הספר

31720.9%שיפור בהישגי התלמידים

ביסוס תחושת השייכות והמשמעות של כל 
27818.3%באי בית הספר

24416.1%חינוך לערכים ולדרך ארץ

24115.9%שיפור האקלים הבית ספרי וצמצום האלימות

פיתוח יכולות הלמידה והחשיבה של 
21013.8%התלמידים

463.0%קידום מקצועי של סגל ההוראה בבית הספר

342.2%קידום הכישורים החברתיים של התלמידים

231.5%פיתוח זהות התלמידים

151.0%מניעת נשירה מבית הספר

1107.3%אחר

1518100%סה"כ

בשאלונים התבקשו המנהלים לדרג את דמות המנהל הרצוי בעיניהם. טבלה 

מס’ 18 להלן מציגה את הדירוגים ממוצעים שהעניקו המנהלים לשש דמויות 

של המנהל הרצוי בעיניהם על סולם של שש דרגות )שבו 6 מציין את הדרגה 

המרבית(. מן התוצאות עולה כי ממד ההנהגה וההובלה הוא החשוב ביותר בעיני 

המנהלים. הטבלה מראה שכנראה המסר בדבר האחריות של המנהל כמנהיג 

וכמוביל - התבסס היטב במערכת. עם זאת, גם לפי טבלה זו, זירת ההתמודדות 

העיקרית של המנהל אינה נחשבת כשייכת לתחום הפדגוגי. זאת, בניגוד לרעיונות 

שעולים יותר ויותר במחקר ומבקשים להדגיש את חשיבות הפעולה של המנהל 

כמנהיג חינוכי וכממוקד בלמידה.

ד.8. יעדים בניהול
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טבלה מס’ 18: דמות המנהל הרצוי על-פי מנהלים במדגם

דירוג ממוצעדמות המנהל האידאלי

4.18מוביל ומקבל החלטות

4.06מנהיג ומוביל אנשים

3.87מנהיג ערכי-חברתי

3.58מנהיג פדגוגי

2.61איש ארגון וניהול

2.31איש רוח

קריטריונים המכוונים להצלחתו של מנהל

בראיונות זוהו קריטריונים שבהם מנהלים משתמשים כדי להעריך את פעולתם 

או שנחשבים בעיניהם כמפתח להצלחה:

•יכולת לתרגם טעויות ללמידה - מנהלים שהגיעו להישגים מתארים כיצד הם  	
מנתחים את הטעויות שעשו והופכים אותן למקור ללמידה, להבדיל מהמתכחש 

לטעויותיו בקביעות או רואה בטעויותיו גילוי של חוסר מסוגלות. בהתאם לכך 

עולות עמדות שונות ביחס להתמודדות עם טעות וכישלון. מנהלת סיפרה על 

כך: “בשיחת משוב עם מורה, ביקשתי ממנה להמשיך בתפקידה. היא הייתה 

בטוחה שארצה שתעזוב את התפקיד. אני מאמינה שמטעויות לומדים. אני 

מצפה שבהמשך ייעשו טעויות חדשות ולא אותן הטעויות. אני שואלת אותן 

מה למדו מכך. כיצד יפעלו אחרת בפעם הבאה. אנשים רגילים להיענש כאשר 

הם נכשלים. אני לא מאמינה בכך”. 

•פיתוח יכולת עבודה עצמאית - מנהלים אלו רואים חשיבות ביכולת של מורים  	
לעבוד בלעדיהם. המנהלים שמים דגש על תחושת המסוגלות של המורים 

ומונעים תלות של המורים בהם. מנהלת סיפרה על כך: “אני לא רוצה שדברים 

יתבססו עליי. אני יוצאת להשתלמות של כמה ימים ובית הספר מתנהל בלעדיי. 

בשנים הראשונות חששתי לקחת יום חופש אחד. חשבתי שאם אני לא אהיה 

נוכח, בית הספר יתמוטט”.

•יצירת יחסי אמון עם המערכות - מנהלים מספרים על הצלחה ביצירת יחסי  	
אמון בינם לבין הגורמים השונים הקשורים לבית הספר כדוגמת הרשות 

המקומית, הפיקוח ועוד. 

•רצון מתמיד להתפתחות ולצמיחה - ניכר כי הצלחתו של מנהל תלויה ברצון  	
מתמיד שלו להשתפר ולעשות עבודה מיטבית. נוסף על הרצון יש צורך בלמידה 

מתמדת, היעזרות באחרים לשם יצירת תהליך של צמיחה ורתימת חוויות 

העבודה להתמקצעות בתפקיד המנהל. 

•הכוונה של משמעויות - חלק ניכר מעבודתו של מנהל בית הספר הוא בפיתוח  	
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של סמלים, תרבות ארגונית ושפה. הדרך שבה בית הספר נתפס, השפה שבה 

משתמשים בו ופירוש ההתרחשויות המגוונות הם חלק חשוב ביותר מהארגון. 

דרך השיח של המנהל בחדר המורים משפיעה במישרין על הדיבור של המורים 

בכיתות ובעקבות זאת על השיח של התלמידים בהפסקה. ה’טקסים’ הלא 

פורמאליים המהווים חלק יסודי משגרת בית הספר מבטאים זאת.

•פיתוח פרופסיה - המנהל הוא מנהיג הנתון במגע מתמיד עם המורים; בהיותו  	
כזה, השפעתו על התפתחות המורים ועל מקצועיותם רבה. על המנהל מוטל 

לעודד את ההתפתחות המקצועית של המורים, כדמויות מחנכות, כמנהיגי 

כיתה וכן בהעמקתם בידע. אפיקי פעולה שזוהו בהקשר זה: השתלמויות, 

קריאת ספרות מקצועית והפיכת הניסיון בשטח לידע נצבר. 

טבלה 19 להלן מציגה את מידת שביעות הרצון של מנהלים מהיבטים שונים 

בעבודתם על פני סולם של שבע דרגות )7 - הדרגה המרבית(. כפי שעולה מן 

הטבלה, הפדגוגיה נתפסת כאזור פעילות מספק יותר )ואולי גם בטוח יחסית(, 

בהשוואה לעבודה עם מטה משרד החינוך )שזכתה לציון הנמוך ביותר( ולעבודה 

עם הרשות המקומית. 

 טבלה מס’ 19: מידת שביעות רצונם של המנהלים במדגם מהיבטים שונים בעבודתם

שביעות הרצוןהיבטי עבודת המנהל

6.15עבודה עם תלמידים

6.1עבודה עם צוות ההוראה

5.65עבודה עם הפיקוח

5.54פיתוח מקצועי ופיתוח הצוות

5.44ניהול אדמיניסטרטיבי

5.37תכנון תכניות לימודים חדשות ופרויקטים ייחודיים

5.36עבודה עם הורים

5.22עיבוד תכניות לימודים קיימות ועיסוק בהן

4.99עבודה עם הרשות המקומית

4.55עבודה עם מטה משרד החינוך

ניתוח מדדי שביעות הרצון בחתך של תפקידו הקודם של המנהל מעלה כי מנהלים 

שהגיעו מחוץ למערכת החינוך מגלים שביעות רצון נמוכה יותר מן העבודה עם 

הפיקוח ועם מטה משרד החינוך, וזאת לעומת מנהלים שהגיעו מתוך המערכת. 

מדד כללי של שביעות רצון בתפקיד )שחושב כממוצע של הציונים עבור 10 

ההיבטים שלעיל( התגלה כנמוך יותר עבור מנהלים ששימשו קודם לכן מורים 

)5.16( מאשר כל שאר בעלי התפקיד )ממוצע של 5.37 עד 5.54(. ממצא זה 

יכול להעיד כי המעבר הישר מתפקיד מורה לתפקיד מנהל הוא קשה ומתסכל 

יותר באופן יחסי. 

ד.9. אתגרים 
בניהול
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בראיונות העומק עם המנהלים צפו ועלו כמה מוטיבים הנוגעים לאתגרים שבעבודה 

הניהולית:

•תפקיד המנהל מתואר כמרכז של אינטראקציה עם גופים ואנשים רבים. לפיכך  	
נדרשת יכולת להתמודד עם דרישות, רצונות, בקשות שונות. מכאן הצורך 

לפתח יכולת להגיב לשונות ולעבוד עם טיפוסי אנשים מגוונים. 

•קושי בהתמודדות עם מטלות לא צפויות ועם דרישות של מגוון גורמים: “הקשיים  	
הם בהתמודדות עם דרישות ומטלות שלא תמיד מותאמות למציאות ולתהליכים. 

כמנהלת, יש לי תחושה שבשטח, עם כל ה’הנחתות’... אין תהליך של חשיבה”. 

לצד זאת אפשר להתרשם שהמנהלים מוצאים גם משהו מגרה, מאתגר 

ומעורר בריבוי המשימות ובתובענות העצומה, ואולי גם מתקשים לוותר על 

יומרת השליטה הכרוכה בתפקיד. 

•לעתים משרד החינוך נתפס כגורם מפקח ומבקר, וקשה יותר לזהות את תרומתו  	
ככתובת המעניקה כלים ותמיכה. כמו בדוגמה שהעלתה אחת המרואיינות: “לא 

יכול להיות שהדבר הראשון שנכנס זה המיצ”ב. בודקים תוצרים בלי לעבור 

קודם את התהליך עם הילדים... לפני הרצון להוציא לפועל ולהעביר דברים 

למנהלים, יש לוודא שאכן אפשר ליישם את התכניות”. 

•לצד מנהלים אחדים שציינו לחיוב בראיונות את המפקח כאדם שאפשר  	
להתייעץ עמו ולהיעזר בו, היו גם אחרים שהעידו כי המפקח אינו מפריע, 

מבקר בבית הספר לעתים רחוקות, ואינו תורם לעבודת המנהל במידה ניכרת. 

מנהלים שונים תיארו את המפקח כאדם עמוס, שאינו פנוי לשמש להם כתובת 

לליווי בעל ערך, והם מוותרים על הסתייעות סדירה או מעמיקה בו. הנתונים 

בטבלאות הרלוונטיות )19 ו-20( ממחישים תמונת מצב זו. המפקחים ככלל 

זוכים לשביעות רצון גבוהה יחסית בציון ממוצע של 5.65, אולם רק 15% מן 

המנהלים מעידים כי הם מתייעצים עמם ונעזרים בהם. 

•תחום התמודדות הטעון והמתסכל נוגע להיבטים התקציביים-מנהליים. פעולה  	
בתחומים אלו מתוארת כ‘תורה שבעל-פה’, שאין הכשרה מסודרת לקראתה, והיא 

דורשת כושר תמרון והתמצאות מפליג, ונחווית גם כמתישה וגם כ’שואבת’.

התמודדות עם סתירות במערכת

לעתים יש סתירות בדרישות שמפנים אל המנהל גופים שונים, והסתירה מקשה 

על המנהל לתפקד. מצד אחד יש ציפייה שהמנהל יעמוד בדרישות החוק ובתקנות 

השונות שעניינן חינוך. מצד אחר יש דרישות לרמת תפקוד מספקת ולתוצאות 

בבית הספר. בד בבד, למנהל יש משאבים מוגבלים, והשימוש בהם כפוף להוראות 

מערכת החינוך. לפיכך, מנהל בית הספר נתון בהתמודדות מתמדת עם סתירות 

וקונפליקטים, לעתים בעלי אופי פרדוקסלי. בעקבות כך, יש מנהלים שציינו 

מאמץ חוזר ונשנה לשרידות בתפקיד. מנהלים אחרים ציינו עבודה יצירתית 

רבה, ‘תוך הסתכנות בהפרה של החוק’ או בקונפליקטים עם גורמים שונים. 
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להלן דוגמאות אחדות שעלו בראיונות עם המנהלים הממחישות הן את תחושת 

הקושי והן את התושייה:

שעות שילוב: מוקצות שעתיים בשבוע למורת מת”י לעבודה עם ילדים הזקוקים 

לתגבור אישי נוסף. על-פי החוק, כדי שילד יזכה בשעות התגבור האלה, עליו 

לעבור ועדת שילוב הכוללת מפגש של הורי הילד עם המנהל, המחנך, היועצת 

או פסיכולוג בית הספר. נוסף על כך, נדרש דוח הערכה של פסיכולוג. לעתים 

נהלים אלו מעסיקים את המנהל שעות רבות בתוך משרדו ומונעים ממנו לטפל 

בעניינים השוטפים. מלבד זאת, שעות הפסיכולוג מוגבלות ולכן ישנם בתי ספר 

שמתקשים לקבל הערכה פסיכולוגית בזמן. מנהלים מספרים כיצד הם מנסים 

להתמודד עם הבירוקרטיה הרבה. מנהלת אחת סיפרה שיצרה מנגנון של שעות 

לימוד פרטניות, שלא דרך מת”י: “ניסינו ליצור מערכת של סדר עדיפויות. היה 

ניסיון להשלים את שעות מת”י באמצעות בית הספר. עדיין פעמים רבות ההורים 

הם שנשאו בנטל. משרד החינוך קבע שהאחריות חלה על ההורים. לכן, הקציתי 

לכך שעות עזרה שלא מטעם מת”י. עקפתי את זה, וכך הילדים קיבלו חמש 

שעות בשבוע מטעם גורם חיצוני”. 

‘תמרון’ שעות ניהול: מנהלים מתארים מחסור ניכר בשעות המיועדות לבעלי 

תפקידים )שעות שמטרתן אינה מגע ישיר עם התלמיד(. מנהלים רבים מנסים 

‘לשחק’ עם שעות אלו כדי לתת מענה לצרכים של בית הספר )הגדלת שעות יועצת, 

הדרכת מורים והכשרות סגל(: “ישנם אילוצי מערכת שאסור להשתמש בשעות 

מסוימות לטובת הדרכת מורים. כך אין שעות שאפשר לייחד להדרכת מורים, 

ולכן נוקטים יצירתיות. צריך לדעת כיצד להסתדר בתנאים לא אפשריים”. 

התמודדות עם כללים נוקשים 

מנהלים מתארים כיצד ניסיון מתמיד לתת מענה לדרישות החוק בא על חשבון מתן 

מענה לצורכי בית הספר. בירוקרטיה, נהלים וחוקים מתוארים כמגבילים ומקשים 

מאוד על ניהול בית הספר. דוגמה לכך היא יחס מורים לתלמידים. מספר המורים 

בבית הספר נקבע בנוסחה קשיחה ביחס למספר התלמידים. מנהלות אחדות 

סיפרו כיצד צמצום מספר התלמידים בבית הספר גרם להעברת מורים רבים ממנו. 

התופעה חוזרת ונשנית מספר רב של פעמים ומעוררת תחושת חוסר אונים אצל 

 המנהלות. התופעה מתוארת כ’החלטה של המחשב’, בעקבות נוסחה של מאזן 

מורים - תלמידים. המנהלים מציינים בתרעומת כי איש אינו יכול לעשות דבר 

בהתמודדות עם הצורך להוציא מורים מבית הספר - סוגיה שמעסיקה כמעט 

את כל המנהלים. בסוגיה זו גם ההחלטה את מי מהמורים להוציא מבית הספר 

גורמת לחוסר אונים. המנהלים מתארים שוב ושוב כי אין קשר בין טיב המורה 

לבין השיקולים להשאירו בבית הספר. לדבריהם, מכיוון שהוותק של המורה הוא 

הקריטריון העיקרי, ואילו טיב עבודתו אינו מובא בחשבון, קשה יותר לשפר את 

רמת המורים. הדבר גם מקשה על התנהלות בית הספר: “עליי להוציא מורים 

ואני מוציאה מורים טובים יותר כי יש נוסחה אילו מורים מותר להוציא. אין קשר 
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בין היותו של המורה מורה טוב לבין הביטחון שלו במקומו בבית הספר”.

חוסר שיתוף פעולה בין המערכות 

הדרישות של כל מערכת מן המנהל מקשות עליו בעבודתו. המנהל מתאר כי הוא 

בתווך - בין דרישות ההורים, דרישות משרד החינוך, הרשות המקומית ולעתים 

הרשת שבית הספר משתייך אליה. לעתים הקונפליקט הוא על זמנו של המנהל. 

לדוגמה כאשר המנהל נקרא להשתתף בכמה השתלמויות באותו הזמן מטעם 

כמה גורמים, וכולן מוגדרות ‘חובה’. על המנהל להכריע למי להיענות, תוך הבנה 

שבעקבות כך הגורמים האחרים ימתחו עליו ביקורת. לעתים חוסר תיאום ועדכון 

בין הפיקוח לבין הרשות המקומית עלול ליצור קשיים רבים בעבודתו של המנהל. 

יש מנהלים המתארים כי הם ‘טובעים’ בים הדרישות הרבות של המערכות: “בתוך 

שבועיים עליי לצאת ארבע פעמים לכנסים, אחד מטעם השירות הפסיכולוגי 

החינוכי; אחד מטעם הרשות המקומית; אחד מטעם הרשת... בתל-אביב הורכב 

‘צוות עיר’ שבו יושבים המפקחים הממלכתיים, הממ”ד והרשות המקומית וקובעים 

יחד את הדרישות מבתי הספר”. לעתים תיארו המנהלים כי היחסים בין הגורמים 

השונים אינם מתאפיינים רק בהיעדר שיתוף פעולה אלא גם בתחרות גלויה. 

בשאלון הסקר התבקשו המנהלים לציין מתוך רשימה נתונה עד שני גורמים שבהם 

הם נעזרים ועמם הם מתייעצים לצורך תפקיד הניהול. כפי שנראה בהמשך, 

למנהלים יש צורך רב בתמיכה ובייעוץ. טבלה מס’ 20 שלהלן מציגה את השכיחויות 

של הגורמים המרכזיים שבהם המנהלים נעזרים ועמם הם מתייעצים כיום. בעלי 

תפקיד בתוך בית הספר מתגלים כגורמים החשובים ביותר בהקשר זה - הסגנים, 

הרכזים, והיועצת מספקים תמיכה לכ-40%, 39% ו-28% מן המנהלים בהתאמה. 

עם זאת, כרבע מן המנהלים מציינים את הפיקוח כגורם מסייע משמעותי עבורם. 

כ-15% מן המנהלים ציינו כי הם נעזרים במנהל עמית. 

ד.10. התפתחות, 
למידה וליווי של 
מנהלים
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טבלה מס’ 20: שכיחות ההיעזרות וההתייעצות של מנהלים במדגם בגורמים מרכזיים 

 מספרגורם של היעזרות והתייעצות
המענים

אחוז 
המענים

60040.4%סגנ/ים

57138.5%רכזים בבית הספר

41227.8%יועצת בית הספר

37325.1%פיקוח משרד החינוך

21314.4%מנהל עמית

16511.1%מורה

16210.9%גורם מקצועי מחוץ למערכת החינוך

936.3%אחר

865.8%פסיכולוג בית הספר

563.8%בן משפחה/חבר

412.8%הרשות המקומית

332.2%רב בית הספר

322.2%מנהל אדמיניסטרטיבי

231.5%חברי ועד ההורים

 1,484סה"כ מענים לשאלה

נבדקה המידה שבה ההיעזרות של מנהלים בגורמים שונים תלויה במינו של 

המנהל. עולה מהממצאים כי מנהלות, לעומת מנהלים, נעזרות יותר בגורמים 

האלה: יועצת בית הספר, גורמים מקצועיים מחוץ למערכת החינוך ופסיכולוג בית 

הספר. מתוך כלל המנהלות, 29.5% בחרו את יועצת בית הספר כגורם הסתייעות 

מרכזי לעומת 22.4% מהמנהלים; 12.1% מהמנהלות בחרו גורמים מקצועיים 

מחוץ למערכת החינוך לעומת 8.2% מהמנהלים, ואילו 7.2% מהמנהלות בחרו את 

פסיכולוג בית הספר כגורם הסתייעות מרכזי לעומת 3.4% מהמנהלים. לעומתן, 

מנהלים נעזרים יותר ברכזים בבית הספר: מתוך כלל המנהלים, 45.5% בחרו 

את הרכזים בבית הספר כגורם הסתייעות מרכזי לעומת 29.6% מהמנהלות, 

וכן 13.0% מהם בחרו מורה מצוות המורים כגורם הסתייעות לעומת 8.7% 

מהמנהלות בלבד. כל הנתונים המתוארים הם הבדלים מובהקים סטטיסטית 

)מבחן חי-בריבוע, p<.05(. ממצאים אלה בהלימה עם הממצא הכללי, שלפיו בעלי 

תפקיד בתוך בית הספר מתגלים כגורמים המהותיים ביותר בהקשר זה עבור 

גברים ונשים כאחד - הסגנים )ללא הבדלי הסתייעות בין מנהלים למנהלות(, 

הרכזים והמורים )גורם סיוע למנהלים יותר מלמנהלות( והיועצת )גורם סיוע 

למנהלות יותר מלמנהלים(. 
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צורכי התפתחות ותמיכה 

שלוש הטבלאות שלהלן )מס’ 21, 22 ו-23 ( מציגות שכיחויות של תגובות המנהלים 

ביחס לסוגיות שונות של התפתחות ותמיכה. בשאלונים התבקשו המנהלים לבחור 

ולציין כמה פריטים )אפשר היה לבחור יותר מפריט אחד( מתוך רשימה של תוכני 

התפתחות ולמידה, שבהם הם מעוניינים לעסוק בעתיד. כפי שעולה מטבלה 21 

שלהלן, התכנים המרכזיים הם אלו שתואמים את הדגשים שהציב משרד החינוך 

לאורך התקופה. תכנים אלו גם תואמים את ממד ההנהגה וההובלה שהופיע 

בדמות המנהל האידאלי בעיני המנהלים בטבלה לעיל. ניכרת מהנתונים הבנה 

של המנהלים בדבר המרכזיות של היבטים ארגוניים )ניסוח חזון, הנהגת צוות(, 

ועם זאת בולט המקום הצנוע יותר שניתן להיבטים של מנהיגות בקשר לניהול 

תהליכים של הוראה ולמידה.

בשאלונים נשאלו המנהלים כיצד היו משקיעים בפיתוחם המקצועי האישי סכום 

של 20 אלף שקלים, לו הועמד לרשותם סכום כזה. הממצאים בטבלה מס’ 21 

להלן מלמדים על העניין הניכר של המנהלים בשירות של ייעוץ ארגוני, וכן על 

הערכתם ללימודים אקדמיים. בראיונות שנערכו אפשר לזהות בהקשר זה ציפיות 

המכוונות למכון ‘אבני ראשה’. בראיונות עלו בקשות מגוונות, ובהן רצון בכינון 

מסגרות תמיכה למנהלים, שישמשו מרחב מכיל למשתתפים בהן, יציעו מסגרות 

של קשר חברתי בין עמיתים וכן סיוע מקצועי. עוד צוין ביקוש למפגשי שיתוף 

בידע, וכן ליצירת אפיקים של למידת עמיתים. הוזכרו לא מעט תכנים ארגוניים, 

התמודדות עם מצבי לחץ ומצוקה, לימוד מהצלחות, וכן ייעוץ אישי )“אילו היה 

לי כסף - הייתי מצמיד אליי יועץ לכל חיי”(.

 טבלה מס’ 21: אופן מועדף של השקעת 20,000 ש”ח בפיתוח מקצועי

של המנהלים במדגם

מספר אפשרויות השקעה
המשיבים

אחוז מתוך כלל 
המענים

51534.7%העסקת יועץ ארגוני

25617.2%לימודי לימודי תואר שני או שלישי

21614.5%נסיעה לחו"ל לשם סיור מקצועי

20013.5%השתלמות ניהולית

976.5%השתלמות פדגוגית

734.9%הדרכה מטעם מנהל ותיק

553.7%פניה לייעוץ אישי רגשי

473.2%אחר

271.8%רכישת ספרות מקצועית

1486100.0%סה"כ
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טבלה מס’ 22 שלהלן מלמדת על דגשים רווחים בעבודת המנהל, שבהם הוא 

רוצה לעסוק כחלק מהתפתחותו המקצועית. הכותרות רווחות בשיח החינוכי, אך 

יש בהן הד לציפייה השכיחה מהמנהל להנהיג צוות, לנסח חזון ולהוביל שינוי.

טבלה מס’ 22 : שכיחות תכנים של תהליכי התפתחות ולמידה שבהם 
המנהלים במדגם מעוניינים לעסוק בעתיד

אחוז מתוך כלל מספר המשיביםתוכני תהליכי התפתחות ולמידה
המענים

93559.9%ניהול צוות ופיתוח ההון האנושי

 כתיבת חזון בית ספרי ועיצוב העתיד
72046.2%של בית הספר

הובלת תהליכי שינוי, ורכישת כלים ארגוניים 
67843.5%וניהוליים

51733.1%הערכה ומדידה

40225.8%ניהול תהליכי הוראה ולמידה

35422.7%רווחתו של הפרט - מכוונות לתלמיד

23815.3%ניהול כלכלי ותקציבי

אידאולוגיה וערכים, התמודדות עם שונות 
20513.1%בין-תרבותית

 היבטים חברתיים ותרבותיים בעבודת
19012.2%בית הספר

291.9%אחר

טבלה מס’ 23 מציגה את שכיחות דרכי הלמידה המועדפות בעיני המנהלים. 

כ-57% מן המשיבים ציינו כי למידת עמיתים היא דרך הלמידה המועדפת עליהם 

במידה ניכרת, יותר מכל דרך אחרת. ממצא זה מעיד על הערך הרב שיש בעיני 

מנהלים לקשר ביניהם וליצירת קהילה מקצועית משותפת. עוד ניכרת בקשה 

לליווי אישי ולייעוץ, שתחזור גם בממצאים נוספים.
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טבלה מס’ 23 : שכיחות דרכי הלמידה המועדפות בעיני המנהלים במדגם

מספר דרך הלמידה המועדפת
המשיבים

אחוז מתוך 
כלל המענים

90257.8%למידת עמיתים באמצעות מפגשי מנהלים

54935.2%השתתפות בהשתלמויות תקופתיות

50132.1%ייעוץ אישי/הדרכה אישית/ליווי תוך כדי תפקיד

30219.4%ביקור בבתי ספר אחרים

1459.3%קריאת מאמרים מקצועיים

1409%השתתפות ברשתות של מנהלים

1127.2%למידה באמצעות האינטרנט

925.9%האזנה להרצאות באורח מזדמן

774.9%למידה שוטפת במהלך יום העבודה

70.4%אחר

נבדקה המידה שבה העדפותיהם של מנהלים לגבי שיטות למידה היא תלוית 

מינו של המנהל. באופן כללי, כמעט ואין הבדלים בין מנהלים ובין מנהלות ביחס 

למשתנה זה, ונמצאו ממצאים יחידים. מהממצאים עולה כי יותר מנהלות, לעומת 

מנהלים, מעדיפות למידה באמצעות ייעוץ אישי/ הדרכה אישית/ ליווי תוך כדי 

תפקיד: מתוך כלל המנהלות, 36.2% בחרו למידה כדרך למידה מועדפת לעומת 

27.0% מהמנהלים. ממצא זה על המנהלות בהלימה עם הממצא הכללי, שלפיו 

34.7% מהמשיבים העידו כי הם מעוניינים להשקיע משאבים המיועדים לפיתוחם 

בקבלת ייעוץ ארגוני. הבדל נוסף בין מנהלים למנהלות ביחס למשתנה של שיטות 

למידה מועדפות הוא שולי יותר: 6.3% מהמנהלים מעדיפים למידה במהלך יום 

העבודה לעומת 3.9% מהמנהלות שמעדיפות זאת. הנתונים המתוארים הם 

הבדלים מובהקים סטטיסטית. 

בהקשר זה נציין ממצא רלוונטי שעניינו שימושם של מנהלים במחשב. המנהלים 

נשאלו על מידת השימוש שהם עושים במחשב לצרכים שונים. מעניין שחלק 

קטן מהמנהלים מדווחים כי הם עושים שימוש במחשב לשם חברות ברשת 

מנהלים או לשם השתתפות בקהילות למידה. למעט שימוש בדואר אלקטרוני, 

השימוש העיקרי של המנהלים במחשב הוא לצרכים פנים בית ספריים )מנב”ס, 

אתר בית הספר(. יש הלימה בין ממצא זה לבין העדפתם הנמוכה של מנהלים 

ללמוד באמצעות האינטרנט )7.2% בלבד בחרו בו כאמצעי מועדף ללמידה(. 

כשם שרוב המנהלים אינם רואים במחשב אמצעי למידה מועדף אלא בעיקר 

כלי לניהול מידע קיים ולקבלת מידע חדש, כך דרכי הלמידה שהם מעדיפים הן 

מפגש פנים אל פנים - עם מנהלים אחרים, בקשר ייעוצי עם יועצים, ובהשתתפות 

בהשתלמויות. טבלה מס’ 24 מציגה את שכיחויות הצרכים השונים שבהם 

משתמשים המנהלים במחשב. 
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טבלה מס’ 24: שכיחות שימוש המנהלים במדגם במחשב לצרכים שונים

אחוז מעניםמספר מעניםשימושי מחשב

1,39789.55%דואר אלקטרוני

1,28382.24%חיפוש מידע מקצועי

1,18175.71%מנב"ס

1,00364.29%אתר בית הספר

83353.40%ניהול ידע

31119.94%רכישות

27817.82%חברות ברשת מנהלים

26516.99%השתתפות בקהילות למידה

704.49%אחר

583.72%אינני עושה שימוש במחשב 

1,560100.00%סה"כ משיבים

טבלה מס’ 25 שלהלן מתארת ציפיות שכיחות של מנהלים ממכון ‘אבני ראשה’. 

כמעט 60% מן המנהלים מעוניינים כי המכון יסייע להתפתחות המקצועית 

שלהם, וכ-42% מהם מעוניינים בקבלת סיוע וייעוץ. הנתונים מלמדים על רצון 

ניכר של המנהלים להיעזר במכון לצורך התפתחותם המקצועית, כמו גם על 

הצורך שלהם להתמודד עם הבדידות שבניהול, והצורך שלהם בתמיכה בכלל, 

ובכלים ניהוליים/ארגוניים בפרט. 

טבלה מס’ 25 : שכיחות של ציפיות המנהלים במדגם ממכון ‘אבני ראשה’

מספר ציפיות המנהלים
המשיבים

אחוז 
מתוך כלל 
המשיבים

92359.2דאגה להתפתחות המקצועית של מנהלי בתי הספר

66842.8הענקת סיוע וייעוץ

55135.3יצירת מסגרת לדיונים משותפים וחשיבה משותפת

36523.4השפעה על מדיניות הקשורה במנהלי בתי ספר

35822.9שיתוף בידע תיאורטי ומעשי הנוגע לניהול בית הספר

31019.9הענקת במה לקולם של מנהלים

30119.3ייזום מפגשים בין מנהלים

26617.1קידום תכניות ההכשרה למנהלי בתי הספר

21113.5בניית רשתות של מנהלים

17411.2קידום ועיסוק במחקר בתחום ניהול בית הספר

302.2אחר

1398.9לא השיבו
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מן הסקר עולה כי 1,272 מנהלים - כ-82% מן המדגם - עברו הכשרה לתפקידם. 

נתון זה מלמד על משקל המוסדות המכשירים באוכלוסיית המדגם כנתיב המוביל 

לניהול בית ספר. תרשים מס’ 14 שלהלן מציג את התפלגות המנהלים על-פי 

השכלתם, וממנו עולה כי רוב המנהלים הם בעלי תואר שני. 

תרשים מס’ 14: התפלגות המנהלים במדגם לפי השכלתם

בשאלונים נשאלו המנהלים על מידת ההתאמה של ההכשרה שעברו לתפקיד 

שהם ממלאים. מידת ההתאמה של ההכשרה באוניברסיטאות )ממוצע 4.40( 

נמצאה נמוכה במובהק ממידת ההתאמה של ההכשרה בשאר המכללות )ממוצע 

של 4.68; מבחן t, p<0.01(. בעניין זה ניתן ללמוד עוד מראיונות העומק שנערכו. 

אף-על-פי שהדבר אינו ניכר בנתונים הסטטיסטיים, אפשר להתרשם מביקורת 

מסוימת של המנהלים על לימודי התואר השני ועל הקורסים המכשירים למנהלי 

בתי ספר. נטענה הטענה שאלו קורסים אקדמיים מדי באופיים, שאין בהם 

התייחסות הולמת לפרקטיקה של ניהול בית ספר. היו גם ביטויים מסוג “מעניין 

אך לא מועיל”. נטען גם כי יש בהם כדי לנטוע תחושה מטעה: המנהל החדש מניח 

שהוא לכאורה מוכן לניהול, ואז “נופל” )ציטוט מתוך ריאיון( לחיי בית הספר. 

בסופו של דבר המזכירה הוותיקה למשל היא שמלמדת אותו על תקנים, הקצאת 

שעות, התמודדות עם הרשות המקומית ועוד. התחושה של מנהלים היא שקורסי 

ההכנה לניהול משקפים קושי של מערכת החינוך להכשיר מנהלי בתי הספר: 

לכאורה, צורכי המנהלים ידועים, אבל דווקא בקורסי ההכנה התכנים אקדמיים 

מאוד, עיוניים באופיים ומנותקים מהפרקטיקה הניהולית. כפי שעלה בראיונות 

מסוימים, לכאורה אם המערכת תכיר בקשיי הניהול תחול עליה גם האחריות 

להציע פתרונות. וייתכן, כפי שצוין בחלק מהראיונות, שלימוד יכול להיות מועיל 

יותר “אם יתקיים כאשר כבר מנהלים”.

ד.11. הכשרת 
המנהלים 
לתפקידם

תואר שני
62%

תואר ראשון
29%

תואר שלישי
4%

אחר
5%
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כפי שעולה מטבלה מס’ 26 להלן, כמחצית מהמנהלים קיבלו את הכשרתם בטרם 

נכנסו לתפקידם; כחמישית מהם - בראשית דרכם, דהיינו במהלך החודשים 

הראשונים ועד שנתיים לכניסתם לתפקיד. ממצא זה קשור לחוסר שביעות 

רצונם של רוב המנהלים שרואיינו מההכשרה שקיבלו. רובם, כאמור, קיבלוה 

בראשית דרכם - ומכאן תפיסתם שעדיף לקבל הכשרה לניהול בשלב מאוחר 

יותר של הכניסה לתפקיד, ובאופן שיהלום יותר את הפרקטיקה, כפי שהמנהל 

מתמודד עם חידושיה בראשית דרכו.

טבלה מס’ 26: מועד ההכשרה של המנהלים במדגם לתפקיד המנהל

אחוז המנהליםמספר המנהליםמועד ההכשרה לתפקיד המנהל

78850.5%טרם הכניסה לתפקיד

במהלך החודשים הראשונים ועד שנתיים 
34522.1%לכניסה לתפקיד

1489.5%מעל שנתיים לאחר הכניסה לתפקיד

27917.9%ללא מענה 

1,560100%סה"כ

לנוכח נתונים אלו אפשר להבין את תגובות המנהלים בעניין חסרים שזיהו בתהליך 
הכשרתם )שאלה מס’ 26 בשאלון למנהלים(. מנהלי בתי הספר היסודי חסרו בעיקר 
התנסות מקצועית במסלול הכשרתם, לעומת עמיתיהם לתפקיד, בשלבי הגיל 
המתקדמים יותר של מערכת החינוך. נוסף על כך, מנהלי בתי הספר היסודיים 
והעל-יסודיים גם יחד מעידים על חסרים בהתמודדות עם קשיים ועם מצבים 
מורכבים בתפקידי הניהול, ועל צורך בליווי מתמשך בתהליך הכניסה לתפקיד 

.)p<0.003 ;הניהול. נתונים אלה נמצאו מובהקים )מבחן חי-בריבוע

להלן יובאו עיקרי הרשמים שעלו מראיונות העומק לגבי הפעולה של המנהל 
מול המורים.

היחסים עם צוות המורים הם סוגיה המעסיקה את המנהלים: ישנם הבדלים 
בהתייחסות לקשר עם המורים לפי אופיו של המנהל, פרק הזמן שבו הוא בתפקיד 

וסוג המוסד )על-יסודי, יסודי, חטיבה צעירה(. 

מרבית המנהלים מקפידים לנהל ישיבות קבועות עם צוות המורים, אף-על-פי 
שאלו כפופות לשינויים ולביטולים. מנהלים המעוניינים לפתח את הידע ואת 

המקצועיות של המורים עושים זאת אחרי שעות הלימוד. 

מרבית המנהלים מציינים כי זמן ההשפעה שלהם על המורים הוא בעת ‘הפסקות 
הקפה’, בחדר המורים. השיחות הלא פורמאליות נתפסות כחשובות ביותר ובעלות 

השפעה על סגל ההוראה:

ד.12. על העבודה 
עם צוות המורים
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“בכל הפסקה אני בחדר מורים, שותה אתם קפה. 60% מהבעיות נפתרות שם. 

הם מספרים לי על התלמידים...”.

הזמינות של המנהל למורים היא רכיב נכבד בטיפול שלו בסוגיות דחופות 

ומיידיות: “זמינות פותרת את הבעיות המיידיות. בכל בעיה שלא נפתרת עכשיו 

נצטרך להשקיע זמן רב יותר לאחר מכן”. 

יש מנהלים שרואים את תפקידם בחיזוק המורים ובהעצמתם. מנהלת חדשה 

סיפרה כיצד מורים פונים אליה בכל בעיה המתעוררת עם ילדים והורים, ומצפים 

שהיא תפתור הכול בעבורם. לטענתה, העצמת המורים משמעותה גם ללמד 

אותם להתמודד עם בעיות אלו בעצמם, תוך הבעת אמון ביכולתם. מנהל ותיק 

סיפר כיצד חלק ניכר מתפקידו מיוחד למורים: “אני רואה את תפקידי המרכזי 

במתן שירות למורה”. בסוגיה זו יש להרגיע את המורים ולהתמקד בצד הרגשי 

שלהם. נראה כי חלק חשוב בנקודת המפגש של המנהל והמורה הוא בגיבוי 

המורים ובנתינת מקום לוונטילציה רגשית: “אני משתדל בסגנון הדיבור וההתנהגות 

להעצים את המורים. מורה חושב שהוא צודק כאשר הוא פונה אליי. אני אומר 

למורים שכאשר אני כועס איני יכול לטפל בבעיה ולכן צריך קודם להירגע. כשמורה 

מגיע מצוברח, אני נותן לו להתפרץ ומציע לו לדבר אתי כשיירגע. כשיש לחץ, 

התפקיד שלי הוא לעזור להרגיע את המורה ורק אחר כך לטפל בבעיה”.

בד בבד, מרואיינים לא מעטים תיארו את עבודת הניהול כהתמודדות מתמדת 

עם שאלות של צוות וכוח אדם, ואילוצים רבים ביחס ליכולת לתגמל מורים או 

להחליפם בעת הצורך. 

רוב המנהלים המרואיינים פועלים עם צוותים ניהוליים. עם זאת, אפשר להתרשם 

שרובם מסתייעים בעיקר במורים יחידים במוסד שבניהולם )שנחשבים מוערכים 

ואנשי אמון( או במנהל אדמיניסטרטיבי או בסגן, וההסתייעות בצוות נחשבת 

לעניין פורמאלי יותר.

מנהלים נוכח קונפליקט: לעומת זאת, יש מנהלים הסבורים שהם במאבק עם 

המורים. הם אינם רואים את תפקידם בהעצמת המורים ובתמיכה בהם. מנהל סיפר 

שהוא אינו בוטח במורים ונתון בקונפליקטים מתמידים עמם: “אני לא נותן אמון 

במורים. מפריע לי חוסר המעשים של המורים. חוסר הגאווה במקצוע: הקיטורים, 

הבריחה מאחריות וחוסר נטילת תפקידים... יש מורות שאני מיואש מהן. ההורים 

נותנים להן את אהבתם כי המורה מתקשרת אליהם. אני רואה שמורה לא נותנת 

פדגוגיה, אלא ממלאת את חובותיה”. מנהלים הנתונים בקונפליקט עם מורים, 

חשים תסכול רב ובדידות. לתחושתם, כל הנטל של תפקוד בית הספר מונח על 

כתפיהם: “כל שינוי שעשיתי עם המורה לא צלח”. בייחוד מובאות תלונות כלפי 

מורים שמקצועם נתפס כנוח ודורש שעות מעטות: “בתפיסת עולמי, מורים הם 

ציבור שצריך להרגיש אחרת עם הפרופסיה שלו ולא לראות בכך סידור עבודה 

למי שצריך להיות בבית ב-13:00”. 
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בראיונות תוארו דרכי התמודדות שונות של מנהלים עם מורים שקשה להם 

עמם, החל ב”למרר להם את החיים”, המשך בניסיון “לשכנע אותם לעזוב” וכלה 

בפתיחת הליך פיטורים רשמי. רבים מהמרואיינים קובלים על מיעוט הסמכויות 

שיש להם בניהול כוח האדם במוסד שבניהולם.

פיתוח של מורים: מנהלים עסוקים ביכולת של המורים לקבל עליהם אחריות, 

בעצמאות של המורים, וכן בשאיפות של המורים להוסיף ולהתפתח במערכת 

החינוך. בקרב מנהלים רבים ניכרת אכזבה מחוסר השאיפות של המורים 

ומהמוטיבציה המועטה שלהם. עם זאת, מנהלים השמים דגש רב יותר על 

הכשרת מורים מציינים קשר טוב יותר עם המורים. מנהלת סיפרה על תסכולה 

האישי מחוסר המוטיבציה של המורות שלה להתפתח ולהתקדם: “אף אחת 

מהמורות אינה מעוניינת להתקדם לניהול. מורה גבר רואה עצמו בשלב כלשהו 

מנהל. מורות מעטות מאוד רואות עצמן כמובילות מערכת. המורות אינן מעוניינות 

בכל ההשתלמויות שאנו עושים”.

חיפוש והפעלה של פתרונות פרטניים: מנהלים תיארו פתרונות שמצאו, ובהם: קבוצת 

עמיתים שארגנה הפסג”ה, שהמנהל דבק בה וחושש מהיום שתופסק עקב 

‘אילוצי תקציב’; קבוצת מנהלים שהתארגנה במסגרת הרשות המקומית ונחשבה 

בעלת משמעות רבה )כונתה ‘פסיכו’(; התנסות מקדימה במסגרות הכשרה 

ייחודיות )דוגמת מכון מנדל למנהיגות(; מנהל ותיק שיש עמו קשר חברי הדוק, 

ומשמש מעין חונך לא רשמי; מפקחת שהמנהל הצליח לרקום עמה יחסים 

טובים ולגייס אותה לצדו; מנהלת אחרת סיפרה בסיפוק שרישום אובססיבי של 

המתרחש מסייע לה לשמור על תחושת שליטה. אמנם, היא העידה שהיא חיה 

בדריכות מתמדת מפני הלא ידוע והבלתי נשלט, אך לפי שעה יש לה תחושת 

שליטה ומעורבות עמוקה בנעשה. יש מנהלים הרואים בחיפוש האישי אחרי 

פתרונות חלק אינהרנטי מתפקיד הניהול, ואילו אחרים חשים מוזנחים ומרירים 

מכיוון שעליהם למצוא לבדם פתרונות - חיפוש שגם הוא מאופיין בבדידות. גם 

פתרונות מערכתיים בחלק מבתי הספר הוצגו כלוקים בחסר, חלקיים ומאופיינים 

במגבלות של יוזמיהם. למשל, קבוצת עמיתים שניסתה לארגן הרשות המקומית 

ביישוב מסוים לא צלחה, והדיבור בה נותר טכני ורדוד. המנהלת הסבירה שחברי 

הקבוצה הזאת הם מנהלים מתחרים באותו יישוב, ולפיכך לא מתאפשר שיתוף 

בדילמות מהותיות ובקושי של המנהל להתמודד עמן.

ברבות מהדוגמאות הופיע היועץ הארגוני כגורם לסיוע, ובדרך כלל כהתנסות 

חיובית.

הפיקוח והמטה של משרד החינוך הופיעו בדברי המנהלים יותר כגורם המציב 

דרישות של המערכת הממונה, ופחות ככתובת לתמיכה ולסיוע.

לא מעט מהמנהלים תיארו כיצד נאלצו ללמוד לבדם לתמרן לנוכח אילוצים 

מערכתיים ובירוקרטיים, בסוג של תושייה או מאמצים להתחכם לשיטה.
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בהקשר הזה הציגו אחדים מהמנהלים עמדה סקפטית באשר לסיוע האפשרי 

של ‘אבני ראשה’. עם זאת, לצד הסקפטיות הפגינו המנהלים גם סקרנות וצורך 

להיעזר. 

העבודה עם ההורים היא אחד האתגרים הגדולים ביותר של המנהל. יש מנהלים 

שציינו כי הקשר עם ההורים הוא המטרה החשובה ביותר של בית הספר. ביישובים 

שבהם יש חלופות רבות יותר של מסגרות לימוד, הצלחת המנהל תלויה במספר 

ההורים שירשמו את ילדיהם למוסד שבניהולו. במקרים אלו, הקשר עם ההורים 

נושא משמעות רבה. מנהלים מספרים על קושי רב שיש להם במגע עם ההורים 

ובהתנהלות המשותפת. ניכרת גאווה רבה מצד המנהלים בשיתוף הפעולה עם 

ועד ההורים. יחסים אלו מוגדרים לרוב כהצלחה. שיתוף ההורים מוצג כסוגיה 

חשובה להצלחת בית הספר: “שיתוף ההורים - יש ועדות חשיבה רבות עם הורים. 

הרצון של בית הספר לשתף רב מהיכולת ומהנכונות של ההורים להצטרף”. עם 

זאת, תואר כי הורים מעורבים יותר כאשר הם נתקלים בבעיות. חוסר שביעות 

של הורים כפרטים תואר כקשה מאוד להתמודדות: “יש הורים ש’מוציאים את 

המיץ’. קשה מול ההורים. יש הורים שמרשים לעצמם הרבה”. אחד המנהלים אף 

הרחיק לכת ואמר כי: “ההורים הם גורם השחיקה מס’ 1 של המנהל. כל הורה 

הוא שר חינוך או פרופסור”. כמה מנהלים הציעו לכלול פרק של התמודדות עם 

תובענות ההורים במסגרת ההכשרה למנהלים. 

לדעת מנהלים, בבסיס מעורבות היתר של ההורים  מעורבות יתר של הורים: 

יש גישה צרכנית כלפי בית הספר כספק שירות. המנהל נתפס כנמען המובן 

מאליו לכל דרישה של הלקוחות. מנהל סיפר: “דוגמה קלאסית: ילדה לא מרוצה 

ממשהו שהמורה אמרה לה בכיתה, היא מסמסת לאמא בטלפון הנייד, ובתוך 

חמש דקות האימא מתקשרת אליי לטלפון הנייד שלי וצועקת. והשיעור אפילו עוד 

לא נגמר...”. המנהלים גורסים כי ההורים מעדיפים להשקיע בקריירות ובעצמם, 

ואינם מעוניינים לעסוק בהצבת גבולות לילדים; חלקם לא מזהים בכלל שצריך 

להציב גבולות, כי התנהגויות רבות נחשבות בעיניהם לגיטימיות. מנהל אחד אמר: 

“זו אינה מעורבות אלא התערבות. פעם ההורים היו שותפים והיום הם צרכנים. 

הם רואים בבית הספר יעד מתאים לכריתת ברית נגדו עם הילד, ברית שהם 

מתקשים לבנות בתחומים אחרים”.

אמון: סוגיית האמון בין מנהלים להורים עולה תדיר בדברי המנהלים. ישנם 

מנהלים המתקשים להבין את חוסר האמון ביניהם לבין ההורים וישנם המתגאים 

ביצירת קשר טוב עם הורים או בשיקום האמון. גיוס ההורים ורתימתם למען 

בית הספר הם אתגר חשוב למנהלים. בתי ספר הם חלק מקהילה, וההורים 

הם לעתים בעלי תפקידים חשובים והשפעתם רבה. מנהלת סיפרה כיצד ראש 

הרשות המקומית הביע את אמונו בבית הספר כאשר הוא רשם את ילדיו ללמוד 

במוסד. מנהל אחר סיפר על הורה בעל תואר בכיר במקום אחר שהשתמש בכוחו 

ד.13. על העבודה 
עם ההורים
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לרעה. מנהלת שנכנסה לבית ספר תיארה כיצד שמה לה למטרה להשיב את 

האמון בבית הספר. המנהלת תיארה דרכים אחדות ליצירת אמון עם הורים: 1. 

קביעת נהלים וציפיות ברורות; 2. הקשבה ואמפטיה; 3. הפגנת מנהיגות ואחריות 

על המתרחש; 4. השגת תוצאות בשטח; 5. שימת דגש על שיתוף פעולה עם 

ההורים. כפי שהמנהלת מספרת: “קבענו נהלים. כאשר הילדים הגיעו בתחילת 

השנה הם קיבלו נהלים ברורים. מצד אחד מסגרת ברורה, מצד אחר היה לי 

חשוב לתת להם חום ותחושה שיש אוזן קשבת... ההורים ראו שיש מישהו שמנווט 

בבית הספר. הייתה פתיחות מצדי לשמוע אותם. עבודה חזקה על שיתוף פעולה 

עם ועד ההורים. ישנן תוצאות בשטח, ההורים ראו שיש כאן בית ספר מסודר 

ומאורגן... סיכמתי עם אימא שלא הייתה מוכנה לסמוך על המילה שלי, שניפגש 

שוב אחר סוכות ונראה תוצאות. כאשר הורים ראו שלא סתם מנסים לרצות ויש 

עמידה מאחורי הדברים, האמון בין בית הספר ובינם השתקם”.
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יעדי המנהלים 

מהנתונים עולה כי היעד שמנהלי בתי הספר סבורים כי השגתו היא החשובה 

ביותר הוא ‘שיפור הישגי התלמידים בבית הספר’. ‘ביסוס תחושת שייכות בקרב 

כלל באי בית הספר’ )כולל סגל המורים( הוא היעד השני בשכיחותו ו’חינוך לערכים 

ודרך ארץ’ נתפס כשלישי בחשיבותו. ניתן ללמוד מנתונים אלו, בזיקה לטענת 

לם )2000, 2005(, כי הכרעות חינוכיות הן הכרעות אידאולוגיות, ברמת המדיניות 

וברמה המקצועית. אפשר להסיק בעקבות ממצאים אלו כי האידאולוגיה המוצהרת 

השכיחה ביותר בבתי הספר היא לסגל את התלמידים לחברה )סוציאליזציה(. שני 

היעדים הבאים שבחרו המנהלים מעידים על חשיבות רבה שהם רואים בעיצוב 

רוחם של התלמידים לאור ערכי התרבות )אקולטורציה(. תפיסה אידאולוגית זו 

משתנה בבחינה מגזרית של הנתונים. במגזר הערבי והבדואי ניתנת חשיבות 

רבה יותר ל’שיפור בהישגי התלמידים’ וחשיבות פחותה ל’חינוך לערכים’ ול’ביסוס 

תחושת המשמעות’, זאת לעומת המגזר היהודי. העובדה ש-16% מהמשיבים 

ציינו כי היעד הנבחר בבית הספר הוא ‘צמצום האלימות’, משתלבת עם מחקרם 

של טייטלבאום, צוייג ושור )2003(, שהראו כי הבעיות המרכזיות שהטרידו את 

המנהלים באותה השנה היו קשורות באקלים בית הספר, בצורך עז בהפחתת 

האלימות ובמניעתה.

המנהל האידאלי

בהתייחסות לתפקידי המנהל, ניכרת הדעה כי מקומו של המנהל בבית הספר 

הוא להוביל ולקבל החלטות. הנעת אנשים נתפסת כרכיב חשוב בתפקיד המנהל. 

עם זאת, רכיבים פדגוגיים וארגוניים נתפסים כחשובים פחות בהגדרת המנהל 

האידאלי. מעניין להביא בהקשר לכך את ממצאי הספרות שמתייחסים לאפקטיביות 

בניהול בית ספר. הממצאים מראים על הלימה בין תפיסות המנהלים המובאות 

בסקר לבין מחקרו של פרידמן )1989(, אשר מציין את העלאת האפקטיביות 

בבית הספר בדגש על ממדים מנהיגותיים והובלת צוות המורים. אבידן )1984( 

שהראה כי מרבית המנהלים מצליחים להשיג לגיטימציה ניהולית למורים בתחומים 

הארגוניים והלוגיסטיים ומתקשים לשמש סמכות ניהולית בסוגיות מקצועיות 

ופדגוגיות.

חוסר הסמכות המקצועית והפדגוגית מעיד על פער בין תפיסת המנהלים את 

המנהל האידאלי כמנהיג לבין כישלונות רבים בהשגת עמדת מנהיגות זו. פערים 

אלו עלולים לרמוז על תסכול עצמי ועל חוסר שביעות רצון אישית של המנהלים 

בעבודתם. ואולם, להבדיל ממצאיו של אבידן, ממצאי סקר זה מעידים כי הפדגוגיה 

נתפסת כאזור פעילות מספק ובטוח יחסית בתחושתו של המנהל. מספק, אך 

לא תמיד עיקרי, מאתגר ונתפס כמעסיק במידה הראויה.

סיכום ודיון
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שביעות רצון

באשר לתפקידו הקודם של המנהל נמצא כי מנהלים שהגיעו מחוץ למערכת 

החינוך מפגינים שביעות רצון נמוכה יותר מן העבודה עם הפיקוח ועם מטה 

משרד החינוך, לעומת מנהלים מתוך המערכת. בבחינת שביעות הרצון הכללית 

בתפקיד התגלה כי מנהלים שהיו בתפקידם הקודם מורים, הפגינו את מידת 

שביעות הרצון הנמוכה ביותר. ממצא זה יכול להעיד כי המעבר הישיר מתפקיד 

מורה לתפקיד מנהל הוא קשה ומתסכל יותר באופן יחסי.

קבלת עזרה: הסקר מראה כי המנהלים מרבים להתייעץ עם דמויות מתוך בית 

ספרם )סגנים, רכזים ויועצות( וממעטים לעשות כן עם סגל הפיקוח. פסיכולוג 

בית הספר קיבל רק 5.8% בשכיחות ההיעזרות וההתייעצות של המנהל. עם 

זאת, כרבע מן המנהלים נעזרים בגורם מקצועי מחוץ למערכת.

הכשרה לתפקיד 

סקר זה בדק התייחסות לשכיחות תכנים של תהליכי התפתחות ולמידה שבהם 

המנהלים מעוניינים לעסוק בעתיד. שלוש הסוגיות המרכזיות שנמצאו בהתאמה 

על-פי סדר יורד הן: ‘ניהול צוות ופיתוח ההון האנושי’; ‘כתיבת חזון בית ספרי 

ועיצוב העתיד של בית הספר’ ‘הובלת תהליכי שינוי’, ו’רכישת כלים ארגוניים 

וניהוליים’. נראה כי כיום המנהלים תופסים את תפקידם כמרכזי יותר בגילויים 

מנהיגותיים ובהנהגת צוות, מאשר בביסוס הכוונה פדגוגית-מקצועית ובהנהגת 

תהליכי הוראה. 

התפתחות ולמידה

מנהלים מציינים כי דרך הלמידה המועדפת בעיניהם היא למידת עמיתים. אם כן, 

נראה כי מנהלים מעדיפים ללמוד זה מזה יותר מלמידה ממומחים או מיועצים 

חיצוניים. כמו כן, הדבר מלמד על העדפה של לימוד מניסיון על פני למידה שהיא 

בעיקרה עיונית. עם זאת, נראה כי המנהלים מצפים שלמידת העמיתים תאורגן 

מטעם ישות כלשהי, והם אינם סבורים שזו צריכה להיות יוזמה שלהם. מבחינה 

זו יש בכך גם מסר למכון ‘אבני ראשה’. ואכן, הממצאים מלמדים על רצון ניכר 

של המנהלים להיעזר במכון לצורך התפתחותם המקצועית, ולקבל תמיכה. 

תמיכה מקצועית במנהלים

מנהלים מציינים כי הדרך המועדפת עליהם להשקיע בפיתוח מנהלים, היא העסקת 

יועץ ארגוני. רק בעדיפויות נמוכות יותר, הם מציינים לימודים אקדמיים, סיורים 

והשתלמויות. העדפה זו ניתנת להסבר במחקרים השונים שמצאו שחיקה ולחץ 

רב בעבודת הניהול. המנהל שנושא במוקד האחריות העיקרית של בית הספר, 

מחפש כנראה תמיכה חיצונית לו בדמותו של יועץ, שיעזור לו להתמודד עם 

הבדידות הקשה בעבודתו. מחקרים רבים דנים באי-הוודאות, בבעיות הארגוניות, 

במחסור בתקציבים ובקונפליקטים הרבים בעבודת בית הספר )פרידמן 1998, 

ארז וגולדשטיין Kent 1989 ,1981 (.  על סמך ראיונות העומק נראה כי המנהלים 
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מצפים ממכון ‘אבני ראשה’ לתמיכה ולעזרה בהתמודדות עם הבדידות והשחיקה 

שיוצרים האתגרים הניהוליים הרבים. 

השפעת סוג בית הספר

מן הנתונים עולה חלקם היחסי הגדול של בתי הספר היסודיים מסך בתי הספר 

המשתתפים במדגם, וזאת בדומה לנתוני משרד החינוך. בתי הספר היסודיים 

היו 55% מהמדגם; על-יסודי שש שנתי כ-15%; חטיבה עליונה - 9% וחטיבת 

ביניים - 6%. המחקר מביא כמה ממצאים על השפעת סוג בית הספר ומאפיינים 

שונים הנובעים מכך:

כידוע, למשרד החינוך דומיננטיות כמעט בלעדית בהעסקת מנהלי בתי ספר 

יסודיים ומנהלים בחטיבות ביניים. לעומת זאת, בחטיבות העליונות הדומיננטיות 

של משרד החינוך מפנה את מקומה לרשויות מקומיות, רשתות חינוכיות ועמותות 

פרטיות.

רובם המכריע של בתי הספר היסודיים )62.6%( וחטיבות הביניים )52.6%( הם 

בניהול של נשים, בשלבים המתקדמים יותר של התהליך החינוכי אנו עדים 

לשינוי מגמה, ולדומיננטיות גברית בניהולם של החטיבות העליונות ובתי הספר 

השש-שנתיים.

בתי הספר העל-יסודיים קולטים לתפקידי ניהול יותר אנשים מחוץ למערכת 

החינוך, ומתפקידים אחרים בתוך המערכת, בעוד בבתי הספר היסודיים ‘מוקפץ’ 

האחוז הגבוה ביותר של מורים לתפקידי ניהול.

מנהלי בתי הספר העל-יסודיים עסוקים פחות בפיתוח יכולות הלמידה והחשיבה 

של התלמידים ומנגד עסוקים יותר בחינוך לערכים ולדרך ארץ ובחיזוק ובביסוס 

של תחושת השייכות והמשמעות של באי בית הספר. 

אם כן, אפשר להגדיר את פרופיל המנהלים כך: מנהלת בית הספר היסודי היא 

לרוב אישה, בית הספר שבו היא מלמדת שייך למשרד החינוך, היא צמחה בתוך 

בית הספר ועסוקה בפיתוח יכולות הלמידה והחשיבה של התלמידים. לעומת 

זאת, מנהל בית הספר העל-יסודי הוא לרוב גבר, בית הספר שייך לרשת פרטית 

או לרשות מקומית, ייתכן שהוא מונה לתפקיד הניהול מחוץ למערכת, והוא עסוק 

בחינוך לערכים ודרך ארץ. ממצאים אלו משתלבים היטב עם ממצאיו של פרידמן 

)1995( שלפיו מנהלים בחינוך העל-יסודי דיווחו על שכיחות גבוהה יותר של היבדלות 

לעומת מנהלים בחינוך היסודי, ודיווחו על קשיים רבים יותר עם מורים. 

השפעת ותק המנהלים

מנהלים ותיקים הם בעלי שביעות רצון גבוהה יותר ביחס לעיבוד תכניות לימודים 

קיימות ופיתוח צוות המורים. המנהלים החדשים הם בעלי שביעות רצון גבוהה 

יותר מהקשר שלהם עם הרשות המקומית. מנהלים חדשים נוטים לערב את 

סגל בית הספר פחות ביחס לקביעת יעדיו המרכזיים של בית הספר, אולם הם 
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מתייעצים יותר עם הרשת שהם משתייכים אליה. המנהלים הצעירים מבטאים 

צורך רב יותר בסיוע בתחומים שבהם מופיעות המילים ‘ניהול’ ו’תכנון’. נמצא כי 

המנהלים הצעירים מעוניינים במערכת יחסים אישית, דיסקרטית, ארוכת טווח 

ותומכת הממוקדת בקשיים הספציפיים ובחוויה האישית שלהם. מנהלים צעירים 

מצפים במיוחד מ’אבני ראשה’ לדאוג להתפתחותם המקצועית ולהעניק להם 

סיוע וייעוץ. המנהלים הוותיקים מצפים מ’אבני ראשה’ לקדם תכניות התפתחות, 

ולספק פלטפורמה שתאפשר להם להשמיע את קולם באוזני קהל מגוון.

מגדר 

ממצאי הסקר מלמדים על כמה הבדלים מגדריים בין מנהלי בתי ספר. נמצא כי 

גברים מנהלים בתי ספר גדולים יותר מנשים מבחינת מספר התלמידים ומספר 

המורים. הגברים מופיעים כמנהלים של בתי ספר המיועדים לבני נוער בוגרים 

יותר. גברים אף נוטים לממש במסלול הקריירה שלהם תפקידים משלימים מחוץ 

למערכת החינוך יותר מנשים. ממצא זה משתלב עם ממצאיהם של פרידמן 

וברמה )2007(. החוקרים מצאו כי בעוד מנהלות הן בעלות תחושת מסוגלות 

גבוהה יותר בניהול הפדגוגי; גברים הם בעלי תחושת מסוגלות גבוהה יותר 

בניהול קשרי חוץ. ייתכן כי גברים בוחרים בתי ספר גדולים המיועד לתלמידים 

בוגרים יותר, מכיוון שקשרי החוץ והעבודה הארגונית בבתי ספר אלו מהווים חלק 

גדול יותר מהפעילות הניהולית הנדרשת, לעומת בתי ספר קטנים. כמו כן, בבתי 

ספר אלו אפשר להאציל את הסמכות לטפל בסוגיות הפדגוגיות לרכזי שכבות 

והסגל הבין-מקצועי. לפיכך, נשים שהן בעלות תחושת יכולת גבוהה יותר בתחום 

הפדגוגי יתמקדו בבתי ספר המזמנים להן מגע רב יותר עם פדגוגיה. מאפיינים 

אלו יכולים להסביר את תחושת עומס העבודה הרב יותר שחשות מנהלות 

לעומת מנהלים )פרידמן 1995(, אולי גם בשל העבודה הפדגוגית האינטנסיבית 

הרבה יותר של מנהלות. 



66

אבוליו, ב’ )1999(. הטווח המלא של המנהיגות - בדרך להעלאת רמת האפקטיביות 

של היחיד, הקבוצה והארגון. בתוך: גונן, א’ וזכאי, א’ )עורכים(: מנהיגות ופיתוח 

מנהיגות. משרד הבטחון - ההוצאה לאור. עמ’ 92-65. 

אבידן, מ’ )1984(. מנהל בית הספר כמנהיג פדגוגי. עיונים במינהל ובארגון החינוך 

 .56-41 ,11

אבני ראשה )2008(. מסמך תפיסת התפקיד של המנהל, טרם פורסם.

ארז, מ’ וגולדשטיין, י’ )1981(. לחץ ארגוני בתפקידו של מנהל בית ספר יסודי. 

עיונים במינהל ובארגון החינוך, 59-44.

בוגלר, ר’ )עורכת( )2000(. מנהיגות ויישומיה בחינוך. תל אביב: האוניברסיטה 

הפתוחה. 

בירן, ח’ )2001(. ארגונים במצבים של אי-ודאות ואי-יציבות: גישה פסיכואנליטית 

מערכתית. אנליזה ארגונית, 4, 17-7.

בליץ, ת’, אופנהימר, ב’ )2006(. תגובות מנהלים על דוח דברת. בתוך: ענבר, ד. 

)עורך(. לקראת מהפכה חינוכית. ירושלים. מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד. 

עמ’ 325-310. 

ברמה ר’ ופרידמן י’ )2007(. המסוגלות העצמית המקצועית של מנהל בית הספר. 

שאלון לדיווח עצמי למנהל בית ספר. הוצאת מכון הנרייטה סאלד. 

גביש, ד’ )1982(. ה”פעילות המנהלית” בבתי ספר יסודיים שהישגיהם חורגים מן 

המצופה. עבודה לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך.

וורגן, י’ )2006(. מעמד המנהל במערכת החינוך. ירושלים. הכנסת, מרכז המחקר 

והמידע.

חפץ, ר’א’, לינסקי, מ, )2007(. מנהיגות במבחן. תל-אביב. ידיעות אחרונות, ספרי 

חמד. 

טייטלבאום ר’, צוייג ח’ ושור ד’ )2003( סקר צורכי מידע של מנהלי בתי ספר. 

ירושלים. המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות, מכון הנרייטה סאלד. 

כ”ץ, י’ )2002(. בין שימור לחידוש - על החינוך. אנליזה ארגונית, 5, 24-21.

לוי, א’ )1986(. הכשרתם של מנהלי בתי ספר: הצעה למסגרת הערכה. עיונים 

במינהל ובארגון החינוך, 13, 130-109.

לוי א’ ואמיתי א’ )2008(. הדרכה אישית למנהלים חדשים, בתוך דו”ח ועדה מקצועית 

לגביוש המלצות למדיניות בנושא התפתחות ולמידה של מנהלי בתי ספר בישראל, 

מהדורה ראשונה, מוגשת למשרד החינוך, אבני ראשה, לקראת הוצאה

לם, צ’ )2000(. לחץ והתנגדות בחינוך - מאמרים ושיחות. )עורך: י’ הרפז(. תל-

אביב. ספריית פועלים. 

רשימת 
מקורות



67

לם, צ’ )2005(.מנהיגות בהקשריה החינוכיים: סוגיה ורמותיה. בתוך: מעשה בחינוך 

- קובץ מחקרים לכבוד שלמה פוקס. )עורכים: מ’ ניסן וע’ שרמר(. ירושלים. מוסד 

ביאליק. עמ’ 284-272. 

מושל א’ )1993(. דפוסי ניהול והשלכותיהם על תפקוד בית הספר. סקירת ספרות 

מקצועית. ירושלים. הוצאת מכון הנרייטה סאלד. 

משרד החינוך )2007(. שאלון המנכ”ל למנהלי בתי-הספר שהועבר בפברואר 

2007. ירושלים. המינהל לתקשוב ומערכות מידע. 

ענבר, ד. )1987(. על מנהיגות ומינהל ומה שביניהם. בתוך: רחל אלבוים-דרור 

)עורכת(. מדיניות ומינהל - תיאוריה ויישומים לחינוך )מקראה(. ירושלים: מאגנס, 

האוניברסיטה העברית. עמ’ 357-351.

ענבר, ד. )2000( ניהול שונות: האתגר החינוכי. אור יהודה: רכס. 

פרידמן י’ )2000(. תכנית לימודים להכשרה לניהול בית ספר: עקרונות, נושאים ותהליכים. 

ירושלים: משרד החינוך, המינהל להכשרה ולהשתלמויות עובדי הוראה. 

פרידמן י’ )1998(. השחיקה של מנהל בית הספר: שאלון לדיווח עצמי. ירושלים. 

הוצאת מכון הנרייטה סאלד.

קרמר-חיון ל’ )התשנ”ז(. דימויי מנהלים והכשרתם - מבט עתידני. בתוך: תכנון 

מדיניות החינוך - ניירות עמדה התשנ”ה-התשנ”ו.ירושלים. משרד החינוך, התרבות 

והספורט, המזכירות הפדגוגית. )כרך ב’(. עמ’ 232-209. 

פרידמן י’ )1995(. להיות מנהל בית ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות. הוצאת 

מכון הנרייטה סאלד. 

פרידמן, י’ )1989(. על אפקטיביות ואקאונטביליות בארגון. עיונים במינהל ובארגון 

החינוך, 16, 104-81.

Ackerman Richard H. & Pat, The wounded leader and emotional 
learning in the schoolhouse , The Emotional Dimensions of leadership, 

Special Issue, Journal of School Leadership and Management, vol. 
24 number 3 August 2004.

Allison, D. G. )1997(. Coping With Stress in the Principalship. Journal 
of Educational Administration, 35)1( 39-55.

Aram, E., Noble, D‘ )1999(. Educating Prospective Managers in 

the Complexity of Organuzational Life. Management Learning. 
30)3(.321-342.

Bush, T. )2008(. From Management to Leadership. Educational 
Management Administration & Leadership, 36)2(, 271-288.



68

Carr A. )1994( Anxiety and Depression among School Principals: 
warning, principal ship can be hazardous to your health. Journal 
of Educational Administration, 32)3(, 18-34.

Cheng, Y.C. )1991(. Leadership style of principals and organizational 
process in secondary schools. Journal of Educational Administration, 
29 )2(, 25 - 37.

Heck, R. & Hallinger, P. )2005(. The Study of Educational Leadership 

and Management. Educational Management Administration & 

Leadership, London, Sage, 229-244. 

Jirasinghe, D & Lyons, G. )1995(. Management competencies in action: 

A practical framework. School Organization, 15)3(, 267 - 281.

Katz, R. L. )1995(. Skills of an effective administrator. Harvard Business 
Review )January-February(, 33-42.

Kent, G. )1989(. The modern primary school headteacher. London: 

Kogan Page. 

Leithwood, K., & Riehl, C. )2003(. What Do We Already Know About 
Successful School Leadership? A Report Prepared for AERA.

Mckinsey & Company: Barber, M., & Mourshed, M. )2007(. How The 
World‘s Best-Performing School Systems Come on Top. 

Murphy, J. et al. )2006(. Learning-Centered Leadership: A Conceptual 
Foundation. A Report for The Wallace Foundation. 

Wallace Foundation. )2008(. Becoming A leader: Preparing School 
Principals for Today‘s Schools. New York: The Wallace Foundation

 Weindling D. )2000( Stages of Headship: A Longitudinal study of the 

Principalship, paper presented in AERA, New Orleans, April 2000.



69

אביב 2008

סקר מנהלים

מנהל/ת יקר/ה

’אבני ראשה’ - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, עורך בימים אלו סקר 

מנהלים ארצי. זהו סקר ייחודי שאנו מייחסים לו חשיבות רבה. 

הסקר נערך במטרה ליצור מסד נתונים מקיף ומעודכן, שיאפשר למכון 

להיערך למתן שרות מיטבי לאוכלוסיית המנהלים.

הסקר יאפשר יצירת תמונה מלאה ומפורטת ככל הניתן בדבר מלאכת הניהול 

הבית ספרי, על שלל האתגרים והקשיים הכרוכים בה.

השאלון המצ”ב נבנה במיוחד לצורך זה. כפי שתראה/י השאלון אינו אנונימי, 

כדי שנוכל להיות קשובים לבקשות ולצרכים שלכם ולהגיב להם בהמשך 

הדרך.

כביטוי לתפיסת עולמו, צוות מכון ’אבני ראשה’  משתף מנהלים בתכנון 

עבודתו. בבניית השאלון היו שותפים, בצד בעלי תפקידים רבים במערכת 

החינוך, גם מנהלי בתי ספר, אשר סייעו רבות בעיצובו.

מכון “צפנת” למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני, יבצע את הסקר עבורנו.

אנו ערים לכך כי מילוי השאלון מחייב השקעת זמן יקר )כ-30 דקות(, אך 

בטוחים כי תוצאות הסקר ישרתו כראוי את קהילת מנהלי בתי הספר.

אנו כמובן נשתף אתכם בתוצאות הסקר עם עיבודן.

בברכה ובתודה, 

יהודית שלוי, 

מנכ”לית ’אבני ראשה’ 

נספח מס’ 1
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תאריך מילוי השאלון: ________

אנא עדכנ/י את הפרטים בסעיפים 1 - 11, אם אינם מעודכנים:

1.  שם מנהל/ת: ____________

2.  מספר תעודת זהות: __________

3.  מין:   o זכר   o נקבה 

4.  שנת לידה: ______

5.  שם בית הספר: ____________

6.  סמל המוסד: __________

7.  כתובת המוסד - רחוב ומספר בית: ____________

8.  כתובת המוסד - עיר ומיקוד: ____________

9.  מספר הטלפון בבית הספר: ___________

10. מחוז: ____________

 11. סוג בית הספר:   o יסודי   o חטיבת ביניים   o חטיבה עליונה

o בית ספר על-יסודי שש-שנתי   o אחר ____________

12. מגזר בית הספר:   o יהודי   o ערבי   o דרוזי   o בדואי   o צ’רקסי 

 13. הזרם החינוכי אליו משתייך בית הספר בניהולך:

o ממלכתי o ממלכתי דתי o עצמאי

14. מספר התלמידים בבית הספר: ______

 15. א. מספר המורים בבית הספר: _____

ב. מספר העובדים )שאינם מורים( בבית הספר: ______      

16. מטעם איזה גורם את/ה מועסק/ת? 

o רשות מקומית

o משרד החינוך 

o רשת חינוכית: _____________________ )אנא ציין/י את שם הרשת(

o עמותה פרטית: ____________________ אנא ציין/י את שם העמותה
o אחר________

חלק א’ - אימות 
פרטים אישיים 
ובית ספריים
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17. כמה שנים את/ה מנהל/ת בית ספר? 

1. עד שנתיים. 

2. שלוש עד חמש שנים.

3. שש עד עשר שנים.

4. מעל עשר שנים.

18. מה היה תפקידך הקודם, לפני שהתמנית למנהל/ת בית ספר?

o סגנ/ית מנהל/ת 

o בעל תפקיד - רכז/ת מקצוע, רכז/ת שכבה ועוד

o מורה

o תפקיד אחר בתחום החינוך

o תפקיד מחוץ לתחום החינוך _______________ )אנא ציין את התפקיד(

19. מהי השכלתך האקדמית? אנא סמנ/י את הסעיף הרלוונטי: 

א. תואר ראשון 

ב. תואר שני 

ג. תואר שלישי 

ד. אחר )מהו?(________

20. באיזה מקצוע/תחום השכלתך האקדמית? ____________

21. האם קיבלת הכשרה לתפקיד מנהל/ת בית ספר במוסד לימודים או 

במסגרת לימודית אחרת? 

א. כן

ב. לא

22. היכן קיבלת הכשרה לתפקיד מנהל בית ספר?

א. אוניברסיטת בן-גוריון

ב. אוניברסיטת בר-אילן



72

ג. אוניברסיטת חיפה

ד. אוניברסיטת תל-אביב

ה. אורט

ו. האוניברסיטה העברית בירושלים

ז. מכללת אוהלו

ח. מכללת אורנים

ט. מכללת אחווה

י. מכללת בית ברל 

יא. מכללת גורדון

יב. מכללת דוד ילין

יג. מכללת ירושלים

יד. מכללת ליפשיץ

טו. מכללת מורשת יעקב

טז. מכללת סמינר הקיבוצים

יז. מכללת קיי 

יח. מכללת שאנן 

יט. אחר )מהו?(____________

23. באיזה שלב של הקריירה שלך קיבלת הכשרה לתפקיד מנהל/ת בית ספר? 

א. טרם כניסתי לתפקיד ניהול בית ספר.

ב. במהלך החודשים הראשונים ועד שנתיים לכניסתי לתפקיד ניהול בית ספר.

ג. מעל שנתיים לאחר כניסתי לתפקיד מנהל בית ספר.

24. באיזו מידה ההכשרה שקיבלת תאמה/תואמת את תפקידך בפועל?

0______1______2______3______4______5______6______7

לא יודע/ת

 במידה
 רבה

מאוד

 במידה
מועטה



73

25. מה היה חסר, לדעתך, בהכשרה שקיבלת לתפקידך הניהולי? )אנא סמן/י 

את כל הסעיפים הרלוונטיים מבחינתך(

o תיאוריות בניהול בתי ספר

o התנסות מעשית 

o היכרות עם דגמים של בתי ספר

o התמודדות עם קשיים ועם מצבים מורכבים בתפקיד הניהול

o עיסוק בדילמות ניהוליות / ערכיות בחינוך

o ליווי מתמשך לכניסה לתפקיד הניהול

o שכלול של מיומנויות ניהול

o גיבוש זהות ניהולית

o לא קיבלתי הכשרה לניהול בית ספר

o אחר )מהו?(_______________

26. אנא דרג/י את מידת שביעות הרצון שלך מההיבטים הבאים בעבודתך 

כמנהל/ת בית ספר: 

1. תכנון תכניות לימודים חדשות ופרויקטים 
1234567ייחודיים

21234567. עיבוד תכניות לימודים קיימות ועיסוק בהן

31234567. פיתוח מקצועי ופיתוח הצוות

41234567. עבודה עם הורים

51234567. עבודה עם תלמידים

61234567. ניהול אדמיניסטרטיבי

71234567. עבודה עם הפיקוח

81234567. עבודה עם הרשות המקומית

91234567. עבודה עם מטה משרד החינוך

101234567. עבודה עם צוות ההוראה

111234567. אחר )מהו?(

חלק ב’: אופן 
שביעות הניהול שלך

 רצון
נמוכה

שביעות 
 רצון

גבוהה
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27. באיזו מידה, להערכתך, את/ה נחשפ/ת לתפיסות חדשניות שיש כיום 

בשדה הניהול והחינוך? 

0______1______2______3______4______5______6______7

לא יודע/ת 

28. באיזו מידה אתה שבע/ת רצון מהאופן שבו אתה מוערכ/ת על ידי גורמים 

במערכת החינוך? 

0______1______2______3______4______5______6______7

לא יודע/ת

29. באיזו מידה אתה שבע/ת רצון מהמעמד המקצועי של מנהלי בתי ספר 

בציבור הרחב?

0______1______2______3______4______5______6______7

לא יודע/ת

30. באיזו מידה אתה שבע/ת רצון מהמעמד המקצועי שלך כמנהל/ת בקהילה 

שבה שוכן בית הספר?

0______1______2______3______4______5______6______7

לא יודע/ת

 במידה
 רבה

מאוד

 במידה
 רבה

מאוד

 במידה
 רבה

מאוד

 במידה
 רבה

מאוד

 במידה
מועטה

 במידה
מועטה

 במידה
מועטה

 במידה
מועטה
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31. מהו היעד המרכזי שהגדרת עבור בית הספר ושהשגתו תיחשב להצלחה 

של בית הספר - יש לבחור יעד אחד בלבד.

o שיפור בהישגי תלמידים

o פיתוח יכולות הלמידה והחשיבה של התלמידים

o שיפור האקלים הבית ספרי וצמצום האלימות

o קידום הכישורים החברתיים של התלמידים

o חינוך לערכים ולדרך ארץ

o פיתוח זהות התלמידים

o חיזוק וביסוס של תחושת השייכות והמשמעות של כל באי בית הספר

o קידום מקצועי של סגל ההוראה בבית הספר

o מניעת נשירה מבית הספר

o אחר )מהו?(_____

32. מי הגה ויזם את קביעת היעד הזה לבית הספר? אנא סמנ/י את כל 

הגורמים הרלוונטיים.

o אני

o צוות המורים

o צוות בית הספר, בשיתוף מועצת תלמידים

o ועדת היגוי

o ההורים 

o משרד החינוך

o המפקח

o הרשות המקומית

o רשת/בעלות

o אחר )מהו?(________________
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33. באילו נושאים/תכנים את/ה מעוניינ/ת לעסוק בתהליכי התפתחות ולמידה 

בעתיד - אנא סמנ/י שלושה תחומים החשובים ביותר להתפתחותך המקצועית:

o חזון, תכניות עבודה, עיצוב העתיד של בית הספר

o ניהול צוות ומשוב, פיתוח ההון האנושי, בקרה למורים ולבעלי תפקיד 
אחרים

o רווחתו של הפרט - מכוונות לתלמיד

o ניהול תהליכי הוראה ולמידה 

o הובלת תהליכי שינוי, ייזום פרויקטים ייחודיים, כלים ארגוניים וניהוליים, 
ארגון ידע בארגון

o אידאולוגיה וערכים, התמודדות עם שונות בין-תרבותית

o היבטים חברתיים ותרבותיים בעבודת בית הספר

o הערכה ומדידה

o ניהול כלכלי ותקציבי

o אחר )מהו?(________________

34. מהי דרך הלמידה המועדפת עליך? אנא בחר/י וסמן/סמני עד שתיים 

מהמתודות האלה:

1. למידת עמיתים באמצעות מפגשי מנהלים

2. האזנה להרצאות באורח מזדמן

3. קריאת מאמרים מקצועיים 

4. השתתפות בהשתלמויות תקופתיות 

5. למידה באמצעות האינטרנט

6. למידה שוטפת במהלך יום העבודה

7. ביקור בבתי ספר אחרים

8. השתתפות ברשתות של מנהלים

9. ייעוץ אישי / הדרכה אישית / ליווי תוך כדי תפקיד

10. אחר )מהו?(________________

חלק ג’: תהליכי 
התפתחות 
ותמיכה בניהול
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35. מי הם הגורמים המרכזים שבהם את/ה נעזר/ת ומתייעץ במידה הניכרת 

ביותר בניהול שלך? אנא סמן/סמני עד שני גורמים.

o סגנ/ים

o מורה מצוות המורים

o יועצת בית הספר

o פסיכולוג בית הספר

o רכזים - רכז חברתי, רכז מקצועי, רכז פדגוגי, רכז מערכת

o רב בית הספר

o מנהל אדמיניסטרטיבי 

o מנהל עמית

o פיקוח משרד החינוך

o גורם מקצועי מחוץ לבית הספר ומחוץ למערכת החינוך. לדוגמה, יועץ 
ארגוני חיצוני

o הרשות המקומית

o חברי ועד הורים

o בן משפחה/חבר

o אחר )מהו?(___________________

36. האם את/ה כמנהל/ת זוכה לתמיכה אישית במצבי קושי ומצוקה בתפקיד? 

0______1______2______3______4______5______6______7

לא יודע/ת

 במידה
 רבה

מאוד

 במידה
מועטה



78

37. באיזו מידה ברצונך לקבל סיוע בתחומי הניהול המפורטים להלן? 

11234567. שיפור הישגיהם של התלמידים בלימודים

21234567. שיפור האקלים הבית ספרי

3. שיפור יכולותיהם המקצועיות ומחויבותם של 
1234567המורים

4. שיפור ממשקי עבודה מול גורמי חוץ - 
1234567הרשות, מטה משרד החינוך

51234567. בניית תהליך מהותי של שינוי בבית הספר

6. חיזוק ההיכרות, הקשר והדיאלוג עם 
1234567התלמידים בבית הספר

7. חיזוק ההיבטים הערכיים, החברתיים 
1234567והתרבותיים בבית הספר

81234567. ניהול הפעילות השוטפת של בית הספר

9. תכנון וניהול של תהליכי ההוראה והלמידה 
1234567בבית הספר

10. תכנון ובנייה של מטרות, יעדים ותכניות 
1234567עבודה

111234567. תכנון וניהול של תקציב

121234567. ניהול ופיתוח של המשאב האנושי בבית הספר

       13. אחר )מהו?(

38. לו היו עומדים לרשותך 20,000 ש”ח שמטרתם פיתוח מקצועי שלך, כיצד 

היית משקיע/ה אותם. יש לבחור פריט אחד בלבד מהרשימה שלהלן:

o מעסיק יועץ ארגוני במסגרת קשר ייעוץ אישי 

o בוחר מנהל ותיק שידריך אותי 

o משתלמ/ת בנושאים ניהוליים

o משתלמ/ת בנושאים פדגוגיים 

o פונה לייעוץ אישי רגשי

o רוכש/ת ספרות מקצועית 

o לומד/ת לימודי תואר שני או דוקטורט 

o נוסע/ת לחו”ל לסיור מקצועי 

o אחר )מהו(? ____________________________ 

שביעות 
 רצון

נמוכה

שביעות 
 רצון

גבוהה
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39. לאילו צרכים משמש אותך המחשב בניהול שלך? אנא סמנ/י את כל 

הרלוונטיים עבורך.

o קריאה ושליחה של דואר אלקטרוני 

o חיפוש מידע מקצועי באתרים ובמאגרים

o רכישות

o ניהול ידע

o מנב”ס

o אתר בית הספר

o חברות ברשת פורמלית של מנהלים

o השתתפות בקהילות למידה

o אינני עושה שימוש במחשב לצורכי עבודתי כמנהל/ת בית ספר.

o אחר )מהו?( ____________________________

40. באיזו מידה, להערכתך, תפנה/תפני אל מרכז תמיכה אינטרנטי למנהלי 

בתי ספר לשם סיוע בתחומים המפורטים להלן? 

במידה נמוכה       במידה גבוהה      

11234567. מקורות ידע בתחום החינוך

21234567. מקורות ידע בתחום הניהול של בתי ספר

3. סיוע להתמודדות עם דילמות ניהוליות 
1234567בתפקידי

41234567. ידע ועצות של מנהלים עמיתים

51234567. ייעוץ אישי מאיש מקצוע

61234567. חברות ברשת מקצועית של מנהלים

71234567. אחר )מהו?(
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 41. מהי עמדתך כלפי המאפיינים הראויים בדמותו של המנהל הרצוי?

אנא דרג/י מ-1 )מידת חשיבות מועטה( עד 6 )מידת חשיבות גבוהה( לפי 

מידת חשיבותם את המאפיינים שלהלן, באמצעות סימון מידת החשיבות 

של המאפיין בכל שורה. שימ/י לב - יש לסמן את כל השורות, ואין לסמן שני 

מאפיינים באותה מידת חשיבות.

מוביל ומקבל החלטות ___

מנהיג פדגוגי ___

מנהיג ערכי-חברתי ___

מנהיג ומוביל אנשים ___

איש רוח ___

איש ארגון וניהול ___

42. לסיום, מה הן ציפיותיך ממכון ׳אבני ראשה למנהיגות בית ספרית׳ - אנא 

בחר/י עד שלושה נושאים:

1. לבנות רשתות של מנהלים

2. לדאוג להתפתחות המקצועית של מנהלי בתי הספר

3. לשתף בידע תיאורטי ומעשי הנוגע לניהול בית הספר

4. להעניק סיוע וייעוץ

5. לקדם את תכניות ההכשרה למנהלי בתי הספר

6. לקדם ולעסוק במחקר בתחום ניהול בית הספר

7. לאפשר מסגרת לדיונים משותפים וחשיבה משותפת

8. ליזום מפגשים בין מנהלים 

9. להשפיע על מדיניות הקשורה במנהלי בתי ספר 

10. להעניק במה לקולם של מנהלים 

11. אחר )מהו?( __________________________________

אנו מודים לך על תרומתך לסקר המנהלים 2008

צוות מכון ’אבני ראשה’ וצוות מכון ‘צפנת’
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שאלות הקשורות לנרטיב האישי של המנהל

•החוויה המקצועית בטרם היה למנהל.  	
•ההחלטה להיות מנהל, הסיבות המיוחסות לכך.  	

•הרגעים הראשונים בניהול בית הספר - היום הראשון. השנה הראשונה. הרחבה  	
על האופן שבו קיבלו אותו/ה אנשי הסגל השונים, התלמידים, הפיקוח. מה 

היה קשה בכניסה לעבודה, מה דחף והגביר מוטיבציה. 

•פנטזיה ומציאות - עד כמה הפנטזיה של תפקיד המנהל הולמת את התפקיד  	
למעשה. כולל הרחבה על כיצד השתנו או הופרו ציפיות בקשר לתפקיד 

המנהל.

•התייחסות לחיים האישיים - האם התפקיד שינה את אורח חייו, כיצד מושפע  	
מכך מקומו בקהילה, במשפחה וכו’. 

•סיפור של קושי אישי בתפקיד.  	
•סיפור של הצלחה בתפקיד.  	

עבודה מקצועית

•הצלחות המנהל בעבודתו עד כה. 	
•חזון, מטרות, התייחסות לעתיד. לאן המנהל מעוניין להביא את בית הספר.  	

•הקשיים שעמם המנהל מתמודד.  	
•הלקחים שהמנהל צבר ביחס לעבודתו לאורך השנים.  	

•האתגרים הנובעים מעבודת המנהל.  	
•למידת מקצוע ניהול בית הספר - כיצד נעשית הלמידה של המקצוע? לאיזו תמיכה  	

מערכתית המנהלים זקוקים? מנהלים חדשים לעומת מנהלים ותיקים. 

•עבודה עם עמיתים - קשר עם מנהלים אחרים, האם מתקיימת קהילה של  	
פראקסיס, היש קשרי חברות עם מנהלים אחרים. 

•אופי הקשר עם הפיקוח ועם מטה משרד החינוך.  	

נספח מס’ 2
שאלות עבור 
ראיונות עומק 
למנהלים
בבתי ספר
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שאלות הקשורות לעבודה עם סגל בית הספר

•דרך העבודה של המנהל עם המחנכים, מורים מקצועיים, אב הבית, היועצת. 	
•כלפי מי המנהל חש קרבה רבה יותר, מי מרוחק יותר ממנו, מדוע.  	

•קונפליקטים וקשיים בעבודה עם צוות בית הספר.  	
•האם מתנהלות ישיבות מחנכים/ות. אם כן - כיצד. ישיבות צוות בין-מקצועי  	

)יועצת, מורת מת”י ופסיכולוג(.

•האם נעשתה עבודה קבוצתית עם סגל בית הספר? אם כן - על ידי גורמי פנים  	
או חוץ? מה שביעות הרצון מעבודה זו? האם היא תרמה, השפיעה?

•עבודה עם סגן המנהל ורכזי שכבות )על-יסודי(.  	

שאלות הקשורות לעבודה עם ילדים

•על הקשר של המנהל עם ילדי בית הספר.  	
•עם אילו ילדים יש לו קשר אישי? מדוע וכיצד נוצר הקשר? 	

•מתי ילדים ניגשים אל המנהל, באילו סיטואציות? 	
•טיפול באלימות בבית הספר. 	

•התייחסות לילדים בעלי הישגים גבוהים. 	
•המצב החברתי בבית הספר.  	

עבודה עם ילדים מתקשים

•מעורבות המנהל בעבודה עם ילדי מת”י, ועדות שילוב, ועדות השמה.  	
•עבודה עם ילדים מתקשים לימודית, חברתית והתנהגותית.  	

•האם לתפיסתו הילדים המתקשים מקבלים מענה? 	
•האם השיטה הנוכחית )שילוב, השמה( עובדת? האם יש צורך בדרך עבודה  	

אלטרנטיבית?

עבודה עם הקהילה 

שילוב של תנועות נוער, מתנ”ס, פר”ח, קרן קרב, עמותות למיניהן ועבודה עם 

ההורים. 
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חלק א’ - תיאורי

•תיאור סביבת העבודה המיידית של המנהל. 	

•תיאור סדר היום של המנהל בעת המפגש. 	

•אפיון האינטראקציה של המנהל עם: מורים, צוות בין-מקצועי ותלמידים.  	

חלק ב’ - התרשמות ואיתור צרכים

•אופן התפקוד של המנהל: עומס, סוגי פניות, אופן קבלת החלטות, האם  	
מזוהות התלבטויות? 

•מידת השיתוף של המנהל, דפוסי תקשורת, הבעת רגשות ומקומם של חילוקי  	
דעות - האקלים הרגשי שהמנהל יוצר בבית הספר ובצוות המורים. 

‘אירוע’  איך  מפתיע,  מה  התצפית.  פרק  לאורך  ‘אירועים’  מול  •‘שגרה’  	
מתפתח.

•זיהוי צרכיו של המנהל: מתי מופיע נזקק, מהם האתגרים המשמעותיים שהוא  	
מתמודד עמם, היכן מופיעים אותות של רצון בסיוע. 

•אופן הפניות למנהל לאורך התצפית - מי הפונה, באילו נושאים, מה מאפיין  	
את השיח?

מי  הוא מדבר,  הנימה שבה  עיקריות,  - הצהרות  •הטקסט של המנהל  	
הנמענים?

•סדרי יום חבויים העולים מתוך התצפית.  	

•מידת המצוקה או הנינוחות של המנהל.  	

נספח מס’ 3
הנחיות לגבי 
התצפית על 
מנהלים




