
 

 

0 

 

 

                        

 

 

 קמפוס משגב

 על גבעה אחתשלושה 

 מבטים מרובים על תהליך שינוי רחב היקף בתוך מערכת מורכבת

 קמפוס משותף לשלושה בתי ספר על יסודיים: הקמת 

 ותיק, צומח וחינוך מיוחד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נועה צוקיוזמה והובלת התיעוד: 

 אוןיעל גור מחקר ייעוץ וכתיבה:

 נטע  שלם מנחםעריכה לשונית: 

  גלית שילר עיצוב:עריכה ו

2021 יולי



 

 

0 

 

 תוכן עניינים

 2 ראש המועצה -דני עבריברכת 
 3 מנכ"לית המועצה -מירב בן דע

  
 4 פתח דבר

  
 5 הובלת שינוי ארגוני רחב היקף.1

 6 נקודת מבטה של מנהלת אגף החינוך -נועה צוק
  :םמשתפילדרך  וחברות חברים
 10 דסי בארי •
 12 ראובן לייבל •
 12 רונן דורי •
 14 אורנה פרידמן •
 15 אלישבע טסלר •

  
 17 אבני דרך -איך עושים את זה. 2
  
  ניהול שוטף במשותף. 3

 21 מאפיינים של ארגונים מורכבים
 22 תחרות מול שיתוף פעולה

   :מנהלי.ות בתי הספר בקמפוסנקודת המבט של 
 23 ותיק(ו) בית הספר ה אסיף משגבמנהל  - אמיר הרפז •
 26 ) בית הספר הצומח( קציר משגבמנהל   - אסף מצקין •
 27 )בית הספר לחינוך מיוחד( -עומר משגבמנהלת   -אורלי גלעד •
 31 תש"פ ואילך -אסיף משגבמנהל  בית הספר  - דודי פרידמן •

  
  הזדמנות פדגוגית. 4

 32 קהילה מקצועית לומדת
 32 פדגוגית חדשנות 

  שינוי והזדמנות: -נקודת המבט של מובילות פדגוגיות 
 33 קציר משגבמנהלת חטיבת עלומים  - שלומית דיטל •
 35 אסיף משגבמנהלת חטיבת נעורים  - רותי גבעתי •
 36 רכזת החממה הפדגוגית  -גלית שילר •

  
  ניהול ואיגום משאבים. 5

 38 קמפוס בניהול עצמי
 39 הל מנהלת הקמפוסמנ - רועי חגי

  
  שינוי מדיניות בתוך קהילה ובשיח עמה. 6

 41 תהליך שיתוף ציבור בתוך הקהילה ובשיח עמה
 42 נקודת מבט על שיתוף קהילה -יו"ר  וחברי ועד הורים  •
( ויו"ר עמותת הורים 2017 - 2015) קציר משגבאורן ג'וליאן, יו"ר ועד הורי  •

שקיפות ושיתוף הם המפתח בהובלת שינוי  -ואילך( - 2017לחינוך משגב )

 -מורכב שכזה 

42 
   קציר משגבואסנת פולק, נציגת וועד הורי  קציר משגבאודי נח, יו"ר וועד הורי  •

 

43 
  
  נשות ואנשי צוות משתפים. 7

 45 אסיף משגב - מנהלת חט"ב נעורים - רותי גבעתי •
 46 ר משגבקצי - סגנית מנהלת חט"ב עלומים - אירית קליימן •



 

1 

 

 אסיף משגב - מנהל חטיבה עליונה - רונן ניר •

 עומר משגב -רכזת תחום יעוץ -גלית מצביץ' •

46 
 עומר משגב - רכזת תחום יעוץ - גלית מצביץ' •

 שירי שמש •

47 
 49 קציר משגב -מורה לאנגלית  - שירי שמש •
 50 2018 , עדאסיף משגב –חגית בן משה מנהלת חטיבת נעורים  •
 50 עומר משגב-ודו, סגנית מנהלת ורכזת בגרויות הדס להמן בס •
 53 קציר משגב -חטיבה בוגרת מנהלת -נעמי רוזנברג •
 54 קציר משגב -רכזת מתמטיקה -נעמה לוין •

  סוגיות. 8
 55 זזים קדימה •
 55 כבוד לעבר ופנים לעתיד •
 56 השוואה יוצרת תנועה •
 56 שזורים ונפרדים •
 57 רגיש שייךלהרגיש שונה, לה - שעור בשילוב •
 57 קמפוס של קהילה •

 57 תם ולא נשלם
 58 ביבליוגרפיה והמלצות לקריאה וצפייה נוספת

 



 

2 

 

 , דני עברית ראש המועצהברכ

, ורבות רביםושותפות חוברת זו שלפניכם מסכמת את תקופת הקמת קמפוס משגב. להקמת הקמפוס שותפים 

 ת פירותיו הטובים אנחנו קוטפים כעת. שאעל פני שש שנים, ו שנמשךבתהליך ארוך ומאתגר 

 עדת החינוך, לצוותי הניהול ולמשרד החינוך.וכל מי שלקח ולקחה חלק: לאגף החינוך, לואני רוצה לומר תודה ל

 קמפוס הוא הזדמנות להוקיר את העבר, להתבונן בהווה ולסמן את תמונת העתיד. הקמת התיעוד 

ה עם האנשים שאמונים עליו, אנחנו בוחנים את עצמנו כל הזמן אנחנו מובילים במשגב חינוך שתפיסתו נכתב

, מההצלחות ומהטעויות. אנחנו קהילה הבנויה מקהילות רבות ושונות ולכל אחת צרכים מהניסיוןולומדים 

 ,הקהילתי לצד השאיפה לראות כל ילד וילדה, כל נער ונערה וכל איש ואשת צוות חינוכי העיקרון; ומאפיינים שונים

 ו שמכוונים אותנו בהחלטות האסטרטגיות ובהחלטות היומיומיות במלאכת החינוך.הם אל

על כתפיהם הם אנשי החינוך בשטח: הסייעות והגננות וכל צוותי החינוך של בתי מי שנושאים את חזון החינוך 

גב, הילת משקבתפקיד חשוב ומשמעותי לביסוס החינוך הוא של ההורים  קהילתי.-החברתיהספר ושל החינוך 

 וגם מיישמים אותה.עימם שותפים חשובים במסע החינוכי של ילדיהם וילדותיהם ואנו קוראים לשותפות שהם 

סולידריות חברתית שנושאים איתם אל המשך דרכם ערכים של , שאנחנו מקווים שלנווהבוגרות  ולבסוף הבוגרים

 ושל אמונה בעצמם ובקהילות שלהם.
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אנוש במועצת משגב מתחילת התהליך, מירב בן דע, מנהלת אגף משאבי 

 מנכ"לית המועצהוכיום 

ועוד.  פרסונלייםלתהליך הקמת הקמפוס היבטים רבים: פדגוגיים, תפעוליים, תקשורתיים, חברתיים, ארגוניים, 

היבט משמעותי שלא תמיד ניכר למתבונן מן החוץ הוא ההיבט הפרסונלי, אך הוא חיוני מאין כמוהו להצלחת 

 בט הפרסונלי הוא הגורם לכך שהתהליך ינסוק, והוא המייצב את המערכת בעיקר בתום התהליך. התהליך. ההי

שמחווים את דעתם ושמושפעים מהתהליך ומתוצאותיו, הן בהיבט המקצועי  גורמים רבים מעורבים בתהליך הזה, 

לתי ניתן להשגה, והן בהיבט האישי. המאמץ לרתום את כלל הגורמים להצלחת התהליך נראה לעיתים כמעט ב

 ודורש תעצומות נפש, נחישות, התמדה ובעיקר אמונה שלמה שהמעשה שאנו עושים הוא אכן הדבר הנכון.

מדובר בתהליכי עומק של שיח ושיתוף, עבודה צוותית, יכולת הכלה גבוהה להתנגדויות ומציאת פתרונות ראויים 

 לבעיות שצצות בתהליך.

ה ולאתגר שמזמן השינוי בהיבט הפרסונלי, נתקלתי בלא מעט כמי שהייתה שותפה לתהליך הנפלא הז

להעשיר, להסביר, לכוון, לחבק ולטפח, על מנת  ו. כל אחת ואחד  דרשותוחוץ ארגוני ותארגוניהתנגדויות, פנים 

להפוך את הסנטימנט מהתנגדות לשותפות. באמונה שלמה פעלנו כשכל הכוחות יחברו יחדיו למען הצלחת 

 ה והבנה שעומד בפנינו אתגר משמעותי שישפיע על קבוצות אוכלוסייה רבות במשגב.התהליך עם תשוק

אני מבקשת להודות לכל אלו שהיו שותפים לתהליך המשמעותי הזה, ובראשם למנהלת אגף החינוך הגב' נועה 

ל צוק שבתבונה, בערכיות המאפיינת אותה, בהבנה הפדגוגית של שנים רבות בתחום החינוך, הצליחה להובי

מהלך מורכב באופן מעורר הערכה. לגב' אורנה פרידמן, מפקחת החינוך המיוחד במינהל ההתיישבותי, על 

שונות )לראיה  –הערכים שהמועצה מובילה אחד של האמון, השותפות והראייה האסטרטגית שהיא נגזרת 

 הקמתו של בי"ס עומר( כחלק אינטגרלי מהקמפוס.

הווה, לצוותים החינוכיים, לצוותי המינהלה, לארגון המורים, למפקחות/ים,  תודה לכל מנהלי בתי הספר מהעבר וב

 למשרד החינוך, ובעיקר לתלמידות לתלמידים שעד היום משתפים פעולה, ולאורך כל הדרך מביעים את דעתן/ם.

תודה מיוחדת להורי משגב השותפים באמצעות ועדי ההורים של בתי הספר על שיתוף הפעולה, על הבנת 

 ויים הנדרשים, כל זאת למען הילדות והילדים שלנו והחינוך שהינו נדבך משמעותי בדרך של משגב.השינ

 

 בהערכה רבה,

דע-מירב בן
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 פתח דבר

שלושה בתי ספר על  ,מתחם משותף ובשילוב ייחודיבמתקיימים בו, ויצא לדרך בשנת התשע"ו קמפוס משגב 

משך תקופה ארוכה, שבה התיכון במקיף אזורי משגב.  – ולאחד גדיסודי -בי"ס עלהמרחב הכיל  לפנים. יסודיים

עלתה השאלה האם נכון והאזור  תלמידותלו יסודי נוסף לתלמידי-הלך וגדל, התחדד הצורך הברור בבניית בי"ס על

יסודי -בהמשך הדרך נוצרה הזדמנות לפתיחת בי"ס על .להמשיך במבנה הנוכחי או לבחון אפשרויות נוספות

המנהל לחינוך התיישבותי ומטה קובעי המדיניות במועצה, בשיתוף  הובילו כשנהמשך בולבסוף, . לחינוך מיוחד

  קמפוס משגב.: פיזי ופדגוגירעיוני, באופן  נולדשבו  משרד החינוך, מהלך מחושב ומורכב

, אסיף משגב, בצמוד לבית הספר הוותיק קציר משגב – תמצית השינוי היא בניית בית ספר תיכון צומח חדש

לצידם שווים בגודלם. יהיו שנים  לאחר ששאשר תיכונים ההאזור לשני ותלמידות וחלוקה הדרגתית של תלמידי 

הפועל כבית ספר  – עומר משגב – נפתח בקמפוס בית ספר אזורי לחינוך מיוחד, לקויות למידה וכיתות תקשורת

הספר מתנהלים זה לצד זה בשיתופי שלושת בתי  .אסיף משגבעם בית הספר הוותיק  משותףגם כבי"ס עצמאי ו

פעולה משתנים במרחבים הפיזיים של הקמפוס, בהרחבות הלימוד בתיכון, בפעילויות החברתיות של שכבות 

משאבים המספקת ליווי מקצועי ו משותפת, חממה פדגוגיתובהיבטים לימודיים. לבתי הספר  הגיל השונות

בתי הספר של  ומשרתת את כלאגף החינוך במועצה תחת החממה עובדת למימוש יוזמות פדגוגיות מגוונות. 

והצרכנים הגדולים בזכות מיקומם העיקריים יחים ובקמפוס הם המרושבמספר, אולם בתי הספר  15משגב, 

 הסמוך אליה. 

, המאפשרת איגום משאבים וטיפול איכותי בכל הקשור נהלת הקמפוסמ  , הוקמה 2018 -שנה"ל תשע"חבמהלך 

 מחשוב, אחזקה, הסעות, ניהול תקציב ועוד.לאדמיניסטרציה, 

בתי הספר בקמפוס שלושת הבחירה ביצירת קמפוס אחד ובו שלושה בתי ספר היא בחירה ייחודית, ומאתגרת. 

מתעצבים ומשתנים בתהליך רחב היקף של שינוי מתמשך. בשנת תשע"ט נערכה סדרת ראיונות עם אנשי חינוך 

ים, סגני מנהלים, יועצות, נציגים של הצוות האדמיניסטרטיבי, מורים, נציגי הרשות, מנהל מובילים בקמפוס:

לביקור קצר של כתיבה ותיעוד שהגיעה מומחית בתחום החינוך,  ,יעל גוראון ערכההראיונות את תלמידים והורים. 

ילוי . גןהחינוך וקהילת בית הספר מתמודדים עמ ונשות בחוץ. בראיונות עלו סוגיות מרכזיות שאנשיכאורחת מ

למידה וחינוך מזמנים הלב, האכפתיות והרצון הטוב להצליח במלאכת החינוך בקמפוס ליוו את השיחות כולן. 

העסיקו ומעסיקים את אנשי שהנושאים  ,עלו מן השיחותצמיחה מתמדת. במסמך זה מוצגים נושאים מרכזיים ש

של מת הקמפוס. בחלקו האחרון רחב ההיקף של הק החינוך והקהילה במשגב בהקשר לשינוי החינוכיונשות 

הסוגיות הן שאלות גדולות ופתוחות. . החינוך במשגב ונשות שמלוות את אנשי מופיעות סוגיות מרכזיותהמסמך 

מרחבי חינוך מן הסתם גם מלוות . השאלות הללו, נסגרות ככל שהשינוי מוטמעוחלקן הולכות וחלקן משתנות, 

 ות מפתח בתהליכי יצירת חזון חינוכי ומימושו. אחרים בתהליכי שינוי, ועשויות לשמש שאל

 . בחינוך באשר הוא או חלק ועניין בקמפוס משגב .ן את השורות האלה סימן שיש לכם.ות קוראים או אתן אם אתם

  וברוכות והבאות! הבאים ברוכים
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 הובלת שינוי ארגוני רחב הקף .1

. שינוי כזה, במחשבה ובמעשהשינוי דורשת  קמפוס משגב,לידתו של כמו גדולים,  ארגוניים הובלת שינויים

ומיומנויות ייחודיים,  ידעיצירה של ו: להובלת נדרשיםקסם.  מעשה ואינ ,מאות אנשיםהמשפיע על חייהם של 

ים גדולשינויים מובילי . קבלת החלטות מיטביים, אשר אינם תמיד בנמצאומנגנוני  לימוד, פנאי, משאבים פיזיים

מוגדרת על מנת להוביל את השינוי, עליהם לחולל אותו ולרתום אליו את כלל ה םמכותיכולים להסתפק בסאינם 

תוך למידת בעיות בלתי צפויות שנוצרות לאורך הדרך  שינויים גדולים מתחוללים תמיד בתנועה,בעלי העניין. 

 . לעבר המטרהעל מנת להתקדם פתרונות מתאימים ספציפיים ויצירת 

לקדם טוב ציבורי או כדי , להתאים את הארגון לסביבה שבה הוא פועלולדים מתוך צורך ים ארגוניים גדולים נשינוי

או כזה הכולל כמה  ,אין ברירה אלא לצעוד לקראתו. הובלה של שינוי חוצה מערכותאשר  ,מערכתי נדרשטוב 

חוסר בתוך ארגונים, מתבצעת בדרך כלל על ידי מנהיגות פורצת דרך שמוכנה להסתכן ולנווט בתוך מורכבות ו

 וודאות. 

בפועל נדרש שיתוף פעולה בין כמה מובילי לכן לא ניתן להנהיג שינוי שכזה ללא שותפים משמעותיים, כאמור, 

והם  שמספקים את האנרגיה הנדרשת לשינוי כזהאנשים נמצאים תמיד  ,שינוי. במערכת שעוברת שינוי גדול

יות, נחישות והתמדה, ביצועיות, אומץ, מוכנות לסבול איכויות הכרחיות: יכולת דמיון, אופטימבעלות ובעלי 

 ביקורת, מצפן ערכי ברור, מסוגלות ללמידה, יכולת להכיל סתירות וניגודים, יכולת לשתף, יכולת ללכד קבוצה. 

כך יותר, וככל שרמת אי הנוחות מהשינוי גדולה יותר,  דולהככל שהשינוי גדול יותר והשפעתו על תרבות הארגון ג

חייב להיות באינטראקציה  ,העובר שינוי גדוליותר ליישום. ארגון קשה יהיה והשינוי התנגדות רבה יותר התהיה 

מטרה שתוגדר ברורות. ככל ו שינוי יש להציב מטרות ריאליותהעם הסביבה ולקבל ממנה לגיטימציה. בתהליך 

 נוטים לגלות  ,ארגונים ומערכות ,אנשיםהסיכוי להצליח. יגדל  כך ,ומנוסחת בדרך של התנהגות מצופה קונקרטית

משום  .בדרךהצפויים המכשולים  לעצב תהליך שינוי רב שלבי שיצליח להתגבר על יש אם כן, התנגדות לשינוי.

ידרשו תיקוני דרך במהלך יש ולזכור שייתכן גמיש, שינוי לא ניתן לתכנן את כולו מראש, יש צורך לעצב תהליך ש

 .מתמדת הרפלקציו הערכהת, לבחון את ההתקדמות לאורך הזמן, תוך מודעו יצטרכוהיישום. מובילי השינוי 

 שמונה שלבים להובלת שינוי גדול:מונה  על פי מאמר של מיכל חמו לוטם ,ג`ון קוטר

 זיהוי משבר או אתגר. באמצעות או קביעת יעד גבוה  באמצעות יצירת תחושה של דחיפות .1

שחקני עוצמה מרכזיים בעלי מומחיות מקצועית ומנהיגים מוכחים  ללוכשהקמת קואליציה מובילה בהרכב  . 2

 .אנרגיה לשינויחסרי בעלי אגו ואנשים אנשים לצד מנהלים טובים. יש להימנע מלהכניס לקבוצה המובילה 

בתיאום , דרבון לפעולה וסיוע המאמץ המשותף, הכוונת הכיווןהבהרת  :פיתוח חזון ואסטרטגיה לשינוי . 3

 . במהירות וביעילות נותהשוהפעולות 

תוך מתן אפשרות לשחקנים להתמודד ובמסר פשוט ובהיר, בדיאלוג ישיר, בדוגמה אישית  :הפצת חזון השינוי. 4

ליישום חזון ייתנו הסכמתם ויצטרפו  אנשיםעם החזון ולקרוא עליו תיגר. מתן מקום להתנגדויות הוא תנאי לכך ש

 .השינוי
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בשותפים לשינוי רצון ומסוגלות לסייע ביצירת השינוי הרצוי, יש להאציל סמכויות כדי לעורר  :האצלת סמכויות. 5

 ובכך לגרום להם הרגשת אחריות ושותפות אמיתית.

שיתנו תנופה ורוח גבית למהלכי השינוי, יוציאו רוח ממפרשי  בטווח הקצרנראים לעין יצירת הישגים  . 6

 ך במאמצי השינוי. המתנגדים, ויבטיחו שמנהלים בכירים ימשיכו לתמו

חשוב ללוות את ולכן ההתנגדות לשינוי לעולם אינה נעלמת כליל,  :גיבוש ההישגים וביצוע שינויים נוספים. 7

 מונעתהטמעת השינוי גם בשלבים מתקדמים ולא לאבד תנופה. תלות הדדית גבוהה בין חלקי הארגון השונים 

יתקיימו לשינוי, אולם יקל על התהליך בסופו של דבר. בשלב זה שינוי חלקי. ביטול התלות ייצר סדר יום ארוך יותר 

 .במקביל מספר רב של מיזמי שינוי

 .בנורמות ובערכי הארגון השינויים עיגון :בתרבות הארגונית השינוימיסוד . 8

 

 נקודת מבט של מנהלת אגף החינוך -נועה צוק

את בחינת גודל בית הספר העל יסודי כאחת  , ראש המועצה רון שני סימן2013כאשר נכנסתי לתפקידי, ביולי 

 2007-המשימות המרכזיות שלי. זאת לא הייתה הפעם הראשונה בה עלה הצורך לחשוב על גודל בית הספר. ב

 השאלה נבחנה וכבר אז ההמלצה שהוגשה בסוף תהליך הבדיקה הייתה שיש להקים בית ספר נוסף.

חושבת שעובדה זאת ליוותה את תהליך הבדיקה המחודש  ישנם מספר נרטיבים מדוע ההחלטה לא בוצעה. אני

 וכן את האומץ לקבל את ההחלטה בסופו של דבר למרות ההתנגדות הגדולה שהייתה לה בקהילה.

התקבלה ההחלטה להקים בית ספר תיכון נוסף שיפתח את שעריו  2015במליאת המועצה שהתקיימה במרץ 

 .2015בספטמבר 

 את השינוי הגדול שהובלת? מנקודת המבט שלך מה מאפיין 

. הידיעה והשכנוע העמוק שלי שזה נחוץ ושזה צריך לקרות ההכרח להוביל שינוימאפיין אחד לאורך כל הדרך הוא 

עכשיו הכתיבה את אופי השינוי, את הקצב שלו ואת ההתמדה שנדרשה כדי להוביל אותו. בתחילת הדרך השאלה 

הכול היה טוב, ההישגים היו טובים, והחשש הגדול של הקהילה של כולם הייתה למה לעשות שינוי? לכאורה 

מחלוקה לשני בתי ספר יצר עננה. היה גם פחד מתחרות בין בתי הספר. אנשים לא אוהבים שינוי, גם כשברור 

 שהוא חייב להתרחש. 

נאים . אנחנו נדרשים להתאים כל הזמן את קצב וסוג השינוי לתלמידה תוך כדי תנועההמאפיין השני הוא 

  שבתוכם הוא מתהווה. זה מהלך שיש בו למידה מתמדת של אנשים וצוותים רבים. אנחנו לומדים כל הזמן.

ממש בתחילת הדרך לא היה ממי ללמוד. מצאנו בנהריה מודל של פיצול בית ספר גדול לשלושה בתי ספר קטנים 

שהמודל בנהריה אינו מתאים לנו. יותר ונסענו להיפגש ולהכיר. הדבר הבולט בביקור הזה היה ההבנה שלנו 

למידה נוספת התרחשה לאחר שכבר קמו אצלנו שלושה בתי ספר והתחלנו לקיים ביקורים רבים של גורמים 

שונים אצלנו שהיו מנוע משמעותי לחשיבה. המבקרים תמיד מקבלים, גם היום, זמן למשוב כדי להגיד כיצד הם 

 ת את הצורך להצדיק צעדים מסוימים או לחשוב עליהם מחדש. רואים אותנו. השאלות של אנשים מבחוץ מחדדו



 

7 

 

מתחילת הדרך ועד היום, לפי הצורך, אנחנו עורכים השתלמות קמפוס שבה נפגשים במסגרת של הצוותים 

המובילים כדי לחשוב על המודל. בתחנות משמעותיות ערכנו מיפוי צרכים של הצוותים בקמפוס ובהתאם בנינו 

ות. אנחנו לומדים גם מתוך שיח קבוע עם הקהילה. כשהשינוי הגיע לחטיבה העליונה את הלמידה בהשתלמוי

יצרנו מעגלים של שיח שהגיעו אליהם עשרות אנשים. בנקודות שונות לאורך הדרך עצרנו כדי לחשוב ולבחון את 

מדיניות הפעולות ואת ההחלטות שהתקבלו. גם במשרד החינוך לא קיימות כמעט דוגמאות כאלה ולכן קובעי ה

במשרד לומדים יחד איתנו, בהתאם לצרכים שעולים בשטח. למידה תוך כדי שינוי דורשת הרבה מאד גמישות וזה 

 לא תמיד מתרחש בקצב המתאים. 

מודל הקמפוס הוא מודל שדורש כל הזמן תהליך רפלקטיבי. מנהלי השינוי עוסקים תדיר בשאלה מה מתאים ביחד 

כול להצליח רק במינון הנכון ובניהול שמתחשב בהנאה מהיתרונות של ה"ביחד", ומה לחוד. קמפוס ייחודי כזה י

 לצד מקום ברור לכל בית ספר "לחוד". 

  מהי התובנה המרכזית שלך מהשינוי שהובלת? 

התובנה המרכזית שלי היא שתהליך כזה שנמשך עבור צוותי ההוראה שש שנים הוא מורכב במיוחד עבור הצוות 

ורה שונה על כל אחד ואחת מאנשי ונשות החינוך, ולכן הוא דורש את הזמן שלו. אישית נערכתי החינוכי ועובר בצ

לקשיים עם הקהילה, ולרוב הרגשתי שאני מתמודדת איתם היטב. לעומת זאת, לא צפיתי את ההתנגדויות והקושי 

הסוף. עלו ביטויים קשים שהצוותים החינוכיים יחוו. הקושי של הצוותים היה בעוצמות שלא תמיד הבנתי מיד עד 

מאד, תחושה של אבל וחוסר יכולת לתפקד בגלל השינוי והפרידה. היום ברור לי שזה המחיר של שינוי מדורג. 

השינוי ההדרגתי של צמיחה במשך שש שנים מתאים לקהילה ולתלמידים.ות. הוא מאפשר צמיחה פדגוגית טובה 

אחת בלבד בבית הספר הצומח, הוא גם מתאים יותר יותר כאשר בכל שנה מתמודדים עם צמיחה של שכבה 

לתלמידים.ות מבחינה חברתית ולימודית. הצוות החינוכי של כלל הקמפוס לעומת זאת נמצא בתהליך מתמשך 

ומורכב, כולל תהליך של העברת אנשי ונשות הצוות מבית הספר אחד לבית ספר אחר באותו מתחם, כאשר לכל 

משלו. בתהליך כזה עובר צוות הקמפוס כולו שינויים לא קטנים בכל שנה במשך  בית ספר זהות ותרבות ארגונית

שש שנים. בדיעבד אני חושבת שהייתי צריכה להיות ערנית יותר לזה, ליזום שיחות עם הצוותים יחד עם 

המנהלים ולא להשאיר את העניין למנהלים בלבד. הייתי צריכה לקיים פגישות כדי לשמוע את הצוותים, וכדי 

לחשוב יחד ולהבין איך נכון להתקדם. אני מבינה היום שהיה חשוב גם להעביר לצוות את המסרים ממני באופן 

ישיר, לשמוע ולהשמיע כדי שהשינוי יעבור בצורה טובה יותר בצוות החינוכי. אני מבינה היום יותר מבעבר עד 

ב להבין שהשינוי לוקח זמן בשל כמה צריך לאפשר ולכבד את התהליך ואת המקום שאנשים נמצאים בו. חשו

 .השונות בין האנשים  שלוקחים בו חלק
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 אילו חלקים בשינוי טופלו בצורה טובה/מהווים מקור לגאווה/ללמידה? 

, בשיתוף מלא של ההורים, הוא תהליך שהוביל לתוצאה לחינוך המיוחד עומר משגבהקמת בית ספר ראשית, 

המיוחד למדו ב'כיתות קטנות' בבית הספר העל יסודי הגדול. הם היו חלק מבית יצירתית מאוד. ילדי וילדות החינוך 

הספר. המחשבה של ההורים להוציא אותם מבית הספר ולהעבירם לבית ספר אחר היתה כמעט בלתי נסבלת 

עבורם, גם כשראו והבינו את היתרונות הרבים ואת המשאבים החינוכיים והטיפוליים שיגיעו עם המעבר. שיתוף 

פעולה שנבנה עם ההורים, באמצעות צוות חשיבה שכל מי שרצה הצטרף אליו, יצר מרחב שיח מאפשר ויצירתי ה

והגענו למודל של בית ספר שהוא עצמאי בניהול שלו ובצוות החינוכי שלו מצד אחד אבל משולב פיסית )חדרי 

 ( מצד שני.ף משגבאסינמצאים במפלסי חדרי הכיתות של בית ספר  עומר משגבהלימוד של בית ספר 

 -בצורת שאלות ותשובות בכל שלב טופלה בצורה טובה  ההסברה לקהילה ושיתוף הקהילהשנית, עבודת 

 העבודה עם הקהילה, עם ההורים של השכבות שנכנסו לקמפוס, דף השאלות והתשובות שהם קיבלו. 

שרצה להיפגש ולהבין. מתוך סקר בתהליך המעברים מנהלות החטיבות הגיעו לביה"ס היסודי ונתנו מענה לכל מי 

שערכנו בקהילה למדנו על החששות הגבוהים, על ההיבטים החברתיים: ההעדפה שלא לפצל יישובים בין בתי 

הספר, על החוסר ביחס אישי בבית ספר אישי  )בעקבות זאת החלו במודל עבודה של שיחות אישיות(, למדנו שאין 

 .מספיק פעולות משותפות בין בתי הספר

בוצע סקר קמפוס בקרב הילדים והילדות בשכבת ז' וזו הייתה לשמחתי הזדמנות שנה(  מדימאז )וחר המעבר לא

 .לראות שביעות רצון גדולה

 .יושבי הראש של ועדי ההורים של בתי הספר נפגשים איתי ועם המנהלים  מספר  פעמים בשנה

של דרישות וביקורת, מצד שני ההורים רואים  מאד. הורים מאד מעורבים. מצד אחד זה סיר לחץ ותהישיבות ארוכ

 את המורכבות ושותפים לחשיבה. 

. המשרד לא תמיד פתוח לשינויים מסוג כזה. כאשר רתימת משרד החינוך ברמת המטהמקור נוסף לגאווה הוא 

 משרדשאבל מאחר . הגענו עם המודל שלנו, הנטייה היתה חיובית, היתה הבנה שאנחנו עושים את הדבר הנכון

החינוך זאת ספינה גדולה מאוד ויש בה אחידות גבוהה, המנגנונים של המטה, כל מערכת המחשוב שלו למשל, 

 לא מכירה מודל מורכב כזה. 

הדוגמא הבולטת אולי היא סיפור הבינוי. במשרד החינוך יש פרוגראמה לכל בית ספר שמאושרת לו בינוי. כאשר 

, היה צורך בנסיעות רבות אסיף משגבכחלק מבינוי בית ספר  משגבעומר הגענו עם הבקשה לבינוי של בית ספר 

לירושלים ובפגישות רבות על מנת להסביר את הנושא ולמשרד החינוך היה צורך למצוא את הדרך לאשר לנו 

 להתקדם שלא בדרך הקונבנציונלית.

לוג מתמיד. המפגשים שלמעשה הובילו את השינוי בדיא מפגשי מנהלים בקמפוסגורם נוסף מרכזי בתהליך הוא 

 נבנו מראש והקפדנו לקיים אותם באופן מסודר מאוד.  

לבסוף, למרות הקושי של חלק מאנשי ונשות הצוות החינוכי בהקמת בית ספר נוסף, נוצרה כאן הזדמנות ללידה 

ם חדשים מחודשת גם של צוותי החינוך וההוראה, נוצרו הזדמנויות צמיחה לתפקידים חדשים, נוצרו צרכים פדגוגיי
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קציר ו אסיף משגב -וצוותי עבודה חדשים, ומתוך אלו נוצרה תנופה של יצירה אנושית ופדגוגית בשני בתי הספר

 כאמור, בית ספר לחינוך מיוחד והתפתח לפי צרכיו( עומר משגב) .משגב

 מה היה/עודנו האתגר הגדול מבחינתך בהובלת שינוי גדול כל כך? 

את השינוי בתוך מציאות דינמית, תוך כדי תנועה, עם הרבה אי וודאות. זה בולט  האתגר הגדול ביותר הוא להחזיק

במיוחד כאשר אנשי ונשות צוות חדשים.ות מגיעים או נכנסים לתפקידים חדשים של ניהול, הוראה וייעוץ. כניסת 

אופי  בעלי תפקידים למרחב הקמפוס בתהליך קבוע של שינוי וצמיחה מחייבת שיחה מתמדת ומתחדשת לגבי

השינוי ולגבי לקחים שכבר נלמדו לאורך הדרך. כאשר דמויות חדשות מצטרפות לקמפוס ישנו תהליך קבוע של 

למידה אישית. כל איש צוות חדש מביא רעיונות ודרכי התנהלות לתוך שיחה מתמשכת. כל שינוי מסוג כזה הוא 

 ומופיעות מחדש.   גם הזדמנות לבדיקת גבולות ולעתים חזרה של התנגדויות שכבר נעלמו

מעבר לזה, תהליך של שש שנים הוא תהליך ארוך, ונולדים בתוכו אתגרים חדשים ומשונים שאנחנו נתקלים בהם 

לפעמים בהפתעה. יש קשיים בירוקרטיים מול משרד החינוך וצריך כל הזמן לבדוק איך כל זה לא יפגע בתלמידים 

כת מורכבת, אלא גם בבנית התנהלות קבועה של מערכת ובתלמידות. לא מדובר רק ביצירת שינוי בתוך מער

 מורכבת שעובדים בתוכה שלושה בתי ספר שהם קמפוס אחד. 

 מהן ההמלצות שלך למי שיוצא לדרך כזו? 

אני ממליצה להיערך לתהליך לא קל שיש בו הרבה מאד מאמץ וגם הרבה מאד חדשנות. לפני שיוצאים לדרך 

וי. כדאי לחשוב מראש על התמיכה הנדרשת לאנשים שהשינוי ייגע בהם, חשוב להיות בטוחים בנחיצות השינ

לשתף כמה שיותר גורמי עניין, ולקבל מהם התייחסות לעצם השינוי והצעות לגבי אופי השינוי לאורך הדרך. בסופו 

 של דבר יש גם הרבה מאד סיפוק מהובלת מהלך ייחודי ומהתוצרים המעולים שהוא מביא אתו וניכרים במיוחד

מצד אחד באירועי השיא של בתי הספר ושל הקמפוס ומהשילוב בין בתי הספר ומצד שני באירועים יום יומיים של 

טיולים שנתיים, טקסים, סמינרים, פדגוגיה אחרת שצומחת מהדיאלוג בין צוותי  -הקהילה כולה, צוותים ותלמידים 

 כיים של באי הקמפוס.  החינוך השונים ואפשרויות לאיגום משאבים והגשמת חלומות חינו
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 משתפיםלדרך וחברות חברים 

 מנהלת אגף א' -דסי בארי
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 החינוך במשרד לחינוך התיישבותי נהלמ  במפקח המחוז עד לאחרונה,  –ראובן לייבל 

 כך המחוז, מפקח לתפקיד משנכנסתי השלישית, או השנייה בשנתו משגב של המרשים למהלך הצטרפתי

 דרך ופורצת אמיצה החלטה שקיבל ארגון מצאתי הסתיים. כבר ההחלטות, וקבלת בטויותההתל הדיון, שתהליך

 כושל, ארגון לשנות יותר קל רב. אומץ דורש כזה גודל בסדר שינוי המשימה. ולגודל השעה דלולג המודעים ואנשים

 לקהילה, אווהג מקור ומוערך, מפואר ספר בית היה משגב ביה"ס הישרדותי. ממאבק כחלק בו נתפס שהשינוי

 שנבחר המודל ועוד: זאת זה. בצעד לבחירה ניםוש מכיוונים התנגדות הייתה כי ייפלא לא לכן ;ולמורים לתלמידים

  ממנו. הרצון ושביעות המחמאות למרות אחר, מוסד בשום נבחר לא היום שעד חלוצי מודל הינו לשינוי

 גורמים: שלושה בשל הצליח השינוי כי מצאתי

  הדרך. בצדקת ההנהגה של עצמי ושכנוע תיותיאמ התלבטויות מתוך שצמח גובשומ שלם חזון  .1

  והפיקוח. הספר בית החינוך, אגף המועצה, אנשי – השינוי מובילי של ונחישות אישית מחויבות  .2

 הדדיים. ויתורים תוך המהלך את להוביל צריכים שהיו הגופים בראש העומדים של אישיותם  .3

 רמות מוסד, כל של לייחודו באשר הדרך לאורך רבות החלטות לקבל היה צריך .מקשיים חף היה לא המהלך

 היה הפיקוח ועוד. הספר בתי בניהול החינוך אגף של מקומו השונים, המנהלים של מעמדם הפעולה, שיתוף

 אופטימית, רוח השרתה המקום של החיובית האווירה אלה, כל שלמרות מצאתי כולה. הדרך לאורך ער שותף

 כה בהצלחה השינוי את צולחים היו אם ספק שבלעדיהם – משותפת ואחריות פעולה שיתופי יצירה, תחדוו

 גדולה.

 אנשי מפנים אנו אליוש מופת מודל הצלחה, כסיפור אצלנו נתפס שלו, הספר בתי שלושת על משגב, של הקמפוס

 לבית הצמוד מיוחד לחינוך ספר בית של משגב" "דמוי מודל מקדמים אנו דומות. בשאלות המתלבטים רבים חינוך

 בהםש שבמקומות ספק אין ומבורך. מוצלח מודל בו ורואים נוער, בכפרי והן אזוריים ספר בבתי הן "רגיל", ספר

 שינוי. תהליך לנהל יותר הרבה קשה מספקת, במידה קיימים שאינם או חסרים שציינתי הגורמים שלושת

 

 בשנים הראשונות של התהליךהחינוך,  תיישבותי שבמשרדלחינוך ה נהלמ  ב המחוזמפקח  – רונן דורי

 ,האמנתי בפיצול בית הספר בשל גודלו ומורכבותו, וזאת מתוך הבנה שבשינוי יש פוטנציאל להתרעננות

מתן מענה לאתגרים שעמדו בפני בית הספר. פתיחת "מכולת" נוספת בשכונה מייצרת להתחדשות פדגוגית ול

 וב אחרת ולפעול אחרת.סדר חדש שמחייב את כולם לחש

תחושת היעדר שייכות הן של מורים והן של  -הטענות המרכזיות כלפי בית הספר היו בתחום האקלים הבית ספרי 

חוסר שביעות רצון וניכר  תלמידים. ההישגים היו טובים, אבל משהו במערכות היחסים ובגאוות היחידה לא עבד

 תלמידים.הבקרב וועצה, הורים, בעלי תפקיד במהבקרב הצוות החינוכי, 

משרד החינוך, בירושלים ובמחוז ההתיישבותי, העריכו מאד את בית הספר במשגב בהיה במצב משהו מתעתע. 

 ובצדק רב. לעומת זאת בתוך הקהילה היו גילויים לא מעטים של חוסר שביעות רצון.

, לבקש ינוי פוטנציאל חיוביבשלב ראשון ראיתי לעצמי תפקיד לשכנע גורמים מרכזיים בבית הספר כי יש בש

שיתמקדו בחיובי, למרות שתהליך השינוי קשה ומזמן אתגרים וגם "הפסדים". אנשים ראו בשינוי ביקורת כלפי 
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. הסכמה לשינוי משמעותה הכרה בכך שנדרש שינוי. היה צורך להשפיע על קו עד אז מה שהובילו בבית הספר

יקר ממקום רגשי ואמפתי, דבר שהיה חסר בתהליך מעצם טיבו, חשיבה זה. ראיתי לנכון להשפיע על התהליך בע

 הנעה לפעולה של שינוי גדול וצורך לגלות נחישות.שהוא 

החלטה במועצה על הקמת בית ספר נוסף, החלטה שלא יצאה לפועל. הנתון הזה התקבלה עשור לפני השינוי, 

וון שכך, הוחלט לממש את ההחלטה בלוח בעיקר מעל מקבלי ההחלטות המרכזיים במועצה. מכיוריחף מעל כולם 

זמנים צפוף, גם מתוך חשש שההחלטה תמוסמס. היה חשש גדול מהלוז הצפוף שנקבע, הן מסיבות של 

התארגנות פיזית ופדגוגית והן בשל התחושה שצריך יותר זמן לעבד רגשית את השינוי ולהבשיל לשינוי. תהליך 

ל, ולוח הזמנים הכביד על התהליך. בדיעבד, ובמבחן התהליך השינוי היה סוג של תהליך עיבוד הדומה לאב

 והתוצאה, אני חושב שהחלטת המועצה הייתה אמיצה ונכונה. 

 מה סייע בתהליך ? 

אומנם היו גם מחלוקות, אבל נמצאו הדרכים  –המנהיגות הניהולית של בתי הספר שידעה לעבוד ביחד  •

אגו. המנהיגות השכילה להסתכל בעיקר קדימה  לקבל החלטות בצורה עניינית, ובמינימום שיקולי

מבזבוז אנרגיות על כאבי השינוי. כמו כן, מושגים של הגינות ואתיקה היו בבסיס ככל האפשר להימנע ו

 השיח, דבר שיצר מוגנות בסביבה שנתפסה מסוכנת.

מנהלים הבחרו לזמן שיח של הוראות והנחיות, שהיה עלול מהיר, העל אף קצב השינוי  –שיח מגייס  •

הדבר בא לידי ביטוי ממשי בהליך  ,ומתמקד ביתרונות המהלך. לדוגמאהמשתתפים בשיח שמגייס את 

לבית הספר הצומח. מדובר בהליך בעל פוטנציאל נפיצות גדול, אך הותיק העברת מורים מבית הספר 

 הדבר נעשה באופן נכון וטוב.

מעותית" העניקו לבתי הספר פלטפורמה תהליכי השינוי הפדגוגי של משרד החינוך לעבר "למידה מש •

לחלום חלומות ולקדם שינויים פדגוגיים, וזאת בשם האוטונומיה הפדגוגית שניתנה לבתי הספר. יזמות 

 - לפועל אותההשינוי הפך להזדמנות להוציא ושל בית הספר  DNA-חינוכית הייתה גם קודם לכן ב

   הזדמנות לצמיחה שהפכה למענה מרפא לתחושת האבל....

הובלה נחושה של תהליך השינוי לצד תהליך יעיל ומקצועי של קבלת החלטות. שינוי  -ניהול מועצתי  •

מחשבה לפעולה. התהליך אומנם גזל אנרגיה רבה בגלל הקצב  השנעשה תוך כדי תנועה, ולרוב קדמ

 שיצר אמון בתהליך.מה   ,ההחלטות התקבלו בזמןאך והצורך המתמיד בקבלת החלטות, 

אבל למיטב שיפוטי אני רואה בסיפור השינוי , האחרונות אני כבר לא קרוב לתהליכי השינוי והצמיחה בשנתיים

גם אם התהליך נראה ארגוני, מדובר בעיני בשינוי פדגוגי במשגב סיפור הצלחה, שיש בו הרבה השראה פדגוגית. 

 עמוק ומבטיח.
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  שבותייהתילחינוך נהל מ  מיוחד במפקחת על החינוך ה –אורנה פרידמן 

 זה המקום שאני צומח" –"במקום שקשה לי 

הגעתי למשגב לפני כשש שנים, כאשר מקור הדיון היה הקושי להתמודד עם כיתה להפרעות התנהגות בבית 

כשלאורך כל הדיון לא  –הספר, וכן כדי ללמוד ולראות מה נעשה בחינוך המיוחד. הבקשה הייתה לקבל משאבים 

אלא אקלקטיות של דרכי עבודה, אנשים טובים, אך  –מובילה, ארגון ידע, משנה סדורה  הבחנתי ולא זיהיתי דמות

מגדירה אותם תלמידי שהיום הייתי ללא ידע מקצועי היכול לתת מענה לעבודה עם מתבגרים, שכלל לא בטוח 

 החינוך המיוחד.

עלה על השולחן. זיהיתי שותפה  והקושי ואני זיהיתי הזדמנות... הזדמנות לשינוי היות –בית הספר שידר מצוקה 

 זיהיתי בהלה ובלבול. זיהיתי אין דרך. זיהיתי פוטנציאל.אגף החינוך, נועה צוק.  תאמיצה, את מנהל

לא הגעתי מגובשת לדיון, לא היתה לי הכרות עמוקה עם האנשים, במידה מסויימת היתה לי אי נחת ממה 

דעתי שהבקשה ל"הון" נוסף, לא יוביל שינוי, צריך "הון" וי –שפגשתי ברמת החזקת התלמידים ומסוגלות הצוות 

 אחר... אבל הוא לא בהכרח תקציבי. 

עלה לי רעיון של שותפות והשתלבות למען יצירת מקום  כאשר שיתפו כי נבחן שינוי ארגוני של הקמפוס

מידים. מישהו לתלמידים שוני צרכים בתוך הקהילה, אך עם מענה מהודק והובלה פדגוגית, רגשית לצוות ותל

 לשונה ולרגיל בדרך משותפת. –שיאיר את הדרך באלומת אור, לא של פנס אלא של  זרקור גדול לקהילה גדולה 

שהזכרתי שניהלה את אגף החינוך וראתה אישה אמיצה  אותה זו היתה תדהמה של כולם, אך בזכות –לתחושתי 

באומץ ובישירות , ידע לומר העל יסודי משגב פרהתחלנו מהלך ועד מהרה גם מנהל בית הסכמוני את ההזדמנות, 

אבל  –לא היה לנו ממי ללמוד, למי להשוות  –במה הם טובים לחינוך המיוחד ובמה יש דרך. מודל זה הינו חדשני 

 דרך זו.גם במחיר שלא כל המשפחות יבחרו בהיתה החלטה של שותפות שהולכים על זה בלי לפקפק, 

החלטנו שאנחנו דבקים בדרך, לא נסוגים למרות הרעשים  –העוצמים עיניים"  צריכים אנשים  –"בשביל לחלום 

אבל היה  –מעט באפילה. אולי לאחרים נראה כי אני פועלת בביטחון גיששתי את דרכי במידה מסוימת . הגדולים

הלא הלכנו אל "אורלי גלעד, חלום, ועם השותפה האמיצה ביותר שהפכה למנהלת  ,ולשמחתי גם לנועה צוק ,לי

 החינוך המיוחד.תלמידות לועם מענה מותאם לתלמידי  תבה גרים האחר והאחרשנודע" כדי ליצור קהילה 

 

לדרך, גם כשהדרך אינה ברורה עד הסוף. ברגע שמתגבש  .ותבחירת שותפים –היא התובנה המרכזית משינוי זה 

צוות זה מאפשר עוגן   -אלי להובלה צוות מוביל הכולל רשות, מנהל בי"ס רגיל שיהיה שותף לדרך ושותף פוטנצי

הן לשאילת שאלות, ובעיקר במסר כלפי הקהילה. מקהלה השרה בקולות היוצרים הרמוניה, יכולה לאפשר 

אמיצים ונאמנים  אבל לצאת במסר אחיד. הידיעה כי יש שותפים –לקבוצה המובילה ללבן סוגיות לשאול שאלות 

 לדרך אפשרה להוביל מהלך זה. 

כה דרמטי מהלך הם אלה היכולים להוביל  –פיקוח, ובהמשך הורים  –בי"ס רגיל  –משולש של רשות  נראה לי כי

עומר כאשר "מודל " –"השתלבות ושותפות"  רגה, נפתחו עוד מסגרות של מודל שלחודי זה. בהדיבבניית מודל י
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זה עולים גם הקשיים של  . לצד החוזקות של מודלכאן חינוך באים ללמוד אותוונשות " הוא מודל שאנשי משגב

 מודל זה. ועל כך יוכלו להרחיב המנהלים.

האם הצלחת מודל זה היא תלוית "אנשים"? האם הרעיון גדול  –השאלה הנשאלת לטעמי לאורך כל הדרך 

מהאנשים? החשש הגדול הוא שאם ישתנו "האנשים המובילים" המודל לא יוכל להמשיך עם ממדי השיתוף, 

 ים היום. הנפרדות והביחד הקי

 

  נהל לחינוך התיישבותי.מ  בכוללת בעבר, מפקחת  -אלישבע טסלר

 כחלק מהקמת הקמפוס כולו. עומר משגבליוותה בתחילת הדרך את הקמת בית ספר 

אתייחס בדברי הן להקמת בית הספר לחינוך מיוחד בשילוב לבית ספר רגיל והן להקמת בית ספר רגיל נוסף לצד 

 .קבית הספר הוותי

בית הספר לחינוך מיוחד, הייתי משוכנעת מלכתחילה שיש כאן נוסחה מנצחת, בעיקר בזכות היכולות של לגבי 

היכולות שלהם לעבוד בשיתופי   - האנשים שהיו אמונים ובנו את השותפות הזאת, אורלי גלעד ואמיר הרפז

בכדי לבסס ולהצליח  נדרשת רגישות מאוד גבוהה; פעולה, האנושיות שלהם בעבודה עם הצוותים החינוכיים

 במבנה השותפות שנבנה בין בתי הספר.

בתהליך איטי, למדו שני בתי הספר, הרגיל ושל החינוך המיוחד להיות זה בשביל זה, לאגם משאבים, לראות את 

היתרונות בשילוב מעמיק של תלמידי החינוך המיוחד בפעילויות השונות של בית הספר הרגיל, ולראות גם במה 

 ספר הרגיל לזכות מן המשאבים של החינוך המיוחד.יכול בית ה

 תיק, הייתי מהוססת יותר.ואשר לבניית בית ספר צומח רגיל לצד בית הספר הו

נדרשה הובלה אמיצה, התנעה שלא תמיד הייתה פשוטה. בסופו של דבר, גם את המהלך הזה צלחתם בזכות 

ערכת היחסים ביניהם כך שבסופו של יום הנפשות הפועלות, אמיר הרפז ואסף מצקין, שידעו לנהל את מ

 המערכת ובית הספר של כל אחד מהם, ירוויח מהשכנות ההולכת ונרקמת. 

שאם הוחלט לבנות שני בתי ספר רגילים, זה לצד זה, יש לתת לכל אחד לבנות את  מתפיסתיההיסוס שלי נבע 

רק בניהול אדמיניסטרטיבי משותף, יצא ל של התרומה זה לזה, יהיה ועצמו על חזונו ומטרותיו, אבל אם הסך הכ

שה שהם והשל"הדבר בהפסדו, כי היכולת של כל בית ספר לתרום מן הייחודיות שלו לאחר היא לב ליבו של 

, שכל אחד בשלישיה המעניינת שנבנתה, יהיה הרבה יותר מסך חלקיו וכל בית ספר עצמאי נתרם מחברו, "אחד

קא בגלל שכל אחד יכול לתרום ממה שהוא מפתח כי יש לו את מרחבי לא רק בגלל שיש ביניהם תחרות אלא דוו

הפיתוח והעצמאות והאנשים המיוחדים שיש בכל בית ספר, וכל בית ספר יכול להעשיר את שכנו בחדשנות 

 .ועודהמתפתחת בו, בראיה אחרת של דברים 

הספר שלו, לחדר המורים שלו,  מטבע הדברים שכל בית ספר וכל מנהל בית ספר, ירצה לתת צבע וייחודיות לבית

לפעילויות שנעשות בו, והאם מגמה זו תרחיק את בתי הספר זה מזה, או דווקא תוסיף עניין וסקרנות ולמידה זה 

בידו של מי שינהיג את בתי הספר האלה, לעשות את הדבר היפה הזה שכל בית ? מזה והתפתחות זה לצד זה

 ה יש ייחודי בכל אחד מבתי הספר.נק מבית הספר האח, ויש, כל כך הרביספר י
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 לגבי המגמות המשותפות בחטיבה הבוגרת, זכיתי להיות חלק מתהליך החשיבה הראשוני.

 יש כאן פוטנציאל גדול אך גם מלכודות שיש לשים לב אליהן.

אני בטוחה שהשיח ממשיך ושלישיית המנהלים ממשיכים לעסוק בכל הקשור למגמות המשותפות כמו לסוגיות 

 שמודל ייחודי זה מזמן. אחרות

לעבוד עם אנשים נפלאים שרצו ורוצים לעבוד  ונהניתיתה לי זכות גדולה להיות חלק מעשיה חינוכית ייחודית יהי

 בשותפות של אמת כדי לקדם את החינוך של משגב .

ם להם. הגיעו ללמוד, להתרשם ולבדוק האם המודל מתאים גשלביקורים רבים, בהם צוותים זכינו לאורך השנים 

 חלק מהביקורים היו גם של מטה משרד החינוך.

 יחודיות של הקמפוס.יהעל על התהליכים המשמעותיים ו לתשבחותזכינו 

בטים מסוימים בתהליך, מה שעוזר ומחייב יהשאלות שעלו בביקורים אלה, היו חשובות להסתכלות מחדש על ה

 אותנו להמשיך ללמוד ולשפר את המודל.
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 אבני דרך את זה?איך עושים . 2

נתיבים רבים מתפצלים ממנו והופכים לרשתות של תהליכי שתהליך שינוי בסדר גודל כזה הוא תהליך מתמשך 

מתהווים שלבי שבהן , לרוב מתוכננות מראש, אבני דרךשינוי קטנים בתוך השינוי הגדול. יחד עם זאת, ישנן 

 השינוי ובה בעת נערכת חשיבה על אופי השינוי. 

בית ספר לחינוך והוקם תיק וד בית הספר הוצבית ספר חדש ל צמחש שנים של שינוי ארגוני רחב היקף במהלך ש

 .ותתלמידים; בהדרגה ההתרחש והתלמידות התלמידים חלוקת  ותיק. ומיוחד שפועל בשילוב עם בית הספר ה

 שובצו , ,ינוך מיוחדלח בית הספרל ;צומחוהתיק ווה ,ספרהשובצו לשני בתי  –ז' לכיתה שנקלטו  .ותחדשים

ההיצע בשל אלו וגם אלו שובצו בו  ..ותחדשים .ותתלמידיםוכן תיק ושבעבר שולבו בבית הספר הותלמידים.ות 

  .הספר החדש שקם בקמפוסשמספק בית המתרחב של מענה לחינוך המיוחד 

 הדרך של תהליך השינוי בקמפוס משגב אבני 

תוך ועדת היגוי שהוקמה למשימה וברת השינוי הרצוי בחינת חלופות ובחי - החלטה על יציאה לדרך •

  S.W.O.Tמודל  ב הסתייעות

ו'( לשמונה -בתחילת התהליך נבחנה חלופה נוספת של הפיכת כל  בתי היסודיים של המועצה משש שנתיים )א'

 .יב'(-וכתוצאה מכך, התיכון יצטמצם לארבע שנתי )ט' ח'(-שנתיים )א'

 השותפים לתהליך, למרות האתגרים שהיא הציבה. חלופה זו הייתה מועדפת על כל

 משרד החינוך .ת לא זכתה לתמיכ וראינו בה יתרונות פדגוגיים, חברתיים, רגשיים רבים, אך חלופה ז

 עמדנו בפני דילמה קשה, האם להמשיך ולהילחם על החלופה הזאת, או להתקדם עם החלופות האחרות.

בנתונים הקיימים הוא לקדם חלופה זו  ו למסקנה שהסיכוי להצליח לאחר ניתוח של כל הכוחות הפועלים, הגענ

 דחיפות גדולה להניע את המהלך של הקטנת בית הספר, בחרנו להתמקד בחלופות האחרות. הוהייתנמוך 

 

 חלופות אפשריות 

גדול אחד  המשך תיכון שש שנתי
 במיקום הנוכחי

על שש שנתיים  בתי ספר שני הקמת 
טיבות  ותיכון או שתי ח אותה גבעה

 אחד

הצמחת בית ספר שש שנתי במקום 
 אחר

 

 

 

 

 

  

 על יסודי בו ילמדו כאלפיים  •
 .ותתלמידיםארבע מאות 

 ימשיך לצמוח •

 ניהול אחוד •

חלוקה פנימית לשלושה  •
 בתים

שש  חלוקה לשני על יסודיים •
 שנתיים

תלמידים.ות  מאתיים  אלף כ •
 בכל אחד

הוספת חטיבה עצמאית  •
ותו התיכון על שתזין את א

חלוקת חט"ב והצמחתה  •
לתיכון שש שנתי במקום 

 חדש

אלף כבביה"ס הקיים ילמדו   •
מאתיים תלמידים ובחדש 
 כשמונה מאות תלמידים
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 בסיס תשתיות קיימות 

  המשך של תיכון שש שנתי אחד במיקום הנוכחי: -1 חלופה 

 חולשות

 אין אפשרות בחירה של הורים •

 כהמוטת שליטה ארו -מורים  180 •

 כיתות רבות בכל שכבה •

 הסתברות למספר תלמידים גדול בכל שכבה •

 מעבר מבי"ס יסודי קטן לגוף גדול •

 חוסר תחושת שייכות של מורים •

 שחיקת מורים •

 קושי לראות כל תלמיד •

 רפורמות משרד החינוך -קושי להזיז את הספינה  •
 

 חוזקות

 מגוון מגמות הרחבה •

 יתרון לגודל -איגום וריכוז משאבים  •

פתרונות לימודיים וחינוכיים במקום אחד  מתן  •
 כמעט לכל טווח הצרכים של תלמידי המועצה 

 הכרות חוצה יישובים -תלמידים  •

 מייצר מעגלי שייכות וגאוות יחידה משגבית •

 רצף שש שנתי •

יכולת ניידות של מורים בין חט"ב ולחט"ע, גמישות  •
 בהעסקה

 איומים

 המשך הגידול במספר התלמידים •

 היישובים -למידים מקהילות האם ריחוק של הת •

 מורה/ תלמיד -ניכור. ניתן ללכת לאיבוד  •

 הזדמנויות

 יתרון לגודל בהיבטים חינוכיים ותקציביים •

לא צריך  -אין בית ספר משמעותי אחר באזור  •
 לעסוק בתחרות  אלא להתרכז בביה"ס

יכולת לפתח ולהיענות ליוזמות חינוכיות  •
 ופדגוגיות מגוונות 

 

 

 בהמשך()בית הספר עומר משגב נולד  : על אותה גבעהשש שנתיים  בתי ספר שני הקמת  -  2 חלופה

 חולשות

 יניות חינוכית שונהמד •

 פחות גמישות בהעסקת מורים •

 פחות בחירה -בי"ס קטן יותר  •

 חלשה מבחינה כלכלית -חט"ב עצמאית  •
 
 
 
 
 

 חוזקות

 סיכוי לפחות תלמידים בכיתה •

 תוספות תקציביות של משרד החינוך •

 מזמנת קשר משמעותי: -מסגרת קטנה  •
 מורה  מנהל/ת, מורה מורה, מורה תלמיד/ה

 מתקנים ותקורות -איגום משאבים •

 מיטבי עד סביר -גודל בית ספר  •

  מוטת שליטה קצרה -פחות מורים 

 תחושת שייכות מורים/ תלמידים 

 איומים

 צורך לקבל החלטות בנושא המיפוי •

 תחרות פוגעת בין בתי הספר •

 פגיעה בלכידות ובגאוות היחידה "המשגבית" •

 מתן כח להורים מול הנהלות בתי הספר •

ד הבריאות, בעיקר מצריך את הסכמת משר •
 לגבי אפשרות ב

 הזדמנויות

 תחרות חיובית בין בתי הספר •

התמקצעות ובנית ייחודיות חינוכית  בכל בית  •
 ספר

 אפשרות לבחירת הורים •

מענה לשונות בין התלמידים מבחינת תחומי  •
 ענין
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 שש שנתי במיקום אחר: בית ספר  הצמחת  - 3 חלופה 

 חולשות

 השקעות בתשתיות ובמתקנים •

 פחות בחירה -בי"ס קטן יותר •

 תקציבי תקורה גבוהים •

 פחות גמישות בהעסקת מורים •

 חלשה כלכלית -חט"ב עצמאית  •

 פגיעה בלכידות המשגבית •
 
 
 

 חוזקות

 אפשרות בחירת הורים בין בתי הספר •

 בר בין היישוב לבית הספרמיפוי המח •

 סיכוי להפחתת מספר תלמידים בכיתה •

 קשר משמעותי יותר -מסגרות קטנות יותר  •
 מורה מנהל, מורה מורה, תלמיד -מורה

 מיטבי עד סביר -גודל בית ספר  •

  מוטת שליטה קצרה -פחות מורים 

 תחושת שייכות מורים/ תלמידים 

 איומים

 צורך לקבל החלטות בנושא המיפוי •

 פוגעת בין בתי הספר תחרות •

 פגיעה בלכידות ובגאוות היחידה "המשגבית" •

 מתן כח להורים מול הנהלות בתי הספר •

מצריך את הסכמת משרד הבריאות, בעיקר  •
 לגבי אפשרות ב

 הזדמנויות

 תחרות חיובית בין בתי הספר •

התמקצעות ובנית ייחודיות חינוכית  בכל בית  •
 ספר

 אפשרות לבחירת הורים •

ין התלמידים מבחינת תחומי מענה לשונות ב •
 ענין

 

 

 מול משרד החינוךועוד דרכי למידה העלאת צרכים, חשיבה על  – פדגוגית לבינוי פרוגראמה רעיונית •

 אדריכל  נציגי ועדת חינוך מועצתית וצוותי החינוך. בשיתוף

  , עומר משגבו אסיף משגבמבנה המערבי וישרת את בתי הספר שבתחילה יוקם הלאחר שהוחלט 

 הספר  האדריכל שנבחר לתכנן את המבנה יחד עם צוותי שני בתי החלה עבודת התכנון של 

המדריכה מנהל בית הספר העל יסודי משגב.   כלל את:הקמה  צוות  – הקמת בית הספר לחינוך מיוחד •

 .הורים שהיו מעוניינים ו שליוותה את הכיתות הקטנות של החינוך המיוחד, המפקחת של בית הספר

זה מפגש ב .הסיבות, היתרונות והחסרונות, י' להסבר על התהליך-זכתות מפגש עם הורי התקיים  בנוסף

. כמו כן התקיים מפגש עם צוות המורות של החינוך אסיף משגבהתגבש כיוון של שילוב עם בית ספר 

           המיוחד.

  .לשינוי מכיתה לבית ספר החינוך המיוחד ועדות השמה לכל תלמידיהוחלט על 

 .בית הספר שיאפשר את פתיחתלמעבר, הסכמת ההורים אחוז נקבע החלטה פנימית ב

מהפגישה הראשונה עם כבר ה מלא, חשוב לציין שלאורך כל הדרך, שיתוף הפעולה עם משרד החינוך הי

העלאת הרעיון, משלב  , (עליית הנוערלחינוך התיישבותי, פנימייתי ו המנהללשעבר מנהל ) ,בני פישר

, פגישות עם הורים משמעותייםההיגוי המצומצם, חשיבה משותפת בצמתים  ועדותפות בדרך שו

 .ועוד מסוימיםבמקרים 
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 - הקמההוהחלה עבודה של צוות הקמה לבית הספר הצומח נבחר מנהל  – בית הספר הצומחהקמת  •

כוח ל מעבר ה. בתהליך הזה התחלנו להבין את הקושי ש.ות, מזכיר.ת, מחנכים.יועץבנייה של שכבת ז', 

בישובים עם  , הוראה ומנהלה מבית ספר אחד לשני. לאחר שהתגבש לוח הזמנים, נערכו מפגשיםאדם

ות בין שני .להסבר על התהליך הצפוי, על החלוקה של התלמידים ,הקהילות, בעיקר עם הורי כיתות ו'

 תהליך השינוי.חוסר וודאות גדול שגרר התנגדות לבשל מענה על שאלות שעלו לבתי הספר ובעיקר 

בתהליך ועדת החינוך של המועצה מעורבת מתחילת הדרך הייתה  – של המועצה ליווי של ועדת חינוך •

גודל בית הספר, דרך סוגיית בחינת החל מבחירת החלופה לבניית קמפוס אחד לשלושת בתי הספר, 

מהלך. בכל צומת פגישות עם היועץ הארגוני שליווה את הבהשתתפות של יו"ר הועדה בצוות ההיגוי ו

אליה הגענו בתהליך חזרנו אל ועדת החינוך לעדכן, לקבל הערות, הארות ותמיכה להמשיך בדרך או ש

בתהליך, שמיעת דעות של שעלו הבמה לליבון נושאים עקרוניים הייתה לחזור אחורה. וועדת החינוך 

ן המלצות לדרג המחליט. גם תושבים, מעקב אחר תוכנית הבינוי ומת נציגי ונציגות הציבור, הכנת פורום

בהם שאתגרים על בו דווח על התקדמות המהלך, שתה מקום ילאחר פתיחת בתי הספר, הוועדה הי

כך כל תושב.ת שרצו בכך, יכלו ונתקלנו ועוד. כל דיון של ועדת החינוך סוכם ועלה לאתר המועצה, 

 גם בדרך זאת. להתעדכן

קשוחות מאוד שיצרו מקום למפגש, שיח, קבלת  הוחלט על מספר סדירויות -תשע"ו פתיחת שנה"ל •

בתוספת והרכב קבוע בשבוע שיתכנס אחת לצוות מתאם  הוקםהחלטות שנוגעות לשלושת בתי הספר. 

ושל  עומר משגבו אסיף משגבפגישות עבודה קבועות של התקיימו . והצורך ענייןהמוזמנים.ות על פי 

תהליך רגיש  - קציר משגבל אסיף משגבתי חינוך מהעברת צוולמנגנון נבנה , קציר משגבו אסיף משגב

 וטעון מאוד הדורש אמון, גיבוי ושיתוף פעולה מלא של כל המנהלים.ות.

 .ניסיון לרתום אותם למהלך בכל הקשור להעברת מוריםנעשה  – ארגון המורים •

גראמה פרו, חדש מוחזקותעיסוק ואישור תקציב , בחירת שמות ואישורם של בתי הספר -משרד החינוך •

 .מגמות משותפות , של שני בתי ספר יחד

בהובלת החממה הפדגוגית ומעצבת  התקיים תהליך - קמפוסלספר והבתי ללוגו ו תהליך בחירת שמות •

רעיונות, תהליך בחירה ויצירה  שכלל העלאתבשיתוף צוותים ותלמידים.ות משלושת בתי הספר,  גרפית

 .של התלמידים.ות

כתובת דואר  ובהכתבה בנושא בעיתון המקומי, פורסמה חילת התהליך בת – הסברה לקהילה ולהורים •

פורסמו להעביר אלינו. לאורך כל הדרך רצו אלקטרונית ייעודית להצעות, הערות וכל דבר אחר שתושבים 

חודש דצמבר כל וב שעולים לכיתה ז' לתלמידים דף שאלות ותשובות להורים שנה הופץסוף בכל  ידיעות,

  .למלא משוב םהוהורי תה ז'כ תלמידיהתבקשו 

לצוותים קבוצות מונחות יצרנו כאשר עלה צורך,  – הותיק אסיף משגבבית ספר התהליך בעיבוד  •

 .ואתגרים לשיתוף בקשייםהחינוכיים 
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 ניהול שוטף במשותף .3

 מאפיינים של ארגונים מורכבים 

מועצה, עם מינהלת אחת, הוא מרגע שנולד קמפוס משגב המאגד בתוכו שלושה בתי ספר במרחב אחד סמוך ל

מאפייניה של המערכת המורכבת שנוצרה משילוב . הופך למעשה מבית ספר גדול אחד ל"מערכת מורכבת"

שלושה בתי ספר במרחב אחד משותף, ותיאור אתגרי העבודה המרובים בתוך מערכת כזו, ניכר בדברי המנהלים, 

ת מחייבת כפי שמעידים השותפים והמנהלים השונים; ואנשי הצוות שיובאו בהמשך. עבודה בתוך מערכת מורכב

דיאלוג מתמיד, ומתן חופש פעולה לדרגי הביניים השונים, במיוחד בכל הנוגע להובלת שינוי רחב היקף של הקמת 

צמיחת בית ספר נוסף לצידו ושילוב עם בית  -שני בתי ספר חדשים, והתאמתו של בית הספר הוותיק לשינוי כפול

  ך מיוחד. ספר חדש לחינו

 : 1רכבת מספר מאפיינים בולטיםולמערכת מ

ריבוי קשרים דינמיים ומעגליים בין מערכות שונות הפועלות בה. מערכת ההשפעות בין  - התנהגות רשתית

 .לינארית, אלא דינמית ומשתנית כל העת אינהמערכת אחת לשנייה 

ני או פנימי כלשהו, עלולה להיות לכך אם מערכת אחת בתוך הארגון מושפעת משינוי חיצו - אמפליפיקציה

 .השלכה מועצמת ומוגברת על כל המערכת

בכל מערכת מורכבת, מתפתחת תבנית התנהגותית מסוימת ברמות הנמוכות שמקרינה אל הרמות  - ארגון עצמי

הגבוהות ומשפיעה על הארגון כולו. אם דרגות החופש בארגון מספיקות, עשויה להתפתח בו אינטליגנציה 

ונית טבעית, שמשמעה ארגון עצמי של הפעילות, כל עוד לא מופעל לחץ מיּותר מגבוה. לעיתים, לחצים ארג

ניהוליים להגיע ליעדים או להתנהל במערכת כפי שרוצה המנהל או על פי תפיסתו את חזון הארגון, יוצרים 

 .אויהפרעה לתהליך הארגון העצמי ופוגמים ביעילות וביכולת לפתח חדשנות ולהתנהל כר

על הפעילות של  לא ניתן לחזות בצורה לינארית את השפעתו של שינוי קטן במערכת - היעדר חיזוי ושליטה

מערכות מורכבות הן בלתי צפויות. בארגונים כאלה, ניהול יעיל  ואפילו על הארגון כולו. מערכות אחרות בתוכה

ארגון ומצליח להניע את המערכת לכיוון הוא ניהול מכוון שלוקח בחשבון את מפת הקשרים ומפת הכוחות של ה

 .להתארגנות עצמית הרצוי תוך מתן חופש פעולה

מערכת מורכבת היא חממה להופעתם של פתרונות ורעיונות חדשניים שצומחים מתוך הקשרים  - חדשנות חבויה

להצעיד את שנוצרים בארגון ברמות שאינן ניהוליות בהכרח. הקשבה לאלו מציפה רעיונות ופתרונות שיכולים 

 הארגון קדימה.

                                                 
ל ידי צוות תיאור זה של מערכות מורכבות ומאפיינים של מערכות מורכבות לקוח מתוך השתלמות צוות שהועברה בקמפוס משגב ע 1

ניתן למצוא תיאורים של מערכות מורכבות הנענים באתר(. )פרסום  בני חייםהמאפיינים הללו מבוססים על ידע ארגוני מאת הניהול. 
קבוצת חלקים, הפועלת במשותף להשגת מטרה  –פנחס יחזקאלי: מערכת מורכבת למאפיינים הללו במקורות שונים. למשל: 

  )פרסום באתר(. משותפת
 

https://www.org-iq.co.il/category/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.ידע.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA/#sthash.59AAuKun.dpbs
https://www.ידע.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA/#sthash.59AAuKun.dpbs
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היא דינמית, קשה להבין מדוע נוצרת בעיה חריפה שהמערכת מאחר   - אירועים חריגים ניתנים להסבר רק בדיעבד

בנקודה מסוימת או במחלקה מסוימת של הארגון. הבנה מלאה של בעיות חריגות בארגון אפשרית רק לאחר 

 .שנחלצים מהן או קורסים בגינן

ת יש הרבה מאוד אנשים אינטליגנטיים מתוסכלים, שאינם מביאים לידי ביטוי את מרבית בכל מערכת מורכב

יכולותיהם. למרות זאת, כל מערכת מורכבת היא הרבה יותר מסך כל חלקיה. הקשרים בין האנשים 

 בודד במערכת.שיכולה להיות חזקה ומשמעותית בהרבה מיכולתו של כל  אינטליגנציה ארגונית יוצרים

 

  מול שיתוף פעולהתחרות 

קמפוס משגב מציב אתגר מיוחד ליצירת תחרות בריאה לצד שיתופי פעולה מצמיחים. קיימים סוגים שונים של 

תחרות בונה  תחרויות ושיתופי פעולה בין עמיתים לעבודה ובין ארגונים. ניתן לבחון יחסים בין אנשים על בסיס של

קבוצה התחרות בין אנשים בתוך הה, הדגש הוא המשימה או בונ תחרות מול תחרות הורסת. כאשר התחרות היא

תחרות  .כמו במצבים של למידת עמיתים, או התכוננות למבחן בקבוצהמהקבוצה לשיפור הישגים של כל אחד 

בספורט למשל, כל ספורטאי  .מי ינצח ויוביל ומי יפסיד שמטרתה היחידה היא להכריעהורסת היא תחרות 

 .שהוא חלק ממנה המשלחת כדי לשפר את הישגיגם אך יה ולשפר את הישגיו, מתחרה בשביל לזכות במדל

סטטוס בתוך היררכיה פנימית של צוות המורים. זאת בנוסף על בחדר המורים מתקיימת תחרות על יוקרה ו

לתחרות על תפקידים שונים הקיימים בבית הספר. התחרות בין המורים לרוב סמויה ותוצאותיה מעצבות את 

ממהר לצאת מחדר לאחר הפסקה חדר המורים וגם את הערכים שעל פיהם המורים ינהגו. מורה ש התנהלות

כמשקיען. מורה שנכנס לחדר  -המורים לכיוון הכיתה יכול להיתפס בעיניי מורים אחרים כפחדן או לחילופין 

ת באהדה ונחמה או המורים נרעש ועצבני בעקבות שינוי פתאומי של המערכת או התבטאות של תלמיד, יכול לזכו

 בתי ספר המתקיימים זה לצד זה.  לגבי זלזול. הדבר נכון גם לגבי מנהלים הפועלים בסמיכות ובבהתעלמות ואפילו 

וותיקים, בין מורים המלמדים מקצועות לימוד להתחרות בחדר המורים יכולה לבוא לידי ביטוי בין מורים צעירים 

בעלי  חינוכיות שונות ובין מורים שהם בעלי תפקידים לכאלו שאינםשונים או זהים, בין מורים בעלי תפיסות 

משובי תלמידים, ציונים של תלמידים, הספק חומר הלימוד, בעיות  עשויים להיותהתחרות נושאי . תפקידים

 .משמעת )היעדרן או יעילות הטיפול בהן(, אהבת התלמידים וגם קבלת תפקידים כמו חינוך כיתה או ריכוז שכבה

משגב מוסיף מורכבות לתחרות הטבעית בתוך בית הספר בכך שלמעשה קיימת באופן מובנה תחרות בין  קמפוס

להתבטא עשויה בתי ספר סמוכים מאד זה לזה ולהם חצר משותפת. התחרות בין בתי הספר בתוך הקמפוס 

מורים מבחוץ או ת בקליטבבחינת משובים של תלמידים, בהשוואה של פעילויות פדגוגיות או חברתיות ייחודיות, 

תחרות על חוות הדעת של ההורים, על מידת שיתוף ההורים ועל מצב  - מבית הספר הצמוד, וגם ביחס לקהילה

וחזות המרחב הפיזי של הכיתות והמבנים. התחרות בין בתי הספר נוגעת גם לתחום המשאבים ויחסם של 

  הרשות והמשרד ליוזמות ולצרכים של כל בית ספר.
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  מנהלי.ות בתי הספר בקמפוסשל  נקודת המבט

  - להיות ותיק ומבוסס בתוך הקמפוס -"  אסיף משגבאמיר הרפז, מנהל בית הספר הוותיק "

איתו שיתה האתגר הגדול ביותר יהקמת קמפוס משגב והשינוי הארגוני "על הגבעה" הכרוך בהקמתו, ה

הל בית הספר העל יסודי במשגב. במשך מוניתי למנ 2013התמודדתי במסגרת תפקידי כמנהל בית הספר. במאי 

כיתות של חינוך מיוחד,  9כיתות מהן  64תלמידים,  1950תשע"ה, ניהלתי בית ספר גדול עם  –שנתיים, תשע"ד 

כולל אנשי מנהלה(. בתקופה זו הייתי שותף בצוות בראשות רון שני, ראש המועצה, שבחן  200מורים ) 180

והחליט על הקמת הקמפוס במתכונתו הנוכחית. בארבע השנים הראשונות חלופות ארגוניות להקטנת בית הספר 

" וביחד עם נועה צוק, מנהלת האגף ועם שני אסיף משגבתשע"ט, ניהלתי את בית ספר " –של הקמפוס, תשע"ו 

הובלנו שינוי ארוך  ,"קציר משגבמנהל " –" ואסף מצקין עומר משגבמנהלת " –שותפיי על הגבעה, אורלי גלעד 

שך של הקמת שני בתי הספר הנוספים והקטנת בית הספר הוותיק. התהליך לווה בעיסוק ניהולי דינמי וממו

נושאים מתוכו מספר אנסה לספר בקצרה מנקודת מבטי האישית על . וממושך בנושאים רבים ודרש זמן ניהול רב

 מחשבה למי שמובילים תהליכים דומים במקומות אחרים.לשישפכו אור ויציגו נקודות 

הצוות בחן חלופות שונות להקטנת בית הספר )על עצם הצורך בהקטנת בית הספר  – החלטה על היציאה לדרך

 היתה הסכמה רחבה(. שלוש החלופות שנשקלו היו:

 ח' )אל מול התנגדות עקרונית של משרד החינוך(-א' הגדלת היסודיים ל .1

 יב' נוסף בחלק הצפוני של המועצה-ז'על יסודי הקמת בית ספר  .2

 מקביל נוסף במתחם הנוכחיעל יסודי קמת בית ספר ה .3

אני חושב ששתי החלופות הראשונות מתאימות יותר, כל אחת בדרכה. החלופה הראשונה נפלה בעיקר עקב 

קיצור קווי ההסעות  –הקושי לקדמה מול משרד החינוך. האפשרות השנייה טמנה בחובה שני יתרונות גדולים 

ות המועצה. אפשרות זו נפסלה לבסוף עקב בחירת ראשות המועצה לא לצאת והקטנת ריכוזיות היתר של תשתי

למהלך משמעותי של מיפוי ו"חלוקת" יישובי המועצה בין שני תיכונים. אני אומר את הדברים ללא שיפוט, אלא רק 

ואנשי ההוראה שיקראו מסמך זה  .ותכדי להסביר את החלופה המורכבת לביצוע שנבחרה ולהזכיר למנהלים

הקמת בית ספר מקביל נוסף במתחם היא אילוץ שצריך פחות להסבירו ויותר ללמוד איך  –תנאים שנוצרו שב

 לחיות איתו, לנצל את יתרונותיו ולהתמודד ביצירתיות עם חסרונותיו.

-תלמידים שלמדו ב 100-יסודי משגב היו בתחילת תפקידי כ-בעל – "עומר משגבהקמת בית ספר לחינוך מיוחד "

אחת ריגשית. לקראת סוף כיתה חינוך מיוחד במסגרת בית הספר. רוב הכיתות היו ללקויות למידה וכיתות  9

חודשים לפני היציאה לדרך, עלתה האפשרות להקים בית ספר לחינוך מיוחד במסגרת מספר תהליך החשיבה, 

של החינוך  הוא כלל יציאה של צוות המורות - המהלך של הקמת הקמפוס. מהלך זה עורר אצלי חשש טבעי

המיוחד ותלמידיהן מבית הספר, הרבה אנשים הקרובים מאד לליבי כמנהל וכמו שאני מבין את המקום המרכזי 

של המגוון הרחב של תלמידים ביצירת הסביבה החינוכית המתאימה לתלמידינו. התמיכה המוחלטת שלי מהרגע 

בית עם היכולת של בית ספר כזה לשפר הראשון בהקמת בית ספר לחינוך מיוחד, נבעה מהיכרותי האישית מה
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" עומר משגבהקמת "לפני את המענה שלנו לתלמידים. חשוב לי לומר שבשילוב התלמידים בכיתות בבית הספר 

גם השתלבותם של רוב התלמידים בלימודי הבגרות ובעיקר בעשייה  .הרגשנו שאנחנו עושים עבודה טובה

ר במעמד סיום יב', שבעוד שהתלמידים מהכיתות הרגילות יוצאים החברתית היתה טובה. ובכל זאת, בלט לי בעיק

לחיים עם סיכויי הצלחה וחוויות תיכון חינוכיות ומעשירות, חבריהם מהחינוך המיוחד יכלו לקבל מאיתנו יותר 

בשנים אלו. אני רוצה להודות למנהלת אגף החינוך, נועה, שנענתה לבקשתי ומינתה אותי לרכז את צוות הקמת 

מדריכת החינוך המיוחד שיועדה לנהל את בית הספר  –הספר לחינוך מיוחד )בעבודה צמודה עם אורלי גלעד בית 

ואפשרה את והתלמידים שיקום(. עבודת ההקמה המשותפת עזרה להתגבר על חששות צוות המורות, ההורים 

תרומה רק חמישה חודשים אחרי ההחלטה להקימו)!(. אבל ה – 2015פתיחת בית הספר בספטמבר 

" אסיף משגבהמשמעותית יותר של צוות ההקמה שהתגבש היתה פיתוח מודל ייחודי של שיתוף בין בית ספר "

" שבמרכזו מיקום פיזי משותף של הכיתות ופעילות חברתית משותפת רחבה. אני מרגיש עומר משגבלבית ספר "

מקצועי המתאים לתלמידים ליהנות מהמענה ה ,"עומר משגבשהצלחנו להגשים את חזון הקמת בית ספר "

)שעלה משמעותית( ולא לאבד את הרגשת השותפות וה"ביחד" שהייתה כשכיתות החנ"מ היו בתוך בית הספר 

" ומנהלי שני בתי הספר עומר משגבהמקיף. שימור השיתוף דורש שעות ניהול רבות של רכזי השכבה, מחנכות "

 אני מקווה שהמאמץ הזה יימשך. –

תהליך של בית ספר צומח מכיתה ז' )בכל שנה חצי שכבה עולה לכל  – .ותמוריםמעבר ו" קציר משגבהקמת "

דומה של מספר " ויורד קציר משגבתלמידים לבית ספר " 150-בית ספר( ייצר מצב שבכל שנה שעוברת נוספים כ

נוי תלמידים בכל בית ספר. שי 950-התייצבות בסוף תשפ"א של כלעד  –" אסיף משגבתלמידים מבית ספר "

התהליך, סימן את האתגר מהתלמידים ביחד עם ההבטחה לא לפטר אנשי צוות כתוצאה במספר מתמשך זה 

" אסיף משגבאנשי חינוך מ"מעבר  - "קציר משגבהגדול ביותר שלי ושל אסף מצקין מנהל בית ספר "המשותף 

 ה עקרונות:". מהשנה הראשונה מיסדנו צוות משותף של שני בתי הספר שסימן שלושקציר משגבל"

 (.יצירת צוותים מאוזנים בשני בתי הספר )צעירים/מבוגרים, נמרצים/פחות נמרצים.. .1

 שיתוף המורים בתהליך ו"מעבר מרצון". .2

 שידור חזית אחידה ולויאליות משותפת לתהליך. .3

נוסף על ה" סביב הקמת בית הספר אסיף משגבהאווירה בחדר המורים ב" – "אסיף משגבהתחדשות פדגוגית ב"

יתה מורכבת. מורים חששו לעתידם, צוותי מקצוע חששו להיפרד מקולגות, חששו גם מהתחרות יגבעה הה

העלולה להביא עימה ידיעה  ,ניםט  שאנחנו הולכים וקלידיעה המצטיירת בעיני גורמים חיצוניים. זאת בנוסף 

 רגשות שליליים. בשיחות ארוכות בהנהלה החלטנו להתרכז בשני מאמצים:

 טנת השכבות )בתחילה בחטיבת הביניים( ליצירתיות פדגוגית והתפתחות.לנצל את הק .1

 לתת מקום לשיח בין המורים ועם ההנהלה. .2

לחטיבה והכרזת שמה "חטיבת הנעורים". לפני כן התנהלנו  ט-שכבות זחיבור  –השינוי הראשון היה ארגוני 

עליו פירגון לקבל י מרשים שזכינו שנתיים. הנהלת החטיבה החדשה הובילה תהליך התחדשות פדגוג-בבתים דו

חיצוני ופנימי. חגית בן משה ורותי גבעתי )מנהלת חטיבת הביניים וסגניתה( הובילו תהליך שכלל שינוי מקצועות 
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הלימוד, פיתוח ימי סיור חדשים בנושאי הלימוד, יצירת רצועת מקצועות בחירה בכספי תל"ן, בחירת מקצועות 

תלמידים  150-גם ניצול הירידה ל –י במגוון מקצועות ועוד. הרווח היה כפול ט', לימוד סמסטריאל-מדעיים ב

 –בשכבה לעשייה פדגוגית שלא התאפשרה לפני כן וגם הרמת המורל בחדר המורים. בנושא יצירת השיח 

 הקפדנו להשתמש הרבה יחסית במעגלי שיח בין המורים סביב עניינים שונים: השינוי הארגוני, הפיתוח הפדגוגי,

 10-12התנהגויות סיכוניות ועוד. קבוצה ספציפית שחוותה קושי היתה צוות מחנכי יב' בכל שנה. צוות זה כולל 

בו בכל שנה שמקום בתוך טבלת התפקידים בבית ספר מחדש למצוא צריכים מובילים חינוכיים, שבסיום יב' 

 ר שיח ולשתף רעיונות.בנינו סדנה ייעודית על מנת לאפשלבקשת הצוות  .תלמידים.. 150יורדים 

" ניהלה גם את הנושאים אסיף משגבבשנתיים הראשונות של הקמפוס, הנהלת " – נהלת קמפוסמ  הקמת 

". אחרי שנתיים הוקמה מנהלת קמפוס קציר משגב" ו"עומר משגב" –תמיכתה בבתי הספר החדשים את שדרשו 

ובלת נועה, מנהלת אגף החינוך ודרש ". התהליך נוהל בהאסיף משגבעל בסיס אנשי המנהלה של בית ספר "

נהלת מ  נו בעיקר בעת העברת המנהל האדמיניסטרטיבי ורכזת כוח האדם שפעלו תחתיי, ליתיאום רב בינ

אסיף המשרתת את שלושת בתי הספר. אני רוצה לציין לטובה את רועי חגי, המנהל האדמיניסטרטיבי של "

להוריד מתחים שנוצרו יומיום רועי הצליח ובמקצועיות  בחוכמהנהלת הקמפוס. מ  מנהל " שעבר לתפקיד משגב

תוך פיתוח מיומנות חדשה לניהול משאבים משותפים ונפרדים של שלושת בתי הספר.  ,סביב "נאמנויות"

 לפעמים כל מה שצריך זה למנות את האדם הנכון במקום הנכון.

הקמת הקמפוס דרשה מבחינתי הרבה  - ניהול בית ספר מורכב מעומס רב של עניינים, שיחות, מחשבות ויוזמות

בהם שקשב, שעות תיאום רבות עם מנהלים ועם צוות, תהליך ארוך ופרטני עם מורים רבים ועוד. היו ימים 

הרגשתי שללא מהלך הקמת הקמפוס היה לי יותר זמן לקדם יוזמות פדגוגיות, אבל כשאני בוחן את התהליך היום, 

בית הספר ואת חדר המורים. הקטנה זו אפשרה לי, ותאפשר בעתיד  אני חושב שהיה חשוב מאד להקטין את

 למחליפי ליזום ולקדם ביתר קלות יוזמות חדשות. 

" אורלי אסיף משגב"-"עומר משגבלבסוף חשוב לי לומר תודה לקולגה שלי לתהליך אסף מצקין, לשותפה ליצירת "

איתו צעדתי לאורך הדרך שלצוות ההנהלה  לנועה על דרך ארוכה ולא קלה שעשינו יחד. תודה ענקיתוגלעד, 

 דני.ואורן, חגית, תמי, רותי ג., רותי מ., אורנה, עדי  –המורכבת 
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 לצמוח בתוך הקמפוס -" קציר משגבהצומח " בית הספרמנהל אסף מצקין, 

, הצטרפתי כמנהל מקים לבי"ס חדש, צומח, שש שנתי במשגב. הזדמנות 2015מאי  –לפני חמש שנים בדיוק 

דירה למנהל חדש, חלום. נמצאתי ראוי וטוב דיו להוביל את הקמת הפרויקט שלימים יתברר כפרויקט כלל לא א

פשוט. הרבה מאוד שיחות היכרות עם אנשי צוות "על יסודי משגב", גיבוש "אני מאמין", היכרות עם צוות שיגיע 

הלים שאני מכיר באופן אישי כדי בשנה הבאה, הבנת המשמעות של חטיבת ביניים, שיחות עם מנ קציר משגבל

 ללמוד מניסיונם, ועוד ועוד...

ובחודש מאי צריך להציג את ביה"ס החדש בפני אנשי הקהילה, אשר הודיעו להם על פיצול ביה"ס הוותיק והטוב  

אמיר הרפז מנהל ביה"ס הוותיק של משגב, עומד ומסביר  :. מעמד חשוב מבחינתי. מפגש ראשוןלשני בתי ספר

מנהל שעומד להיפרד מחלק מהצוותים של ביה"ס, לחוות שינוי ארגוני, להפוך  - יון פתיחת ביה"ס החדשאת הג

לבי"ס קטן בתהליך ארוך למדי של שש שנים. אני נוכח כצופה באולם מלא מפה לפה באנשי קהילה מתנגדים, 

בחיי, עוד יומיים אני  וחושב...חוששים. ואני, מנהל חדש, רואה את פרץ הרגשות  –בעיקר ו צועקים, מתווכחים...

  שם. מה יקרה? אני שרק עומד להתחיל... איזו קבלת פנים ממתינה לי.

  

הרי אני -לא אותי –עברו יומיים ללא שינה והגיע הערב. פעם ראשונה לעמוד מול קהל כאשר ברור שאינו אוהד 

 את הפיצול., אלא את מה שאני מייצג -כלל עדיין לא ממשגב 

 אשר נמצא כבר במהלך שנת הניהול השישית. קציר משגבכותב שורות אלו, ואני מנהל  ,אני הנהולבסוף 

 אחלק את דברי לשניים:

 .הצמחת בי"ס חדש1

 . צמיחה של בי"ס חדש במקביל לבי"ס קיים, בעל ניסיון, צוות מיומן ולעתים אנטגוניזם.2

ם, מייסד, מפתח, קודם כל בשל הצורך לעניות דעתי, זו משימה מאתגרת לכל מנהל מקי ,הצמחת בי"ס חדש

עם הזמן, הצוות המקים והמייסד, בנה  .קציר משגבהצומח לבחון ולבחור את התפיסה עליה יהיה מושתת ביה"ס 

 אחריות, בחירה, נראות, יצירתיות. הבסיס לכל עשייה בביה"ס, שבחרנו שיהוו אתאת ארבעת אבני הדרך שהן אלו 

לדוגמא, אחת הסדירויות הראשונות עליהן הוחלט  התאם לארבע אבני דרך אלו.ב נבנוכלל הסדירויות בביה"ס 

שאז היה בכיתה ז' והיום כבר בי"ב  –אין צלצולים. יש לוח זמנים אולם אין צלצולים. מחזור א'  קציר משגבהיא כי ב

 -נוספת  דוגמה התקשה לקבל את העניין. זה היה המקום להגיד, האחריות היא שלכן ושלכם. קחו אותה. –

עד עתה היא שתלמידים יכולים לבחור את הרמה הנלמדת במתמטיקה ובאנגלית. אין מיון  קציר משגבההחלטה ב

לקראת חטיבה עליונה, תלמידים יכולים ללמוד בכל רמה עד לקראת סיום  מקדים, לא מבחני מעבר, לא הסללה.

ך ואז כבר צריך לעשות אבחנה בין מחצית א' מעצם הסיבה שאז התכנית כבר משתנה מבחינת משרד החינו

  הקבוצות.

 :התנאים היחידים שהוצבו הם

 רמת לימודים לא תרד ותלמידה או תלמיד שקשה להם, יכולים לעבור לקבוצה אחרת. .1
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תהיה לא ההמלצה של הצוות.  ההורים לגבי גם יש צורךואם יתקיים שיח מכבד בין התלמידים, המורה  .2

 נוי קבוצת הלמידה לתלמיד/ה. חד צדדית מהצוות לגבי שי הנחיה

למעלה  .לא הייתה ולו תלונה אחת או טענהשבדיעבד, על אף קולות שטענו כי זו בחירה שלא תצליח הגענו למצב 

ובעיקר, מושג האחריות בא  –נמצאים ברמה של חמש יחידות במתמטיקה  קציר משגבמארבעים אחוז מתלמידי 

 לידי ביטוי!

האם היא  –זה יא גבולות האוטונומיה במרחב שהוא קמפוס. החלטה מסוג השנייה והלסוגיה  יעמכאן אג

 ? ם בי"ס שלא מקבל את התפיסהיחד עת להיות אחידה באוטונומית שלי כמנהל או חיי

גם כאן, ובמיוחד בנושא הזה, כאשר המגמה היא אחת  –ת וניתן להוסיף לכך את נושא המגמות המשותפ

צל מורה השייך לאחד מבתי הספר, דבר שונה אהוא הערכה ר, אבל אופן המשני בתי הספ תלמידותלו לתלמידים

את מי הוא מחייב? רק את , בתוך קבוצת תלמידים ששייכת לשני בתי הספר תפיסות מגוונות ושיח אחרהיוצר 

הרבה מאוד ? השילוב דורש קציר משגבגברות שמלמדים תלמידות ותלמידים מה? גם את מורי הקציר משגבמורי 

 ועבודה. חשיבה

ביה"ס מתחיל להתמלא בתלמידים, כאשר  ,ובשעות אלו אני כאן, מול המחשב, כותב שורות אלו בזמן ימי קורונה

 פרויקטים חדשים עוד מחכים.ובחינות בגרות שהיו וכאלו שעדיין בדרך, 

לחת לגייס להגיד תודה ענקית על ההזדמנות שניתנה לי; לשבת רגע, להסתכל, ולהגיד וואלה הצכעת אני יכול 

 . ואפילו טוב.ייחודי בתוך הקמפוס אנשים נהדרים, קיבלת עזרה מאנשים מצוינים וקם בי"ס

 

  חינוך מיוחד במודל של שותפות ,להיות מיוחד בתוך הקמפוס -"עומר משגבבית הספר חנ"מ "אורלי גלעד, מנהלת 

סודי משגב לשני תיכוניים. לפני כשש שנים, התקבלה החלטה אמיצה ודרמטית, לפצל את בית הספר העל י

תמיכה, התנגדות ובעיקר המון שאלות על הדרך  - המחשבה על הפיצול עוררה רגשות שונים ותגובות מכל הקשת

הנכונה לעשות זאת. תהליך הפיצול זימן סוגיה נוספת,  מה יעלה בגורלן של הכיתות הקטנות? בבית הספר "על 

בהן למדו כמאה תלמידים, שאובחנו כבעלי לקות שי"ב -ת זותות משכביסודי משגב" היו, נכון לעת ההיא, כעשר כי

למידה וקשיי קשב, עברו וועדות זכאויות )השמה דאז( וקיבלו מענה מיטבי ככל הניתן. שתי אפשרויות עמדו בפני 

ת לפצל את הכיתות והצוות, בין שני התיכוניים או לשייכם לתיכון אחד בלבד במתכונת המוכר -מקבלי ההחלטות 

של כיתות קטנות. מתוך שתי האפשרויות נולדה אפשרות שלישית יצירתית, חדשנית ומאתגרת והיא לפתוח תיכון 

שלישי לחינוך המיוחד, בתוך הקמפוס החינוכי. את הרעיון הגתה אורנה פרידמן המפקחת על החינוך המיוחד 

 בחינוך ההתיישבותי יחד עם נועה צוק, מנהלת אגף החינוך. 

פר לחינוך מיוחד עוררה הן תמיכה והן התנגדות. התמיכה נבעה מתוך ההבנה שתיכון גדול מתקשה הקמת בית ס

 ,לתת את המענה המדויק והנכון עבור תלמידי החינוך המיוחד. הרעיון להקים בית ספר הכולל כולו צוות מיומן

ות אצל חלק מההורים. מקצועי ומכוון לצד אנשי טיפול וייעוץ בתוך הקהילה, נתפס כפנטזיה ועורר סקפטי

ההתנגדות נבעה מהחשש לייצר סטיגמה בשיוך התלמידים לבית ספר לחינוך מיוחד. חשש התעורר גם בקרב 

 הצוותים החינוכיים מעצם השינוי וההליכה אל הלא נודע. 
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לטובת מימוש הרעיון הוקם צוות חשיבה שכלל הורים, אנשי חינוך מהקהילה, מנהלת אגף החינוך, מנהלת 

"ח, מנהל העל יסודי משגב ואנוכי ששימשתי אז מדריכה בחינוך המיוחד. מפגשי החשיבה התקיימו במועצה השפ

וכל מפגש התמקד בסוגיה אחרת. התהליך הציף דילמות וקשיים אשר הובילו, בסופו של תהליך, לבניית מודל 

ומתנהל בשותפות עם תיכון  בית ספר תיכון לחינוך מיוחד הממוקם בקהילה - שלא היה כמותו במערכת החינוך

, נאלץ לרב לעלות בכל בוקר על מונית ולנסוע בבית ספר לחינוך מיוחדגדול. עד אז תלמיד שהיה זכאי ללמוד 

בד בבד התלמיד נאלץ לוותר וק"מ לא מבוטל, על מנת לזכות בבית ספר הנותן לו את המענים המיוחדים, מספר 

עימם הוא גדל וחי, לעלות בכל בוקר על האוטובוס הצהוב וללמוד ש על הזכות הטבעית, להיות עם קבוצת השווים

אליה הוא שייך. האפשרות ללמוד בבית ספר לחינוך מיוחד תוך כדי שבמרחב משותף עם חבריו מהקהילה 

. בסוף תהליך החשיבה WIN WIN SITUATIONהישארות בקהילה קסם לי עד מאד ונראה לי אז וגם היום, כ 

ול בית הספר ולאחר קבלת המנדט לניהול צוות החשיבה קם צוות הקמה שהיה מורכב גשתי למכרז לניהינ

 . אסיף משגבוהנהלת  עומר משגבמהנהלת 

באותם חודשי חשיבה שהפכו לימים לצוות הקמה והתפתחו לצוות שותפות, התגבשו שני הערכים המרכזיים של 

ד ואיש צוות להתפתח ולהביא לידי ביטוי את . הנראות היא האפשרות של כל תלמינראות ושותפות –בית הספר 

, אסיף משגב. השותפות מגדירה את מיקומו של בית הספר ביחס לתיכוניים הגדולים ובעיקר לתיכון שלו החוזקות

תו נבנתה השותפות. השותפות החליפה את מושג השילוב, שרווח בקרב אנשי יב התלמידים ואואליו השתייכו רש

ם בינו לבין ביה"ס יכעצמאי, המייצר יחסי תלות הדדי עומר משגבהגדירה את בית ספר החינוך המיוחד. השותפות 

קציר ועם פתיחת המגמות המשותפות לשלושת בתי הספר, התרחבה השותפות גם עם בית הספר  אסיף משגב

י .  תהליך השותפות נבנה בתחילה בין המנהלים, הסגנים, היועצות, הרכזים ובעלי התפקידים בשני בתמשגב

 הספר, כמודל לצוותי המורים והתלמידים.

היו שנים מאתגרות במיוחד. בית הספר אושר לפתיחה, קיבל סמל  עומר משגבהשנים הראשונות של בית ספר 

, יחד עם החשש לסטיגמה שתדבק אסיף משגבמוסד ואף נבחר עבורו שם, אולם תהליך הפרידה של הצוות מ

יך מיותר ורק יכביד אדמיניסטרטיבית על הקמפוס, כל אלה הביאו בתלמידים ובנוסף המתנגדים שחשבו שהתהל

בטקס פתיחת השנה בה עמדנו על הבמה שלושת מנהלי בתי הספר, המליצו לי  2015לכך שבאחד בספטמבר 

לאמץ את הכינוי מנהלת "הבית לחינוך מיוחד" וזאת על מנת לרכך את העובדה שקם פה בית ספר, למנוע 

, שהיה אסיף משגביאפשר לנו להיות תחת חסות בית הספר  "בית"יצר תחושה שהכינוי התנגדויות נוספות ולי

עומר בו חשוב והכרחי לציין את שמו של בית ספר שמחולק אז ל"בתים". אני ראיתי באחד בספטמבר יום חג 

ו. ואכן בקדמת הבמה "שווה בין שווים" על מנת לשים את אבן הפינה לתהליך "הנראות" שחרטנו על דיגלנ משגב

עומר לאחר התייעצות עם צוות ההקמה ועדכון המועצה, הוזמנתי לבמה לברך את תלמידי כיתות ז' המצטרפים ל

הוא רגע מכונן שהתווה את  2015משגב". הרגע ההוא בספטמבר  -עומר משגב, כמנהלת בית הספר "משגב

 הדרך של תלמידי החינוך המיוחד, מהחצר האחורית לקדמת הבמה. 

הראשונים התמודדנו עם סוגיות קמפוס רבות כאשר הבולטת מבניהן היא סוגיית הסמל הבית ספרי. בחודשים 

שלכל בית ספר יש שם חדש כהסמל המסורתי של התלמיד עם הספר היה הסמל של התיכון העל יסודי. כעת 
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בד בבד ביטוי ( איך משמרים את הסמל שמאפיין את תיכון משגב ונותנים עומר משגבו קציר משגב אסיף משגב)

ב ולשינוי? איך מייצרים סמל חדש ולא מתייגים את החינוך המיוחד? איך מבדילים בין בתי הספר? כמו בר

התלמידים יודעים למצוא את הפתרונות הטובים ביותר וביחד עם מעצבת גרפית, בתהליך שנמשך  ,המקרים

חיד לשלושת בתי הספר, כולל את מספר שבועות, הגישו מספר סקיצות ומתוכם נבחר הסמל החדש. הסמל א

שמות שלושת בתי הספר וכולל בתוכו אלמנט מרכזי מהסמל המסורתי שהיה עד כה. כך בעצם כל תלמיד נושא 

 .קציר משגבו אסיף משגב, עומר משגב - על חולצתו את שמות שלושת בתי הספר

ות הקטנות ונקלטו בקיץ לפני התבססו על מורים שעבדו בעל יסודי בכית עומר משגבהצוותים החינוכיים של 

פתיחת בית הספר, לעבוד תחת סמל מוסד שונה, הנהלה שונה, בית ספר קטן בהקמה וכל זה לצד קליטה של 

מורים צעירים "דור חדש שלא ידע את העל יסודי משגב". תהליך המעבר כלל שיחה עם מפקחת בית הספר, בה 

הבא היו ראיון אישי עם המפקחת ואנוכי וכמובן בשלב ך. נשמעו קולות של תמיכה לצד חשש ואף התנגדות למהל

קליטה פורמלית במשרד החינוך תחת סמל מוסד חדש. המעבר אצל חלק מהמורים התקבל כהזדמנות להתפתח, 

. כמו כן, להם מורים שהפרידה מהצוותים בעל יסודי הייתה קשההיו ליהנות מצוות קטן ותומך אולם ולהשפיע 

 רואים כל מורה בכל רגע, גם זה שינוי שלא תמיד קל להתרגל אליו. בו שלעבוד בבית ספר 

במהלך השנתיים הראשונות, הושם דגש רב על גיבוש וליווי הצוות, זיהוי הכוחות הפנימיים ופיתוח גאוות יחידה. 

לים מורים, שלימדו בשני בתי הספר, "גיבשו את זהותם המקצועית" ובחרו לאיזה בית ספר הם שייכים. בין המנה

תחושת שייכות ובכל סוגיה שעלתה סביב איש צוות, היה ידוע להתקבלה החלטה שלכל מורה יש זכות לנראות ו

תוח מקצועי לצוותים החינוכיים. צוותי י"של מי המורה הזה" מתוך כוונה לייצר מערך של שירות, ליווי אישי ופ

יים" והמקצועיות. בית הספר יצר תשתית נבחרו בקפידה ונמדדו בעיקר ע"פ "האור בעינ עומר משגבהחינוך ב

הומצאו בהתאם לצורכי התלמידים. לצד  ןוחלק אסיף משגבלתוכניות פדגוגיות שחלקן נשענו על תכניות קיימות ב

פעילויות כן ימי שיא, טקסים, הרצאות ו –הפדגוגיה הוקם מערך ייעוצי, חברתי וערכי המקיים פעילויות קמפוסיות 

המסיק המסורתי, סדנאות לזוגיות ומיניות בריאה, מבט לעתיד ועוד. מענה משמעותי נוסף  - עומר משגבייחודיות ל

שהלך והתרחב הוא המערך הטיפולי. תלמיד בכיתה קטנה בבית הספר הרגיל זוכה במענה רגשי מצומצם ואילו 

יחד המערך הטיפולי כולל חמישה מטפלים מתחומים שונים ושני מרפאים בעיסוק, אשר ב עומר משגבב

מאפשרים לכל תלמיד לפתח את החוסן הרגשי ולהיחשף למיומנויות רגשיות ותפקודיות לאורך השנים. קבוצות 

הקונספט שנבנו במהלך השנים אפשרו לכל נער ונערה לבחור את המרחב הנכון והמדויק עבורם, קבוצת אתגר, 

ואנחנו מנסים לאפשר צמיחה  רותבית ספר מהווה מרחב חינוכי לבגרות ולהתבגמוזיקה, יומנים, תיאטרון. 

יודע ווהתפתחות לבוגר עצמאי, המסוגל להתנהל בשותפות, בעל תחושת מסוגלות, שייכות, המאמין בחוזקותיו 

 לתת ולקבל מהאחר.

התנהלות של בית ספר קטן לצד תיכון גדול מאפשרת הזדמנויות רבות לצמיחה ומנגד מאתגרת ודורשת שיתופי 

גים ותיאומים אינסופיים. מנהל בית ספר מגדיר את גבולות "מגרש המשחקים שלו" ובתוכו פעולה, סינכרון, דיאלו

קובע נהלים ואורחות חיים. בקמפוס ללא גדרות אתה נמצא כל הזמן בשיח עם הקולגות וגם כאשר מתקבלת 

 בו היא נאכפת, שונה מבית ספר לבית ספר. לדוגמה סוגיית התלבושת האחידהשהחלטה משותפת האופן 
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מקבלת פנים ופרשנויות למרות שכביכול הדברים מתואמים ומוסכמים מראש. הדרך בה אנו מתמודדים ודי 

בהצלחה, עם השונות היא הידיעה והקבלה שכולנו מונעים מכוונות טובות, לכולנו מטרה משותפת והיא לייצר 

אנו מזכירים לכל תלמיד את בהם התלמידים מנסים "לזהות סדקים ולהרחיבם" שמרחב חינוכי מיטבי. במקומות 

 אליו הוא שייך ואת הנהלים המקובלים בו. שבית הספר 

כמעט כל מתבגר זקוק לבדיקת גבולות ובעיקר זקוק למבוגרים משמעותיים להישען עליהם. "גיל הנעורים משול 

ער לנהר גועש שיש לצלוח אותו בשלום ובבטחה. המתבגרים מחפשים מישהו/משהו להיאחז בו ולפעמים לנ

אותו, כדי לבחון כמה הוא יציב" )מתוך דרוש כפר, חינוך למשמעות(. אנו משתדלים לעמוד במבחן "הניעור" 

ולהיות מבוגרים משמעותיים שפירושו להיות ראויים שימרדו בנו. התלמידים לומדים להכיר את הדרך בה 

שת זמן והשקעה, אבל התוצר מתנהלים המבוגרים ובעיקר מבינים שעבודה בשיתופי פעולה היא מאתגרת, דור

 הוא יותר מסך חלקיו. 

. אחת 21-משימתו של בית הספר העתידי היא לתת בידי התלמידים מיומנויות שיכינו אותם היטב לחיים במאה ה

מודעות לצורך בשיתופי פעולה, יכולת לבנות יחסים עם אחרים  - מהמיומנויות החשובות היא תקשורת ושיתוף

ולת לעבוד בצוות, שיתוף עמיתים במידע וידע, שותפות בקהילות למידה ויכולת לנהל דיאלוג כדי לפתור בעיות, יכ

 ושיח. אנו, במודל השותפות, מיישמים את המיומנות הזו הלכה למעשה. התלמידים חשופים להשקעה בשותפות

 לאתגר, לכישלונות, להצלחות ובעיקר לאמונה בערך השותפות. -

עם האני מאמין שלי, שלכל אדם יש את הזכות  תד במודל של שותפות מתכתבהקמת בית הספר לחינוך מיוח

לצמוח ולהתפתח, בכל אדם טמונות חוזקות וכישורים שיאפשרו לו לחוות הצלחה וכל אדם שואף לתחושת 

 ערכים של שייכות. המודל החינוכי בנוי על אנשים המסוגלים להתנהל ע"פ ערכים חינוכיים חברתיים ולא ע"פ

שליטה או סטטוס. משגב היא קהילה ערכית, חזקה השואפת לעשייה אחרת, פורצת דרך ואכן התהליך מעמד, 

החינוכי שהתהווה הוא ייחודי. הקמפוס החינוכי במשגב הוא מודל חינוכי מאתגר אך ראוי ואנו עדיין לומדים אותו 

 ה.ומשקיעים בו, על מנת לאפשר לבני הנוער במשגב סביבה חינוכית מיטיבה וראוי
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"והדרך עודנה נפקחת   נכנס לתפקיד בתש"פ )החליף את אמיר הרפז( -" אסיף משגב"דודי פרידמן, מנהל 

 לאורך..."

מהרגע שהבנתי את מבנה הקמפוס שקלתי לוותר על ההתמודדות לתפקיד ניהול בית הספר. ידוע שניהול בית 

רציתי להיכנס למצב שבו אצטרך להתחשב  ספר זו עבודה מאתגרת ואני אוהב לחתוך דברים ולרוץ קדימה. לא

בסופו של דבר החלטתי לגשת למכרז ומרגע קבלת התפקיד  .ולהתייעץ עם עוד מנהלים על החלטות שוטפות

הפסקתי לעסוק בשאלת נחיצותו של הפיצול וקיבלתי אותו כעובדה מוגמרת. יום אחד, בשיחת היוועצות עם 

 "?מה הסיפור של בית הספר שלךבי: " ל אותי שאלה שהכתה הוא שא ,פרופ' יורם הרפז מומחה לפדגוגיה

בכל שיחה עם אנשי הצוות הנושא הזה עלה כטראומה.  כמעט יתה הפיצול.ילי ה החשבתי קצת והתשובה שעלת

רכזים, מחנכים, מורי מקצוע, כולם חיו את הפיצול כדרמה שלא נגמרת. לא היה אפילו מורה אחד שחשב שזה 

עם זאת, חוויתי בית ספר שמתפקד ברמה גבוהה עם צוות איכותי, ברובו מחויב לסטנדרטים  יחד .היה רעיון טוב

 200לי לדמיין מצב שבו הייתי צריך לנהל מעל כיום כמנהל, גודל בית הספר מתאים לי וקשה  .השקעהלגבוהים ו

מורים. גודל בית הספר מאפשר לי להניע תהליכים בצורה גמישה ומהירה. מבחינת התלמידים עצם קיום 

הן במרחבי למידה בחטיבת הביניים , הקמפוס משמעו נגישות למשאבים גדולים יותר, ומגוון של זירות חינוכיות

 .גם תחרות חיובית בין בתי הספר מתוך כבוד הדדי והערכה אני מזהה .והן במגמות בתיכון

ז השבועי, ולמרות מנגנוני התאום "אומנם מערכת השעות המשותפת יוצרת השפעה הדדית ברמת הלו

המשוכללים אני מוצא את עצמי מתוסכל לפעמים מהצורך בתאום, זה עולה בעיקר כששוכחים לעדכן את בית 

ה בתפקיד אני יכול לשתף שזה פחות קשה ממה שנראה מבחוץ. בזכות הספר השני ונוצר מתח. לאחר שנ

החינוך הגעתי להשלמה עם השותפות ואני  אגףהאישיות החיובית של המנהלים העמיתים והניהול המרגיע של 

 .אפילו נהנה ממנה
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 הזדמנות פדגוגית .4

 קהילה מקצועית לומדת 

ת בדידות מהותית של מורים הזקוקים לקהילת עמיתים לצד ההשוואה והתחרות, מחקרים רבים מלמדים אודו

מקצועית שיכולה לשפר מאד את איכות עבודתם ואת רווחתם המקצועית. חדר המורים הוא המקום שבו מציגים 

מורים את עבודתם, הצלחותיהם וגם את תסכוליהם. זה המקום שבו מתייעצים מורים צעירים עם בעלי ניסיון, 

עצות ותמיכה. בחדר המורים ניתן למצוא גם מורים המתגאים בהישגים  םמקבלימשתפים בחומרי לימוד ו

תוצרים של תלמידים, בבוגרי בית הספר או ביוזמות שלהם ושל חבריהם לשיעור חוויתי המספק למידה בו

 .משמעותית. בחדר המורים ניתנת למורה בחירה מה לחשוף מהמתרחש בכיתה ואת האופן שבו זה יסופר

ה בין מורים יכולים להוביל לפיתוח של קהילה מקצועית לומדת. מקורו של השיתוף נובע מהצורך שיתופי פעול

תפקידם, ללמוד זה מזה ולשפר את מנעד בהבסיסי של המורים לחלוק את החוויות שלהם עם אנשים במעמדם ו

ע בו את דעתו האפשרויות שלהם כאמנים בתחומם. כאשר מורה חש שחדר המורים הוא מקום בטוח וניתן להבי

אתגרים בעבודתו, אזי השיתוף עם מורים אחרים יצמיח רשת מורים בעלת ידע לתהיות ולורגשותיו באשר לקשיים, 

 .תלמידיםהחיוני לעבודת המורה ולהצלחת 

 

 חדשנות פדגוגית 

דים ביחיולמידת חקר  ,בעיקרה נפרדת מההוראה הפרונטאלית ומכוונת לתהליכי למידה פעילהחדשנות פדגוגית 

התלמידים  ,בתהליכי למידה שכאלה. פתרון בעיות או יצירת ידע בסביבות עתירות חשיבה באמצעותאו בצוות 

 תפיסה כזו של הוראה, למידה והערכהומתייחסים לידע בצורה ביקורתית ויצירתית. בהובלת הלמידה מעורבים 

והידע, ההופכים לרשת אחת שבה כל שינוי יסודי בקשרים וביחסים שבין המורה, התלמיד דורשת  ,בבית הספר

צירת תהליכי ליבחינה מחדש של המרחב הבית ספרי והתאמתו לשם כך נדרשת  .אחד לומד ותורם מיכולותיו

 תוך הרחבת גבולות הכיתה. למידה מגוונים

חת ממשימותיו של בית הספר היא לתת בידי התלמידים שא משום שברור ,פדגוגיה חדשנית נדרשת במיוחד היום

הסתגלות לשינויים, סקרנות, למידה בין המיומנויות הללו מונים: . 21-ומנויות שיכינו אותם היטב לחיים במאה המי

כתיבה אפקטיבית, דיבור בפני קהל )פרזנטציה(, מיומנויות נוספות הן . כדרך חיים, מודעות עצמית ורפלקציה

 - אוריינות בעולם עתיר מידע. וניהול עצמי תכנוןיכולת והתנסות בהצבת יעדים,  - יכולות דיגיטליות, ניהול עצמי

פתרון בעיות, חשיבה ביקורתית, . יתור ידע, ניהול ידע, הערכת מקורות, הסקת מסקנות, יצירת ידע חדש והפצתוא

מיומנויות תקשורת, עבודה בצוות  ,חשיבה פורצת גבולות, חדשנות. הערכת אפשרויות וחלופות, קבלת החלטות

 לה. ויכולת לשתף פעו
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  שינוי והזדמנות: -של מובילות פדגוגיות מבט הנקודת 

 חדשנות פדגוגית: 

מהם האתגרים הפדגוגיים של כל אחד מבתי הספר? אילו שינויים פדגוגיים התרחשו ומתרחשים בבתי הספר? 

מהו היעד של כל בית ספר בתחום משותף? המרחב שנולדות מתוך ההזדמנויות פדגוגיות  יש בקמפוסהאם 

 מעשים שמסמנים את הדרך הפדגוגית שבה אנחנו צועדים? לפדגוגיה? אלו דוגמאות יש לאירועים או ה

 לומדת: קהילה מקצועית

האם נבנו/נבנים מודלים לשיתוף פעולה בין מורים? מי אחראי לכך? מהם התנאים להצלחה של שיתופי פעולה 

 ? מהו האתגר בכך?זהבקמפוס כ כאלה? מהו הערך הייחודי לשיתוף פעולה בין מורים

 

   "קציר משגב" מנהלת חטיבת העלומים ,שלומית דיטל

על יסודי משגב יפוצל ויצמח בי"ס חדש הכי ביה"ס בידיעה בנוגע לשינויים. שונים תפישות עולם שונות אנשים ל

ולם ראיתי הזדמנות לעבור מבית הספר הוותיק, ולהיות שותפה לבנייה פדגוגית מבראשית בהתאם לתפישות הע

 לתפישות שהביא עמו מנהל ביה"ס הצומח.התאימו שלי, אשר 

מבחינתי, פדגוגיה בית ספרית היא למעשה מראה לשיקוף תפישות עולם ואמונות חינוכיות. אם הפדגוגיה אינה 

חיים, הרי שהתפישות הפדגוגיות נשארות בגדר "סיסמאות" בלבד. ארבע אבנ"י הדרך המלוות החלק מאורחות 

העוגן לאורחות החיים בבית הספר והן למעשה  הןצירתיות יראות נחירה בחריות א - מהקמתו בקציר משגאת 

 הפדגוגיה ההולכת ומתפתחת עם השנים. 

יפלינות ואת הרצועות המסורתיות צתלמידה יצרנו אשכולות לימוד אשר ביטלו את הדיסכל כדי לראות כל תלמיד ו

לעיתים את אשכולות  .עיות. בדרך זו יש למורה יותר שעות בכיתהש"ש שבו 2 וכל רצועה בנויה על  קיימותשהיו 

ההמשך הדעת מלמדים המחנכים, כך שתלמידי הכיתה פוגשים במהלך השבוע מבוגר משמעותי המלווה אותם. 

. במבנה למידה כזה לא היה מקום יותר להוראה מסורתית באופן ההוראה בכיתה ליצור שינוי המתבקש היה 

הוראה המבוססת על חקר וחשיבה של הלומדים, לת על הרצאה והעתקה מן הלוח, אלא פרונטאלית המבוסס

הוראה בצורת הנחיה, על מנת לפתח אחריות וסקרנות ולתת מענה דיפרנציאלי לשונות. תלמידים אשר לו

מסוגלים להעמיק וללמוד באופן עצמאי, לא זקוקים למורה במהלך השיעור, אלא לליווי בדרך החקירה שלהם. 

 אידך התלמידים אשר כן זקוקים לסיוע צמוד יותר יוכלו לקבל מענה אישי במהלך השיעור. מ

כי הם  ,גם במקצועות הליבה כגון מתמטיקה ואנגלית היה ברור שאין צורך בקביעת קבוצות לימוד לתלמידים

ולתת  .ותלומדיםלאפשר בחירה, לתמוך ב היא . מבחינתנו חובתנו הפדגוגיתולנוע בין הקבוצות מסוגלים לבחור

. העקרון המוביל הוא שהבחירה וההשקעה בלמידה קובעת את רמתו של התלמיד ולא .ותמענה למגוון תלמידים

 החלטת המורה.

צוות בית הספר נרתם לתהליך ושותף לחשיבה זו. בכל שנה אנו קולטים מורים חדשים אשר רוח זו מתאימה להם 

 והם מעוניינים לטפח ולפתח אותה. 
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. מרבית ההורים תופסים את הצלחת ביה"ס כהישגים בדרך אל דרך היתה מאגרת אל מול ההוריםתחילת ה

אלו חלק  -"ינוךהחרד יח"ל?", "ילדים בורים", "אין הספק חומר לפי מש 5הבגרות..."איך יגיעו בדרך זו ל 

כללים בפדגוגיה איתן היה עלינו להתמודד. ככל שעוברות השנים ואנו צוברים ידע מקצועי, משתשמהאמירות 

התוצאות אצל התלמידים והתלמידות ומתבסס קשר טוב ניכרות המבוססת על מיומנויות ולא על הספק תוכן, כך 

עם ההורים וגיבוי מלא לדרך הפדגוגית הייחודית הזו. הנושא הפדגוגי השני אשר היה חייב להשתנות באופן 

לימודיים  תהליכיםרתיות שכן על ההערכה לשקף ידה הייחודי הזה הוא ההערכה. אין מקום לתעודות מסומהל

שבהן  ",חינוכיים. ישיבות פדגוגיות אשר באופן המסורתי מדברות "ציונים" והישגים הוחלפו ב"ישיבות נראות

אנחנו רואים את התלמידות והתלמידים שלנו ומשוחחים עליהם. מכיוון שמקצועות הלימוד הצטמצמו פחת גם 

. בישיבה זו רואים את התלמיד והתלמידה בפן צוות כיתהבת הנראות כוללת ישישהצוות המלמד את הכיתה כך 

 הרגשי, חברתי ולימודי. לכל אחד ואחת מהם נקבע יעד אישי בעקבות הישיבה כבסיס לעבודה בכיתה.

 - שיחות אישיותה אשר שותפים לקביעת יעדים ולהערכה. .לתלמיד משוב אישיחלק מתהליכי העבודה כוללים 

הערכה חינוכית. במחצית א' אין ציונים מסכמים היא  תעודת מחציתות בשגרה ע"י מחנך ומורה מקצועי. מתקיימ

סיכום. גם במהלך המחצית יש הערכות חלופיות לרבות מבחן אחד  על מכיוון שאנו מדברים על תהליך ולא

הם אלה שמנהלים את הורה. התלמידים -תלמידים-הם למעשה מפגשי שיח הכוללים: מחנך ימי הוריםבמחצית. 

במחצית ורק מחנכים במפגש זה ישתתפו המפגש. ההכנה לכך הן השיחות האישיות והמשוב האישי. במחצית א' 

באופן סדור אחת  שנפגש פרטהוקם מערך ב' מורים מקצועיים ולא מחנך מהמקום של העצמה וחיזוק הקשרים. 

מדויק יותר ורלבנטי  מאפשר לתת מענהת שלו, מערך הפרט והסדירו את התלמידים והתלמידות.לשבוע וממפה 

כדרך משנה לשנה אנו מתמקצעים יותר ויותר בנושא זה.  .והתהליך שהתלמידים.ות עוברים.ות שינוייםלאור ה

רכז פדגוגי שהוא גם רכז הערכה ומדידה בונה בשיתוף המבצעים משובים המסייעים לנו להשתפר. שגרה אנו 

 םהמשוביאת הצוותים החינוכיים 

 אין ספק כי פדגוגיה היא דבר דינמי אשר חייב להתקדם ולהשתנות בהתאם לרוח התקופה. 

היעד הבית ספרי שלנו הוא להעמיק יותר במיומנויות אשר יחצו מקצועות ושפת ביה"ס תהיה שפת המיומנויות. 

 ת. תלמיד אשר ידע להשוות, לתמלל טבלה, למזג טקסטים ולסכם יהיה מוכן לחיים ולא רק לבגרו

למרות ניסיונות אגף החינוך לערוך השתלמויות משותפות של צוותי שלושת בתי הספר, לתחושתי, השיח הפדגוגי 

 עדיין לא משותף כפי שהייתי מצפה.

קציר ל אסיף משגבהמורים שעברו מ ,לפחות בראשית הדרך ,הפיצול נתפס כתחרות בין בתי הספר ולא פעם

עד שלא תתקיים קהילה משותפת בקמפוס, שיתופי הפעולה לא יהיו  ניהם נחשבנו "בוגדים".יואני ב משגב

 עמוקים.

הוא לטעמי,  ,אחד היתרונות של קמפוס צוותים שעובדים יחד.מספיק את הצוות שלו ואין כל בית ספר מפתח 

ספר ישנם מורים איכותיים ומצוינים. אם נשכיל לעבור את משוכת האתגר ההגודל וההון האנושי. בשני בתי 

 קדם סוגיות פדגוגיות עכשוויות בקהילות קמפוס משותפות הרווח כמובן יהיה לא רק פדגוגי.ול
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 "אסיף משגב"חטיבת הנעורים מנהלת , רותי גבעתי

-תלמידים ו 350-, כבכל שכבת גיל כיתות אם 11בחטיבת הנעורים בבית הספר העל יסודי משגב היו עד לפיצול 

מקצועות בכל שבוע לימודים. תנאים אלו היו כמעט בלתי אפשריים עבור  10מחנכים. במערכת השעות שובצו  11

 המורים בכדי להכיר באופן מעמיק את התלמידים. ההשלכות לכך היו רבות.

תלמידים. הקוטן הורגש מיד  180כיתות אם בשכבה,   6-ל 5בחטיבת הנעורים יש בין  ,היום, לאחר הפיצול

 באינטימיות של שכבת הגיל.  במפלס, בקרב המחנכים, מורי מקצוע וגם

הצוות הפדגוגי שהוביל את חטיבת הנעורים הבין שנקרו בפניו הזדמנויות לשינויים משמעותיים. המטרה 

שהוגדרה היא בניית מערך שמאפשר לראות את התלמידים ולהכיר את עולמם ואף לנסות לדייק את המענים לכל 

 ידה להוביל למידה שיש בה חקר והובלה של התלמידים. אחד מהתלמידים ובמקביל להוביל ללמידה אחרת, לצ

בכדי להשיג את המטרה הובילה חגית בן משה )שהייתה מנהלת חטיבת הנעורים בשנים הראשונות של הפיצול( 

תלמידים. עד הפיצול חלק גדול מהמקצועות נלמדו  31כיתות האם מונות עד  עם הצוות הפדגוגי מהלך של שינוי.

שבוע, המורים והמקצועות התחלפו בכל שעה. לאחר הפיצול בנה הצוות הפדגוגי תכניות שעתיים בלבד בכל 

לימוד חדשות. הרציונל היה לבטל את הלמידה הדיסציפלינרית וליצור תכניות רב תחומיות המאפשרות ללמד 

של המורה  נושאים באופן רוחבי.  כך נולדו המקצועות שע"ר )שיעור ערכי רגשי( וחברה בישראל. שעות ההוראה

גדלו בכל כיתה, דבר שעזר למטרה שהוגדרה. הנושאים ללמידה נבחרו בהקפדה כדי להיות רלוונטיים ולהתאימם 

תחושה של "גם אני רוצה עוררו לעולם התלמידים. כל צוותי המקצוע הוזמנו לקחת חלק בשינוי הפדגוגי. התוצרים 

 לעשות שינוי" בקרב מורים נוספים.

מטרה וכתיבת התכניות הלימודיות חיפשנו את הדרכים הנכונות להניע את התלמידים בבד בבד עם הגדרת ה

ללמוד מתוך סקרנות, אחריות ועניין אישי. הכיתות הקטנות שיצרנו אפשרו לנו לצאת למהלך שמוביל צוות ח' 

ות בשכבתו )ובהמשך גם בשכבות נוספות( שבו התלמידים מנהלים את הלמידה בתוך מרחב שהוגדר ע"י הצו

כמרחב בניהול עצמי. אט אט נעביר את האחריות והניהול ללומד בתחומים נרחבים כמו: תכניות לימוד, נראות 

 חברתית.  -המפלס, טיולים והתכנית הערכית

תכנית לימודים נוספת שנבנתה בהלימה עם המטרה שהוגדרה היא סדנאות ההעשרה. תכנית זו מציעה 

מתכנית הלימודים של משרד החינוך. הקורסים הם מתחומי הספורט,  לתלמידים מגוון גדול של קורסים שלא

יות וידע כללי. התלמידים משתתפים במהלך השנה בשני קורסים שהם בחרו. הלמידה נעשית בקבוצה והאומנ

קטנה המאפשרת למדריכי הסדנאות לראות את התלמידים ולחוות למידה סדנאית אינטימית. עבור התלמידים 

                                                             וים אוורור משגרת הלמידה שכן אין עבודות או מבחנים ובוודאי לא ציונים.                                                          שיעורים אלו מהו

את הצוות הייעוצי והטיפולי  והכיתות הקטנות והיכולת לראות את הצרכים השונים של התלמידים השונים הניע

לבנות מערך בתחום זה. ראשית, הוקם הסטודיו הפתוח. הסטודיו הפתוח הוא מרחב המאפשר לתלמידים 

חומרים שונים יצירות מעולמם הפנימי. המפגשים בסטודיו הם בצור ישמגיעים אליו מקום שבו הם יכולים ל

תתפי הסטודיו לבין המנחים )יועצות ומורות בקבוצות קטנות, דבר המאפשר שיח משמעותי וגלוי בין מש
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לאומנות(. בנוסף לסטודיו הפתוח קיימים מרחביי למידה שונים כמו: מרכז למידה, שיעורים פרטניים ושיעורים 

 במסגרת הכלה והשתלבות. 

ת לראות את התלמידים, חשוב לתת את הדעת כיצד לראות ּוהנהלת בית הספר הבינה שבכדי לאפשר למורים פני

לייצר אווירה משפחתית וטובה בקרב הצוות צריכים ת המורים. החשיבה שהושקעה בכך הביאה להבנה שאנו א

שקטן. הגיבוש החל באופן טבעי, כשכל המורים נפגשים בחדר מורים מרכזי אחד. בימי חמישי ובערבי חג 

כל הניסיון והחוכמה  מתקיימים מפגשים חברתיים שתורמים מאוד לתחושת השייכות. כמו כן, ניסנו לתעל את

ללמוד ההזדמנות מורים משתלמים אצל הקולגות שלהם. בו בחדר המורים והקמנו מערך השתלמויות ששקיימים 

 שיתוף וצמיחה. תאפשרממהקולגה, להתייעץ וללמוד למידת עמיתים 

פר )בית הס עומר משגבלשיתופי פעולה עם בית הספר  אסיף משגבהפיצול בקמפוס הוביל את בית הספר 

לחינוך מיוחד שבקמפוס(. שיתופי הפעולה הם ערך חשוב ומשמעותי בשני בתי הספר. יש דיאלוג תמידי, מה 

 אסיף משגבמתאים, מה מחייב דיוק בכל חטיבה בהתאם לאופי שלה ומה יישאר ייחודי רק לחטיבת הנעורים ב

טוי בשילוב תלמידים בשיעורים, . שיתופי הפעולה באים לידי ביעומר משגבומה יהיה רק של חטיבת הנעורים ב

. ישנן יוזמות משותפות המובילות לבניית מערכים משותפים הצוותים החינוכייםבסדנאות, בטיולים ובישיבות 

המותאמים לכל חטיבה, אירועים וטיולים משותפים. גם כאן הדרך והעבודה המשותפת כל הזמן בלמידה, 

 בהקשבה ובשינויים המותאמים לשטח.

 

 :מנהלת החממה הפדגוגית, שילר גלית

כדי להקים את החממה הפדגוגית  על היסודות של מרכז המשאבים שפעל במקום  2014נכנסתי לתפקידי בשנת 

 קודם  לכן במשך כעשרים שנה.

שחרור מקלטות וידאו ואודיו, מעשרות חוברות  שהעלו אבק  :בתהליך מדורג יצרתי את השינוי במקום הפיזי 

 לאחר מכן עבר המקום שיפוץ מקיף  והפך למרחב מודרני ומזמין.ומערכות מנוילנות, 

בי בפיתוח רעיונות, בחשיבה  רובד בד להיעז מהמרחב תוליהנוי החינוך בקמפוס לבוא נשאט אט, החלו נשות וא 

 פדגוגית, בתכנון יוזמות ועוד.

, כמו גם , מציעה מגוון כשלוחה של אגף החינוך מרכזת קול קורא ליוזמות חינוכיות  בתמיכת האגף ,החממה

 קורסים והשתלמויות שמהווים מקום מפגש לנשות ואנשי חינוך מכלל בתי הספר במשגב ומהקמפוס במיוחד.

החממה מהווה  צומת בה נפגשים ונפגשות מורים ומורות משלושת בתי הספר,  לשיחות חולין, ללמידה הדדית, 

 לקורסים וסדנאות.

"גויסתי" על ידו מיד לחשיבה   קציר משגבמנהל בהקמה של בית ספר עם כניסתו של אסף מצקין לתפקיד 

. לאורך השנים שמחתי לקחת יצירה של יש מאין -משותפת לגיבוש זהות בית הספר. תהליך מרתק בפני עצמו

חלק בתהליכי החשיבה, שאילת השאלות, יצירת השינויים והדיוקים והטמעת החזון ואבני הדרך  לעשיה 

היו שראו בתהליך השינוי משבר והיו  אסיף משגבהספר ולשפה  השגורה בו. בינתים, בבית ספר היומיומית בבית 

שראו בו הזדמנות. בתחילת הדרך היה עיסוק אינטנסיבי במשבר ולאט לאט עבר לצידה של ההזדמנות.  ברגע 
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זהות בית הספר שהצליחו להניח בצד תחושות של אובדן, משבר, סוף וכד' נוצרה ההזדמנות לבחון מחדש את  

ביחס לבתי הספר שלצידו ולא כישות יחידה ולהתחיל לגבש את הערכים המובילים, התפיסות הפדגוגיות, דרכי 

 העבודה וכד.

 .אסיף משגבאני חושבת שאפשר לראות יותר בבהירות את הזהות הבית ספרית של  ,היום

ים של בינוי ופדגוגיה והובלתי כמה בטלאורך תהליך השינוי הייתי שותפה להשתלמויות הקמפוסיות,  להי 

שעסק בסוגיות כגון: אוטונומיה מפגש מורים ותלמידים  מפגשים וסדנאות שעסקו בשיתופיות, שיתוף ציבור,

 ניהול,  משאבים חינוכיים ועוד.,

אני מוצאת  .מנקודת מבטי. השינוי עשה טוב, חייב את הספינה הוותיקה להתאוורר ולבחון מחדש את עצמה 

פרית לכל אחד מהם ובמיוחד לבית סשלושת בתי הספר הניבה תהליך משמעותי של גיבוש זהות בית  שהקמת

 יוצר חיבור עמוק יותר של הצוותים החינוכיים לבית הספר.הדבר  -קהוותיהספר 

 -עומר משגב, אני אסיף משגב, אני קציר משגבהחממה ממשיכה להוות בית לכולם ואין כאן תחושה של : אני  

 רחב ניטרלי למפגש בלתי אמצעי בין אנשים ויחד איתם רעיונות. מרחב שמאפשר חיבורים.אלא מ

  ליצור שיתופי פעולה, ולהביא היצע מעניין של פעילויות להעשרת כולם.אני שמחה לעבוד עם שלושת בתי הספר, 
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 ניהול ואיגום משאבים. 5

 מפוס בניהול עצמיק

קהילתי. יחד עם זאת, כמו כל ארגון גדול, יש לו מרכיב כלכלי משמעותי. בית ספר -בית ספר הוא ארגון חינוכי

בניהול עצמי, ע"פ הגדרת משרד החינוך, הוא בית ספר הנהנה מגמישות מרבית בשימוש במכלול המשאבים 

מי זוכים על פי חזון משרד החינוך בתי ספר בניהול עצ .העומדים לרשותו, לשם שיפור וקידום הישגיו הפדגוגיים

נהנים מגמישות פדגוגית, ארגונית וכלכלית המסייעת להם לממש את מטרותיהם ולהגדלת המרחב האוטונומי 

לפי צורכיהם. הביטוי לניהול עצמי ניכר במתן סמכויות, משאבים ואחריות למנהלי בית הספר ולצוותי המורים. 

 מוקד קבלת ההחלטות מועבר מהמשרד ומהרשות לבית הספר. 

 טרות העיקריות הנגזרות ממודל הניהול העצמי הן: חמש המ

 .הגדרת מטרות פדגוגיות בית ספריות ברורות ומוסכמות בהתאמה לצורכי בית הספר •

 .התאמת תוכניות הלימודים למטרות הפדגוגיות של בית הספר •

 .הפעלת משוב פנימי לשם קידום אוכלוסיות תלמידים ופיתוח צוותי ההוראה •

 .כוח העזר ורכישת שירותים הרחבת סמכויות בתחום •

 .סגור( הגברת העצמאות של בית הספר בניהול התקציב )משק כספים •

מודל הניהול העצמי נועד לייצר בבתי הספר מיקוד שליטה פנימי, לעודד שיתוף הצוות, העצמה וגם אחריות 

למידה מתמשכת תוכנית העבודה מבוססת על  ,ומחויבות לתוצרים המתאימים לתוכנית העבודה. כתוצאה מכך

משרד החינוך מצפה להתייחסות לשותפויות ולקשרים שמקיים בית במסגרת הניהול העצמי וידע ארגוני מצטבר. 

מודים ייחד עם זאת הניהול העצמי והגמישות הפדגוגית הם בגבולות חוק החינוך, תוכניות הל .הספר עם הקהילה

וני המורים, הנחיות המשרד לגבי אורך יום הלימודים ובחינות הבגרות של משרד החינוך, הסכמי העבודה של ארג

ועדה מייעצת מלווה בית ספרית  ה. כל בית ספר בניהול עצמי מקיים.ומספר שעות הלימוד המתחייב לכל תלמיד

ת, נציגי הרשות המקומית ונציגים אחרים בקהילה הבית ספרית. בפני ועדה זו מציגים מנהל .בהשתתפות המפקח

 .את תוכנית העבודה והמשאבים, דנים במכלול היבטיה ומאשרים אותה בית הספר ושותפיו

הוועדה משמשת מסגרת לדיון תקופתי מוסדר בכלל התשומות, התהליכים והתוצרים של בית הספר, הן 

 .הפדגוגיים והן הכלכליים, ומצע לחשיבה משותפת על סוגיות, קשיים ואתגרים העולים מן השטח

בבתי הספר בניהול עצמי יש תפקיד חשוב באחריות על התפעול האדמיניסטרטיבי  ותם.יות ולמנהלניים.למזכיר

 והכלכלי של בית הספר. 

 ,על פי מחקרים שנעשו בישראלבי הניהול העצמי. ירק מבחינת תכתולא ההיבט הארגוני בבית הספר חשוב 

בינוני של עבודתם, וכי בלא מורים רבים טוענים שהם מוצאים את עצמם בנסיבות ארגוניות הכופות עליהם ביצוע 

קשר לכמות המאמצים שהם משקיעים או לכישוריהם, סביבת העבודה שלהם בבית הספר מונעת מהם ביצוע 

מגיעים לעבודת ההוראה  רביםמורים שחיקה. ליעיל או מוצלח של עבודת החינוך וההוראה, ואף תורמת לאכזבה ו

יים בחברה ובחינוך תלמידים, אך למרות כוונותיהם חדורי תחושת שליחות ובהרגשה שביכולתם לבצע שינו
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יתי" של ההוראה שונה באופן ניכר מזה  הטובות והיותם מצוידים בהכשרה הולמת, הם מגלים שהעולם ה"אמ 

הקושי ניכר במיוחד אצל המורים החדשים הנמצאים בתחילת דרכם, שהצטייר בהשקפתם האידאלית על הוראה. 

חלק מקשייהם . ל הישרדותש יומי-יוםומות ואידאלים הופכים עד מהרה למאבק חלוהמציאות טופחת על פניהם 

מורים רבים מדווחים על תשישות במציאות הארגונית ובסביבת עבודתם.  ץנעו ומנהלים בבית הספרשל מורים 

חשיבות , סביבה הארגוניתלעל לחץ ושחיקה בעוצמות שונות לאורך כל שלבי התפתחותם המקצועית. ופיזית 

והן באופן נפשי לתחושה  ,ה כגורם המסייע למורה הן באופן פיזי יומיומי להגשים את מלאכת החינוך וההוראהרב

 של שייכות, הכרה, לתחושת סיפוק ולהגשמה מקצועית. 

 

  הקמפוס מנהלתמנהל  ,חגי רועי

עם ההחלטה על הצמחת שני בתי ספר שש שנתיים נוספים, עלתה גם שאלת המבנה הארגוני ברמת 

האדמיניסטרציה. האם נכון לייצר שדרה אדמיניסטרטיבית לכל אחד מסמלי המוסד, או שכדאי להקים גוף אחד 

שיטפל בכל הנושאים הללו? מתוך ראייה של איגום משאבים וחסכון בעלויות, כמו גם היכולת לראות בצורה 

 האדמיניסטרטיביים. רחבה, הוחלט על הקמת גוף אחד, בלתי תלוי, שייתן מענה וטיפול לכל הנושאים

 מה היה כרוך בהקמתה של מנהלת הקמפוס? 

בכדי ליישם את ההחלטה נדרש בראש ובראשונה להגדיר את התפקידים שיכללו במנהלת כמו גם, הגדרת 

הממשקים ותחומי האחריות והסמכות אל מול בתי הספר. בשלב הראשון, בוצע מיפוי של כלל המשימות בתחומי 

לערב הפיצול וחשיבה איך נכון להגדירן מעתה והלאה. בצד זה, נבחן המבנה הארגוני ונערך האדמיניסטרציה נכון 

 מיפוי ברמת העובדים כדי להרכיב את צוות המנהלת. 

 ח האדם, בין היתר בשל רגישותו.ועיקר תשומת הלב הוקדשה לנושא הטיפול בכ

תיק והגדול שהלך וקטן. וכלומר בית הספר הויש להבין, עובדי המנהלת היו שייכים לצוות בי"ס על יסודי משגב, 

אותם עובדים הפכו למעשה להיות עובדי מחלקה חדשה באגף החינוך שנותנת שירותים לשלושת בתי הספר. 

מדובר בתהליך לא פשוט של מעבר אנשים משייכות לארגון אחד, לעבודה והקמה של ארגון אחר שבו הארגון 

ממשיכים לתת שירות גם לארגון "הישן" וגם בונים סדרי עבודה שאליו השתייכו מאבד מכוחו, כאשר הם 

מתאימים לארגונים חדשים שצומחים לצדו, לקראת קמפוס אחד שמאגם משאבים ומחלק אותם בצורה הטובה 

 . ובהתאמה לכל בית ספרביותר בראייה כוללת 

 נהלת? מ  מהו ייחודה של ה

 גלוי ונסתר.  –שורים בעיניי, ייחודה של המנהלת בא לידי ביטוי בשני מי

 רמת הידע המקצועי שנצבר אצל אנשי המנהלת, החיסכון במשאבים, הראייה הרחבה. –גלוי 

העובדה כי המנהלת הינה גוף בלתי תלוי, שעובד מול שלושת בתי הספר, תורמת להפחתת גובה  –נסתר 

ה אדמיניסטרטיבית משל כל בית ספר היה מתנהל עם שדרבמקרה שהלהבות והמתחים שהיו יכולים להיווצר 

 בין אם בשל מאבק על משאבים כאשר כל אחד רואה את טובת בית ספרו ובין אם בשל ענייני אגו., עצמו
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נהלת ואני כמי שעומד בראשה מצליחים לגשר ולפשר בין מנהלים וגם בין וועדי הורים, רגע לפני מ  לא פעם ה

 פיצוץ.

 נהלת?מ  מהו האתגר המשמעותי של ה

להמשיך ולהשיג ידע מקצועי בכדי לתת את המענה הטוב ביותר לבתי הספר וזאת על מנת  –עי מקצובהיבט ה

לפנות את אנשי החינוך להתמקד בנושאים הפדגוגיים. אנחנו נדרשים לזהות הזדמנויות ורעיונות חדשים שניתן 

ול משרדי להביא לבתי הספר לאור המבנה הייחודי של הקמפוס. זאת כדי למקסם את ניצול המשאבים מ

 צוותי ההוראה.להממשלה בכדי להעניק הזדמנויות ותנאים טובים ככל הניתן לתלמידים ו

עם ניהול שיח מתמיד עם המנהלים ו באמצעותלשמור על אווירת השיתוף השוררת בקמפוס   -הבין אישי בהיבט 

 בעיקר סביב נושאים אדמיניסטרטיביים, אך לא רק. ,צוותי החינוך בנקודות חיכוך
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 שינוי מדיניות בתוך קהילה ובשיח עמה. 6

 הטמעת השינוי והתאמתו לקהילה:  - שיתוף ציבורתהליכי 

שיתוף ציבור הוא תהליך שבמסגרתו בעלי עניין, מומחים, קבוצות מהציבור והציבור בכללותו, מעורבים ברמות 

ות מדיניות, הטמעתן והתאמתן שונות בתהליכי קבלת החלטות, עיצוב מדיניות ויישומה. מטרתו טיוב החלט

אין משמעותו העברת הסמכות והאחריות לקבלת ההחלטה לציבור. מקבלי ההחלטות שכזה שיתוף בשעת ביצוע. 

למעשה שיתוף, המרגע שיצאו לתהליך . עם זאת עצמאיים להחליט אחרת מהעמדות והדעות שהושמעו בפניהם

ולהסביר מדוע בחרו  ,לעדכן בהחלטה שהתקבלה, ףאת ההתחייבות לשוב אל הציבור שהשתתעצמם  קיבלו על

תהליך שיתוף אפקטיבי הוא כזה שמשאיר את משתתפיו בתחושה שהיה ערך . לקבל את ההחלטה כפי שבחרו

 .בקיומו

ת ניהולית ומשאבי זמן וכסף, ויש בהם ּובעצם לערוך שיתוף ציבור? תהליכי שיתוף ציבור מצריכים פנימדוע 

שיתוף בסופו של התהליך, על כן כדאי להגדיר מהו הערך של ביצועם. לערוך שינויים.  חשיפה לביקורת ומוכנות

ו לא נשבזו דרך מצויינת עבור מקבלי ההחלטות לוודא ש ;טובים יותרמקצועיים והחלטות ויישום ציבור מייצר 

מבטאים מידע חדש וכיווני חשיבה מגוונים העולים  בתהליך ."שטח"בתפיסות מוטעות שאינן מחוברות ל

ל מקבלי ההחלטות. פרספקטיבה אחרת של מגוון אנשים חיצוניים למערכת, שאינם כבולים לתבניות ולאילוצים ש

לאתר לנטר את קבלת ההחלטות והביצוע, , ולהגדיר בעיותמסייע לזהות  ,נושא הנדוןללקהל רחב בהקשר החיבור 

ניב הרחבת משאבים באמצעות עשוי לההוא ככל שהתהליך עמוק יותר, . מראש חסמים צפויים ולתת להם מענה

 ך. עשייה של הגופים המשתתפים בתהליבוסנכרון  ,השותפים

תהליך נכון של שיתוף ציבור מגביר הוגנות משום שהוא מאפשר דיון דמוקרטי הלכה למעשה ומתוך כך הוא 

ים אזרחים וארגונים החלטה שבעיצובה היו שותפן במקבלי ההחלטות. לגיטימציה למדיניות וחיזוק אמומגביר 

להתקבל טוב יותר. כאשר להיות טובה יותר מבחינה מקצועית ומבחינה ציבורית, וגם לצמצם התנגדויות ועשויה 

הריבונות של כל אזרח או תהליך השיתוף מנוהל באופן שנתפס מקצועי והוגן, הוא מייצר פוטנציאל להגברת 

 בור. תושב על חייו ושל מקבלי ההחלטות כמייצגים את הצי

מאפשר התאמה מרבית בין צורכי התושבים לבין מעידות שהוא באופן תדיר רשויות שמזמנות שיתוף ציבור 

 יםתחושת שייכות ומחויבות של התושב מחזקהשיתוף השירותים המסופקים להם על ידי הרשות העירונית. 

לבחור  תושב/תפשרים לכל מנגנוני שיתוף הציבור מאהתושבים. כלפי  רשות המקומיתמחויבות ה עצים אתומ

 . יםלהיות מעורב הם רוציםאת הדרך ואת המידה שבהן 
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 שיתוף הקהילהנקודת מבט על  – ר וחברי ועד הוריםיו"

שיתוף הציבור הוא נקודת חוזק של תהליך השינוי במשגב. מאמץ רב הושקע בעבודה משותפת ודיונים רבים 

 כה. השינוי בתחילת הדרך ולאורהתקיימו בעניין 

הורים שהיו מעורבים בהליך השינוי? מהן ושל כיצד נראה תהליך השינוי מנקודת המבט של נציגי ההורים 

התחנות המשמעותיות של שיתוף ההורים? מהם היתרונות והחסרונות של תהליכי שיתוף כאלה בתוך הקמת 

השיחה המשותפת  אתדוגמאות לתהליכים או רגעים של שיתוף שקידמו את החשיבה והאם יש  הקמפוס?

 ? והשפיעו על תהליך השינוי

 

שקיפות  -ואילך( - 2017( ויו"ר עמותת הורים לחינוך משגב )2017 - 2015) קציר משגבאורן ג'וליאן, יו"ר ועד הורי 

  - ושיתוף הם המפתח בהובלת שינוי מורכב שכזה

ת כתה ו' ועתידים היו לעלות סערו הרוחות במשגב וביתר שאת בקרב הורי השכבות אשר סיימו א 2015בקיץ 

להקים שני בתי ספר  חדשים בנוסף לתיכון האזורי לכיתה ז', עת התברר לכולם כי במועצה התקבלה החלטה 

 בחלק מהיישובים( הקיים וחלוקה של תלמידים מאותו יישוב בין  בתי הספר  )

התכנון ובשל הלך הנמהר שהוביל למחאה מצד ההורים בשל הממה  ,הנסתר על הגלויהיה באותם ימים רב 

 . של תהליך השינוי שקיפות ומעורבות בהליכים העתידייםההורים דרשו בעקבות זאת . החלקי

, אולם לשיטתם, תהליך בשינוידווקא ההורים, אשר להם ילדים בוגרים )שלמדו בבי"ס משגב( הבינו את הצורך 

ם בו, והפער שהתבטא בחוסר הוודאות אל התכנון, החשיבה וניתוח המציאות הקיימת אל מול החסמים המבניי

מול המציאות הרצויה )בשל ייחודיות המודל(, יצרו את החשש מהפיכת המחזור הראשון בבית הספר החדש 

 ל"שפני ניסיון" אשר שכר הלימוד יהא על חשבונם.

ים שוביעל גבי גלי המחאה נפתחה שנת הלימודים תוך חששות כבדים לקראת העתיד לבוא הן בשכבות בי

 קציר משגבהספר -. חלק ממארגני המחאה התנדבו להנהגות ההורים בבתיקציר משגבהמפוצלים והן בבי"ס 

"ס, הקמפוס הוהפכו אותם בכך להנהגות אקטיביות וחשדניות, אשר בחנו את התנהלות בי אסיף משגבו

בהם יש ששובים ית הנוער בילוודא שאין פגיעה בפדגוגיה ובתלמידים ושניתנים סיוע ותמיכה לוועדוכדי והמועצה, 

 שכבות מפוצלות.

, פערי ציוד ופערי מורים, קציר משגבבצד התמודדות עם פערי תשתית מבניים בבי"ס  ,במהלך השנה הראשונה

המנהל החדש שנכנס לקמפוס, , בראשות מר אסף מצקין קציר משגבנחשפנו לעשייה המבורכת של בי"ס 

החינוך גב' נועה צוק, כאשר כולנו אגף בהובלת מנהלת והוותיק  אסיף משגבבתמיכת אמיר הרפז מנהל בי"ס 

 הבנו שמדובר בהליך מורכב של הקמת גוף חדש מתוך גוף קיים באופן מדורג וביעד עתידי של עצמאות מלאה.

שיתוף מצד המועצה לכבר בשנה זו ובאותה נחישות והתמדה בחמש השנים הבאות, ההתחייבויות לשקיפות ו

החינוך במועצה, בהליכי התכנון והיישום בבניית הקמפוס תוך אגף נהלת מ  ת ביטויים, בהובלת מצאו ומוצאים א

הפניית קשב להורים ולהנהגות ההורים בקמפוס, בהליכי קבלת ההחלטות וקביעת מדיניות השיתוף, הייחודיות 

 והשילוב )מגמות(, בצד יישוב מחלוקות וסיוע ארגוני, תשתיתי ותקציבי.
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ל השינוי, זיהוי השותפים לתהליך והכנסתם למעגל מקבלי ההחלטות, התמודדות עם מציאות ניהול משתף ש

משתנה וקבלת החלטות אמיצות של שינוי, התמודדות עם אתגרים מורכבים ללא משוא פנים, העדפת דרך 

ה דרך לעומתית, כל אלו מבטאים את חכמת המנהיגות של מנהלת החינוך במועצה, אשר בהתנהלות עלהפשרה 

כדי תהליך( והעומד -נהלת הקמפוס )מנהלת שהוקמה תוךמ  הקמת לזו סייעה רבות למיצוב הקמפוס המתהווה, 

 הספר לעמידה ביעדי המוסדות, יעדי השיתוף, יעדי החדשנות ושיתוף ההורים.-ניתוב מנהלי בתילבראשה ו

בבד עם ניהול השכבה -בד ת, שקד רבות על פיתוח תוכניות לימוד חדשניות ומתקדמוקציר משגבמנהל ביה"ס 

מיצב את ביה"ס על ערכי  . הואבשנה הראשונה וחטיבת הביניים בשנים הראשונות )והחטיבה העליונה בהמשך(,

הקודמים לערכי ערכים אהבת האדם והארץ, ערכי הסובלנות ככלל והסובלנות לפרט, לשונה ולאחר, ועל 

למידותיו ותלמידיו, היפנה קשב להוריהם על כל פניה ההישגיות בלימודים. המנהל גם יישם את משנתו כלפי ת

היו  -קציר משגבבתוך בי"ס  והשינויים הפדגוגיים החדשנים המבני של בתי הספר והתלבטות )ולאור השינוי 

פניות רבות( והשכיל לחבק את הנהגת ההורים האקטיבית בבית ספרו ולהפכה לגוף שותף ומסייע בהתמודדות 

 , הקמפוס והמועצה. אסיף משגבמול בי"ס  בתהליך הקמת ביה"ס אל

מדי שנה התמודד ביה"ס בסיוע הנהגת ההורים עם הגידול בשכבה נוספת, דבר שהוביל לגידול סגל ההוראה 

תקציבית תוך שימור מודל -ציוד נלווה והיערכות ארגונית ,והתמיכה, תוספת מבנים והתאמתם המבנית והתקנית

בשיתוף מחלקות החינוך  נעשה כל זאת- שכבה פוס( בצד עצמאות לכל בי"ס אחוד )ולא מפוצל ברחבי הקמ

 וההנדסה במועצה.

שימור גביה אחידה מההורים, שיתוף פעילויות )כגון:  :בין הנהגות ההורים בקמפוס קיים שיתוף פעולה שעיקריו

מפוס כולו וניהול תקציב תל"ן, טיולים, אירועים, מסיבת סיום י"ב וכו'(, שיתוף המגמות ויצירת גיוון לתלמידי הק

 נהלת הקמפוס.מ  ידי -מרכזי על

חשש מהעתיד, לתהליך שקוף בתהליך שינוי מרכזי שהחל בחשדנות והפך  ,, בעבודה מאתגרת ומשתפתכך

 בכללם ההורים ובפרט הנהגות ההורים. ,גורמים שוניםלו שותפים שואיכותי 

 

  - מעורבות מקדמת ומשמעותית - קציר משגבת וועד הורי ואסנת פולק, נציג קציר משגבאודי נח, יו"ר וועד הורי 

ולוועד בשנתו הראשונה והשנייה. לשנינו ילדים בוגרים שלמדו בעל יסודי  קציר משגבהצטרפנו לבית הספר 

תהליך האמנו יחד עם הורים רבים בצורך בשינוי, אך חשנו שהתהליך יצא לדרך ה. בתחילת )טרם השינוי(משגב

לקבל את האמירה ש"יש דברים שנלמד תוך כדי תנועה". הציפיה הייתה שהובלת  התקשינווללא הכנה מספקת 

ובליווי של באופן יותר מובנה  יעשהתעתיד החינוך על תהליך משמעותי המשפיע באופן מובהק על חיי הקהילה ו

 ר.בתי הספהצפויות בעקבות פיזור התלמידים בשלושת כלים להתמודדות עם ההשלכות החברתיות מתן 

לאורך השנים אנו חשים שינוי מבורך ומהותי מאד, במקביל להיווצרות מנהלת הקמפוס, ממאבק להבנה הדדית, 

ְנהלת -לשותפות, ולעשייה ערכית הן בבית הספר והן בקהילה. יחסי העבודה בין הוועד לבין מחלקת החינוך ומ 

ם. בית הספר זוכה לסיוע ולתמיכה איתנה מצד הקמפוס, ובין הוועד לבין בית הספר, הם יחסי אמון פוריים וחיוביי

 הגורמים השונים. משובי שביעות הרצון השתפרו משמעותית.
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לבינוי מבנים חדשים בקמפוס משגב, ואף יצר תחרות חיובית מסוימת בין בתי הספר  היווה זרזפיצול בתי הספר 

תלמידי המחזורים הראשונים של בית  גבוה ששילמוהראשוני המחיר העל חזון, איכות וערכים. אולם בצד החובה: 

-שובים בין בתי ספר שונים שהוא בעייתי בקרב השכבות הרביהספר הצומח; מצב מתמשך של פיצול שכבות בי

ישובים קטנים; מבנה ארגוני שמגביל במידה מסוימת את מנהלי בתי הספר משום שאין להם יגילאיות הנוצרות ב

במגמות ובמתחם הפיזי המשותף; והעדר  , למשלליה הם מופקדיםעשסמכות שלמה על אוכלוסיית התלמידים 

 אחידות בטיפול בענייני משמעת. 

יש ציפייה שלא יהיו הבדלים בין בתי הספר מבחינת יוקרה מצד אחד נושא האחידות בין בתי הספר אפור ומבלבל. 

, מסיבות הסיום. חשוב גם המסע לפולין, המסע הישראלי - ואיכות וכן ישנן מסורות יפות שהתקבעו עם השנים

נהלת תמשיך ישי שמרו כללי משמעת אחידים, קוד לבוש, מדיניות מילוי מקום בשיעורי מגמות. כמו כן חשוב שהמ 

היא  קציר משגב הורי לקדם את השיח השוטף בין וועדי ההורים בקמפוס. אולם מצד שני, תחושת וועד

ת ההוראה, הקשר המפרגן של וועד ההורים עם הצוות, שהעצמאות של בית הספר בגיבוש יחסי העבודה עם צוו

העצמאות בקביעת אופי פעילות ההעשרה )תל"ן(, העצמאות בגיבוש "רוח בית הספר" והיבטים נוספים, הם 

תחושה שאת העצמאות הזו יש לשמר, ושאחידות אינה מתאימה כאן. ראוי שכל בית הלטובת בית הספר, ומכאן 

יים והערכיים המתאימים לו ושהאוטונומיה תישמר. יתרה מכך, תחושת העצמאות ספר יתפתח בכיוונים הפדגוג

. הורים יואי התלות באחידות מעודדת מאד עשייה ומימוש יוזמות של מורים, תלמידים, וועדי שכבה, מנהלים וועד

 לדעתנו הדבר תורם לתחושה כללית של השפעה אמיתית וערכית על מציאות בית הספר, ולתחושת שותפות

 עמוקה.

. הוועד מעורב ומעורה, מפרגן ובהווייתווועד ההורים רואה עצמו שותף חיובי, מהותי ותורם בבניית בית הספר 

ומסייע בקידום יוזמות שונות, מפרגן לצוות ההוראה, מייצג הורים כשצריך, אך גם ממתן מסרים מהורים כשצריך, 

עצמו שותף גם בתהליכים קהילתיים רחבים הנוגעים מחזק את ההנהלה, אך בה בעת דעתן וקפדן. הוועד רואה 

לכלל הנוער במשגב, ולוקח חלק פעיל מאד בהתמודדות עם התנהגויות מסכנות במסגרת המבורכת שמקדמת 

 המועצה. חזון הוועד הוא שותפות דרך עם כל גורמי החינוך והמשך תרומה לקהילה כולה.
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 אנשי ונשות צוות מספרים . 7

 איך מפצלים משפחה -"אסיף משגבמנהלת חטיבת הנעורים "רותי גבעתי 

משתי רכזת שכבה, אח"כ יהתחלתי את עבודתי בקמפוס משגב כמחנכת ומורת מקצוע, עם השנים צמחתי וש

. בית הספר העל יסודי משגב אסיף משגבסגנית מנהלת חטיבת הנעורים והיום אני מנהלת של חטיבת הנעורים ב

מצד אחד היה זה תהליך . היה תהליך לא פשוטהשינוי בו התחנכו שלוש בנותיי. ו, הפך עם השנים לבית עבורי

המציאות; קמפוס משגב גדל למספרים שיצרו בעייתיות, מוטת השליטה הפכה מורכבת, האפשרות ליחס  מחויב

 איך מפצלים משפחה?, אישי נפגעה בשל הגודל הן ביחס לתלמידים והן ביחס למורים. מצד שני

נחנו כמעט הכי טובים, הייתה העננה שליוותה את הקמפוס, הכי טובים בבגרויות, הכי טובים התחושה שא

אפשר לנו להביט שינויהשינוי באחוזי הגיוס, שנות השירות, קצונה ועוד מדדים שהלכנו שבי אחריהם, והנה 

חודיות לבית הספר, לעסוק לבדוק ולאוורר תהליכים פדגוגיים, חברתיים, ניהוליים. נוצרה אפשרות לבנות יי ,פנימה

ולאפשר לתלמידים להיות מעורבים בחדשנות פדגוגית, לתכנן מהלכים שנובעים מראיית צרכי התלמידים, 

 . אחריותעליהם בתהליכים ולקחת 

בקול רם. לא הוא העובדה שהמילה תחרות נכנסה ללקסיקון, גם אם לא במודע ו שינוימהאחד הרווחים הבולטים 

אסיף בנות ביביל רצון לחשיבה על אתגרים חדשים המאפיינים את הלך הרוח שהחל לההתעורר בצוות המו

נהלת משותפת. בכך, מחלקת החינוך העבירה למעשה מ  . תמכה בתהליכי השינוי והייחודיות גם הקמת משגב

ותר. את אופן הובלת התהליכים להנהלות בתי הספר. החופש ליזום, לתכנן ולהוביל פרוייקטים הוא משמעותי בי

חופש זה קיים בשטח בצורה מלאה והוביל את הצוות החינוכי לבניית אני מאמין ודגשים המאפיינים כל בית ספר 

 בנפרד.

? האם מוותרים עלי? מתח זה השפיע לאורך השנים על קציר משגביצר גם מתח, מי עובר ל שינוייחד עם זאת ה

כואבים. בהיבט הזה, דיאלוג ישיר של המועצה עם חדר המורים והתוצאה הייתה מורים מאוכזבים, ממורמרים, 

ת וילווה ויסוב סביב סוגיות חינוכיות משמעותיידיאלוג ש - לקרב ולהוסיףעשוי חדר המורים, לפחות פעם בשנה 

 את תהליך השינוי.

, נשאלת השאלה מהו המרחב המשותף? מנקודת המבט שלי אני שינויהיום, שש שנים אחרי שהחל תהליך ה

בית ספר של אחר בעל חטיבות הנעורים. באיזה תחומים נכון שיהיה שיתוף? בתחום הפדגוגי, החברתי, מתבוננת 

הצהריים התומך בתלמידים מתקשים? האם להמשיך לטייל יחד בטיולים השכבתיים או להקשיב לאופי בית 

 הספר הרוצה להטביע את חותמו גם בנושא הטיולים?

שיתוף פעולה בין ; כניות לימודוחודיות, רצון לחדשנות ולפיתוח תייכולות יבקמפוס משגב ישנם הרבה מורים בעלי 

צוות אנגלית פועל באופן מקצועי קמפוסי בשיתוף  ,אנשי המקצוע יכול להוביל לרמה מקצועית גבוהה מאד. למשל

מתקיים,  פעולה מלא. כדאי ליצור כלים מתאימים כדי שצוותים נוספים יפעלו כך. שיתוף פעולה שכזה עדיין לא

. הערך המוסף של ופרגוןכנראה שעדיין צריך לחלוף זמן, עדיין מוקדם לשיתופי פעולה שיש בהם חשיפה, אמון 
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הבית ספרי ולהביא לקדמת החשיבות את והאתגר הוא להתגבר על הקושי האישי ושיתוף ממקום שוויוני גדול, 

 פדגוגי. -המקצועיהרווח 

 

המשך יועצת חינוכית בעל יסודי משגב וב )לפני השינוי - "קציר משגב"עלומים אירית קליימן, סגנית מנהלת חטיבת 

 האם כדאי לנו שיהיו שזורים או נפרדים?   (קציר משגבב

, קציר משגביד עם הצמחת בית ספר צומח ישאלת ייחודיות מול אחידות בקמפוס היא שאלה מורכבת. מ יבעיני

יסודי משגב הוותיק. אפשר היה לראות שדפוסי עבודה מוכרים מלבד אסף המנהל הנבחר, רוב הצוות הגיע מעל 

נשמרים. היה קיים קשר קרוב אישי ומקצועי בין המורים משני בתי הספר וניכר היה כי קיימת התייעצות בין 

צמח היו לא מעט אנשי צוות שעברו מבית  קציר משגבהצוותים המקצועיים גם אם באופן לא פורמלי. ככל ש

היו  אסיף משגבמורים חדשים שלא הכירו את סיפור ההצמחה. גם בו לצידם נקלטו לא מעט מורותהספר הוותיק, ו

שינויים שרובם טבעיים: פרישה ושבתון של אנשי צוות הביאה עמה אנשי צוות חדשים. נוצרו שני חדרי מורים 

מורים שמלמדים שבהן מעטים מאוד הביניים הואפשר להרגיש את ההתרחקות של הצוותים, במיוחד בחטיבות 

 .אסיף משגבוגם בחטה"ב של  קציר משגבגם בחטה"ב של 

כעת, נדרשת השקעה גדולה של אנרגיה בשותפות אמתית וזה מאוד מורכב כאשר מדובר בשתי  מערכות כל כך 

בית ספר נוצר הווי שונה, נוצרים תהליכים של זהות ושייכות לארגון, ותחושת גאוות יחידה בחדר בכל גדולות. 

ים, וכמובן נבנים דפוסי עבודה המתאימים לכל בית ספר ולערכים שנבחרו כחשובים לצוות. זהו תהליך מחויב מור

המציאות בהצמחת ארגון בריא. ברור ששלושה בתי הספר בקמפוס לא יכולים להיות רק שלושה סמלי מוסד על 

 הנייר. באופן טבעי כל מוסד מתפתח לכיוון שלו.  

בות של סוגיית הרישום לבתי הספר. עצם העובדה ששלושתם נמצאים על אותה בהקשר הזה בולטת המורכ

גבעה יוצרת אחדות מבחינת מנהלת הקמפוס, אך אינה אחידה מבחינת התנהלות יום יומית. ישנה תחושה 

שמצפים לאחידות גדולה יותר בין בתי הספר בעיקר כלפי ההורים אשר חברים באותו יישוב אך ילדי שכבת הגיל 

לכן הציפייה לאחידות מובנת, אולם כיוון שבתי הספר ולים בין בתי הספר. נכון לעכשיו הרישום אינו פתוח מפוצ

מאוד שונים, וברור שתהליכי השינוי והייחודיות יתרחבו עוד בעתיד, נראה שזכותם של ההורים להחליט מה 

יהם. לפתחנו תעמוד סוגיית מתאים להם יותר מבחינה חינוכית ולאיזה מסגרת הם מעדיפים לשלוח את ילד

הרישום הפתוח. כיוון שכולנו חיים בסביבה קהילתית אחת ומשגב היא אכן פסיפס של קהילות עם ערכים דומים 

של קהילתיות, תרומה חברתית והתנדבות, זהו בעיניי הבסיס המשותף לקמפוס ואותו חשוב לשמר. מעבר לכך 

 פשרות והזדמנות מצוינת ואין לוותר עליה בשם האחידות.שונה ומגוון היא א ,האפשרות ליצור מענה עשיר

 

  שאלה של חזון -" אסיף משגב"רונן ניר, מורה ורכז חברתי, מנהל החטיבה העליונה 

אותו אני ממלא בשמונה השנים שהעליזים. התפקיד  שינוי, ימי טרום ה2012משנת  אסיף משגבאני עובד בבי"ס 

ימי שיא, שיעורי חינוך,   –  חראי על החלקים הבלתי פורמליים בבית הספררכז חינוך חברתי, הא :האחרונות הוא

 סמינרים, יוזמות תלמידים ועוד.
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לא תמכתי בו. הרגשתי שביה"ס התנהל בצורה טובה על אף הגודל, ושהעקרונות  שינויכאשר עלה רעיון ה

יכי למידה וצמיחה ארגוניים. ; הקשר האישי עם התלמידים, תחושת שייכות לצוות המורים ותהלנשמרוהחשובים 

 לי, כמו למרבית האנשים קשה עם תהליכי שינוי, ואני מניח שההליכה אל "הלא נודע" הוסיפה על חשדנותי. 

הוא עובדה מוגמרת שהובילה בין היתר לשדרוג התנאים הפיזיים של ביה"ס ולהקטנת מוטת השליטה  שינויכיום ה

כרכז חינוך חברתי אני רואה את היתרונות של עבודה עם שכבות  של הנהלת ביה"ס ושל הצוותים החינוכיים.

עומר בו אסיף משגבבתלמידים )גודלה של שכבה ממוצעת  150-סמינר בן שלושה ימים בירושלים ל –קטנות יותר 

ניהול מאשר סמינר כזה עבור שכבה כפולה בגודלה, ודבר זה נכון לכלל ל( פשוט הרבה יותר לארגון ומשגב

ברתית והשכבתית המתרחשות לאורך השנה. מצד שני, רמת המורכבות עלתה כאשר אנחנו הפעילות הח

 . קציר משגבנדרשים לתיאומים מול בי"ס 

כיתות האתגר: מאחר שמספר התלמידים בכל  -האחת היאשתי סוגיות שיש לתת עליהן את הדעת. אני מזהה 

יתת אתגר, אלא בבית ספר אחד, עבור תלמידים לא ניתן לפתוח כ -שכבה קטן יותר בגלל  התהוות שני בתי ספר

לא  -משני בתי הספר. הדבר תלוי ברצונם של התלמידים לעבור מבית ספר אחד למשנהו . במידה ואינם עוברים

 נפתחת כיתת אתגר, אינני בטוח שהם מקבלים את המענה המיטבי

ית שצריכה להתפתח באופן עצמאי, ישות אורגנהוא הסוגיה השנייה היא אוטונומיה: ארגון בכלל ובי"ס בפרט 

אותנטיות. כרגע  –מונעת מהחזון שלה, וזאת על מנת לקיים בה את האיכות החשובה ביותר בעידן הפוסט מודרני 

כפי הנראה מדובר על עובדה  –בתי הספר מחוברים בשני ממשקים מרכזיים: המיקום הפיזי על אותה הגבעה 

אולמות  ,ורכבות שהיא מביאה, במיוחד מחסור במשאבי מקוםמוגמרת שבתי הספר יאלצו להתמודד עם המ

ומתקני ספורט וגם קושי בשליטה, באכיפת סדר ומשמעת. חיבור נוסף משמעותי הוא לימודים משותפים במגמות 

אשר ועובדה היוצרת צורך בשמירה על מערכות לימוד זהות, מערכת שעות אחידה ומורים משותפים,  -והגברות 

 ון של מקצועות לימוד להרחבה ובחירה עבור התלמידים.מאפשרת הצע מגו

צריך לפעול להפרדה גדולה יותר בין בתי הספר על מנת לאפשר לכל אחד מהם למצוא את הקול הייחודי  יבעיני

צריך להרחיב את האפשרות לעשייה מוטת חזון  כמו כןשלו ולצמוח בכיוון הנכון לצוות החינוכי של בית הספר. 

תפשר על כך, פשרה שמביאה אתה גם בינוניות. אמנם יש מחיר להפרדה שכזאת, אולם בטווח ייחודי ולא לה

 הארוך היא חיונית על מנת ליצור בתי ספר עם שידרה חיונית ואופק חינוכי.

 

  השלם גדול ומיוחד מסך חלקיו -" עומר משגב"גלית מצביץ', רכזת תחום הייעוץ 

לאוזנינו התמלא חשש בקרב כל באי ביה"ס העל יסודי. היו  הגיעכשרוחות השינוי החלו מנשבות והבשורה ה

איש איש כדרכו  -הזדמנות לצמיחה אך גם הם חששו מן הלא נודע. התגובות היו מותאמות בשינוי שראו 

בהתמודדות עם שינויים. היו שהשמיעו דברי מחאה והתנגדות עזים, היו שהביעו אדישות והתנהגות נמנעת 

הייתי קשובה לקולות השונים והדבר שסייע לי היה מפגש משותף שאורגן על ידי מנהל ביה"ס  מעיסוק בנושא. אני

ובו הוסבר על השינוי הצפוי, המידע והשקיפות של הרעיון נתנו תחושה של רוגע ואמירה שאנו הצוות נהיה חלק 

 מהתהליך.
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שמירה על מקומם של תלמידי פגישה נוספת הייתה עם מפקחת החינוך המיוחד ובה ניתנו תשובות והבטחות ל

ברצון לבטל הקשורים החינוך המיוחד בקמפוס ועל צוות המורים. בשיחה זו ניתן מקום גם לתחושות ורגשות 

שייכות לביה"ס הרגיל, ניתן קרדיט על תפקוד ראוי ומכובד שהתקיים לפני השינוי, ומבט לעתיד כשהמטרה היא 

 אצלי בנוגע לשינוי.טובת התלמידים והצוות. הפגישה תרמה למפנה 

מבחינת החינוך המיוחד הקמפוס הינו בשורה לכל תושבי משגב שילדיהם זקוקים למענה ייחודי. ברגע שעלה 

צורך לכיתת ליקויי תקשורת, היה ברור, שמערך כה מקצועי של חינוך מיוחד יכול לתת מענה גם בתחום זה. ללא 

קשורת, אשר זקוקה למענה מאוד נרחב בתחומים פרה לא היה ניתן לפתוח כיתת לקויי ת עומר משגבביה"ס 

רפואיים ייחודיים ולמנגנון מערכתי שערוך לשים במרכז את הטיפול בלקות. כך גם עבור כיתות לקויי הלמידה 

 תלמידים בעלי לקויות מורכבות.שבהן 

במצבי לחץ, פגיעות היסודיים הקטנים והאינטימיים לחטיבת הביניים, מאופיין  מבתי הספר ,מעבר לקמפוס משגב

רגשית ומתחים הדורשים התמודדות עם תהליכי הסתגלות, התאמה למסגרת חדשה ושונה, הן מבחינת גודל 

דרישות שונות של הצוות החינוכי, וכמו כן מפגש עם חברים חדשים. והן מבחינת המבנה הפיסי של ביה"ס, 

נויים פיזיולוגיים הדורשים אף הם כוחות במקביל, בתקופה זו של חייהם, חלים אצל המתבגרים הצעירים שי

ערכה העצמית, והן על המוטיבציה ההתמודדות עם העצמי המשתנה. לחוויות ולשינויים אלה השפעה הן על ה

התורם ליצירת קשרים אישיים בין  ,וההישגים הלימודיים של המתבגרים הצעירים. מערך ביה"ס מקצועי ומצומצם

 מאפשר תמיכה וליווי מיטבי.  ,יםהצוות החינוכי והטיפולי לתלמיד

תלמיד בחינוך המיוחד זקוק לצוות כיתה מקצועי המורכב ממורה לחינוך מיוחד המתמחה בהוראה מותאמת, 

ביחד מנהיגים את הכיתה והופכים אותה ל"קבוצה לומדת", קבוצה שהפעילות בה שמטפל רגשי וסייע/ת, 

פיתוח מושגים, פיתוח מודעות אישית וחברתית, בניית  מתמקדת בשינויים שהיא יוצרת בתלמידים עצמם, כמו

פיתוח תפקודים תוך אישיים ובין אישיים. כדי שהקבוצה תתפקד כקבוצה לומדת, צריכים ומשמעות והמשגתה 

לפתח יחסי קרבה אלה כלפי אלה, לפתח תחושות  ,להתקיים רכיבים אלה: על המשתתפים להכיר אלה את אלה

הצליח לייצר גאוות יחידה  עומר משגבש תחושת מימוש עצמי וערך כקבוצה. ביה"ס שייכות כלפי הקבוצה ולחו

בזכות משאבים של כח אדם מקצועי ואיכותי, ניהול נכון וממוקד בצרכי החינוך המיוחד ומקום מרכזי שניתן לטיפול 

 בפן הרגשי.

שייכים לקמפוס ולנהל  חלק מקמפוס תורם לתחושת המשמעות של ביה"ס. להיות עומר משגבהיותו של ביה"ס 

מערכות יחסים בין בתי הספר, מכך אנו שואבים את המשמעות. כל בתי הספר צריכים שיכירו בהם, שיאשרו 

 ,צוות ותלמידים ,אותם. מתוך כוחה של המשמעות אנו מצליחים להתעלות, זוהי חוויה שגורמת לבאי בתי הספר

 ילה, התפתחות והתקדמות קדימה. להרגיש מחוברים למשהו גדול מאתנו המביא לתחושת גד
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  של צמיחה מתמדת נדרש תהליך  - ) ולפני השינוי, בעל יסודי משגב( "קציר משגבב"שירי שמש, מורה לאנגלית 

אתחיל בכך שאני מברכת על השינוי הארגוני שעבר קמפוס משגב. אני בוגרת בית ספר משגב וכעת גאה מאוד 

פלטפורמה להביע את דעתי, י אני מוקירה את אסף ושלומית על שנותנים ל. קציר משגבלהיות מורה בבית ספר 

 ליצור ולקחת חלק בתהליכים משמעותיים.

אני רוצה להתייחס לסוגיה שהשפיעה עלי מאוד והיא המעבר החד סטרי ההכרחי של המורה בין בתי הספר 

ומנתי לשיחה על ידי מנהל בית ז 2016וההשפעה של המהלך על תחרותיות אל מול שותפות פוטנציאלית. בשנת 

כי לא אמשיך ללמד בבית  אמיר אמרספר משגב אמיר הרפז. להפתעתי הרבה גם אסף מצקין היה נוכח בפגישה. 

הצומח. לא עלה על דעתי שזו השיחה שתתקיים  קציר משגבהספר בשנה הבאה אלא אעבור ללמד בבית ספר 

תי במקום שאמצא את מקומי באחת הערים השכנות וכי בחדרו של המנהל ונפגעתי מאוד. חשתי נבגדת. הצהר

 למשגב לא אשוב.

כאשר התגברתי על תחושת העלבון הבנתי שחשוב לי מאוד להישאר לעבוד במשגב ושאולי, רק אולי, זו הזדמנות. 

 חזרתי בי מהצהרתי והחלטתי להיות לא פחות ממעולה. 

בו אני רוצה לחנך שנוי היה מבורך. זה המקום ואין ספק שהשי קציר משגבזוהי שנתי השלישית בבית ספר 

ולהשאיר חותם. אני נמצאת בתהליך צמיחה מתמיד, ומקבלת רוח גבית חזקה מכלל ההנהלה. הצטערתי על 

בה נעשה המהלך, ואני מרגישה שהמעבר הכפוי פוגע בשותפות. יש כאן פוטנציאל אדיר של שותפות, שהדרך 

אינם בעלי תחושת  אסיף משגבאנושי גדול. אך אם המורים בבית ספר  מאגר עצום של משאבים מקצועיים והון

. מהכיוון השני, מורים שנותרו פגועים קציר משגבביטחון מקצועי, הם לא מסוגלים באמת לעבוד כצוות עם מורי 

( אינם ממהרים לפרגן בעצמם אסיף משגבמהמעבר וחשים נבגדים על ידי "בית ספר הבית שלהם" )כאמור 

 מקצועי. אם כך, נותר לו בית ספר צעיר, צומח ובודד. בשיתוף 

, הצלחתי לשים מאחורי את הקושי קציר משגבהודות ללב רחב ותחושה של בית שנוצרה מהר מאוד בבית ספר 

, וכן הובלתי אסיף משגבהראשוני ולשמור על קשרים חברתיים טובים מאוד עם הצוותים הקודמים שלי ב

 ך ברוב הצוותים המקצועיים. פרויקטים משותפים. אך לא כ

את מאגר השיעורים המקוונים שבניתי  אסיף משגבלאחרונה, בתקופת הקורונה, שלחתי לרכזת אנגלית ב

להוראה מרחוק. יוזמה כזו הייתה צריכה לקום מהיום הראשון, זה מפנה משאבים למקומות אחרים ודחופים יותר. 

ת כעת איננה משותפת. מנקודת מבטי תחרות בריאה לא אך נורמות כאלה טרם נוסדו בקמפוס והשפה שקיימ

תקום עד שתהיה שותפות אמתית. מדובר באוכלוסייה משותפת שנמצאת יחד באותו מתחם. קודם כל עלינו 

 להיות קהילה.
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 שינוי כהזדמנות  - (2018)עד שנת  אסיף משגב נעוריםחגית בן משה, מנהלת חטיבת 

נוי בקמפוס מראשיתו ועד היום. לאחר הבנה של מהות השינוי וקצב יתי את תהליך השיוכמנהלת חט"ב חו

ההבנה מהם גבולות הגזרה של יכולת השפעתי על קבלת ההחלטות והאוטונומיה שלי, גם התרחשותו, כמו 

 הצלחנו להפוך את תהליך השינוי להזדמנות פדגוגית מצמיחה.

-מטרות החטיבה והתאמת הלמידה בה למאה ה בעזרת צוות של אנשי חינוך מסורים וחדורי אמונה מיקדנו את

. הגודל החדש הקל על הכנסת שינויים רבים ועל בניית צוותי מקצוע. המשאבים הנפשיים והרגשיים שהצריכו 21

מהלך כזה באו בעיקר מתוך המערכת פנימה. לא היה ליווי אמפתי לתהליכים אלה ממערכות חוץ בית ספריות. 

את השני ולמצוא כוחות כדי למנוע דמורליזציה בשל הצורך להיפרד בכל שנה  אנשי הצוות הצליחו לחזק האחד

 מחברים וקולגות, ולהסתגל לשינויים אירגוניים, מערכתיים ואישיים. 

ספריים -ביתנמצאה בתהליכים פנים ?" מה מטרת השינוי? מה ייחשב כהצלחה של השינוי" לשאלותהתשובה 

השגה לשינוי כזה, בנות . יש חשיבות רבה להכנסת אידיאולוגיה ומטרות ולא לוותה ע"י מתכנני המהלך ומוביליו

ולא להסתפק בעצם השינוי. זהו תהליך המביא לחוסר בטחון של אנשים במקומם המקצועי, לחוסר אמון בהנהלה 

חוסר יכולת לראות בהנהלה אנשים שיכולים להגן על העובדים ולשמור על זכויותיהם ורווחתם. לשל ביה"ס ו

סוק בתחומים אלה אילץ את ההנהלה להשקיע אנרגיות בגיבוש, ביצירת תחושת אמון ובטחון בצוות, תחומים העי

 אשר בד"כ אינם על סדר יומה של הנהלת בית ספר בימים רגילים. 

, יימשך הצורך לעסוק בחלק נכבד קציר משגבאני צופה כי גם לאחר השלמת תהליך הצמיחה של בי"ס 

היה צורך להמשיך ולתחזק את השותפויות מצד אחד, ומצד שני לתת את הדעת על מהשאלות המהותיות. י

השונות בין בתי הספר. יהיה צורך לאפשר אוטונומיה ותחרות מקדמת בין בתי הספר ולהיזהר ממצב של שוויון על 

 פי הממוצע הנמוך.  

 

 , להרגיש שייך, שיעור בשילוב להרגיש שונה  - "עומר משגב"הדס להמן בסודו, סגנית מנהלת ורכזת בגרויות 

תלמידי החינוך המיוחד נפגשים עם תלמידי החינוך הרגיל בנקודות מפגש שונות ומגוונות בשגרת היום יום 

מפגש טבעי בהסעות, במפלסים  עומר משגבובמהלך שנת הלימודים. מבנה הקמפוס מאפשר לתלמידי 

לוב במקצועות הלימוד ובמגמות ובהגברות בחטיבה המשותפים, בפעילויות החברתיות, בטיולים השנתיים, בשי

 הבוגרת. 

נקודת המבט של תלמיד מהחינוך המיוחד על הקמפוס משתנה בין התלמידים. יש כאלו שרואים את היתרונות 

ישוב וממסגרות קודמות ויצירת קשרים יהמשך קשרים חברתיים עם תלמידים מה -החברתיים שמזמן הקמפוס 

אפשרות ללמידה ברמות גבוהות של אנגלית  –לו שמתחברים ליתרונות הלימודיים חברתיים חדשים. יש כא

ומתמטיקה ואפשרויות בחירה בין מספר רב של הגברות ומגמות. מבחינה רגשית, שילוב התלמידים בקמפוס 

 תורם לדימוי העצמי ולתחושת השייכות של תלמידי החינוך המיוחד לקבוצת השווים שלהם ולקהילת משגב. 

דך, ישנם תלמידים שרואים את החסרונות בלמידה בקמפוס גדול. החסרונות נוגעים בתלמידים שהדימוי מאי

שוב או יהעצמי שלהם נמוך או/ו רמת החרדה שלהם גבוהה וכן, תלמידים אשר המפגש עם תלמידים מהי
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יה. חשוב לציין תלמידים שהיו איתם במסגרות קודמות מעלה חוויות שליליות, הכוללות תחושות של איום ודח

כיווניות. במקומות אלו, נדרש תיווך ועזרה של צוות הקמפוס, על מנת ליצור -שתחושות אלו יכולות להיות דו

 תחושת בטחון עבור כלל התלמידים. 

כלומר, מנקודת המבט של תלמיד מהחינוך המיוחד הקמפוס יכול להוות מקום של הזדמנות מצד אחד וחשש מצד 

מאמינה, שהיו מעדיפים קמפוס קטן ונפרד שיאפשר להם התחלה חדשה או המשך של שני. יש כאלו, אני 

 מסגרת קטנה, אך לתחושתי, רוב התלמידים נהנים מהיתרונות. 

כיום, נקודות המפגש מתחלקות לשניים. ישנן נקודות מפגש לכלל תלמידי הקמפוס כדוגמת ההסעות, המרחבים 

בטיולים השנתיים ובגיחות. לצד השכבות ות ועבור תלמידי כל מגמוהההגברות בחטיבה הבוגרת המשותפים, 

בפעילויות החברתיות בימים  - אסיף משגבו עומר משגבבהן השותפות היא רק בין תלמידי שאלו, ישנן נקודות 

 החברתיים, שיעורי הבחירה בחטיבת הנעורים ושילוב לימודי ברמות הגבוהות באנגלית ובמתמטיקה.  

יוצרת חיזוק של קשרים בין התלמידים ומאפשרת המשכיות של הקשר משום  ף משגבאסיהשותפות רק עם 

שהתלמידים נפגשים זה עם זה במפלסים ובפעילויות החברתיות. כמו כן, העובדה שהשילוב מרוכז תחת בית 

למחנכת ולמורה שמוביל את השילוב לתחזק אותו ברמה שבועית ולהיות קשוב הן לצרכי  תספר אחד מאפשר

ה והן לצרכי התלמיד, דבר שהיה קשה יותר במידה והיו כמה מורים, מבתי ספר שונים האמונים על השילוב. המור

 אסיף משגבעם אחד מבתי הספר נוגע בכך שהסנכרון בפעילויות החברתיות הוא מול רק יתרון נוסף בשותפות 

יה צורך בסנכרון רחב יותר יה( קציר משגבו אסיף משגב)ובמידה וישנם תלמידים שישולבו בשני בתי הספר 

פוגע לעיתים בשילוב, משום שלעיתים,  קציר משגבשמקשה על רצף הלמידה. מנגד, היעדר השותפות עם 

נכנסים לקבוצת לימוד גדולה באנגלית או במתמטיקה בעוד שיוכלו אולי ליהנות מקבוצת  עומר משגבתלמידי 

ולמעשה נמנע מהם  קציר משגבישוב נמצאים בימה . כמו כן, לעיתים חבריהםקציר משגבלימוד קטנה יותר ב

 מפגש חברתי וחיזוק הקשרים החברתיים הן בעת שילוב לימודי והן בפעילויות חברתיות.  

מקומות השותפות שמזמן הקמפוס, בשיעורים, בסטודיו הפתוח ובסדנאות תורמים הן לתלמידי החינוך המיוחד 

החינוך המיוחד אלו הם המקומות בהם הם חזקים, יכולים להראות והן לתלמידי החינוך הרגיל. מבחינת תלמידי 

יכולות מגוונות ונמצאים עם קבוצת השווים שלהם. אל מול הכיתה, תלמידים אשר יוצאים לשילוב לימודי נחשבים 

תלמידים חזקים יותר והדבר מעודד את הלמידה של התלמידים שלא יצאו לשילוב, מתוך רצון להידמות לאלו 

. עבור תלמידי החינוך הרגיל, השותפות מהווה נקודת מפגש עם תלמידים שמוגדרים באופן כללי חלשים היוצאים

יותר אך כעת הם רואים אותם בנקודת חוזק וכשווים להם. הערך המוסף של התהליך הוא ההיכרות של תלמידי 

ונה באוכלוסייה לא מתוך החינוך הרגיל עם מגוון היכולות של תלמידי החינוך המיוחד ותורם לשילוב של הש

ביצוע משימות לימודיות וחברתיות תוך כדי סיסמאות ריקות מתוכן אלא, הלכה למעשה בתוך כיתת הלימוד ו

לתלמידי החינוך הרגיל אפשרויות עמלניות ופעילות במרחבים נפתחות משותפות. בנוסף, בזכות השותפות 

יש פה הזדמנות לתלמידים אשר לומדים בכיתות גדולות  שכיחים בבתי ספר של החינוך הרגיל.אינם מגוונים אשר 

וזקוקים לזמן למידה אחר, לצאת מהמסגרת הרגילה של השיעור לתוך מרחב המזמן להם עבודה יצירתית, זמן 

 גמיש ואפשרות בחירה. 
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על מנת ליצור מפגשים חברתיים בין תלמידים משלושת בתי הספר, ניתן להרחיב את השותפות למרחבי 

אסיף ת כדוגמת נגריה, משתלה ובית מלאכה.  בנוסף, יש מקום למחשבה על שילוב הפוך של תלמידי העמלנו

ששולבו בקבוצות  אסיף משגב. בעבר היו מספר תלמידים מעומר משגבבקבוצות הלימוד של תלמידי  משגב

יתה יה באסיף משג. בחלק מהמקרים זה הצליח מאוד ובחלקם, כאשר קבוצת תלמידי עומר משגבהאנגלית ב

זה לא הצליח ואף פגע בלמידה. חשוב, אם כן, לשמור על האיזון בין בתי  עומר משגבתלמידי קבוצת גדולה מ

 רגשי לכלל התלמידים. -הספר ולבחון בכל פעם את המצב על מנת ליצור שילוב מוצלח שייתן מענה לימודי וחברתי

אותו. תיאום ושותפות טובה בין המבוגרים  הצלחתו של השילוב תלויה במורים ובבעלי התפקידים שמובילים

נכון הן לתלמיד והן למורה. במלאכת השילוב על התיווך המצליח,  אינוהצלחת השילוב או, כאשר על משליכה 

, מנהלת/רכזת שכבה של עומר משגב, יועצת עומר משגבשותפים המחנכת, תרפיסט הכיתה, רכז המקצוע של 

. פעמים רבות הסייעת היא זאת אשר אסיף משגבם רכז המקצוע של , המורה המשלב ולעיתים גאסיף משגב

מלווה את התלמיד לשילוב ואף מצטרפת אליו למספר שיעורים. מחנכת שתלמיד שלה מעלה רצון להשתלב או 

המורה המקצועי, משתפת את הורי התלמיד )במידה והבקשה לא הגיעה משבקשת השילוב עולה מהוריו או 

ואת המורה המקצועי וביחד הם חושבים על יכולתו של התלמיד  - התרפיסט והסייעת –מהם(, את צוות הכיתה 

 רגשית. -להצליח בשילוב הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית

המחנכת, המורה המקצועי  –לאחר שמוסכם שהתלמיד יכול להשתלב, ישנה החלטה מי יהיה אמון על השילוב 

רבות ממקצוע השילוב, כאשר באנגלית ובמתמטיקה לרוב הרכז של  או רכז המקצוע. ההחלטה נובעת פעמים

אחראי על כך בעוד שאם מדובר על שילוב בשיעורים כיתתיים אחרים כדוגמת חינוך או חינוך גופני  עומר משגב

 אסיף משגביוצר קשר עם רכז המקצוע ב עומר משגבהמחנכת היא זאת שאחראית על השילוב. בשלב הבא, נציג 

חליטים באיזו קבוצה התלמיד ישתלב. ההחלטה על הקבוצה תלויה ברמת הלימוד, מספר התלמידים, ויחד הם מ

יכולתו של המורה ורצונו לשלב תלמידים. כמו כן, בנקודה זו המחנכת פונה לתלמיד ומבררת האם יש לו עוגן 

 חברתי בקבוצה כלשהי, שיוכל לעזור לו להתמודד עם המעבר לקבוצה גדולה. 

יוצר קשר עם המורה המשלב, מזמן מפגש מקדים  עומר משגבת הקבוצה בה ישתלב התלמיד, נציג לאחר סגיר

בין התלמיד והמורה, מעביר מידע מהימן על יכולותיו וקשייו של התלמיד ומיידע את ההורים. ההורים חותמים על 

ך השנה. בנוסף, מושם דגש ייבחן השילוב לאור ןבהשטופס שילוב ובו פרטי המורה המשלב וציון של נקודות זמן 

על האופן בו התלמיד נכנס לקבוצה, על ההכנה המקדימה לעיתים של הקבוצה ועל החשיבות לכך שיהיה עבורו 

מקום קבוע בכיתה. בשיעורים הראשונים, בהתאם לרצון התלמיד ותיאום מראש איתו, סייעת הכיתה מלווה את 

 בל הן על התלמיד והן על המורה המשלב. התלמיד לשיעורים ואף נשארת איתו במידה וזה מקו

עבור המורים המשלבים, הדיווח על התלמידים המשולבים מאלץ אותם להיכנס לתוכנת דיווח נוספת לזו שהם 

, דבר שפעמים רבות מקשה עליהם. על מנת להקל, הוחלט שהמורים המשלבים אסיף משגבמדווחים על תלמידי 

בימי ההורים ולפני התעודה ומעבר לכך, מתקיים קשר רציף בין נציג  –ים פעמ 4ייכנסו לתוכנה לדיווח מינימום 

והמורה המשלב לצורך מעקב ודיווח שותף על מצבו הלימודי והרגשי של התלמיד. לקראת סוף  עומר משגב
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. בטקס כל מורה מקבל שי צנוע עומר משגבקטן בבית ספר הוקרה השנה, כל המורים המשלבים מוזמנים לטקס 

 בקבוצת הלימוד שלו.  עומר משגבברכה על עמלו בשילוב תלמידי ומילות 

מורכבת, דורשת תיאום רב בין אנשי הצוות והקשבה לכל הגורמים המעורבים בכך מלאכה מלאכת השותפות היא 

חיזוק החולשות והעצמת היכולות. זוהי מטרת בית  –מהות החינוך זוהי התלמידים, המורים וההורים. עם זאת,  –

לתת לתלמידי החינוך המיוחד את התנאים הטובים ביותר בהם הם יוכלו  –בשילובו בקמפוס  ומר משגבעהספר 

להתבגר, להצליח מבחינה לימודית, חברתית ורגשית, ליצור עבורם חווית התבגרות ולמידה מותאמת יחד עם 

 שמירה על מקומם בקהילת משגב ובקבוצת השווים להם.  

 

  -התאמות ובגרויות קציר משגב רכזת מתמטיקה, -ובזמן השינוי -בוגרתחטיבת  מנהלתכיום  -נעמי רוזנברג

 בית ספר משגב, מאחד לשלושה

שיקולים רבים מונחים לפתחם של מובילי מערכות החינוך באשר לפיצול מוסד חינוכי והשיקול המספרי איננו 

 העיקרי שבהם. 

תורמת לעיצובן של המערכות בעתיד. מעצם כשבאים לבחון את התהליך נקודות המבט הן שונות וכל אחת 

העובדה שבתי הספר משרתים את אותה אוכלוסיה תיווצר תחרות. האתגר הגדול הוא לקחת עובדה זו ולמנף 

 אותה למחוזות חיוביים.

 לפיכך לדעתי יש להתייחס לשתי נקודות עיקריות שעל פניו נראה כי הן מנוגדות אך לטעמי ביחד הן משלימות:

הצורך בבידול. האוכלוסייה המכילה את בתי הספר הינה הטרוגניות והפיצול יכול לתת מענה מצוין האחת היא 

לשונות זו.  כל בית ספר בונה לעצמו קו מסוים ,ייחודי לו, המתבטא בדגש על ערכים מסוימים מבחינה חברתית 

חדשות שהינן רלוונטיות יותר  ותחומי דעת שונים מבחינה לימודית. זו ההזדמנות לפתוח צוהר למגמות לימודיות

, לדרכי הוראה מגוונות ולפעילות חברתית שונה שאינה משמרת בהכרח את "המסורת המשגבית" אלא תועכשוויו

 מתאימה אותה לאני מאמין הבית ספרי.

הנקודה השנייה היא השותפות והמשך קיום של הממשקים המשותפים. חשיבות רבה לעובדה שהשלם גדול 

תפות הדרך חייבת להיות חלק אינטגרלי בארגון הכולל הן בחלקים המשותפים והן באלו הנפרדים. מסך חלקיו. שו

בארגון כה מורכב החלקים המשותפים הם אלו שבדרך כלל מכבידים על המערכת  וכאן נרצה שחלקים אלו 

 ינותבו להיות אלו שתומכים במבנה הכללי. 

את עצמינו לומדים מדברים שנעשים במקומות אחרים וכאן  ובהתייחסותי לתחרות אציין שלא אחת אנו מוצאים

 , קנאת סופרים במידה נכונה.מידיתההזדמנות להפריה הדדית שיכולה להיות זמינה, נגישה, 

בנוגע לקשיים העומדים לפתחם של מוסדות החינוך ניכר שכאן נוצרת אפשרות של תמיכה הדדית ומענה 

ם מתוך רצון אמיתי להצלחה הדדית והבנה עמוקה שהמסע הוא משותף. לצרכים נקודתיים וכוללים  מסוגים שוני

" בנקודות זמן קבועות, המפגישה אנשי מפתח פסגהקבועה, מעין מפגשי " פלטפורמהאי לכך הכרחי שתיווצר 

מכל אחד מהמוסדות ותעשה הפרייה הדדית וחשיבה רציפה שהיא חלק מהניהול השוטף של כל מערכת החינוך 

 המשגבית.
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שנים לאחר יישום ההחלטה על  הפיצול, הלכה למעשה ומנקודת המבט  4 -רים שנכתבו עד כה היו כהדב

 האישית שלי שבאותה נקודת זמן היתה ממוקדת לתחומי הדעת אותם הובלתי ) מתמטיקה ובגרויות(.

ת הפיצול שנים, בסיומו של מחזור א' קציר ונקודת מבטי כחברת הנהלה אני מבינה שיתרונו 6היום, לאחר כ 

גוברים על החסרונות . קמפוס משגב מתעצם,  מתוך הצורך בשתופי פעולה נוצר ההכרח של עבודה משותפת. 

מתחזקת התחושה שביחד יש את היכולת לקדם ערכים משותפים ולבנות מסורות חדשות שנותנות מענה הן 

 מבחינת בית הספר, התלמידים וקהילת משגב. 

ור זהות ייחודית, מעין "חותם" אישי של כל בית ספר כזה שמכבד ופועל לפי ולצד זאת מתחדד גם הרצון ליצ

 הכללים המשותפים ובמקביל מזהה את השטח שבו הוא יותר עצמאי ויכול לקדם תהליכים הייחודים לו. 

 גדולתו של הפיצול, לדעתי, הוא היופי שבשימור לצד ההבנה שיש צורך בשינוי. 

ך קיום מפגשים משותפים, כמו זה שהיה לקראת סיומה של השנה הקודמת. ואת כל זה אפשר להשיג ע"י המש

מפגשים שבהם מדברים על הדברים, מחדדים את החוזקות וחושבים על דרכים להתמודדות עם הקשיים ובעיקר 

 נבנית ההבנה שאנו כאן ביחד ולחוד. 

 פים באשר הם.מעל לכל נוצר תהליך של בניית אמון הדדי שהינו תנאי הכרחי לשכנים  ושות

 

 שותפות ותחרות, אחידות וייחודיות  -קציר משגב -רכזת מתמטיקה -נעמה לוין 

 בחרתי להתייחס לשתי סוגיות: 

 מה חשוב יותר, לבנות שותפות או לאפשר תחרות?  

 האם בתי הספר בקמפוס צריכים להדגיש אחידות או להדגיש ייחודיות?

 יד ביד.  -אני חושבת שהדברים באים ביחד

מצד אחד ישנם שני בתי ספר לחינוך הרגיל שמשרתים את אותה הקהילה, כל בית ספר צריך להבליט את עצמו 

בפן מסוים, לחשוב על כיוונים פדגוגיים חדשים ולבנות את האני מאמין שלו. כך אכן עשינו בבנייה של בית היצירה 

נו תכניות פדגוגיות חדשות ואנחנו חושבים קציר. החלטנו ראשית מהן אבני הדרך שמרכיבים את החזון שלנו. בני

כל העת, גם היום, כיצד להמשיך לחדש, לסקרן ולעניין כמה שיותר את התלמידים שלנו. כל זאת יוצר איזושהי 

 ייחודיות לבית הספר שלנו. 

מצד שני יש ערך גדול לשיתוף פעולה בין בתי הספר, שגם כך משתמשים במשאבים משותפים. אם נדע לשתף 

ונות פדגוגיים ולהעשיר את צוותי המורים של הקמפוס נרוויח כולנו. מבחינה חברתית עבור התלמידים יש רעי

משמעות לשיתוף בין כל תלמידי הקמפוס ולחוות חוויות חברתיות משותפות )מה שנעשה למשל בטיולים 

 השנתיים המשותפים(.
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 סוגיות. 8

הסוגיות מתאימות לבחינה על ידי כל אחד ועד היום. ת התהליך מתחיללפניכם סוגיות גדולות שמלוות את השינוי 

  מוזמנים ללמוד יחד במחשבה ובמעשה את הסוגיות המעניינות אתכם:מבעלי התפקידים שהשינוי נוגע בהם. 

 זזים קדימה סוגיה ראשונה:

האם צריך לעצב את אופי השינוי בהתאם לצרכים ולנקודת המבט של אנשי החינוך, 

  של קובעי המדיניות?  ,של התלמידים
 

אילו התנגדויות  מהי הבשורה של הקמפוס עבור האזור? מה תומך בשינוי או מחזיק את השינוי?  שאלות נלוות:

האם יש התנגדויות מוצדקות? מי נושא בנטל השינוי ומי מתבונן בשינוי  סמויות וגלויות היו/ישנן? מהי השפעתן?

  האם יתכן שינוי ללא כאב? רה טובה יותר?מבחוץ? האם אפשר להתכונן לשינוי בצו

כיצד  מהם חבלי לידה שחולפים ומהם קשיים מתמשכים של גדילה בתוך השינוי? - מנקודת המבט שלי

מתמודדים עם תכנון מול ביצוע או עם שינוי בתנועה? כיצד מתמודדים עם תקופה ממושכת של שינוי ואי וודאות? 

 כיצד תומכים באנשי הצוות? 

 ענו לאן שרצינו להגיע? איך נדע שתהליך השינוי הסתיים?האם הג

איפה נמצאים  איפה אני שתול/ה? לאן אני רוצה לצמוח? שאלות של זהות אצל אנשי הצוות בתוך השינוי:

 מהו המחיר שאני משלמ/ת? כיצד מתגברים על משקעי העבר? איזו הזדמנות השינוי יוצר עבורי? השורשים שלי?

  כיצד נשארים יחד?

במשמרת של מי זה קורה? מהם המחירים שמשלמים מובילי  מובילי השינוי: כיצד מתניעים תהליך כזה?

  מי כותב ומי מתעד את התהליך על שלביו השונים? מי קוטף את ההצלחות? המדיניות?

 

 פנים לעתיד וסוגיה שניה: כבוד לעבר 

 כיצד שומרים על העבר ומתקדמים קדימה? -התחדשות לצד אתוס
 

מי קובע/מחליט מה  מי יודע מה נכון? מהם היתרונות של חדשנות ומהם היתרונות של שמרנות? :אלות נלוותש

 מה קורה למקום במעבר משליטה לשיתוף? ישמר ומה צריך להיעלם?י

 האם ניתן לשנות אותם? מה אפשר ללמוד מהם? איך הם נוצרים? - אוצר מילים, מיתוג, זיכרון קולקטיבי, שפה

 לים חסרות לנו? אילו מי

צומח וקמל, בוגדת, אי אמון, פיצול, טרמינולוגיה של משפחה )אח חורג, אמא ואבא(, ערבוב  מילים וביטויים:

זהויות, ותיק וחדש, מעמד והיררכיה, אגו, אומץ, פחד, כפל נאמנויות, ריגול תעשייתי, גאוות יחידה, הגירת 

, לגדול תוך כדי תנועה, עומס, ניסוי, קרש הצלה, צומת דרכים, הטובים, אבל ופרידה, צמיחה, שינוי שנכפה מבחוץ
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מפעל  - מסורת, חלוציות, יזמות, חדשנות פדגוגית, הזדמנות, מתח, פיוס, שמירה על איזון, תהילת עבר, מפלצת

 תעשייתי, אפס נשירה, מערכת חושבת מחדש. 

 

 סוגיה שלישית: השוואה יוצרת תנועה 

 ת או לאפשר תחרות?מה חשוב יותר, לבנות שותפו
 

האם נדרשת  במה באה לידי ביטוי השותפות? היכן קיימת הפרדה מלאה בין בתי הספר? :שאלות נלוות

  מיהם שומרי הסף בתחרות בין בתי הספר? הפרדה/שותפות גדולה יותר?

 הספר? במה נמדדים בתי  איך שומרים על תחרות בריאה? האם היא אפשרית? -השוואה  למה להם יש ולנו אין?

 כיצד מגייסים מורים חדשים לבתי ספר סמוכים?

איך עושים את זה? אוטונומיה של  - שיח תמידי בתוך ניהול במרחב משותף/צמוד/מתחרה/מנוגד אינטרסים

מי  שיתוף?לבמה היא באה לידי ביטוי? האם קיימת בתוך התחרות אפשרות ממשית לשיח ו - מנהלים/מורים

מה מאיים עלי? חתירה לשוויון  - שלידי? "כל הזמן צריך להסתכל מעבר לכתף" השותף הראשי שלי בבית הספר

 איך חיים יחד בהרמוניה?  - בתנאים שבהם אין שוויון

 

 שזורים ונפרדים  סוגיה רביעית:

 ?תייחודיוהאם בתי הספר בקמפוס צריכים להדגיש אחידות או 
 

א טובה/חיובית/נכונה בקמפוס? נדרשת השקעה גדולה מהי דיפוזיה )מעבר( בין מרחבי חינוך שהי שאלות נלוות:

האם זה שווה את זה? האם לסמוך על קשר טוב בין אנשים או לבנות מודל ארגוני שמחייב  - של אנרגיה בשותפות

 שיתוף פעולה והיוועצות? כיצד מקיימים שיח פתוח וקבוע בין אנשי הצוות של בתי הספר? 

לשני  מורים משותפים יזית? האם תיתכן אחידות בטיפול באירועי משמעת?האם יש יתרונות פדגוגיים לקרבה הפ

היכן נדרשת גמישות והיכן נדרשים נהלים?  יתרון או חסרון? מי אחראי על המפגש בין בתי הספר? - בתי הספר

 כיצד נכון לבנות סגנון ייחודי לכל בית ספר? מהם ההבדלים בין בתי הספר שמרחב משותף יכול להכיל?

 לחבר את התהליך של החממה הפדגוגית לשגרת החיים בקמפוס? האם ניתן ליצר חזון פדגוגי אחיד?איך 

 יתרונות המיקום ומהם החסרונות?מהם הפיזית של המועצה משפיעה על בית הספר?  האם הקירבה

 האם מתקיים איגום המשאבים המצופה? אילו משאבים חסרים ולמי? מי זקוק לעזרה?
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 להרגיש שונה להרגיש שייך   - שיעור בשילוב סוגיה חמישית:

האם הוא מהווה משאב או קושי, בהקשר של החינוך  -מרחב פיזי גדול ומשותף

 המיוחד?
 

של התלמיד/ה בחינוך המיוחד? מהן נקודות המפגש עם  המבטכיצד נראה בית הספר מנקודת  שאלות נלוות:

דלו של בית הספר )יחסית לבתי הספר לידו( הוא והחינוך המיוחד שכדאי/אפשר להרחיב? באילו אופנים ג

על המערכת כולה? מהם האתגרים של  קציר משגבו עומר משגביתרון/חסרון? כיצד משפיע היעדר הקשר בין 

 מורי הקמפוס בנושא השילוב והשילוב ההפוך? 

 

 סוגיה שישית: קמפוס של קהילה 

ינוכי כבונה ומאפשרת, או האם מעורבות הורים בבית הספר נחווית על ידי הצוות הח

  נחווית כמאיימת ובעלת פוטנציאל הרסני?
 

מי הם השגרירים של בית הספר? מי  הנעשה בבית הספר?ידוע לקהילה אודות מה  - פנים וחוץ שאלות נלוות:

מעדכנים/מסבירים/משכנעים/משתפים? האם ניתן לשלב ביקורת לצד הכרה /כותב לקהילה? מתי כותבים

הקמפוס מחזק בקהילה תחושה של שייכות ולכידות? איך אפשר לעודד שיח חיובי ומפרגן? האם  בהצלחות? כיצד

כהורים לילדיהם/כוועד הורים? כיצד  - ההורים הם מרכיב קבוע בעבודת הקמפוס ובתהליכי קבלת ההחלטות

ותיקים רים הוכיצד משפיע שיח של  - מתמודדים עם קהילה מגוונת מאד? אוכלוסייה שנמצאת בתהליך שינוי

ולמידה בשעה שהוא מקור להשראה מודל מורכבות של עם ברשות ובקהילה כיצד מתמודדים  חדשים?הורים ו

 שיש בו עדיין אתגרים של בנייה והקמה? 

 שיבוץ תלמידים לבתי הספר בתוך קהילה קטנה של יישובים קטנים -פיצול יישובי לעומת גיבוש קהילתי  מורכבות:

 בחירה על ידיבמצב של  בין בתי הספר? האפשרות לתת להורים לבחורהאם תיתכן בעתיד  מהו המודל הנכון? -

 ובהתאם לאיזה תמריץ?   שצריכים יותר תשומת לב,מי יתמודד עם התלמידים  - הורים

 

   תם ולא נשלם

 רבים. גם בשעת כתיבת שורותשעודנו מכה שורשים ומסתעף לענפים תהליך הקמת קמפוס משגב הוא תהליך 

אלה מתרחשות בו תפניות ומתבססים תהליכי למידה, הוראה והערכה. השיחה היא שיחה פתוחה ולה שותפים 

רבים. אורחים, בעלי תפקידים, מנהלים, מורים ותיקים חדשים, הורים ותלמידים כולם יחד מהווים קהילת חינוך 

ו ולהזדמנויות המיוחדות המשוחחת ופועלת להמשך התפתחותו של קמפוס משגב, לאתגרים שעוד נכונו ל

 שנולדות ממנו בכל שנה מחדש. 
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 :לקריאה וצפייה נוספת ותביבליוגרפיה והמלצ

 

 היבטים ארגוניים

 ע ותוצאהמדדי תשתית, ביצו –לא רק השורה התחתונה: שינוי וצמיחה בארגונים   שינוי וצמיחה בארגוניםתהליכי 

 ד"ר יעל שטיינברג

 ד"ר מיכל חמו לוטם להוביל שינוי רחב היקף

 הרצאה מצולמת - מפתחות לשינוי ארגוני

   הרצאה מצולמת - הובלת תהליכי שינוי

 מאיר גלבוע ניהול יחסים בארגונים מורכבים

 בלה גביש ויצחק פרידמן המורה כאדם ארגוני וסביבת עבודה תומכת כמרכיב במניעת שחיקה

  משרד החינוך - מדיניות ניהול עצמי של בתי ספר

 

 היבטים פדגוגיים

 באתר של יורם הרפז - מאמרים קצרים: חזית המחקר בתחום החינוך לחשיבה

  ' ענת זהרפרופ - 21-ועדת המומחים לנושא התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה

 מלכה וידיסלבסקי - 21-פדגוגיה חדשנית ודמות הלומדים הרצויה במאה ה

 ד"ק כהן, דבורה לוונברג בול - חדשנות במעשה ההוראה והלמידה: בחינה מחודשת

 מאור-ילמור קשתג 21-הוראה דיפרנציאלית במאה ה

 

 קהילת מורים 

 אודי מלכה סודות מחדר המורים

 מלכה וידיסלבסקי, רונית זכאי, סיגל רם אבני ראשה - ניהול צוות או ניהול צוותים

 יצ'רד דופורר מהי קהילה מקצועית לומדת

 גל פישר מנהיגות מערכתית

 

 שיתוף ציבור

 תובנות מדריך מעשי לתהליכי שיתוף ציבור

 מדריך שיתוף ציבור בעבודת הממשלה

 תל אביב - ליכי שיתוף ציבור ברשות המקומיתתה

https://www.democratic.co.il/2018/06/29/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/?gclid=CjwKCAiA5JnuBRA-EiwA-0ggPSDOy2JOe9iSRHSeYpvMnneLBsJjv46Dfc6Q5U79yz3lI0dOp6VSXxoCWRMQAvD_BwE
https://www.dr-hemmo.co.il/%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%A3/
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/organization_change.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/leading_chagne.aspx
https://www.hebpsy.net/me_article.asp?article=90
https://ziladoc.com/download/5afda6162fcab_pdf
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/schools/Pages/policies-principles.aspx
https://yoramharpaz.com/articles/thinking/
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23319.pdf
https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2011/12/%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%94-21.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/41.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/Differential_Teaching.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/Differential_Teaching.aspx
https://www.edunow.org.il/article/3381
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/team_management.aspx?ReturnUrl=http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/searchResults.aspx%3Fk=%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%AA
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/professionallearningcommunity.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/System_Leadership.aspx
https://help.insights.us/he?gclid=Cj0KCQjw9fntBRCGARIsAGjFq5HFhPcMsY84k_EYUp8oLA56d64kkF_hKv-gIB6Qr4LyasPoOeT05aUaArdKEALw_wcB
https://www.gov.il/BlobFolder/aboutoffice/aboutshituf/he/shituf.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/Pages/Share.aspx
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