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שבמכון מופ"ת מזמנת התמודדות
עם התפקיד המורכב של הכשרה
לתפקידי מנהיגות והובלה .קיימות
גישות שונות בנושא ההכשרה
למנהיגות ,והתכנית יוצאת מהנחה,
כי ניתן ללמוד על מנהיגות וליישם
את הלמידה הזו הלכה למעשה
בעבודת המנהל-מנהיג.

ה

צורך בהקמת ההתמחות לניהול אקדמי במכללות
בא לידי ביטוי מכיוונים שונים :ממכון מופ"ת,
שרואה את עיקר תפקידו בפיתוח מקצועי כולל של
מורי-המורים במכללות לחינוך ,מהאגף להכשרה
ולהשתלמות של עובדי הוראה במשרד החינוך ,וממורי המורים
ב"שדה" המכללות.
היוזמה להקמת ההתמחות עלתה לאור החלטת הגף להכשרת
עובדי הוראה להגביל את מספר הקדנציות שבעל תפקיד
במכללה יכול למלא ,ולקיים רוטציה בין המורים במכללה.
למורים אלה ,שהיו חדורי מוטיבציה להתקדם ולמלא תפקיד
נוסף על ההוראה ,תפקיד ניהולי ,לא היו כלים לניהול .לא
קיים היה גוף שיכול היה להציע להם הכשרה לניהול במכללה.
הקורסים המוכרים להכשרת מנהלי חברות ומפעלים עסקיים
כמו גם הקורסים לניהול בתי ספר אינם מתאימים למנהלים
במכללות ולכן לא ניתן היה להיעזר בהם .היה ברור כי הכשרה
למילוי תפקיד במכללה לחינוך דורשת כלים אחרים.

פיתוח מודל של ניהול אקדמי
הספרות המקצועית דלה במחקרים העוסקים בהיבטים שונים
של תחום הניהול במכללות ובמוסדות אקדמיים .זאת למרות
1
שהצרכים ברורים ומבוטאים בצורה חדה בדוח ועדת מלץ,
אשר לדוגמה ,המליץ להעביר לדיקנים ולראשי פקולטות
באוניברסיטאות השתלמויות בניהול .בהתמחות ניהול אקדמי
במכון מופ"ת הוחלט לאמץ את הגישה הנהוגה ברוב תכניות
 1דין וחשבון הוועדה הציבורית לבחינת המבנה הארגוני של
המוסדות להשכלה גבוהה בראשותו של שופט ביהמ"ש העליון
(בדימוס) יעקב מלץ ,ירושלים ,ינואר .2000
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פיתוח המנהלים בעולם ובארץ והיא :התבססות על התאוריה
הניהולית העסקית והציבורית כתשתית ובחינת יישומים
רלוונטיים למכללות להכשרת מורים .בהעדר מודל מותאם
חד-ערכי ,אימצו את הגישה הזו מארגני השתלמויות בניהול
במלכ"רים ובמוסדות בריאות וחינוך .לקראת המחזור הראשון
הוצגו מבנה התכנית ותכניה לפני חברי ועדת ההיגוי להתמחות
הפרופסיונלית במכון מופ"ת ,והתקבלו מהם הערות וחיזוקים.
כמו כן נמצאו חיזוקים מסוימים לתכנים במחקרים אקדמיים
(.)Marshall, Adams, Cameron, & Sullivan, 2000

והובלה .קיימות גישות שונות בנושא ההכשרה למנהיגות,
והתכנית יוצאת מהנחה ,כי ניתן ללמוד על מנהיגות וליישם
את הלמידה הזו הלכה למעשה בעבודת המנהל-מנהיג .הקשר
ההדוק בין ניהול ומנהיגות בארגונים בכלל ובארגוני חינוך
בפרט הוא בסיס להכשרה ,לעיון ולהתנסות.
מטרת התכנית היא לחשוף את המשתתפים להיבטים המרכזיים
של תורות הניהול המודרניות ולאפשר להם לבחון את תפקידם
הניהולי-מנהיגותי באופן מושכל ומקצועי ,כדי שיוכלו לעמוד
באתגרים של הובלת סגל הוראה אקדמי-פדגוגי מתוך הכרה,
מעורבות ומחויבות.

בשל העדר רקע עיוני העוסק בניהול אקדמי ,ובמחשבה
כי המודל הקיים בהתמחויות אחרות במכון מופ"ת מתאים
לאופי ההתמחות בניהול ובמנהיגות ,הוחלט לאמץ את גישת
הטיוטורים (המנחים) .ההנחה שביסוד גישה זו הייתה כי על
המנחים להיות בעלי ניסיון במילוי תפקידים במכללות כדי
שיוכלו להורות את התאוריות ואת הגישות הניהוליות בעבודה
קבוצתית וסדנאית ,באופן שניתן יהיה ליישמן בסביבת המכללה.
במקביל לבחירת מנחים והדרכתם נכתבו הרציונל של התכנית
ומטרותיה ,ועוצבו שיטות ההוראה הרלוונטיות.

נושאים מרכזיים בתכנית

הגישה לתכנון ההתמחות

רציונל
מערכת החינוך בכלל והמכללות להכשרת מורים בפרט פועלות
בסביבה המאופיינת בשינויים מבניים ,טכנולוגיים וערכיים
והנתונה ללחצים פוליטיים וכלכליים .תהליכים אלה מכתיבים
גם שינויים בסביבה הארגונית והניהולית של המכללות.
המכללות להכשרת מורים מופקדות על הכשרתם של עובדי
הוראה וחינוך ועל התפתחותם המקצועית .לכן ,עליהן לצעוד
בראש המחנה ולפתח את סגל ההוראה ואת בעלי התפקידים
במכללה כדי שיהיו כשירים להוביל את השינויים הארגוניים
המתחייבים במערכת ההכשרה .הובלת שינויים מצריכה מנהיגות
לצד כישורי ניהול.
בעלי התפקידים במכללות להכשרת המורים הם אנשי חינוך
ואקדמיה אשר נבחרו או מונו לתפקיד ניהולי ,ולרוב אין להם
הכשרה פורמלית בתחום הניהול .כדי שיוכלו למלא את התפקיד
באופן פרופסיונלי ,בשילוב היבטים אקדמיים-דיסציפלינריים,
פדגוגיים וניהוליים ,על המכללות להציע להם הכשרה בתחום
הניהול האקדמי .הקניית מיומנויות ניהול היא חלק בלתי-נפרד
מתפיסת הפיתוח הארגוני .זהו תהליך ארוך ומורכב ,הכולל
הצמחת צוות והדרכה בארגון.
תכנית ההתמחות בניהול אקדמי שבמכון מופ"ת מזמנת
התמודדות עם התפקיד המורכב של הכשרה לתפקידי מנהיגות
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נושאי הלימוד בהתמחות מרוכזים בכמה תחומים ומעגלים
המופיעים בתכנית לאורך שתי שנות הלימוד ,המתחילים
המנהל ומתרחבים לסביבה הקרובה והרחוקה בעבודתו.
מן ְ
המעגלים הם אלה )1( :המנהל-מנהיג :תפיסות וגישות (תפקידי
המנהל ,סגנונות ניהול ,סגנונות מנהיגות ,גילוי נקודות חוזק,
ניהול זמן ,פסיכולוגיה חיובית ועוד); ( )2המנהל והצוות (ניהול
ופיתוח צוות ,תקשורת ומשוב ,מוטיבציה ועוד); ( )3המנהל
והארגון (מבנה ארגוני ,תרבות ארגונית ,ניהול שינוי ,מנהיגות
חינוכית ,דילמות ניהוליות ,תכנון אסטרטגי וחזון ,ניהול איכול
באקדמיה ועוד); ( )4המנהל והסביבה החיצונית (גלובליזציה
וחינוך ,אתיקה וניהול ,היבטים משפטיים של ניהול ,ניהול
שיווק ,גיוס משאבים ,פרויקטים בקהילה ועוד).

מרכיבי ההוראה
מפגשי הלימוד בהתמחות מתקיימים בשני אופנים :עיקרם
מפגשי מליאה ונוספים להם מפגשים קבוצתיים עם מנחים
המלווים את הקבוצה במהלך כל שנת הלימודים.
בהתמחות מגוון דרכי הוראה :מפגשי מליאה (הרצאות
פרונטליות ודיונים) ומפגשים בעלי אופי של סדנת התנסות.
מטרת הדיונים במליאה היא לכוון את הלומדים להעמיק בנושא
הנלמד ולהתייחס לניסיונם האישי בו .ההרצאות הפרונטליות
משמשות בעיקר להקניית ידע חדש ולהרחבת ידע קיים בנושאי
הלימוד .מטרת העבודה בקבוצות היא "לתרגם" את הנלמד
במליאה לסיטואציה מקומית במכללות ולעולמו של כל אחד
מן הלומדים .דרך ההוראה העיקרית הנקוטה בקבוצה היא
של ניתוח אירוע ופתרון בעיות .האירועים והדילמות מובאים
מעולמם של הלומדים ומניסיונם.
נוסף על הסגל הקבוע של התכנית משתתפים בהוראה מרצים
אורחים .אלה באים ממכללות להוראה וממוסדות אקדמיים
שונים .מקום מיוחד שמור למנהלי מכללות להכשרה להוראה.

במהלך שתי שנות הלימודים מתקיימות פגישות עם מנהלים
המספרים על עבודתם ועל תפיסתם המקצועית ומאירים
היבטים שונים הקשורים למילוי תפקיד ניהול אקדמי.
המתמחים משתתפים גם בתהליך למידה מאתגר הבנוי על
צפייה מובנית ,במשך ימים אחדים ,בעבודתם של בעלי
תפקידים במכללתם או במכללות אחרות כדי להבין את
סוגיות הניהול בשטח .המתמחים בוחרים ללוות מנהל
מדרג ביניים ממכללה – לצפות בו ,לראיין אותו ולהיחשף
לכישורי הניהול והמנהיגות של נשוא הצפייה .לקראת הליווי
יש פעילות הכנה אינטנסיבית של בירור מטרות הליווי ,הכנת
קריטריונים לתצפית ושאלות לריאיון .ההכנה היא גם קבוצתית
(בירור מטרות התהליך ,אתיקה ועוד) וגם אישית (בחירה
מתאימה של המנהל שבו צופה המתמחה ,הכנה ספציפית
לתנאי המקום והזמן ועוד) .באמצע תהליך הליווי מתקיים
שלב של סיכום ביניים קבוצתי ,ובסופו מתקיים דיון סיכום.
נוסף על כך ,כל מתמחה מגיש בכתב סיכום אישי רפלקטיבי
מההתנסות שעבר בשילוב עם קישור לתאוריות שנלמדו
בהתמחות בנושאי ניהול ומנהיגות.
במסגרת ההתמחות מתקיימים ארבעה סיורים במכללות
להכשרה להוראה .לסיורים אלה מטרה כפולה :להתוודע
לתפיסות עולם במוסדות עמיתים באמצעות פגישות ושיחות
עם הסגל הבכיר וההנהלה ,וכן להכיר את אופני המימוש ודרכי
ההפעלה הלכה למעשה.

פעילות בקבוצות
ברציונל ההתמחות הוגדרה מטרת העבודה בקבוצות ההנחיה:
לתרגם את הנלמד במליאה לעולמו של כל אחד מהלומדים
ולסיטואציות במכללה .ההנחיה נועדה ליצור קישור בין תאוריות
המוצגות ללומדים בהרצאות ובסדנאות במליאה  -לעולם
המעשה במכללות לחינוך.
ניתן לתאר את תהליך ההנחיה בהתמחות כגורם המאפשר
למידה בהתאם לתאוריות למידת מבוגרים .המקורות הבאים
הניחו את התשתית להנחיה בהתמחות.
לפי וולודובסקי ( ,)Wlodkowsky, 1985הגורמים הבאים
משמעותיים בהניעת מבוגרים ללמידה :רצונם להצליח; אפשרות
להיות מעורב באופן פעיל בבחירת הלימודים; למידת נושאים
בעלי ערך עבור הלומד; ולמידה כחוויה נעימה .לפי נולס,
מבוגרים מגדירים את עצמם באמצעות עשייתם וניסיונם
האישי ( .)Knowles, 1998מכאן שלמידה חדשה עשויה להיות
למידה משמעותית ,אם היא תתבסס על למידה מניסיון העבר
או אם היא תתקשר לידע קודם של הלומדים (פרקינס.)1998 ,
למידת מבוגרים מעוגנת בסיטואציות המאפשרות פתרון בעיות

ומניעה אותה מידת הפרקטיות והרלוונטיות שיש ללמידה
עבור המבוגר-הלומד (רחימי .)2000 ,לאינטראקציה חברתית
מקום מרכזי בלמידה (קוזולין.)1999 ,
קורסים אפקטיביים להכשרת מנהלים בעולם נבנו תוך כדי
התייחסות לקישור הלמידה לפרויקטים "אמיתיים" ול"עיצוב
ולמידת מנהיגות דרך עשייה וניסיון .הלמידה הטובה ביותר
מתבצעת מתוך העשייה ,מתוך ההתמודדות עם מצבי אמת"
( .)M.P.Yaad, 2002קורסים כאלה שילבו בצד הרצאות
ופרויקטים ממשיים מנחים מתחומי ניהול ומתחומי המקצוע
של הלומדים .מנחים אלו גיבשו והובילו קבוצות עבודה
ולמידה הטרוגניות ,שבהן רכשו הלומדים מיומנויות איש
מרעהו ,בחנו מחדש את ניסיונם מול ניסיון האחרים ,ובאמצעות
האינטראקציה ההדדית וההנחיה הגיעו להתבוננות ולאבחון
עצמי .תפקיד המנחה בתהליכי למידת מבוגרים הוא לכוון
את הלומד ולתמוך בו (.)Knowles, 1998
הפעילויות בקבוצה מאפשרות אינטראקציה בין הלומדים,
למידה אקטיבית ,חווייתית ,למידה מניסיון הלומד ומניסיון
עמיתיו לקבוצה .כל הפעילויות רלוונטיות לעולם העבודה של
הלומדים .תהליכי ההפעלה אפשרו :חזרה על הנלמד בהרצאות;
הבהרה של הנלמד; עיבוד יישומי של הנלמד; חשיבה ביקורתית
על הנלמד; וניתוח רפלקטיבי של התהליך שעבר הלומד.
דרכי ההנחיה ומודל העבודה בפעילות הקבוצתית כוללים מגוון
גישות כגון :הנחיית דיון ,ניתוח אירועים יזומים ומזדמנים,
פעילויות משימתיות ,משחקי תפקידים וסימולציות ,ניתוח
משווה בין מכללות ,ניתוח התנסויות לומדים תוך קישור
לתאוריות ,הנחיית תהליכים רפלקטיביים ומטאקוגניטיביים
ופעילויות לגיבוש קבוצתי.
בשנים האחרונות בהתמחות שני מנחים מקיימים הנחיה
משותפת לכל הקבוצה ,כזו המאפשרת קבלת שונות ,גיוון
וחשיפה לסגנונות הנחיה שונים (.)Cohen & DeLois, 2002
ההנחיה השיתופית מספקת למתמחים מודל של עבודת צוות
ושיתוף  -מרכיבים משמעותיים במנהיגות ובעבודת הניהול.

פרויקטים יישומיים
במהלך הלימודים בהתמחות הלומדים מתכננים פרויקט אישי
או קבוצתי בנושא לבחירתם .העבודה על הפרויקט מלווה
בהנחיית ראש התכנית וצוות המנחים בהתמחות .בסיום כל
סמסטר הלומדים מציגים את הפרויקט לפני המליאה ומגישים
פרויקט כתוב להערכה .מטרת הפרויקט היישומי היא יישום
מודלים וכלים שנלמדו לצורכי הלומדים ,לסביבת המכללה
או לתפקיד ספציפי במכללה .הפרויקטים משמעותיים ביותר
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נושא המנהיגות משולב בכל
לימודי ההתמחות במשך שתי
שנות הלימודים ,והוא בא לידי
ביטוי בהקשרים שונים של נושאי
לימוד רלוונטיים ,תובנות מתהליכי
הצפייה ,פרויקטים יישומיים
ודיונים רבים בקבוצת המתמחים.
בתהליך ההכשרה ,שכן הם מאפשרים יישום בפועל של הנלמד
בהתמחות .בתכנון ובהובלה של הפרויקטים באים לידי ביטוי
המנהל ,כולל ההיבט המנהיגותי ויכולתו
היבטים שונים בעבודת ִ
של המתמחה להביא לידי יישום הפרויקט במכללתו .לאורך
השנים של קיום ההתמחות נעשו פרויקטים שונים ומגוונים,
כאשר כל מתמחה בוחר את הנושא .ניתן לסווג את הסיבות
לבחירת נושאים לפרויקט לפי (:)McCarthy, 1985
" .1נושא הקרוב ללבי" ,לדוגמה :ניהול שינוי במכללות למורים;
דו-קיום יהודים ערבים במכללה; תכנית לשילוב שירות
לאומי בהכשרה.
 .2חיפוש אחר ידע ,ניסיון להבהרה של מצב ,ניתוח רפלקטיבי
של מהלך ,לדוגמה :מסלול מורים יסודי במשבר; שיתוף
מורים בקבלת החלטות ניהול; קונפליקטים בתיאום בין
ראשי מסלולים וחוגים.
 .3ניסיון להפוך ידע שנרכש בהתמחות לידע שימושי ולהפעיל
באמצעותו שינוי במכללה .לדוגמה :גיבוש מחדש של צוות;
תכנית לשילוב שירות לאומי בהכשרה; פתיחת סמסטר
אביב במכללה; למידה מתוקשבת במכללה; תהליכי קבלת
החלטות במצבי צמצום תקציבי.
 .4מיזוג מיומנות ,ידע ומשמעות אל עולמו של הלומד ויישומם.
לדוגמה :מרכז "הישג" בסמינר הקיבוצים; "דרך הגן" מרעיון
למעשה; הקמת מסלול חדש במכללה.
חשוב לציין כי רוב הפרויקטים התייחסו ליישום הנלמד בעולם
המכללות ,וכי מרבית הפרויקטים שבעלי תפקידים הגישו
יושמו במכללות.

פרק המנהיגות בהתמחות
נושא המנהיגות משולב בכל לימודי ההתמחות במשך שתי
שנות הלימודים ,והוא בא לידי ביטוי בהקשרים שונים של
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נושאי לימוד רלוונטיים ,תובנות מתהליכי הצפייה ,פרויקטים
יישומיים ודיונים רבים בקבוצת המתמחים .פרק לימודי אחד,
הכולל ארבעה מפגשים בראשית ההתמחות ,מיועד ספציפית
להרצאות ,לדיונים ולהתנסויות בנושא מנהיגות וניהול.
הדוגמאות הבאות ,המציגות פעילויות בהתמחות ,משקפות
את אופי הלמידה בה ומתמודדות עם הנושא של מנהיגות
וקשריה לניהול האקדמי.
מיהו מנהל? מהי מנהיגות? מהו הקשר בין ניהול ומנהיגות?
האם כל אחד יכול להיות מנהיג? האם כל מנהל צריך להיות
מנהיג? מבין הדרכים הרבות הקיימות לטיפול בנושאים רבי
חשיבות אלו ,בחרנו בהתמחות ניהול אקדמי בדרך המתאימה
לדרכנו החינוכית-מקצועית  -להתוודע לידע ולניסיון של
הלומדים במפגש שלהם עם הנושאים הללו במסגרת העשייה
במכללות .הגישה היא כי תחילה יילמד הידע מהשטח ,ורק
אחריו ישולבו ההרצאות והמידע התאורטי.
לכן ,במפגש הראשון ,העוסק בניהול במכללות ,אנו פורשים את
השאלות מול הלומדים ומאפשרים להם להביע את דעותיהם,
את מחשבותיהם ואת הידע הרב הצבור בהם .הפעילות נעשית
בדרך של סדנת יצירה המאפשרת גם לקבוצה "טרייה" ובלתי-
מגובשת עדיין ליצור ולהוציא מעצמה את המידע.
הלומדים מחולקים לקבוצות קטנות ועורכים היכרות תוך כדי
הפעילות המשותפת .הפעילות דורשת מהם לבחון "מיהו מנהל
עבורם" ,למצוא מחד גיסא גורם משותף לכולם (באמצעות
מטפורה ,אמירה וכו') ומאידך גיסא גורם אישי של כל אחד
מחברי הקבוצה ,המייחד את תפיסתו הוא בנושא .הפעילות
דורשת שיח מעמיק ,חיפוש משמעויות משותפות ואישיות,
הכלה של דעות האחר ותכנון משותף וביצועו בהסכמת חברי
הקבוצה .העבודה מוצגת לפני המליאה תוך כדי הסבר על
התהליכים שעברו בקבוצה ועל משמעות התוצרים.

התוצרים הללו משמשים אותנו בהמשך העשייה ,במפגש
השני ,במהלך הרצאה ולאחריה בנושא מנהיגות .התאוריות
המובאות מתחברות לאוסף התוצרים העצמיים ומשתלבות
למרקם אחד .במפגש השלישי נידונים הקשרים שבין מנהיגות
וניהול .הפעם עולות התובנות כי מנהיגים אינם רק "השמות
הגדולים" בהיסטוריה .המנהיגות היא מצבית ,וכל אחד יכול
להזדקק לה ולהשתמש בה בהתאם לצורך ולמצב .עולה הסוגיה
של כלים ומיומנויות שונות שבהם יוכל המנהיג-מנהל אקדמי
לעשות שימוש (סגנונות מנהיגות שונים) .התורה העולה מן
התאוריות וההתנסויות בפעילות דנה בשילוב המנהיגות כחלק
ממיומנויות הניהול .תכנון ,בקרה ופיקוח הם המיומנויות
ה"טכניות" בניהול .שאר הרוח ,הנעת העובדים ,הובלת הצוות
בעקבות חזון משותף הם הפעולות המנהיגותיות בתוך הניהול.
המפגש הרביעי בנושא מסכם תהליך רפלקטיבי-אישי של
הלומדים עוד בטרם התמודדו עם נושא הניהול בפועל .בהמשך
נערכת פעילות אישית-רפלקטיבית מקוונת ,המתייחסת לשאלה
"המנהיג שבי? המנהל שבי?" בעקבות החומר שנדון עד כה
ובתמיכת מאמרים רבים באתר ,סרטים לניתוח ומאמרים
שהלומדים עצמם מעדיפים להעלות לאתר .התוצרים ישמשו
את הלומדים להמשך בניית תורה משלהם בנושא מנהיגות
חינוכית והקשר בינה לבין ניהול אקדמי במכללות.

הערכת ההתמחות
להערכת ההתמחות אופי מעצב ),(Formative Evaluation
היא מבוססת על מגוון מקורות ,ויש לה מטרות אחדות :לברר
את ציפיות הלומדים ואת שביעות רצונם מן התכנית ,מאופן
ביצועה ומן המידה שבה הושגו מטרותיה המוצהרות .הנתונים
שנאספו שימשו את סגל התכנית להפקת לקחים באופן שוטף.
הנתונים נאספים במספר כלים )1( :דף משוב יומי אנונימי
שבו שאלה אחת פתוחה .מטרת המשוב היומי היא לאסוף
מידע מידי על מידת שביעות הרצון מן הפעילות באותו יום
לימודים; ( )2שאלון משוב בסוף כל סמסטר .ההיבטים השונים
הנבדקים בו כוללים :מידת שביעות רצון כללית ,שביעות
רצון מהיבטים ארגוניים ,מן המרצים וההרצאות בהתמחות
ומעבודת המנחים .עוד נבחנים היבטי תוכן הכוללים :מידת
השפעת הנלמד על עיצוב תפיסת תפקיד ניהולי ,על תפקוד
בפועל ועל תפיסת המערכת כולה; ( )3שיחות סיכום תקופתיות
עם הלומדים בסוף כל סמסטר בקבוצות ההנחיה; ( )4נתונים
נוספים התקבלו בערוצים לא-פורמליים כמו שיחות אישיות,
מפגשים מזדמנים ופניות ישירות של לומדים .כמו כן התקיימו
ראיונות חצי-מובנים עם חלק מהלומדים במסגרות מחקריות
שונות (.)Elkad-Lehman & Benshalom, 2010

להלן כמה מההערות המילוליות שרשמו הלומדים בנושא
'הערכה כללית':
•"הקורס מעניין ,הידע מוגש סיסטמטית ונותן כלים למיקוד
בבעיות שטח שונות".
•"הגיוון הן במרצים ,באורחים ובסרטים עניניים מוסיף
תבלין לקורס .מגוון המשתתפים בקורס תורם ללמידה
מעמיתים .האווירה נעימה והמקצועיות באה לידי ביטוי
בהתייחסות לפרטים שונים טכניים וארגוניים".
•"חוויה מרתקת המשלבת ידע ,ניסיון וקולגיאליות בין
המכללות".
להלן כמה מההערות המילוליות שרשמו הלומדים בנושא
'הערכת המרצים':
•"הגעתי לקורס ללא כל מערכת מושגים מינימלית ואני
נמצא כיום במקום אחר".
•"הרצאות מעניינות ,בהירות וממוקדות".
להלן כמה מן ההערות המילוליות שרשמו הלומדים בנושא
'עבודת המנחים':
•"נהדרת ,קשובה ,עניינית ,ממוקדת ,יודעת לקרוא את
הנפשות הפועלות".
•"הפעילות עם המנחות חשובה לאין ערוך .היא עשתה
את הקשר בין תאוריה למעשה ,הבהירה ,חידדה וכיוונה.
פשוט מצוין .חובה להמשיך באותה מתכונת".
להלן כמה מן ההערות שרשמו הלומדים בנושא 'הרלוונטיות
לתפקיד במכללה':
•"התאוריות הניהוליות שנלמדו בקורס איפשרו לי ראייה
נרחבת יותר של עבודתי היום-יומית".
•"הלימודים בקורס פותחים דלתות שונות בתפיסתי כמנהיג,
כמנהל ,כאדם".
•"ההתלבטויות ,הסוגיות שעולות במפגשים מגבשות אצלי
תפיסה הרבה יותר יציבה וברורה".
להלן כמה מן ההערות המילוליות שרשמו הלומדים בנושא
'היכולת ליישם כלים שנלמדו':
•"כל פעילות מתקיימת אצלי היום עם יותר תכנון מובנה
ובקרה".
•"יישמתי חלק מהתאוריות בתפיסת השינוי בניהול
קונפליקטים".
•"קיבלתי כלים מקצועיים לנתח ולהעריך את הארגון שבו אני
נמצאת ,כשבעבר הניתוח והערכה היו אינטואיטיביים יותר".
לסיכום ,ברצוננו להביא בפני הקוראים תיאור של בוגרת
ההתמחות המספרת על הלמידה שלה האישית והמקצועית
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בהתמחות .בוגרת זו היא כיום מנחה בהתמחות ובעלת תפקיד
ניהולי משמעותי במכללה.
"לפני  8שנים לא יכולתי להעלות בדמיוני כי יום
יבוא ואהיה מנחה בהתמחות ניהול אקדמי במכון
מופ"ת .הגעתי למכללה ללמד מדעים לפני כ 15-שנים
הישר מהאקדמיה ,עם סיום הדוקטורט שלי בכימיה
ביולוגית .הייתי רחוקה מאוד מתחום ההכשרה להוראה
ועוד יותר רחוקה מתחום הניהול .עם השנים הכרתי
את שני התחומים הללו לעומק ,התקדמתי והתפתחתי
בהם .לפני שבע שנים ,בעודי מרכזת אקדמית במכללה,
הגעתי ללימודי ההתמחות בניהול אקדמי .לראשונה
שמעתי מושגים כמו ,SWOT ,PESTEL :תאוריות ניהוליות
בנושאים שונים :עבודת צוות ,הנעת עובדים ,ניהול
שינוי ועוד .עולם חדש ומרתק נפתח בפניי ואני נשביתי
בקסם הניהול באופן מעשי ובהבנת התהליכים באופן
תאורטי .מעבר להעמקת הידע ורכישת הכלים פגשתי
בהתמחות מנחים ,מרצים ועמיתים נפלאים .גם אופי
הלמידה היה שונה מאוד בעבורי .כמי שהגיעה מתחום
המדעים באקדמיה ,הרגיל בהוראה פרונטלית ובמעבדות,
ההתנסות בלמידה סדנאית ,חווייתית ,הדורשת לעתים
גם חשיפה אישית ,הייתה עבורי התנסות חדשה ,לא
פשוטה ,אך מרתקת .בסיכומו של דבר היו אלו שנתיים
מדהימות .בימי חמישי הייתי מקבלת ,לומדת ומתפתחת
ובשאר ימי השבוע מנסה ליישם הלכה למעשה את
הדברים שלמדתי במכללה .ההתמחות הייתה עבורי
חוויה בלתי-רגילה ובלתי-נשכחת וכיום אני מנחה
בהתמחות זו .היותי מתמחה באותה התמחות שבה
אני מנחה עוזרת לי מאוד שכן אני מבינה את הצרכים,
את נקודות העוצמה ואת התהליכים שעוברים במהלך
השנתיים .אחד הדברים המשמעותיים לי ביותר בהנחיה
הוא היכולת שלי לחבר בין הנעשה במכללות לתאוריות
שרובן מתייחסות לניהול בענפי השירותים והתעשייה.
אני משתדלת להעניק מהניסיון שצברתי בתפקידי ניהול
שונים במכללה למתמחים שרובם חדשים בתפקידי
ניהול".
נראה כי מילים אלו ממחישות מהי מטרת ההתמחות בניהול
אקדמי במכון מופ"ת :הכשרת מנהלים במכללות התופסים
את עצמם כמנהיגים בקהילתם האקדמית.
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תודה לחברי צוות ההתמחות ,סילביה שטיגליץ ומועין
פחראלדין ,על הסיוע בריכוז ובעריכה של החומר למאמר זהl .
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