
 

 

 

 

 ממדים מרכזיים בתהליכי שינוי 

 ארגוניובית ספרי 

 שינוי תהליכי על עקבית להתבוננות הממדים ארבעת מודל תיאור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקוצר[ ]מסמך

 ימברגישט יעל ד"ר

 2016 נובמבר ,דמוקרטי לחינוך המכון והערכה, מחקר תחום מנהלת

 

 



 
 
 
 

2 
 

 הקדמה

ארגוני ופרי שינוי בית סתהליכי התבוננות אחר מטרת המודל המוצג להלן הינה ליצור מסגרת עקבית ל

)בבחינת  רמת  והן חיצוניים ם ארגונייםפניתהליכים הן ברמה תהליכית והן ברמה תוצאתית, הן  –

 . השפעה של השינוי(

 -ולי ממד רעיוני, ממד ניה: ארגוניוהמודל מציג ארבעה ממדים המאפיינים תהליך של שינוי בית ספרי 

 ממד למידה והתפתחות.ו ארגוני, ממד יחסים )אקלים(

ם על מנת לבחון באופן עקבי את התקדמות השינוי באופן ובקצב הרצוי, יש להתבונן על התהליכי

בפועל, הממדים הללו שזורים זה בזה; כולם  (.דרך ארבעת הממדים )ארבע פרספקטיבותהמתרחשים 

הם כפיגומים מרכזיים היוצרים ביחד בסיס יציב להשגת  - שתית לתהליך השינויהתגם יחד מהווים את 

נעשית בעיקר לצורך תמיכה בתהליכי אבחון התקדמות באשר היא. הבחנה בין הממדים הללו , המטרה

 י. השינו

לשמש ככלי מיפוי וככלי עבודה עבור צוותי הניהול, וככלי מדידה להערכה מעצבת ומסכמת  עשויהמודל 

 של התקדמות השינוי. 

שיחות עם מנהלי  ,ות המקצועית המנתחת תהליכי שינויהספר –המודל נשען על מספר מקורות מידע 

מנהלים בארגונים חברתיים ו ים, יועצים ארגוניים מלווי שינויבתי הספר שהובילו תהליכי שינוי לאורך שנ

 שונים. 

, אך עומד בפנינו הוא יצירת כלי שמחד יאפשר התבוננות מושכלת על הטמעת השינויההאתגר הגדול 

 .1ת של כל ארגון וארגון, ואף ינסה להבליט ייחודיות זומאידך לא יוציא את "רוח" העשייה הייחודי

 אודות:  ילי ארגונים לבצע התבוננות עקביתצורך של מובלהמודל, אם כן, הינה מתן מענה מטרת 

  התפתחות של תהליך השינוי לאורך השניםהאופן 

 תוצאות תהליך השינוי לאור יעדים מוגדרים (KPI key performance indicators) 

 

                                                
לקבל ביטוי שונה במערכות  ביכולתםהוא הממדים, אך התכנים שלהם תוח זה הוא שהדבר הקבוע הנותר במודל יאחד הרעיונות המרכזיים בפ 1

 חינוך שונות ובתהליכים חינוכיים שונים. 
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על אף שמערכת החינוך מאמצת שינויים נקודתיים או רפורמות רחבות היקף לאורך השנים, נמצא שעל 

פי רוב השינויים מתנהלים במשך פרק זמן קצר, וברוב המקרים אינם מחוללים את השינוי המערכתי 

מרבית השינויים  2(1999לטענת אטינגר )פור אקלים(. ידום הישגים, צמצום פערים, שיהרצוי )ק

האחרונות במערכת החינוך בישראל לא הובילו  יםהחינוכיים שאומצו ויושמו במהלך חמישים השנ

לשינוי מהותי בתפיסת וביישום ההוראה. זאת ועוד, למרות השינויים הארגוניים הרבים שחלו בבתי 

והרשויות המקומיות  תוך השקעה רבה בפיתוח תכניות לשינוי חינוכי ועידוד מצד משרד החינוך -הספר 

-עלהסדירויות ההתנהגותיות המשפיעות ביותר על הלמידה לא השתנו. כלומר, השינויים אינם נוגעים  –

 .3בתהליכי הלמידה וההוראה באופן מהותי פי רוב

מתוך הספרות עולה שישנם מספר צירים משותפים להצלחות בית ספריות וארגוניות, הקשורים הן 

 הערכית, וביניהם: למבנה הארגוני והן לתפיסה

 יגוד לריכוזיות ניהולית ותחלופה(יבת ומשתפת )בנימנהיגות יציבה, מחו  

 ח אדם איכותיויציבות כ 

  תפות )בניגוד לאופנות חולפות(בשותמונת עתיד בהירה הנשענת על חזון מגובש שנבנה 

  מנחים ובהירים פעולהעקרונות 

 אמון בינאישי ואחריות ,אקלים של שותפות 

 מתמדת של השותפים השונים למידה 

  שלוב ביןBottom up  לTop up 

 )יצירת מערך מבנים ארגוניים וסדירויות התומכים במבנים ההתנהגותיים )בלב העשייה 

  מעצב -מחקר מלווה 

 

 

                                                
 כיצד ניתן לקדם שינוי משמעותי ומתמשך בתרבות בית ספרית. (1999) .ל אטינגר, 2
 .פדגוגי-אולוגיג בשבר מורים הכשרת( 2009להרחבה: כרמון, א. ) 3
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והמאפיינים כל מערך )תמהיל( תנאים זה מביא לידי ביטוי את ממדי הפעולה השונים המוצעים במודל 

ארגונית )ממד ניהולי בהירות רעיונית )הממד הרעיוני(, מנהיגות מחויבת ויציבות  –שינוי באשר הוא 

מקום לביטוי עצמי ותחושת שייכות )ממד יחסים(, ומערך , רות ביטחון(, מערכות יחסים היוצארגוני

שהצלחה בכל ההנחה בבסיס המודל המוצע היא  מקצועי )ידע וכלים( הולם )ממד למידה והתפתחות(. 

 .לקראת השגת המטרה תשתית יציבה לתהליך השינוי, יוצרת המדים אלממאחד 

המלווה את השינוי, נרצה לבחון את השגת היעדים בכל ממד וממד )בבחינת בתהליך אבחון ומיפוי 

 נמדוד את הצלחת התכנית בכללותה )בבחינת הערכת תוצאות(.  גםהערכת תהליכים(, כמו 
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 המודל תיאור

  המודל : תיאור1איור    
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  השינוי תהליך להערכת כבסיס הממדים ארבעת

)אל  תהן ברמה תהליכי -אופן בו ניתן לנתח את תהליך השינוי לאורך השנים האת  המסבירלהלן איור 

 כללית. ל אחד מהממדים( והן ברמה תוצאתיתמול כ

 

  : ניתוח תהליך השינוי ברמת התוצאה וברמת התהליך2איור  
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 "חווייתית בגרות" תכנית ניתוח :דוגמה

 חווייתית בגרות ת:התכני שם

 מדעיים במקצועות הבגרות במבחני ההישגים שיפורת: מרכזי מטרה

 היסוד הנחת .התנסויות המשלבת חוויה על כולה הלמידה את מבססת שהיא בכך זו תכנית של ייחודה

 .המדעיים במקצועות בהישגים שיפור יחול זה מסוג למידה שבזכות היא

 " באמצעות מודל ארבעת הממדיםתניתוח תכנית "בגרות חווייתי: 3איור     


