3

על תפיסת תפקיד ותודעת שליחות

סדנה בתחום כישורי חיים לצוותי הוראה
במסגרת יום היערכות

כתיבה :אדווה זיידמן ,מדריכה ארצית לכישורי חיים בחמ"ד

משאבי למידה
•נאום ההכתרה של הרב נסים – עותקים כמספר המשתתפים (נספח )1
•כרטיסי עבודה (לבוחרים באפשרות  1בשלב ב) – עותקים כמספר הקבוצות (נספח )2

משך זמן מומלץ
שיעור או שני שיעורים (על פי שיקול דעת המנחה)

רציונל לבחירת הנושא

•דף התבוננות אישית (לבוחרים באפשרות  2בשלב ב) – עותקים כמספר המשתתפים
(נספח )3
•דף לכתיבת נאום הכתרה אישי (נספח  – )4מספר העותקים תלוי באפשרות שתבחרו
בשלב ב .בדקו לכמה משתתפים אתם מייעדים את אפשרות  ,2והכינו עותקים
כמספרם (בערך)
•תאוריית התפקיד והכניסה לתפקיד בגוף היחידה [המנחה קורא .לא מחלקים
למשתתפים]

נאום ההכתרה של הרב נסים מאפשר לנו הצצה אל תפיסת התפקיד ותודעת השליחות
הגבוהה של הרב ,ובעקבותיה התבוננות באור חדש בעצמנו ,בזהות התפקודית שלנו,
בתפיסת התפקיד שלנו ,בערכים ,בעמדות ובתפיסות המנחים אותנו בנקודת הזמן של
פתיחת השנה ,בבואנו למלא את התפקיד שבחרנו בפן האישי או בפן המקצועי.

•מקורות המידע

מטרות

•גיליון  14של  4המ"מים – ירחון לקידום מנהיגות ,מקצועיות ,מקצוענות ומצוינות במנהל
הבית ספרי בחינוך היסודי ,משרד החינוך התרבות והספורט ,המנהל הפדגוגי האגף
לחינוך יסודי.

•היחשפות לתפיסת התפקיד ותודעת השליחות של הרב נסים ולמידה עליהן.

•פוקס ,א' (תשנ"ה) .סגנונות התפתחות מקצועית של מנהלים ,עיונים בחינוך ,במנהל
ובארגון החינוך ,חוברת מספר  ,20אוניברסיטת חיפה ,בית הספר לחינוך.

•יצירת מרחב להתבוננות אישית בתפקיד שלי ולחקירתו.

•נאום ההכתרה של הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק נסים
יצ"ו ,ביום ו' בניסן התשט"ו (משרד הדתות ,הוצאת המדפיס הממשלתי).

•הבניית תפיסת תפקיד המחנך לאור דמותו של הרב נסים.
•הגברת ההניעה (מוטיבציה) וההנאה לקראת הכניסה לתפקיד עם פתיחת השנה
החדשה.
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9 9אפשרות  :2התבוננות אישית

מבנה הסדנה


שלב א – פתיחה חווייתית :חיבור אישי לנאום ההכתרה



שלב ב – עבודה בקבוצות  /התבוננות אישית



שלב ג – המללה ,המשגה ,יישום

מהלך הסדנה
שלב א – פתיחה חווייתית :חיבור אישי לנאום ההכתרה
 .1נקרא את נאום ההכתרה (נספח  )1ונבקש מהמשתתפים להתחבר למשפט שנגע
לליבם ,שקפץ לעינם ,שמוסיף והולך איתם לאחר העיון בנאום.
•הקריאה הראשונית יכולה להיות אישית או קבוצתית במליאה ,בהתאם לבחירת
מנחה הקבוצה.
•לקריאת נאום ההכתרה המלא היעזרו בקישור
•מומלץ לצלם את עמ'  6–4ולחלק למשתתפים.
 .2שיתוף בקבוצה – איסוף הדהודים בעקבות הקריאה.

 .1בהשראת נאום ההכתרה של הרב נסים נחלק לצוות המורים דף התבוננות
אישית (נספח  .)3בדף מופיעות שאלות מנחות שהחשיבה עליהן תהיה בבחינת
הכנה לכתיבת נאום הכתרה אישי .רגע לפני פתיחת השנה ,רגע לפני שאנו
נכנסים לתפקיד המחנך/המורה/המנהל ,כל אחד ותפקידו שלו ,נברר שאלות
אלו בינינו לבין עצמנו.
 .2כתיבת "נאום ההכתרה שלי" – נזמין את המשתתפים לאחד את ההרהורים,
הרגשות ,המחשבות והתובנות שכתבו לעצמם ,לכדי נאום שלם עם כניסתם
לתפקיד המחנך/המנהל/ההורה בשנת הלימודים הקרובה (נספח .)4
 .3שיתוף בנאומי ההכתרה – ניתן לשתף בזוגות או במליאה ,על פי שיקול דעתו של
מנחה הקבוצה.

שלב ג – המללה ,המשגה ,יישום
המללה
נשאל את המשתתפים:
— —אילו רגשות ,תחושות או מחשבות התעוררו בכם בזמן התרגיל?
— —מה הוא אפשר לכם? מה התחדש או התחדד בעקבותיו?
— —מה למדתם על דמותו של הרב נסים?

שלב ב – עבודה בקבוצות  /התבוננות אישית
9 9אפשרות  :1עבודה בקבוצות
נחלק את צוות המורים לקבוצות .בכל קבוצה שלושה מורים .כל קבוצה תקבל כרטיס
עבודה (נספח  )2שבו מופיע משפט או קטע מתוך נאום ההכתרה של הרב נסים,
ובעקבותיו שאלות מנחות ,המכוונות להתבוננות בדרך שבה אנו תופסים את תפקידנו,
ובמיוחד בהקשר של פתיחת השנה החדשה – התפקיד המקצועי :מנהל/מורה/מחנך/
מדריך וכדומה או התפקיד האישי/המשפחתי.
לאחר העבודה בקבוצות נשתף במליאה בתובנות שעלו בקבוצה.
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— —מה למדתם על עצמכם?

המשגה
נאום ההכתרה של הרב נסים מאפשר לנו הצצה אל תפיסת התפקיד ותודעת השליחות
הגבוהה של הרב ,ובעקבותיה התבוננות באור חדש בעצמנו ,בזהות התפקודית שלנו ,בתפיסת
התפקיד שלנו ,בערכים ,בעמדות ובתפיסות המנחים אותנו בנקודת הזמן של פתיחת השנה,
בבואנו למלא את התפקיד שבחרנו.
ההמשגה תכלול התייחסות לתאוריית התפקיד והכניסה לתפקיד ,לסגנונות התפתחות
מקצועית ,כפי שמובא להלן.

תאוריית התפקיד והכניסה לתפקיד
תאוריית התפקיד עוסקת בהלימה ובפער שיש בין ציפיות הפרט לבין ציפיות הסביבה
לגבי ה"תפקיד" שהפרט ממלא בארגון .זיהוי מידת ההלימה והפער משמש בסיס
להבנת הארגון והלחצים הטמונים בו ,שהקשיים שהפרט חווה בתפקיד נובעים מהם.
הבנת הקשיים היא הצעד הראשון לחיפוש דרכים ולפיתוח כלים להתמודדות עימם.
במילון המונח "תפקיד" מוגדר כ"עיסוק של אדם במסגרתו הקבועה (של עובד בעבודתו,
של נגן בתזמורת ,של שחקן במחזה וכד' .מבחינה סוציולוגית משמעות המושג "תפקיד"
היא" :ההתנהגות המצופה מנושא סטטוס (בעל מעמד בארגון) אחד בהתייחסותו לנושא
סטטוס אחר" (שפירא ובן אליעזר .)1989 ,תפיסת התפקיד (זכויות ,חובות ,ציפיות ,ידע
והתנהגויות נדרשים וכד') נבנית ביחסי גומלין בין "תפיסות הפרט וציפיותיו מעצמו לגבי
התפקיד" ובין "תפיסות הסביבה את התפקיד".
מתוך :גיליון  14של  4המ"מים – ירחון לקידום מנהיגות ,מקצועיות ,מקצוענות ומצוינות
במינהל הבית ספרי בחינוך היסודי
© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט ,המנהל הפדגוגי,
האגף לחינוך יסודי.

כניסה לתפקיד כסגנון של התפתחות מקצועית
פוקס ( ,)1995בהתבססה על אוטוביוגרפיות של מנהלים ,הגדירה שישה סגנונות של
התפתחות מקצועית בקרב מנהלים:
א .סגנון הצמיחה הטבעית – סגנון התפתחות זה מבטא תהליך "טבעי"-הדרגתי של צמיחה
והתפתחות מקצועית ,החל מהכניסה למקצוע ההוראה ,דרך עלייה בסולם התפקידים
ועד לתפקיד הניהול.

ד .הסגנון הרגשני – סגנון זה מבטא באופן בולט את העולם הרגשי של האדם .התנהלות
בסגנון זה פירושה שילוב האני האישי והאני המקצועי .בין שני המישורים מתקיימת
השפעה הדדית ותלות ,והלכה למעשה הם מתאחדים לכדי 'אני' אחד (האדם איננו
מפריד בין השניים) .התפתחות בסגנון זה גורמת שכל אירוע וכל שלב התפתחות בחיים
המקצועיים של המורה ,יעוררו בו חוויה רגשית חזקה ,כמו בחייו האישיים.
ה .הסגנון השליחותי-שירותי – הנטייה המקצועית-חינוכית של האנשים שהתפתחותם
המקצועית מתאפיינת בסגנון זה ,ניכרה אצלם כבר בגיל צעיר ולוותה בתחושת שליחות
חזקה .אנשים אלו ניחנו במסירות ,בנכונות להשקיע הרבה בעבודה ,לעשות למען
התלמידים ,להעניק לזולת ,ליחיד ולחברה.
ו .הסגנון ההססני-מתלבט – זהו סגנונו של המורה שכל שלב בהתפתחותו מלווה
בחששות ,בלבטים ובספקות אשר ליכולתו העצמית .כל צעד או שינוי בחייו המקצועיים
מלווה בהיסוס ,בחרדה ובתחושה עמוקה של קונפליקט פנימי .גם בקבלת תפקיד
הניהול ניכרים אותם המאפיינים :התפקיד מוצע ,המורה חושש ,מתלבט ,מסרב ,שואל
את עצמו שאלות רבות ולבסוף נעתר.
פוקס ,א' (תשנ"ה) .סגנונות התפתחות מקצועית של מנהלים ,עיונים בחינוך ,במנהל
ובארגון החינוך ,חוברת מספר  20אוניברסיטת חיפה בית הספר לחינוך.

יישום
— —מה לקחתם מדמותו של הרב נסים ,מנאום ההכתרה ומהמפגש היום לחייכם האישיים
או המקצועיים?

ב .הסגנון האופטימי – המיוחד לסגנון זה הוא תחושת האופטימיות שמתלווה לכל שלבי
ההתפתחות של המורים וגישה חיובית יותר לחיים המקצועיים .בעל הסגנון האופטימי
מרגיש את אהדת הסביבה אליו שכן יש לו ביטחון אישי מקצועי בסיסי ,ההולך ומתפתח
עם השנים .הוא אינו חרד ממצבים חדשים שהוא נקלע אליהם או משינויים המתרחשים
בסביבתו.
ג .הסגנון הנמרץ ובעל המוטיבציה – סגנון זה מאפיין אנשים בעלי מוטיבציה גבוהה שאת
מסלול התפתחותם מניע דחף חזק להתקדמות בקריירה ,לפעולה ,לעשייה ולביצוע.
המוטיבציה שלהם עשויה לנבוע מצורך פנימי ,או מגורם חיצוני-פוליטי.
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נספח 1

נאום ההכתרה
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ביקור בראש העין

בביקור ברמת גן בכ"ד בניסן תשט"ו; משמאל לרב נסים  -אברהם קריניצי ,ראש העיר
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נספח 2
כרטיס 1
"קהל קדוש ונכבד,

כרטיס 2
"שואל אני את עצמי:

ברגעים אלה ,כאשר אני עומד וניצב בפניכם ברטט-קודש
ובהכנעת הלב ,עולים במוחי כמה הרהורים .נזכר אני באותן הדמויות
המפוארות שהיו בירושלים ,אשר ישבו על כסא ה"ראשון לציון" ששמם
עיטר את עיר הקודש המקודשת בכל הארצות ,ומעלה אני בזכרוני גם את
אותם המאורות הגדולים הראשונים לראשונים לציון שלא הכרנום אלא
מתוך ספריהם".
(נאום ההכתרה ,הרב נסים)

•"ברגעים אלה" ,לפני פתיחת השנה וכניסה לתפקידי  -אילו תחושות
עולות בי? אילו הרהורים עולים במוחי?
•"נזכר אני באותן הדמויות המפוארות שהיו" ,רצף הדורות  -חלק משושלת...
מי היה לפניי? מה הייתה המורשת שלו? איזה קו חינוכי אני ממשיך? מה
הרצף-החיבור שאני יוצר אליו ולדמויות משמעותיות אחרות שהיו לפניי
(לדוגמה :מורים שחינכו את כיתתי)? מה אוסיף משלי?

לאן אני נכנס? למקום אש להבת שלהבת .להתעטר בתואר,
שלא אגזים אם אומר ,שלאחר הגאונות לא היה מוסד גדול ונערץ
כזה בישראל שתור הזהב שלו החל בדור שמלפני גירוש ספרד ,מימי רבי
עובדיה מברטנורא ,הגדול שבמפרשי המשנה ,ונמשך עד היום הזה".
(נאום ההכתרה ,הרב נסים)

•"שואל אני את עצמי" -
— —לאן אתה נכנס?
— —באיזה תואר אתה מתעטר?
— —באיזה תואר אתה בוחר להיכנס לתפקיד השנה?
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כרטיס 3
"רבינו המנוח שקיים בכל מאודו את הפסוק 'האמת והשלום
אהבו' ,קבע בנאום ההכתרה שלו ,שתפקידו של הראשון
לציון ,הוא בראש ובראשונה השלטת השלום והאחדות .וכך
אמר' :ודע והכיר תפקידך הקדוש :לאחד ולא להפריד ,לקרב ולא להרחיק,
לאהב שם שמים ותורת ישראל ,לרומם את העם בקדושה ולעשותם למודי
ה' ושומרי תורה ומצווה'.״

כרטיס 5
"ועתה אפרוש כפיי השמים בתפילה ברוך ה' אלהי ישראל
אשר בחרת בעבדך לשבת על כיסא רם זה".
(נאום ההכתרה ,הרב נסים)

התפילה האישית שלי רגע לפני כניסתי לתפקיד:
"ועתה אפרוש כפיי השמיים בתפילה

(נאום ההכתרה ,הרב נסים)

"ודע והכיר תפקידך הקדוש" – תפיסת התפקיד

"

— —מהי תפיסת התפקיד שלך כמחנך/כמנהל/כהורה?
— —על אילו ערכים היא מושתתת?

כרטיס 4
"וטרם אכלה לדבר אשא תודה וברכה לקהל הנכבד ששם בי
אמונו ובחר בי לכהן במשרה זו; וביחוד לעמיתי וידיד נפשי
נזר החכמים ופארם הגאון רבי יצחק הלוי הרצוג שליט"א ,הרב
הראשי לישראל ,שיחד עמו ובעצה אחת ,נכלכל את פעולתנו ודרכנו
להרמת קרן התורה וקרן ישראל".
(נאום ההכתרה ,הרב נסים)

"וטרם אכלה לדבר אשא תודה וברכה לקהל" -
למי תרצה להודות עם כניסתך לתפקיד?
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נספח 3

דף התבוננות אישית  -שאלות מנחות לקראת כתיבת נאום הכתרה אישי
"ברגעים אלה" ,לפני פתיחת השנה וכניסה לתפקידי –

אילו תחושות עולות בי?
אילו הרהורים עולים במוחי?
"נזכר אני באותן הדמויות המפוארות שהיו" ,רצף הדורות – חלק משושלת...

מי היה לפניי?
מה הייתה המורשת שלו?
איזה קו חינוכי אני ממשיך?
מה הרצף-החיבור שאני יוצר אליו ולדמויות משמעותיות אחרות שהיו לפניי (לדוגמה :מורים שחינכו את כיתתי)?
מה אוסיף משלי?
"שואל אני את עצמי" –

לאן אני נכנס?
באיזה תואר אני מתעטר?
באיזה תואר אני בוחר להיכנס לתפקיד השנה?
"ודע והכיר תפקידך הקדוש" –

מהי תפיסת התפקיד שלי כמחנך/כמנהל/כהורה?
על אילו ערכים היא מושתתת?
"וטרם אכלה לדבר אשא תודה וברכה לקהל" –

למי ארצה להודות עם כניסתי לתפקיד?
"ועתה אפרוש כפיי השמים בתפילה ברוך ה' אלהי ישראל אשר בחרת בעבדך לשבת על כיסא רם זה".

התפילה האישית שלי רגע לפני כניסתי לתפקיד:
"ועתה אפרוש כפיי השמיים בתפילה

"
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