מנiכ  lדת מבט אושות

ראש וחודה אקדמות

מנהל או מנהוג?

-

מהתנסויותיו של ראש יחידהן
בנור , 2

ין

אונוברסוטת בן-גורוון בנגב

ה רבה הרהורים העלה בי המאמר! תוך כדי תרגומו

-

בחינת השגת היעדים של היחידה .

עבור חוברת זו של על הגובה .אילו בית הספר

-

שמירה על אווירה מוסדית חיובית ופיתוח הסגל

I

למקצועות הבריאות  ,שבו שימשתי כראש בית
במשך

ספר

בארצות
דו בנור

כ 14-

הברית,

שנה,
הייתי

היה

מכיוון שראש בית ספר בגודלו
בית

של

בחוברת זו מתפרסמת תמצית

עשוי

להיות אחד מהנשאלים .זאת

הספר

ועידודו.

•

למקצועות

מתורגמת של מאמר הדן בתפקידי
דקאנים וראשי יחיודת מבחינת ממדי

•

התפקי,ד "עימות תפקיד" שפירושו

הבריאות הקהילתיים על שם
רקנאטי

בן"גוריון

באוניברסיטת

בנגב )שבו שלוש מחלקות ועוד
אחת בהקמה,

כ 1000-

סטודנטים

ניהול הסגל

-

גיוס סגל חדש.

-

הערכה וקידום.

ניהול פוליטיקה ויחסי חו'(

-

תכנון התקציב והשגתו .

-

ייצוגה של היחידה כלפי

קונפליקט מובנה בעצם התפקי,ד
ו"עמימות תפקיד" שפירושה אי בהירות

'(.וח

•

פעולות מנהיגות

-

לגבי תחום הסמכויות והפעילויות

לשלטונות האוניברסיטה

וכ  72-חברי סגל( ,נקרא בארצות
הברית " דקאן"  .כיון שכ,ך ניסיתי

לשים

עצמי

הנשאלים

בנעליהם

ולחשוב כיצד

המצופות מראש היחידה .הרשימה

הייתי

ולקהילה .

-

הנוכחית באה כתגובה למאמר

של

מבין

המשתנים

הרבים

זה היה תקף לגבי ולגביהם של
ראשי יחידות אקדמיות ודקאנים

ומתייחסת לניסיוני רב השנים כראש

-

יחידה אקדמית במציאות הישראלית,

החוקרים

במאמר

הנדון

איתרו

שישה ממדים של תפקיד הדקאן,

שיש בה מאפיינים הודמים למציאות
האמריקאית המתוארת במאמר

המקורי ,אך גם מאפיינים השונים

תפקידי מנהיגות של ראש היחידה.

כלהלן ) בסדר יורד של חשיבות(:

•

חברי

הסגל

וניהול

ישיבות בנושאים אלה.

•

ממנה .ברשימה זו ניתן דגש מיוחד על

הטלת מטלות ותפקידים

על

אחרים באוניברסיטאות באר'( .

 864הדקאנים שענו על שאלוני

שיתוף

הסגל

בהעלאת

רעיונות לשיפור .

אני עונה על השאלונים  ,ומה
במאמר

יצירת תקשורת בין הסגל

•

ניהול משאבים

-

מעקב אחר ניצול התקציב.

-

ניהול הסגל המנהלי.

שמירה על הרמה המדעית
האישית תוך התעדכנות ויצירת

מודל לחיקוי.

קידום יעילות היחידה

-

מעקב אחר ההוראה.

.1

בעקבות המאמר המתפרסם בגיליוו זה" :תפקידים

להלן אדון בממדי התפקיד אחד לאחד ,לאו דווקא על פי הסדר
שהם מופיעים ,ואנסה להאיר אותם על סמך ניסיוני האישי.

ואתגרים של דקאנים וראשי יחידות אקדמיות",

עמ' . 51-50

.2

פרופ' דו בנור ,פרופ' אמריטוס ,בית הספר למדעי
הבריאות

אפתח בסעיף תכנון התקציב והשגתו  .המשמעות של סעיף זה
היא קביעת מטרות ויעדים לשנת התקציב הבאה ,תרגומם

למשאבים

של כסף  ,תקנים ואמצעים

ומאבק להשגתם

משלטונות האוניברסיטה וממקורות אחרים .בית הספר על
שם רקנאטי היה בזמני יחידה תקציבית עצמאית .לפיכ,ך
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הפעילויות השייכות לטעיף ךה היו בראש טרר העריפות שלי .אני
משער שהן גם בראש טרר העריפות של רוב הרקאנים בישראל,
אם כי בררך כלל לא של ראשי מחלקות ויחירות אקרמיות שאינן
יחירה תקציבית .על כן מוךר לי שממר ךה מופיע רק במקום

השלישי בחשיבותו במאמר המתורגם .ייתכן שהטיבה לכך היא
שמצוקת התקציב בארצות הברית קטנה מאשר בישראל .לעומת
ךאת ,הטעיפים מעקב אחר ניצול התקציב וניהול הסגל המנהלי,
המופיעים בממר התפקיר ניהול משאבים שבמקום החמישי ,אינם
צריכים להיות ,לרעתי ,תפקיריו של ראש היחירה .לשם כך צריך
ראש היחירה ליצור מנגנון פנימי ביחירתו ,להיות מרווח מעת לעת,

אך להתערב באופן פעיל רק במצבי משבר.
השאלון במחקר שבמאמר הנרון כרך את תכנונו של התקציב
והשגתו עם ייצוג היחירה כלפי חו'( תחת הכותרת ניהול פוליטיקה
ויחסי '(,וח ולא היא .יחטי חו'( שאינם כרוכים בתקציב ,או שהקשר
שלהם לתקציב הוא עקיף ,נטלו חלק גרול מךמני וממרצי ,הגם

את טעיף המשנה

-

בחינת השגת היערים האקרמיים של היחירה

-

שהיו בעריפות פחותה מךו של השגת תקציב .אלה כללו קשרים עם

אני מבין כהערכה עצמית תקופתית .אין ערוך לחשיבותה של

הנהלת בית החולים שבמטגרתו אנו מתפקרים ,עם הנהלת משרר

פעולה ךו ,אך היא איננה ולא יכולה להיות חלק משגרת יומו של

הבריאות ,עם מרכךי קופות החולים השונות ,עם חיל הרפואה ומגן

ראש היחירה .ךוהי משימה שמערבת את כל הטגל ,כרוכה בהערכת

רור ארום וכמובן גם עם המועצה להשכלה גבוהה והווערה לתכנון

תכנית הלימורים וערכונה או שינויה ,בהערכת מורים וטטורנטים

ולתקצוב מטעמה )ות"ת (  .כמו כן ,ניהול פוליטיקה ויחטי חו'( כולל

ובבחינת התפוקה המחקרית והיקפה  .משימה ךו נעשתה במוטר

גם הפקה של חוברות ומצגות והקפרה על הצגה נאותה של בית

שבו עברתי אחת למטפר שנים ,ונפל בחלקי לקיימה חמש פעמים

הטפר בפורומים פנימיים של הפקולטה והאוניברטיטה ובפורומים

במהלך שנות כהונתי  .לעתים ההערכה הךאת נעשתה ביוךמה

חיצוניים של תורמים פוטנציאליים ,מוטרות בריאות ,ארגונים

עצמית ולמטרות משוב בלבר ,ולעיתים ביוךמת גוף חיצוני ,כמו

בין-לאומיים שהפקולטה חברה בהם ,ופורומים מקצועיים ,כולל

וערת הערכה בין-לאומית )פעמיים( והמועצה להשכלה גבוהה

לא עשית" נכונה

)פעם אחת( .כאמור ,אין ךה תפקירו של ראש היחירה לבצע את

ברמה של היחירה לא פחות מאשר ברמת הפרט ,ואולי אף יותר.

ההערכה עצמה ,ועם ךאת עליו לארגן את הטגל לווערות ולווערות

במטגרת ךו יש לכלול גם אירוח של אורחים רבים ממוטרות

משנה ,להלהיב את הטגל ולבחור כלים נכונים כרי לגלות נקורות

כנטים .האמרה הנרושה "עשית ולא ריווחת

-

אחרים ,מהאר'( ובעיקר מחו"ל ,שהם בעיקר אנשי מקצוע ,חלקם

תורפה .מעל לכול ,ראש היחירה צריך להיות בעל יושרה ופתיחות

בעלי שם עולמי ,וכן תורמים  .עיטוק ךה גךל נתח גרול למרי מךמני.

מטפקת כרי שלא "לטאטא מתחת לשטיח" את ממצאי ההערכה,

ממר התפקיר קירום יעילות היחירה עמר בראש רשימת מררי

לנקוט באמצעים לתקן ליקויים שהתגלו )אם התגלו( ,לשפר את

התפקיר במאמר הנ"ל  .הוא כלל ארבעה טעיפי משנה( :א) מעקב

הטעון שיפו,ר להשביח גם את מה שאינו לקוי ולהביא את הטגל

אחר ההוראה; (ב) בחינת השגת היערים האקרמיים של היחירה; (ג)

לקבלת המטקנות מתוך מוטיבציה פנימית .לפיכך הייתי מגריר

שמירה על אווירה מוסרית חיובית; (ר) פיתוח הסגל ועירורו .לו היה

פעילות בקרה עצמית ךו כשייכת לתחום המנהיגות ולא לתחום

הרבר בירי ,הייתי מפריר בין פונקציות אלו ,ומעביר את חלקן אל

הניהול.

תחת הכותרת פעולות מנהיגות .הבה נבחן כל אחת מארבעתן

עור יותר מכך שייך לתחום המנהיגות טעיף המשנה שמירה על

בנפרר :

אווירה מוסרית חיובית .אין מרובר בפתרון קונפליקטים גרירא

מעקב אחר ההוראה איננו צריך להיות ,לרעתי ,תפקירו הישיר של

ואפילו לא בהתגברות על יריבויות בין חברי טגל לבין עצמם ,שהיא

ראש היחירה ,אם הוא או היא משכילים לבנות מערכת פנימית

משימה של ניהול ולאו רווקא של מנהיגות ,אלא בנטיעת "גאוות

העוטקת בכך .בבית הטפר על שם רקנאטי נהוגות וערות של

יחירה" :בהטמעת המטר שנעשית ביחירה עבורה חשובה הן ברמה

מורים-תלמירים לכל אחת מ  15-הכיתות שבבית הטפר ,ברומה

המוט רית ,הן ברמה האךורית והן ברמה הלאומית; שהמשאבים

לנהוג בכל בתי הטפר האחרים שבפקולטה למרעי הבריאות.

והעבורה שהושקעו מניבים תוצאות; שכראי להשקיע; שהתורה

וערות אלו עוקבות ברמה שבועית אחר תכנית הלי מורים וביצועה,

והברכה הן לעושים במלאכה שהם טגל ההוראה; וכי הרקאן,

מאתרות בעיות בהוראה ובלמירה בךמן אמת ופותרות בעיות

הרקטור והאוניברטיטה בכללה יורעים להעריך את המאמ'( ואת

שמתעוררות

הן

ברמה

הכיתתית

והן

ברמה

האישית.

אמנם

ההשקעה.

ר  iבחתי באופן שוטף על התנהלות ההוראה ,אך נררשתי להתערב

טעיף המשנה פיתוח הסגל ועירורו ,לעומת ךאת ,הוא תפקיר ניהולי

רק במקרים חריגים ,ובעיקר בתחום אכיפת משמעת אצל המורים

מובהק של ראש היחירה .אני עטקתי באופן אינטנטיבי בפיתוח

מבחינת מילוי חובות ההוראה שלהם ואיכותה ,ועל כך בהמשך .

ההוראה האקרמית על ירי הכשרת מורים ופיתוח תכניות הוראה,

גיל'  Iו  7ו מרץ
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כיוון

שמקצועי

חינוך .4,3

ראש
אחר

שמקצועו

הוא

מתנער מהם .סעיף המשנה יצירת תקשורת בין הסגל לשלטונות

יחידה

האוניברסיטה והקהילה כבר נידון למעלה כחלק מהקשר עם גורמי

איננו

'(.וח לעומת דאת ,אני רואה את הבאים ,שאינם מודכרים במאמר

חייב בהשתתפות פעילה

המדובר  ,נתפקידים מנהיגותיים מובהקים של ראש יחידה

בהכשרה כדאת ,אך עדיין

התוויית מדיניות חדשה או שינוי מדיניות קיימת .המשמעות של

הוא חייב בארגונה על ידי

תפקידים אלה יכולה להיות :

אנשי מקצוע .ארגון כדה
דורש,

היתר,

בין

•

-

שינוי במדיניות קבלת סטודנטים לאוניברסיטה במטרה לשפר
את רמת הכניסה או כדי לענות לצרכים חברתיים מהותיים,

נטיעת

כמו העדפה מתקנת של מגדר מסוים.

הבנה בקרב חברי הסגל

שינוי בתונני ההוראה נדי לעדכנם ולהתאימם להתפתחויות

לכך

שהוראה

אקדמית

היא

מקצוע

הדורש

מדעיות מחד גיסא ולשינויים בפרקטיקה של המקצוע מאידך

הכשרה ,וכי היותם אנשי

גיסא .שינוי התכנים נועד גם למנוע צמיחה בלתי מבוקרת של

מדע

או

בעלי

•

מקצוע

מעולים בתחומם אינו לכשעצמו מכשיר אותם להוראה אקדמית.

תכנית הלימודים ,המגבירה את העומס על הסטודנטים.

•

קל למדי לראש יחידה לחייב חברי סגל בהשתתפות בהכשרה

למידה עצמית ,למידה על פי בעיות ,התנסויות חווייתיות כמו

כדאת ,בין אם בסדנאות קצרות או בקורסים ארוכים יותר ,אולם
ראש יחידה מצליח חייב לגרום לחברי הסגל להיות מודעים

חשיפה קלינית מוקדמת ועוד .

•

לצורך לרכוש כלים להוראה ולהיות מעוניינים בהכשרה למען

המוסד ולמען עצמם ,ולא להשתתף בה כמי שכפאו שד  .שינוי

•

שינוי בדרכי תגמול על הצטיינות בהוראה ,כאשר נוהלי
האוניברסיטה אינם מאפשרים תגמול של קידום אקדמי על

הסגל מתפקידו כמדען ,כרופא או כאחות גרידא למורה  .לפיכ,ך

כך·

•

תפקיד ניהולי של ראש היחידה ,הרי ששינוי היחס להוראה הוא

שינוי בשיטות הערכת סטודנטים ,למשל הנהגת מבחנים בין-
תחומיים )אי נטרדיסציפלינריים( הדורשים רמה קוגניטיבית
גבוהה .

תפקיד מנהיגותי שאין חשוב ממנו ביחידה אקדמית.

ממד התפקיד השני ברשימתם של הדקאנים האמריקאים הוא

שינוי בגודל היחידה ,כדי לענות על צורכי הקהילה והמקצוע או
כדי לשנות את מיצובה של היחידה באוניברסיטה .

היחס להכשרה נובע מעצם שינוי התפיסה העצמית של חבר

בעוד שארגון ההכשרה וגיוס אנשי מקצוע ומשאבים לקיומה הוא

שינוי של שיטות ההוראה  ,כמו למשל הנהגת הוראה מתוקשבת,

•

שינוי בשיטות הערכת מורים ,למשל על ידי הנהגת פורטפוליו.

ניהול הסגל שנולל גיוס סגל חדש והערנת הסגל וקידומו .אין צורך
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להכביר מילים על תחום דה ,שהוא תפקיד מסורתי של דקאן וראש

הדוגמאות האפשריות עוד רבות .שינויי המדיניות האלה הם

יחידה ,נולל ראש מחלקה ,ושהנול מנירים בו ועוסקים בו.

לגיטימיים אם הם נובעים מחדון חדש ,מהחייאתו של חדון

הממד השישי והאחרון ברשימה דלעיל עוסק בשמירה על הרמה

שהפך לאות מתה ,מפילוסופיה חינוכית עקבית וקוהרנטית ,

המדעית האישית של ראש היחידה  .שמירה דו היא מובנת מאליה.

ממענה לסביבה משתנה או משינוי במדיניות הלאומית  .הם אינם

אישית לא מצאתי קושי בהמשך עבודתי המדעית ,המחקרית

לגיטימיים כאשר הם נובעים מרצונו של ראש היחידה להטביע

וההוראתית  ,ולמעשה לא פגשתי דקאנים וראשי מחלקות ויחידות

את חותמו על היחידה לצורך סיפוק אישי .ניון שקשה עד מאוד

שחדלו מלהקדיש דמן לעבודה במעבדותיהם או במרפאותיהם

לכפות שינוי  ,קטן וגדול כאחד  ,הרי שתפקידו המנהיגותי הראשון

ולהנחיה של דוקטורנטים ומסטרנטים  .עם דאת ,הדמן המוקדש

והחשוב ביותר של ראש היחידה  ,לדעתי ,הוא להביא את הסגל

לעבודה המדעית פוחת בהשוואה לדמן שיכול ראש היחידה

כולו ,או לפחות את רובו המכריע ,להטמיע את החדון החדש

להקדיש לנושאים אלה לפני מינויו לתפקיד .המאבק של הדקאנים

ולהיות שותף לו ,הן בהסנמה והן בפעילות אקטיבית במסגרת

על שמירת רמתם המדעית המתואר במאמר הנדון הוא ,לדעתי,

ועדות או בפעילות אחרת .

ביטוי להלך נפש של אי השלמה עם התפקיד ועם הצורך בהפחתה

המאמר הנדון מתייחס גם למושגים "עימות תפקיד " ו"עמימות

דמנית של הפעילות המקצועית יותר מאשר מגבלה אובייקטיבית .

תפקיד"  .הוא מגדיר "עימות התפקיד" כמתח

שנוצר מציפיות

אי השלמה נדאת ינולה לנבוע מחוסר סיפוק מהתפקיד ועניין בו,

שאינן מתיישבות דו עם דו ,ולנן משנה את התנהגותו של המנהיג

אולי כתוצאה מריבוי של עימותים ועמימות רבה  .אני לכשעצמי

וגורם למצב דחק ,לחוסר סיפוק ולאי שביעות רצון .כתוצאה

מצאתי בתפקיד מקור לסיפוק ,עניין והנאה בלתי נדלים.

מנך יעילות ביצוע התפקיד הולנת ויורדת  .האם חוויתי "עימ ות

הממד האחרון שאדון בו כאן הוא פעולות מנהיגות ,המופיע במאמר

תפקיד" כפי שהוא מוגדר במאמר? אכן כן  .העימות השכיח ביותר

המתורגם במקום הרביעי  )!(.גם נאן אינני מסנים לנך שהטלת

הוא בין חדון מרחיק לנת לבין המשאבים המצויים במשורה  .נאן

מטלות ותפקידים על חברי הסגל וניהול ישיבות בנושאים אלה הוא

חודרים לתמונה כישוריו המנהיגותיים של ראש היחידה ,כפי שהם

תפקיד מנהיגותי .לדעתי אלה הם תפקידים ניהוליים מובהקים,

מתבטאים בינולתו לשננע גורמי חו'( להקדיש את המשאבים

ואין דקאן או ראש יחידה אקדמית באר'( שאיננו מודע להם או

הנדרשים  .אולם גם כך אין ספק שיש צורך בפשרות  ,בדחיית

הנ  Jiה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמי המכללה למינהל

השגת היעדים או בוויתור על חלקם  .אין ספק שדהו חלק מתסכל

המורכבת מוועדה מרכדת ,סנאט ורקטור מצד אחד ,וועד מנהל

בתפקידו של ראש היחידה  ,ואכן ,כפי שאומרים כותבי המאמר

ונשיא מצד שני" .מפלצת" דו חלפה מן העולם ,וטוב שכך  .גם

הנ " ל ,עימות כדה הינו מובנה בתוך התפקיד של דקאן או ראש

מחברי המאמר עצמם מודים שהצלחתה של מנהיגות משותפת

יחידה  .אין גם ספק שבאר'(  ,הדלה כל כך במשאבים להשכלה

כדאת תלויה ביחסים הבין-אישיים של המנהיגים  .לעניות דעתי ,

הגבוהה ,העימות הדה חריף יותר מאשר בארצות הברית.

בחברה התחרותית שבה אנו חיים אין לבסס שיטה על הנחה של

לעומת דה ,הקונפליקטים המתוארים במאמר בין נוהלי המוסד

יחסי עבודה הוגנים .בשיטה הנהוגה באר'(

לבין שאיפות הסטודנטים הציקו לי פחות .ראיתי כחלק מהותי

יחידות לדמן מוגבל ולא כמינוי לדמן בלתי מוגבל

מתפקידי להניע את הסטודנטים לבחור הנהגה שתייצג אותם

שיתוף פעולה ולבעיות אגו בין המנהיגים השותפים גדול יותר

בפני ההנהלה

-

בחירה של ראשי

-

הסיכוי לאי

הנהגה אשר תדע לא רק לעמוד על דכויותיהם

מהסיכוי לעבודה הרמונית .לעומת דאת ,אני מסכים בכל לב

של הסטודנטים ,אלא גם תהיה מודעת לחובותיהם ותהיה בעלת

לרעיון של האצלת סמכויות ותפקידים על ראשי המחלקות ,ראש

יכולת לדרוש דרישות מעמיתיהם .הנהגת הסטודנטים צריכה

המינהל ,יושבי הראש של ועדות המשנה ,ועדת ההוראה וועדות

להבין את מטרות המוסד ואת מהות המקצוע שהם לומדים ,

ההערכה  ,ואפילו על הסטודנטים  .האצלת הסמכויות אינה פוטרת

-

ולהדדהות עמן .הנהגת הסטודנטים צריכה להיות שותפה לחדון,

את ראש היחידה מאחריות ,אך מקלה באופן משמעותי את העומס

ובשום אופן לא להיות "ועד עובדים" גרידא שמטרתו העיקרית

היומיומי עליו .להצלחתה של האצלת הסמכויות יש שני תנאים:

היא להשיג הישגים לטווח המיידי לשולחיו ,כמו הקלות בלמידה

האחד

ראש היחידה חייב להיות מסוגל לבדר את השליטה

ובבחינות .לרוב הצלחתי בכך; לעתים נכשלתי ,ובמקרים האלה

ולסמוך ע ל אנשיו ולא להיות מעורב אקטיבית בכל פרט תוך

-

" דכיתי " לעימותים מתמשכים עם ועדי כיתות .

הפיכת האצלת הסמכויות לפארסה .השני הוא בחירה נאותה של

לא הרביתי לעסוק בעימותים בין חברי סגל לבין עצמם ,כיון

העודרים למיניהם .עם כל ההערכה והכבוד לדמוקרטיה ,בחירות

שלרוב לא היה צורך בכך  .משהתעורר הצורך להתערב במקרים

לתפקידים פנימיים ביחידה עלולות לפגוע ביכולת לבדר ולהאציל

בודדים ,ההתערבות הייתה חדה ,חריפה וחותכת .שכיחים יותר

סמכויות .משנבחר ראש היחידה בצורה דמוקרטית על ידי סגל

היו עימותים ביני לבין חברי סגל ,בעיקר מורים מיחידות אחרות

היחידה ,יש לאפשר לו לנהל את היחידה ללא כפיית עודרים עליו,

הנותנים קורסי שירות לבית הספר .העימותים נבעו מדלדול של

ולאפשר לו להאציל סמכויות על אלה שהוא סומך עליהם .כמו

המורים בתפקידי ההוראה שלהם .גם במקרים האלה נדרשה

שהאוניברסיטה כולה בנויה על המודל של 'מ שטר נשיאותי :כך

התערבות חריפה עד לפיטורים או הרחקה מהוראה ועיכוב קידום.

צריכות להתנהל גם היחידות האקדמיות שבתוכה.

כפי שמציין המאמר הנדון ,כאשר התגובה לעימותים כאלה הייתה

ולבסוף  ,לא אוכל שלא להביע את דעתי על נקודה נוספת שלא

עקבית ,תואמת את הנהלים שהיו ידועים היטב לסגל ולסטודנטים,

נידונה במאמר אך היא מרומדת בו ,והיא משך תקופת הכהונה

מבוססת על האידיאולוגיה של המוסד ,גלויה ונקייה מפניות ,היו

של דקאן ושל ראש יחידה  .המאמר מדווח ) בחלק שלא תורגם (

העימותים האלה מנוף להתפתחות ולשיפור האווירה ,ולא להיפך.

שמשך כהונתם הממוצע של  864הדקאנים שנבדקו היה 5.6

"עמימות התפקיד " נוצרת ,על פי המאמר  ,כאשר כתוצאה

שנים ,

מליקוי בתקשורת אין בידי ראש היחידה מספיק מידע על תחומי

לא נכלול בסטטיסטיקה את הדקאנים ששירתו פחות משנה ,הרי

אחריותו ותפקידיו ועל הדרך הנאותה לבצעם .במקרה כדה ראש

שממוצע משך הקדנציה עולה לכמעט שבע שנים  .תקופות אלו

היחידה מגדיר לעצמו את תפקידיו ואת אחריותו בצורה שיכולה

ארוכות יותר מהנהוגות באר'( ומאפשרות לראש היחידה ליישם

להיות שונה מדו של הגדרת הממונים או של ציפיות הכפיפים .

את מדיניותו ,לבטא את מנהיגותו ולהשיג את מטרותיו .כהונה בת

האם חוויתי "עמימות תפקיד"? התשובה היא שוב חיובית ,אלא

פחות משש שנים מקצצת ,לדעתי ,את כנפיו של ראש היחידה עוד

שעמימות התפקיד לא גרמה לי מעולם לתסכולים .דווקא מפני

בטרם סיים להמריא.

שהתפקיד הספציפי שלי ,שהיה מעין שילוב בין תפקידו של דקאן

אינני בטוח שכל עמיתי ,ראשי היחידות באוניברסיטאות באר'(,

וש 12.8%-

מהם שימשו בתפקידם יותר מעשר שנים  .אם

לתפקידו של ראש מחלקה ,לא היה מוגדר היטב ,התאפשר לי

מסכימים להשקפותי ושותפים לאותן חוויות שחוויתי אני ,כיוון

לנצל את העמימות כדי להרחיב את תפקידי ,לפתוח "חדיתות"

שכל ראש יחידה מעצב את התפקיד ברוחו ,ונהנה או סובל ממנו

חדשות עם גורמי האוניברסיטה וגורמי חו'(  ,ולהשיג הישגים שלא

על פי אופיו ורגשותיו  .אני מקווה ,לפיכ,ן שרשימה דו תעורר דיון,

היו מושגים בהתנהגות פסיבית יותר.

ואולי ויכוח ,שמהם תתבהר מהות התפקיד לתועלתם של ראשי

מכיוון שהעומס על דמני לא היה בלתי נסבל ,לא נאלצתי אף פעם

היחידות ושל הכפופים להם והממונים עליהם כאחד .

להחליט באידה ממדדי התפקיד להתרכד ועל אידה לוותר ,כפי

שמדווחים חלק מהנבדקים במחקר המובא במאמר הנ"ל  .יתר על
כן ,הרחבת גבולות התפקיד ונטילת סמכויות לא גרמה ,בניגוד למה

.3

בנור  ,ד ' ומלר ,צ'

ארוכת טווח של סדנאות להכשרת מורים באוניברסיטה.

על הנ Iבה .12-7 , 6 ,

שמציין המאמ.ר להגברת הטינה והעוינות כלפי  ,אלא להיפך .
אינני מסכים לתפיסה של 'מנהיגות משותפת' שעליה ממלי'(

) (. 2007

למידה פעילה :מדידת השפעה

.4

בנור  ,ד'

) (. 2003

מודל רב-שלבי להכשרת מורים בחינוך

הגבוה  .על הנ Iבה .12-6 ,2 ,

המאמר .כבר ניסינו באקדמיה הישראלית מפלצת דו-ראשית

גיליוו  7ו מרץ
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