
אושותמבטדת lמנiכ

אקדמותוחודהראש

מנהוג?אומנהל
יחידהןראששלמהתנסויותיו

-

בנורדו

בנגבבן-גורווןאונוברסוטת , 2בנורין

תרגומוכדיתוךהמאמר!ביהעלההרהוריםרבהה

I הספרביתאילוהגובה.עלשלזוחוברתעבור

ביתכראששימשתישבו ,הבריאותלמקצועות

היהשנה,-14כבמשךספר

עשויהייתיהברית,בארצות

זאתמהנשאלים.אחדלהיות

בגודלוספרביתשראשמכיוון

למקצועותהספרביתשל

שםעלהקהילתייםהבריאות

בן"גוריוןבאוניברסיטתרקנאטי

ועודמחלקותשלוש(שבובנגב

סטודנטים-1000כבהקמה,אחת

בארצותנקראסגל),חברי-72וכ

ניסיתישכ,ךכיון .דקאן""הברית

שלבנעליהםעצמילשים

הייתיכיצדולחשובהנשאלים

ומה ,השאלוניםעלעונהאני

במאמרהרביםהמשתניםמבין

שלולגביהםלגביתקףהיהזה

ודקאניםאקדמיותיחידותראשי

 .באר')באוניברסיטאותאחרים

שאלוניעלשענוהדקאנים 864

איתרוהנדוןבמאמרהחוקרים

הדקאן,תפקידשלממדיםשישה

חשיבות):שליורדבסדר(כלהלן

היחידהיעילותקידום •

ההוראה.אחרמעקב-

 .היחידהשלהיעדיםהשגתבחינת-

הסגלופיתוחחיוביתמוסדיתאווירהעלשמירה-

ועידודו.

תמציתמתפרסמתזובחוברת

בתפקידיהדןמאמרשלמתורגמת

ממדימבחינתיחיודתוראשידקאנים

שפירושותפקיד""עימותהתפקי,ד

התפקי,דבעצםמובנהקונפליקט

בהירותאישפירושהתפקיד"ו"עמימות

והפעילויותהסמכויותתחוםלגבי

הרשימההיחידה.מראשהמצופות

למאמרכתגובהבאההנוכחית

כראשהשניםרבלניסיוניומתייחסת

הישראלית,במציאותאקדמיתיחידה

למציאותהודמיםמאפייניםבהשיש

במאמרהמתוארתהאמריקאית

השוניםמאפייניםגםאךהמקורי,

עלמיוחדדגשניתןזוברשימהממנה.

היחידה.ראששלמנהיגותתפקידי

הסגלניהול •

חדש.סגלגיוס-

וקידום.הערכה-

חו')ויחסיפוליטיקהניהול •

 .והשגתוהתקציבתכנון-

כלפיהיחידהשלייצוגה-

 .)'וח

מנהיגותפעולות •

הסגלביןתקשורתיצירת-

האוניברסיטהלשלטונות

 .ולקהילה

בהעלאתהסגלשיתוף-

 .לשיפוררעיונות

ותפקידיםמטלותהטלת-

וניהולהסגלחבריעל

אלה.בנושאיםישיבות

משאביםניהול •

התקציב.ניצולאחרמעקב-

המנהלי.הסגלניהול-

המדעיתהרמהעלשמירה •

ויצירתהתעדכנותתוךהאישית

לחיקוי.מודל

הסדרפיעלדווקאלאולאחד,אחדהתפקידבממדיאדוןלהלן

האישי.ניסיוניסמךעלאותםלהאירואנסהמופיעים,שהם

"תפקידיםזה:בגיליווהמתפרסםהמאמרבעקבות . 1

אקדמיות",יחידותוראשידקאניםשלואתגרים

 . 51-50עמ'

למדעיהספרביתאמריטוס,פרופ'בנור,דופרופ' . 2

הבריאות

זהסעיףשלהמשמעות .והשגתוהתקציבתכנוןבסעיףאפתח

תרגומםהבאה,התקציבלשנתויעדיםמטרותקביעתהיא

להשגתםומאבקואמצעיםתקנים ,כסףשללמשאבים

עלהספרביתאחרים.וממקורותהאוניברסיטהמשלטונות

לפיכ,ךעצמאית.תקציביתיחידהבזמניהיהרקנאטישם
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אנישלי.העריפותטררבראשהיוךהלטעיףהשייכותהפעילויות

בישראל,הרקאניםרובשלהעריפותטררבראשגםשהןמשער

שאינןאקרמיותויחירותמחלקותראשישללאכללבררךכיאם

במקוםרקמופיעךהשממרלימוךרכןעלתקציבית.יחירה

היאלכךשהטיבהייתכןהמתורגם.במאמרבחשיבותוהשלישי

לעומתבישראל.מאשרקטנההבריתבארצותהתקציבשמצוקת

המנהלי,הסגלוניהולהתקציבניצולאחרמעקבהטעיפיםךאת,

אינםהחמישי,שבמקוםמשאביםניהולהתפקירבממרהמופיעים

צריךכךלשםהיחירה.ראששלתפקיריולרעתי,להיות,צריכים

לעת,מעתמרווחלהיותביחירתו,פנימימנגנוןליצורהיחירהראש

משבר.במצבירקפעילבאופןלהתערבאך

התקציבשלתכנונואתכרךהנרוןשבמאמרבמחקרהשאלון

פוליטיקהניהולהכותרתתחתחו')כלפיהיחירהייצוגעםוהשגתו

שהקשראובתקציב,כרוכיםשאינםחו')יחטיהיא.ולא ,)'וחויחסי

הגםוממרצי,מךמניגרולחלקנטלועקיף,הואלתקציבשלהם

עםקשריםכללואלהתקציב.השגתשלמךופחותהבעריפותשהיו

משררהנהלתעםמתפקרים,אנושבמטגרתוהחוליםביתהנהלת

ומגןהרפואהחילעםהשונות,החוליםקופותמרכךיעםהבריאות,

לתכנוןוהווערהגבוההלהשכלההמועצהעםגםוכמובןארוםרור

כוללחו')ויחטיפוליטיקהניהולכן,כמו .)(ות"תמטעמהולתקצוב

ביתשלנאותההצגהעלוהקפרהומצגותחוברותשלהפקהגם

ובפורומיםוהאוניברטיטההפקולטהשלפנימייםבפורומיםהטפר

ארגוניםבריאות,מוטרותפוטנציאליים,תורמיםשלחיצוניים

כוללמקצועיים,ופורומיםבהם,חברהשהפקולטהבין-לאומיים

נכונהעשית"לא-ריווחתולא"עשיתהנרושההאמרהכנטים.

יותר.אףואוליהפרט,ברמתמאשרפחותלאהיחירהשלברמה

ממוטרותרביםאורחיםשלאירוחגםלכלולישךובמטגרת

חלקםמקצוע,אנשיבעיקרשהםמחו"ל,ובעיקרמהאר')אחרים,

מךמני.למריגרולנתחגךלךהעיטוק .תורמיםוכןעולמי,שםבעלי

מררירשימתבראשעמרהיחירהיעילותקירוםהתפקירממר

מעקב )א(משנה:טעיפיארבעהכללהוא .הנ"לבמאמרהתפקיר

 )ג(היחירה;שלהאקרמייםהיעריםהשגתבחינת )ב(ההוראה;אחר

היהלוועירורו.הסגלפיתוח )ר(חיובית;מוסריתאווירהעלשמירה

אלחלקןאתומעביראלו,פונקציותביןמפרירהייתיבירי,הרבר

מארבעתןאחתכלנבחןהבהמנהיגות.פעולותהכותרתתחת

 :בנפרר

שלהישירתפקירולרעתי,להיות,צריךאיננוההוראהאחרמעקב

פנימיתמערכתלבנותמשכיליםהיאאוהואאםהיחירה,ראש

שלוערותנהוגותרקנאטישםעלהטפרבביתבכך.העוטקת

ברומההטפר,שבביתהכיתות-15מאחתלכלמורים-תלמירים

הבריאות.למרעישבפקולטההאחריםהטפרבתיבכללנהוג

וביצועה,מוריםהליתכניתאחרשבועיתברמהעוקבותאלווערות

בעיותופותרותאמתבךמןובלמירהבהוראהבעיותמאתרות

אמנםהאישית.ברמהוהןהכיתתיתברמההןשמתעוררות

להתערבנררשתיאךההוראה,התנהלותעלשוטףבאופןבחתי iר

המוריםאצלמשמעתאכיפתבתחוםובעיקרחריגים,במקריםרק

 .בהמשךכךועלואיכותה,שלהםההוראהחובותמילוימבחינת

-היחירהשלהאקרמייםהיעריםהשגתבחינת-המשנהטעיףאת

שללחשיבותהערוךאיןתקופתית.עצמיתכהערכהמביןאני

שליומומשגרתחלקלהיותיכולהולאאיננההיאאךךו,פעולה

בהערכתכרוכההטגל,כלאתשמערבתמשימהךוהיהיחירה.ראש

וטטורנטיםמוריםבהערכתשינויה,אווערכונההלימוריםתכנית

במוטרנעשתהךומשימה .והיקפההמחקריתהתפוקהובבחינת

פעמיםחמשלקיימהבחלקיונפלשנים,למטפראחתעברתישבו

ביוךמהנעשתההךאתההערכהלעתים .כהונתישנותבמהלך

כמוחיצוני,גוףביוךמתולעיתיםבלבר,משובולמטרותעצמית

גבוההלהשכלהוהמועצה(פעמיים)בין-לאומיתהערכהוערת

אתלבצעהיחירהראששלתפקירוךהאיןכאמור,אחת).(פעם

ולווערותלווערותהטגלאתלארגןעליוךאתועםעצמה,ההערכה

נקורותלגלותכרינכוניםכליםולבחורהטגלאתלהלהיבמשנה,

ופתיחותיושרהבעללהיותצריךהיחירהראשלכול,מעלתורפה.

ההערכה,ממצאיאתלשטיח"מתחת"לטאטאשלאכרימטפקת

אתלשפרהתגלו),(אםשהתגלוליקוייםלתקןבאמצעיםלנקוט

הטגלאתולהביאלקוישאינומהאתגםלהשביחשיפו,רהטעון

מגרירהייתילפיכךפנימית.מוטיבציהמתוךהמטקנותלקבלת

לתחוםולאהמנהיגותלתחוםכשייכתךועצמיתבקרהפעילות

הניהול.

עלשמירההמשנהטעיףהמנהיגותלתחוםשייךמכךיותרעור

גריראקונפליקטיםבפתרוןמרובראיןחיובית.מוסריתאווירה

שהיאעצמם,לביןטגלחבריביןיריבויותעלבהתגברותלאואפילו

"גאוותבנטיעתאלאמנהיגות,שלרווקאולאוניהולשלמשימה

ברמההןחשובהעבורהביחירהשנעשיתהמטרבהטמעתיחירה":

שהמשאביםהלאומית;ברמהוהןהאךוריתברמההןרית,המוט

שהתורהלהשקיע;שכראיתוצאות;מניביםשהושקעווהעבורה

הרקאן,וכיההוראה;טגלשהםבמלאכהלעושיםהןוהברכה

ואתהמאמ')אתלהעריךיורעיםבכללהוהאוניברטיטההרקטור

ההשקעה.

ניהוליתפקירהואךאת,לעומתועירורו,הסגלפיתוחהמשנהטעיף

בפיתוחאינטנטיביבאופןעטקתיאניהיחירה.ראששלמובהק

הוראה,תכניותופיתוחמוריםהכשרתיריעלהאקרמיתההוראה
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הואשמקצועיכיוון

יחידהראש . 4,3חינוך

איננואחרשמקצועו

פעילהבהשתתפותחייב

עדייןאךכדאת,בהכשרה

ידיעלבארגונהחייבהוא

כדהארגוןמקצוע.אנשי

נטיעתהיתר,ביןדורש,

הסגלחבריבקרבהבנה

אקדמיתשהוראהלכך

הדורשמקצועהיא

אנשיהיותםוכיהכשרה,

מקצועבעליאומדע

אקדמית.להוראהאותםמכשירלכשעצמואינובתחומםמעולים

בהכשרהבהשתתפותסגלחברילחייביחידהלראשלמדיקל

אולםיותר,ארוכיםבקורסיםאוקצרותבסדנאותאםביןכדאת,

מודעיםלהיותהסגללחברילגרוםחייבמצליחיחידהראש

למעןבהכשרהמעונייניםולהיותלהוראהכליםלרכושלצורך

שינוי .שדשכפאוכמיבהלהשתתףולאעצמם,ולמעןהמוסד

חברשלהעצמיתהתפיסהשינוימעצםנובעלהכשרההיחס

לפיכ,ך .למורהגרידאכאחותאוכרופאכמדען,מתפקידוהסגל

הואלקיומהומשאביםמקצועאנשיוגיוסההכשרהשארגוןבעוד

הואלהוראההיחסששינויהריהיחידה,ראששלניהוליתפקיד

אקדמית.ביחידהממנוחשובשאיןמנהיגותיתפקיד

הואהאמריקאיםהדקאניםשלברשימתםהשניהתפקידממד

צורךאיןוקידומו.הסגלוהערנתחדשסגלגיוסשנוללהסגלניהול

וראשדקאןשלמסורתיתפקידשהואדה,תחוםעלמיליםלהכביר

בו.ועוסקיםבומניריםושהנולמחלקה,ראשנולליחידה,

הרמהעלבשמירהעוסקדלעילברשימהוהאחרוןהשישיהממד

מאליה.מובנתהיאדושמירה .היחידהראששלהאישיתהמדעית

המחקריתהמדעית,עבודתיבהמשךקושימצאתילאאישית

ויחידותמחלקותוראשידקאניםפגשתילאולמעשה ,וההוראתית

במרפאותיהםאובמעבדותיהםלעבודהדמןמלהקדיששחדלו

המוקדשהדמןדאת,עם .ומסטרנטיםדוקטורנטיםשלולהנחיה

היחידהראששיכוללדמןבהשוואהפוחתהמדעיתלעבודה

הדקאניםשלהמאבקלתפקיד.מינויולפניאלהלנושאיםלהקדיש

לדעתי,הוא,הנדוןבמאמרהמתוארהמדעיתרמתםשמירתעל

בהפחתההצורךועםהתפקידעםהשלמהאישלנפשלהלךביטוי

 .אובייקטיביתמגבלהמאשריותרהמקצועיתהפעילותשלדמנית

בו,וענייןמהתפקידסיפוקמחוסרלנבועינולהנדאתהשלמהאי

לכשעצמיאני .רבהועמימותעימותיםשלמריבויכתוצאהאולי

נדלים.בלתיוהנאהענייןלסיפוק,מקורבתפקידמצאתי

במאמרהמופיעמנהיגות,פעולותהואכאןבושאדוןהאחרוןהממד

שהטלתלנךמסניםאיננינאןגם .)!(הרביעיבמקוםהמתורגם

הואאלהבנושאיםישיבותוניהולהסגלחבריעלותפקידיםמטלות

מובהקים,ניהולייםתפקידיםהםאלהלדעתימנהיגותי.תפקיד

אולהםמודעשאיננובאר')אקדמיתיחידהראשאודקאןואין
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לשלטונותהסגלביןתקשורתיצירתהמשנהסעיףמהם.מתנער

גורמיעםמהקשרכחלקלמעלהנידוןכברוהקהילההאוניברסיטה

במאמרמודכריםשאינםהבאים,אתרואהאנידאת,לעומת .)'וח

-יחידהראששלמובהקיםמנהיגותייםנתפקידים ,המדובר

שלהמשמעותקיימת.מדיניותשינויאוחדשהמדיניותהתוויית

 :להיותיכולהאלהתפקידים

לשפרבמטרהלאוניברסיטהסטודנטיםקבלתבמדיניותשינוי •

מהותיים,חברתייםלצרכיםלענותכדיאוהכניסהרמתאת

מסוים.מגדרשלמתקנתהעדפהכמו

להתפתחויותולהתאימםלעדכנםנדיההוראהבתוננישינוי •

מאידךהמקצועשלבפרקטיקהולשינוייםגיסאמחדמדעיות

שלמבוקרתבלתיצמיחהלמנועגםנועדהתכניםשינויגיסא.

הסטודנטים.עלהעומסאתהמגבירההלימודים,תכנית

מתוקשבת,הוראההנהגתלמשלכמו ,ההוראהשיטותשלשינוי •

כמוחווייתיותהתנסויותבעיות,פיעללמידהעצמית,למידה

 .ועודמוקדמתקליניתחשיפה

אווהמקצועהקהילהצורכיעללענותכדיהיחידה,בגודלשינוי •

 .באוניברסיטההיחידהשלמיצובהאתלשנותכדי

נוהליכאשרבהוראה,הצטיינותעלתגמולבדרכישינוי •

עלאקדמיקידוםשלתגמולמאפשריםאינםהאוניברסיטה

כך·

בין-מבחניםהנהגתלמשלסטודנטים,הערכתבשיטותשינוי •

קוגניטיביתרמההדורשיםנטרדיסציפלינריים)(איתחומיים

 .גבוהה

פורטפוליו.הנהגתידיעללמשלמורים,הערכתבשיטותשינוי •

הםהאלההמדיניותשינויירבות.עודהאפשריותהדוגמאות

חדוןשלמהחייאתוחדש,מחדוןנובעיםהםאםלגיטימיים

 ,וקוהרנטיתעקביתחינוכיתמפילוסופיהמתה,לאותשהפך

אינםהם .הלאומיתבמדיניותמשינויאומשתנהלסביבהממענה

להטביעהיחידהראששלמרצונונובעיםהםכאשרלגיטימיים

מאודעדשקשהניוןאישי.סיפוקלצורךהיחידהעלחותמואת

הראשוןהמנהיגותישתפקידוהרי ,כאחדוגדולקטן ,שינוילכפות

הסגלאתלהביאהואלדעתי, ,היחידהראששלביותרוהחשוב

החדשהחדוןאתלהטמיעהמכריע,רובואתלפחותאוכולו,

במסגרתאקטיביתבפעילותוהןבהסנמההןלו,שותףולהיות

 .אחרתבפעילותאוועדות

ו"עמימות "תפקיד"עימותלמושגיםגםמתייחסהנדוןהמאמר

מציפיותשנוצרכמתחהתפקיד""עימותמגדירהוא .תפקיד"

המנהיגשלהתנהגותואתמשנהולנןדו,עםדומתיישבותשאינן

כתוצאהרצון.שביעותולאיסיפוקלחוסרדחק,למצבוגורם

ות"עימחוויתיהאם .ויורדתהולנתהתפקידביצועיעילותמנך

ביותרהשכיחהעימות .כןאכןבמאמר?מוגדרשהואכפיתפקיד"

נאן .במשורההמצוייםהמשאביםלביןלנתמרחיקחדוןביןהוא

שהםכפיהיחידה,ראששלהמנהיגותייםכישוריולתמונהחודרים

המשאביםאתלהקדישחו')גורמילשננעבינולתומתבטאים

בדחיית ,בפשרותצורךשישספקאיןכךגםאולם .הנדרשים



מתסכלחלקשדהוספקאין .חלקםעלבוויתוראוהיעדיםהשגת

המאמרכותבישאומריםכפיואכן, ,היחידהראששלבתפקידו

ראשאודקאןשלהתפקידבתוךמובנההינוכדהעימותל,"הנ

להשכלהבמשאביםכךכלהדלה ,שבאר')ספקגםאין .יחידה

הברית.בארצותמאשריותרחריףהדההעימותהגבוהה,

המוסדנוהליביןבמאמרהמתואריםהקונפליקטיםדה,לעומת

מהותיכחלקראיתיפחות.ליהציקוהסטודנטיםשאיפותלבין

אותםשתייצגהנהגהלבחורהסטודנטיםאתלהניעמתפקידי

דכויותיהםעללעמודרקלאתדעאשרהנהגה-ההנהלהבפני

בעלתותהיהלחובותיהםמודעתתהיהגםאלאהסטודנטים,של

צריכההסטודנטיםהנהגתמעמיתיהם.דרישותלדרושיכולת

 ,לומדיםשהםהמקצועמהותואתהמוסדמטרותאתלהבין

לחדון,שותפהלהיותצריכההסטודנטיםהנהגתעמן.ולהדדהות

העיקריתשמטרתוגרידאעובדים""ועדלהיותלאאופןובשום

בלמידההקלותכמולשולחיו,המיידילטווחהישגיםלהשיגהיא

האלהובמקריםנכשלתי,לעתיםבכך;הצלחתילרובובבחינות.

 .כיתותועדיעםמתמשכיםלעימותים "דכיתי"

כיוןעצמם,לביןסגלחבריביןבעימותיםלעסוקהרביתילא

במקריםלהתערבהצורךמשהתעורר .בכךצורךהיהלאשלרוב

יותרשכיחיםוחותכת.חריפהחדה,הייתהההתערבותבודדים,

אחרותמיחידותמוריםבעיקרסגל,חברילביןביניעימותיםהיו

שלמדלדולנבעוהעימותיםהספר.לביתשירותקורסיהנותנים

נדרשההאלהבמקריםגםשלהם.ההוראהבתפקידיהמורים

קידום.ועיכובמהוראההרחקהאולפיטוריםעדחריפההתערבות

הייתהכאלהלעימותיםהתגובהכאשרהנדון,המאמרשמצייןכפי

ולסטודנטים,לסגלהיטבידועיםשהיוהנהליםאתתואמתעקבית,

היומפניות,ונקייהגלויההמוסד,שלהאידיאולוגיהעלמבוססת

להיפך.ולאהאווירה,ולשיפורלהתפתחותמנוףהאלההעימותים

כתוצאהכאשר ,המאמרפיעלנוצרת, "התפקיד"עמימות

תחומיעלמידעמספיקהיחידהראשבידיאיןבתקשורתמליקוי

ראשכדהבמקרהלבצעם.הנאותההדרךועלותפקידיואחריותו

שיכולהבצורהאחריותוואתתפקידיואתלעצמומגדירהיחידה

 .הכפיפיםציפיותשלאוהממוניםהגדרתשלמדושונהלהיות

אלאחיובית,שובהיאהתשובהתפקיד"?"עמימותחוויתיהאם

מפנידווקאלתסכולים.מעולםליגרמהלאהתפקידשעמימות

דקאןשלתפקידוביןשילובמעיןשהיהשלי,הספציפישהתפקיד

ליהתאפשרהיטב,מוגדרהיהלאמחלקה,ראששללתפקידו

"חדיתות"לפתוחתפקידי,אתלהרחיבכדיהעמימותאתלנצל

שלאהישגיםולהשיג ,חו')וגורמיהאוניברסיטהגורמיעםחדשות

יותר.פסיביתבהתנהגותמושגיםהיו

פעםאףנאלצתילאנסבל,בלתיהיהלאדמניעלשהעומסמכיוון

כפילוותר,אידהועללהתרכדהתפקידממדדיבאידהלהחליט

עליתר .הנ"לבמאמרהמובאבמחקרמהנבדקיםחלקשמדווחים

למהבניגודגרמה,לאסמכויותונטילתהתפקידגבולותהרחבתכן,

 .להיפךאלא ,כלפיוהעוינותהטינהלהגברתהמאמ.רשמציין

ממלי')שעליהמשותפת''מנהיגותשללתפיסהמסכיםאינני

דו-ראשיתמפלצתהישראליתבאקדמיהניסינוכברהמאמר.

מנהלוועדאחד,מצדורקטורסנאטמרכדת,מוועדההמורכבת

גם .שכךוטובהעולם,מןחלפהדו"מפלצת"שני.מצדונשיא

משותפתמנהיגותשלשהצלחתהמודיםעצמםהמאמרמחברי

 ,דעתילעניות .המנהיגיםשלהבין-אישייםביחסיםתלויהכדאת

שלהנחהעלשיטהלבססאיןחייםאנושבההתחרותיתבחברה

ראשישלבחירה-באר')הנהוגהבשיטההוגנים.עבודהיחסי

לאיהסיכוי-מוגבלבלתילדמןכמינויולאמוגבללדמןיחידות

יותרגדולהשותפיםהמנהיגיםביןאגוולבעיותפעולהשיתוף

לבבכלמסכיםאנידאת,לעומתהרמונית.לעבודהמהסיכוי

ראשהמחלקות,ראשיעלותפקידיםסמכויותהאצלתשללרעיון

וועדותההוראהועדתהמשנה,ועדותשלהראשיושביהמינהל,

פוטרתאינההסמכויותהאצלת .הסטודנטיםעלואפילו ,ההערכה

העומסאתמשמעותיבאופןמקלהאךמאחריות,היחידהראשאת

תנאים:שניישהסמכויותהאצלתשללהצלחתהעליו.היומיומי

השליטהאתלבדרמסוגללהיותחייבהיחידהראש-האחד

תוךפרטבכלאקטיביתמעורבלהיותולאאנשיולעולסמוך

שלנאותהבחירההואהשנילפארסה.הסמכויותהאצלתהפיכת

בחירותלדמוקרטיה,והכבודההערכהכלעםלמיניהם.העודרים

ולהאציללבדרביכולתלפגועעלולותביחידהפנימייםלתפקידים

סגלידיעלדמוקרטיתבצורההיחידהראשמשנבחרסמכויות.

עליו,עודריםכפייתללאהיחידהאתלנהללולאפשרישהיחידה,

כמועליהם.סומךשהואאלהעלסמכויותלהאציללוולאפשר

כךנשיאותי:שטר'משלהמודלעלבנויהכולהשהאוניברסיטה

שבתוכה.האקדמיותהיחידותגםלהתנהלצריכות

שלאנוספתנקודהעלדעתיאתלהביעשלאאוכללא ,ולבסוף

הכהונהתקופתמשךוהיאבו,מרומדתהיאאךבמאמרנידונה

 )תורגםשלאבחלק(מדווחהמאמר .יחידהראשושלדקאןשל

 5.6היהשנבדקוהדקאנים 864שלהממוצעכהונתםשמשך

אם .שניםמעשריותרבתפקידםשימשומהם-12.8%וש ,שנים

הרימשנה,פחותששירתוהדקאניםאתבסטטיסטיקהנכלוללא

אלותקופות .שניםשבעלכמעטעולההקדנציהמשךשממוצע

ליישםהיחידהלראשומאפשרותבאר')מהנהוגותיותרארוכות

בתכהונהמטרותיו.אתולהשיגמנהיגותואתלבטאמדיניותו,את

עודהיחידהראששלכנפיואתלדעתי,מקצצת,שניםמששפחות

להמריא.סייםבטרם

באר'),באוניברסיטאותהיחידותראשיעמיתי,שכלבטוחאינני

כיווןאני,שחוויתיחוויותלאותןושותפיםלהשקפותימסכימים

ממנוסובלאוונהנהברוחו,התפקידאתמעצביחידהראששכל

דיון,תעוררדושרשימהלפיכ,ןמקווה,אני .ורגשותיואופיופיעל

ראשישללתועלתםהתפקידמהותתתבהרשמהםויכוח,ואולי

 .כאחדעליהםוהממוניםלהםהכפופיםושלהיחידות

השפעהמדידתפעילה:למידה .) 2007 (צ'ומלר, 'ד ,בנור . 3

באוניברסיטה.מוריםלהכשרתסדנאותשלטווחארוכת

 . 12-7 , 6 ,בה Iהנעל

בחינוךמוריםלהכשרתרב-שלבימודל .) 2003 (ד' ,בנור . 4

 . 12-6 , 2 ,בה Iהנעל.הגבוה
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