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  תקציר
 מתעתדים שהם ס"המתנ סוג לפי, מנהלים למיון המתאים המודל את למצוא מנסה הנוכחי המחקר

 לשם שנבנה (degree feedback – 360) "מעלות 360 - ב משוב" כלי של אפקטיביות בחינת תוך, לנהל

   .חלקים בשני בוצע המחקר(Atkins & Wood, 2002). סים"מתנ מנהלי הערכת

, הנהלות ר"יו: סים"המתנ במערכת תפקידים בעלי שלושים עם עומק ראיונות לשכל מורכב בתהליך

 על שקובצו, הגדים ושישה שישים מאות שלוש נאספו סים"מתנ ומנהלי הדרכה אנשי, מחוזות מנהלי

: קוהרנטיים תחומים לחמישה המחולקים היגדים ושלושה לשלושים להערכה שופטים פסיכולוגים ידי

  .וערכים ואישיות בעיות ופתרון חשיבה, מנהיגות, אישיים בין םיחסי, ותכנון ארגון

, עצמית הערכה כלומר. מעלות 360 -ב במשוב סים"מתנ מנהלי ושניים שבעים בדק הראשון החלק

 שאלונים בשני נחקרים ותשעים מאתיים במחקר השתתפו הכול סך. כפיפים והערכת ממונים הערכת

 השאלון כאשר, המכהן המנהל את בדק השני והשאלון הראוי המנהל את בדק הראשון השאלון. זהים

  . המכהן המנהל של לתפקודו מסכמת כללית הערכה על נוספת שאלה כלל השני

 כפי המעריך תפקיד לפי הראוי המנהל בפרופיל הבדלים שיימצאו הייתה הראשונה ההשערה

 לא זאת השערה). (Sarbin, & Allen, 1968 סארבין של) Role Theory (התפקיד תיאוריית שגורסת

  ".השופטים מודל "ב התחומים חמשת של במודל המחקר ממצאי ידי על אוששה

 לפי שמנהלים ס"מתנ סוג לפי הראוי המנהל בפרופיל הבדל שיימצא הייתה השנייה ההשערה

 ההתניה וגישת "הנכון ובזמן הנכון במקום הנכון האיש "(Situational Approach) המצבית התיאוריה

)Contingency Approach( ,)Fiedler, 1973((Tosi, 1984); .בפעולות הבדלים שישנם ההנחה 

 וסנואו מילס של לממצאיהם ובהתאמה) 2000, דרוקר (השונים בארגונים הניהוליות

(Miles_&_Snow,_1978) .בשיטה מובהקים הבדלים נמצאו ולא, אוששה לא הזאת ההשערה 

  . התחומים חמשת של "השופטים ודלמ "לפי קונבנציונאלית סטטיסטית

 לפי, ס"מתנ לניהול מועמדים של הצלחה מנבא פרופיל לבנות יהיה שאפשר טענה שלישית השערה

 מסוגי אחד לכל במודל הפרופיל ממרכיבי אחד כל עוצמת לפי, לנהל מתעתדים שהם ס"המתנ סוג

 לא השנייה שההשערה אחרומ לשלישית שנייה ההשערה בין מובנת תלות שקיימת כיוון .סים"המתנ

  .השלישית ההשערה את לבדוק היה אפשר אי, אוששה
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 לפי שמנהלים ס"מתנ סוג לפי הראוי המנהל בפרופיל הבדל שיימצא טענה רביעית השערה

 הבדלים נמצאו ולא, אוששה לא הזאת ההשערה. (Situational Approach) המצבית התיאוריה

  . התחומים חמשת של "השופטים מודל "לפי תקונבנציונאלי סטטיסטית בשיטה מובהקים

 מספיק אינו השופטים ידי על שנבנה שהשאלון המראה הממצא על התבסס המחקר של השני החלק

 עם יחד. מחפש זה שמחקר להבחנה) תחומים בחמישה( אותו לתפעל התכוונו שהשופטים בצורה טוב

 בו והושקע מעלות 360 -ב במשוב הליםמנ להערכת מאוד גבוה ותוקף מהימנות בעל, מצוין הכלי, זאת

 של מחודש ניתוח בוצע (Cohen et al ,2001) ורוברטס קליפטון, כהן בעקבות. אותו לבטל בכדי רב עמל

 ובתוכנת (Guttman,1982) (Facet Theory) השטחות תיאוריית, גוטמן של המחקר בשיטת הכלי

HUDAP המינימאלי המרחקים אומדן של ניתוח בוצע) Smallest Space Analysis, SSA (לשני 

 את המסכם המשתנה הצבת תוך, בהמשך. המכהן המנהל של וזה הראוי המנהל של זה, השאלונים

 לארבעה חולקו והמשתנים (Polarization) קיטוב של הליך בוצע, המפה במרכז המכהן המנהל תפקוד

 אשכולות ארבעה ונוסחו פנימית ועקיבות מהימנות הכולל, השדות ארבעת של תוכן ניתוח בוצע. שדות

  . בממצאים שתתמוך תיאוריה לחפש המחקרית הספרות נסרקה במקביל. חדשים

 מציע ובו State of the Art – מנהיגות פיתוח הנקרא מאמר גלוסקינוס אורי פרסם 2000 בשנת

 רםמחק על שהתבסס מנהיגים ולפיתוח מנהלים לבחינת אשכולות ארבעה בת אינטגרטיבית תיאוריה

 בכלים, לו הידוע ככל, מעולם נבחנה לא אך, (Giber et al, 1999) וגולדשמיט קרטר, גיבר של

 ;עבודה יכולות ;עסקיות יכולות: אשכולות לארבעה הניהול את לחלק אפשר גלוסקינוס לפי. אמפיריים

   .כאן SSA ניתוח של הממצאים את תוכנית מבחינה התואמים. אישיות ויכולות אישיות בין יכולות

 בדירוג החדש בסידור המשתנים כל את לסמן שביקש שאלון נשלח, החדשה ההקבצה תיקוף לשם

 או שיום להציע המשיבים התבקשו ובמקביל ,) שדה (להקבצה מתאים ולא מתאים, מאוד מתאים

. א: המודל את המרכיבים אשכולות ארבעה הובחנו זה מתהליך. ל"הנ מהשדות אחד לכל מארגן היגיון

 יושרה, ערכים. ד. אנוש ויחסי צוות עבודת. ג .קהילתית חברתית מנהיגות. ב .ויעיל אפקטיבי לניהו

  . ואתיקה
 ארבעה בן החדש המודל לפי והפעם, הקונבנציונאליים בכלים המחקר של ההשערות נבחנו שוב

 מובהק הבדל נמצא כלומר. הראשונה ההשערה אוששה המכהן המנהל של השונות בניתוח. אשכולות

)p=.017 ( לא נמצאה מובהקות , לעומת זאת. לים המכהנים לפי תפקיד המעריךהמנה בהערכת

  ). השערה שנייה(ס "סטטיסטית בשונות הערכת המנהלים לפי סוג מתנ

בשיטת המחקר של גוטמן אין משמעות למושג מובהקות וקרבת המשתנים יחד עם ההיגיון המארגן 

). 2008, יניב ואליצור(וטיפולוגיות על בסיס תיאורטי תוכני בניתוח תוכן המאפשר בדיקת פרופילים 
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כדי לא לחרוג מהמסגרת . שומייםייעילה מאוד לבניית מודלים מחקריים ויהיא ית השטחות יתיאור

והסתפקנו בביצוע מדרג  )MPOSAC ( )Levy, 1998( לא בוצע ניתוח מסוג , המקובלת למחקר מסוג זה

בדרך הזאת נמצאו שלושה פרופילים שונים של מנהלים לפי . יםס"ממוצעים לפי חמשת סוגי המתנ

כלומר לפי המודל המוצע . מינהל קהילתי/אזורי ורשת עירונית/ישובי, שכונתי: סים"שלושה סוגי מתנ

 יהיה לבנות כלי מנבא הצלחה ותוכנית שאפשרסביר להניח , של ארבעת האשכולות שמציע מחקר זה

  . שמנהלים בפועל או מתעתדים לנהלס"להכשרת מנהלים לפי סוג המתנ

  :מסקנות

, בעלי מסוגלות ביצוע ומיומנויות ניהוליות גבוהות לא רק בעיניהם הםסים מכהנים "מנהלי מתנ

 . מעלות360 -ב משובאלא גם בעיני הממונים עליהם והכפופים להם ב

ס "נהל המתנהן הדרישות הנחוצות לבן אדם כדי למלא את תפקיד מ, יותרבמידה מתונה , כמוהם

  .ס וממונים"עובדי מתנ, סים"על פי דעתם של מנהלי מתנ, באופן מוצלח

ס הינו יותר אפקטיבי "ככל שהמנהל יותר ערכי ומנהיג חברתי קהילתי כן הניהול שלו את המתנ

 ויעיל

 :סים שונים מתאים פרופיל מנהל שונה"לסוגי מתנ

עבודת . 2 ;יושרה ואתיקה, ערכים . 1: יםבנה ממדרג האשכולות הבאי ישכונתיס "פרופיל מנהל מתנ

  .ניהול אפקטיבי ויעיל. 4 ;מנהיגות חברתית קהילתית. 3 ;צוות ויחסי אנוש

עבודת צוות ויחסי . 1: בנה ממדרג האשכולות הבאיםי יאזוריס " ולמתנישוביס "פרופיל מנהל למתנ

 .ות חברתית קהילתיתמנהיג. 4 ;ניהול אפקטיבי ויעיל. 3 ;יושרה ואתיקה,  ערכים .; 2אנוש

. 1: בנה ממדרג האשכולות הבאיםי בירושלים ינהל קהילתיִמ ומנהל רשת עירונית ל"מנכפרופיל 

ניהול אפקטיבי . 4 ;מנהיגות חברתית קהילתית .3 ;יושרה ואתיקה, ערכים . 2 ;עבודת צוות ויחסי אנוש

   .ויעיל

הסתכלות מאבחנת יותר של מאפשרת ) SSA(שיטת ניתוח המרחקים המינימאליים של גוטמן 

 .מאשר שיטות סטטיסטיות קונבנציונאליותיותר תופעות או אפיונים יחסית דומים 

מתאימה להבנת המרכיבים של ) 2000(התיאוריה האינטגרטיבית של ניהול ומנהיגות של גלוסקינוס 

 . בסיס למחקר אמפירי עתידי לשמשס הראוי ויכולה "תפקיד מנהל המתנ

הבדלים קטנים אך מאזנים בהערכת המנהלים המכהנים לפי תפקיד המעריך העובדה שנמצאו 

 אמין ומתאים להערכת המרכיבים השונים של תפקיד הואבאמצעותו נערך מחקר זה ש מעידה שהכלי

הערכת תפקיד המנהל על ידי , כלומר). degree feedback-360( מעלות 360 -משוב בס ב"מנהל המתנ



ד 

כפיפים בתפקידים שונים , את המנהל מתצפיות שונות כמו ממוניםגורמים רלוונטיים שרואים 

  .(Atkins & Wood, 2002) .אפקטיבית היאוהמנהלים עצמם 

השונות שנמצאה בהערכת המנהלים הראויים על ידי בעלי תפקידים שונים מאששים את התיאוריה  

  (Sarbin, 1986). של סארבין וממשיכיו
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  מבוא
  ?ס"מי מנהל מתנ

ס תופס אחרת את "כך כל מנהל מתנ, ס הדומה למשנהו"י כפי שאין מתננראה כ"

תפקיד המנהל בשונותו הוא . וכך ישנו גיוון ושונות בסוגי המנהלים. הגדרת התפקיד

הוא ביטוי לתמורות הפוליטיות , ס"ביטוי של החברה תחתה יושב המתנ

מנהל כי , כך נראה. והחברתיות ביישוב וכללי המשחק של השלטון המקומי

המקשרת , המנהל ניצב בצומת מרכזית. ס הוא תפקיד מורכב מעין כמוהו"המתנ

הרשות : ס"בין שלושה מוקדי ההחלטות העיקריים במערכת התפעולית של המתנ

נדרש לנווט , "עין הסערה"המנהל ניצב ב. ס"סים והמתנ"החברה למתנ, המקומית

הוא צופה את , ונה ביומםבין פוליטיקאים שענייני ניהול אינם בגדר עדיפות ראש

.  הצלהלוהוא יודע שאין בידו גלג, המשברים העתידים להתנפץ אל חומת משרדו

ס על פי קריטריונים "בסך הכול רוצה לנווט ולנהל את המתנ, כאמור, הוא

  )1985, ציפורי". (לחזור הביתה בשלום"מקצועיים ו

ולזהות את , ס"מנהל המתנ שמהם מורכב הפרופיל של תחומיםהבמחקר זה נבקש לשרטט את 

הנובעים מתפיסת התפקיד על פי , סים"המתאים עבור כל מרכיב ניהולי בכל אחד מסוגי המתנ המינון

 שנבנה לשם הערכת מנהלי (degree feedback – 360), " מעלות360 -משוב ב "מספר זוויות תצפית ב

 בהתנהגות ובמיומנויות ,בהתחשבות בתכונות אופי, תוך בחינת אפקטיביות של הכליסים "מתנ

 גם בתצפית 1.(Atkins & Wood, 2002) ס שעליו הוא מופקד"הנדרשות למילוי התפקיד ובסוג המתנ

 מוכרת". מוצלחים" -לסים הנחשבים "מנהלי מתנ הרב הקיים בין להבחין בשוני שטחית ביותר אפשר

השערות המחקר בנושא  .ס אחר"אך כשלו במתנ, ס מסוים"התופעה של מנהלים שונים שהצליחו במתנ

 (Sarbin, 1986) (Role Theory)  של סארביןנובעות מהידע המצטבר בתיאוריית התפקיד זה

לצד כלים סטטיסטים . ומהמחקר הנרחב שנעשה במאה השנים האחרונות בניהול ובמנהיגות

 של גוטמן (Facet Theory)בניתוח נתונים על פי תאוריית ההשטחות  נשתמש קונבנציונאליים

)Guttman,1982 .(  

                                                 
אך ספק אם מקדמת את הביצועים של המוערכים ,  מעלות יעילה למדידת התנהגויות ויכולות360תצפית  1

(Atwater_&Waldman, (1998).  
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, יחסית למנהלים בתחום החינוכי או החברתי, סים זכו למעט מחקרים"סים והמתנ"מנהלי המתנ

המאירי (נחקרה מעט , גוף מרכזי בעיצוב קהילות רבות ברחבי הארץ סים שהיא"ואף החברה למתנ

ניהול ,  התפקידלכן ננסה בסקירה זאת לקצר בנושאים הידועים יותר כמו תיאוריית). 2003, ופרידמן

 תאורנרחיב ב .ומנהיגות ונתמקד ברעיונות ההכרחיים להבנת הידע המצטבר שעליו מתבסס מחקר זה 

סים לשם הבנת "ס והחברה למתנ"בסביבת העבודה שלו ובתפקידי המתנ, ס"התפקיד של מנהל המתנ

  . המורכבות של התפקיד המיוחד הזה
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  מסגרת תיאורטית וסקירת ספרות: פרק א

  (Role Theory)יית התפקידים תיאור

קוראים או  מה שהם לפי, אנשים מגדירים תפקידים לעצמם ולאחרים על בסיס למידה חברתית

, בערמומיות, אנשים". אנשים יוצרים ציפיות לתפקידים שהם ואחרים ישחקו או ימלאו. רואים

ו בתפקידים לפי אנשים יתנהג. "מעודדים את האחרים להתנהג לפי ציפיות התפקיד שיצרו עבורם

 והם אף נוטים ליפול במהירות לתוך הציפיות שלהם באשר (Merton, 1957)הציפיות שהם יאמצו

הציפיות , באינטראקציה בתוך קבוצה. ממלאים או מגלמים, לתפקידים שהם מקבלים על עצמם

 התפקיד הבנת. המשותפות של המשתתפים מהתפקידים קובעות את ההתנהגות של מגלמי התפקידים

והגדרתו יכולה באופן מילולי לקחת את האדם למצב שבו הוא יכול לשכוח את הערכים האִמתיים שלו 

  .Zimbardo, Weisenberg, Firestone & Levy, 1965( (Milgram, 1983) (ואת האמונות שלו

, (Mead, 1934)מיד  אצל, (Cooley, 1909)סוציולוגיים אצל קולי  לתיאוריית התפקידים שורשים

בשנות השישים של המאה העשרים קיבלה תיאוריה זו תאוצה בשדה . ועוד (Waller, 1932) וואלר אצל

 תית של תיאוריית התפקידיםשיטהיה זה סארבין שהציג פריסה רחבה ו. הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה

ל כ, סארבין  לפי התיאוריה של(Sarbin, 1986) . 1986 עד 1943בספרים ומאמרים שפרסם בין השנים 

הגדרת העמדות נעשית בעקבות . מסטאטוס וממשרות, החברות מחולקות לקבוצות הבנויות ממעמדות

התפקידים מוגדרים על ידי ההתנהגויות של האנשים הממלאים אותם כדי . מערכת ציפיות מהתפקיד

סארבין תיאר את תיאוריית . או את המשרה שבה הם אוחזים לאשש את העמדה שבה הם דבקים

  :בצורה כזאתהתפקידים 

תיאורית התפקידים מנסה להמשיג את ההתנהגות האנושית ברמה יחסית "

כי משתניה נובעים , במידה מסוימת הינה תיאוריה אינטר דיסציפלינארית. מורכבת

  .(Sarbin & Allen,1968) "החברה והאישיות, מחקר התרבות

 כיחידה (Role)יד התפק: היחידות המושגיות הרחבות הנגזרות מתיאוריית התפקידים הן

  כיחידה של האישיות(Self)כיחידה חברתית והעצמי ) (Positionהעמדה או המשרה , תרבותית

(Markus, 1977). מתוך הבנת ההתנהגות בפירוש התיאורטי של התפקיד (Role) הציע סארבין שלושה 

ו ביחס  עצמכיצד מיטיב האדם להציב את, כלומר. הדיוק או התקפות של תפיסת התפקיד :משתנים

 האפקטיביות של היחיד לבצע מערכת של פעולות או למלא, כלומר. המיומנות לגלם את התפקיד ;לאחר
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כיצד היחיד , כלומר. (Self)ארגון העצמי  והמשתנה השלישי הוא את התפקידים המיוחסים למשרות

  .(Sarbin,1954)את עצמו ואת דימויו העצמי  מעריך

 שהגדיר מורנו "לשחק תפקיד"המושג .  שבו היחיד מעורב בתפקידֵממד חשוב בתפקיד הוא העומק

Role Playing)( 1966 עד 1947 במספר מאמרים בין השנים (Moreno, 1966) קיבל משמעויות שטחיות 

  הם מושגים שמשמעותם היא(Role Taking)ת תפקיד לקיחביצוע התפקיד ו, מילוי תפקיד. ורבות

 או Sheenan, 1970)( כמו הטיפול בגמגום, פקיד של אחרעמדה ביחס להתנהגות או לת לאמץ

מבט  .(Vanbeselaere,_Boen,_Van,_Eddy_&_Herman,_2006)באינטראקציות קבוצתיות 

   .(Biddle & Thomas,1966)בידל ותומאס  על כך אפשר למצוא בכתביהם של סוציולוגי

, בני אדם. ד הראוי של מנהיגיםפנימיות על הגדרת התפקיד ועל התפקו (schema)לבני אדם סכמות 

למשל דרך איזון בין , והם מתנהגים כשליחים, משדרים בעדינות את הציפיות האלה למנהיגים

מנהיגים מושפעים מהאותות .  לבין ההחלטות שמשאירים למנהיגם לוקחים על עצמשיםההחלטות שאנ

 (Weiner, 1979) תםיסכימו א בדרך כלל הם, אם הם רגישים לאנשים סביבם. שמשדרים אליהם

  .(Pfeffer & Salancik , 1975)עליהם האחרים  שהטילו את תפקידי ההנהגה לפי הציפיות וישחקו

ואיך רצוי שהוא , תפקיד המנהל יש הרבה מידע פורמאלי ולא פורמאלי על הגדרת, בתוך ארגונים

) Modeling(ת דוגמה לקיח, הדרכות והשתלמויות, תרבות ערכי, כולל ערכי מנהיגות מידע זה. ייראה

המעצבים את , כולל גורמים קונטקסטואליים, גורמים אלה ונוספים. וכן הלאה ממנהלים בכירים

  .(Merton, 1957). או ההנהלה הציפיות ואת התנהגויות סביב המנהיגות

את השונות הגדולה , (Role Theory)דרך תיאוריית התפקיד ,הסבירה ) 2004(בלקוול - שיברס

היא  .ממלאי תפקיד דומה בארגון דומה ואת התנהגות המנהלים וסגנון המנהיגות שלהם  הקיימת בין

 ובעלי ניטור עצמי גבוה (External Locus of Control)מצאה שמנהיגים עם מוקד שליטה חיצונית 

(High_Self_Monitors) מעצב או מתגמל,  נוטים יותר להתאים את פירוש סגנון המנהיגות הנדרש ,

  .(Shivers-Blackwell, 2004)   למטרות הארגון שבו הם פועליםלפי הקשר
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  Manager Role)( תפקיד המנהל 

הראשונים שניסחו . מעסיקים את המחקר מזה שנים רבות, דמותו ומאפייניו של המנהל המיטבי

 וובר וטיילור אשר בנו תיאוריות שלדעתם מתאימות לכל מנהל בכל, תיאוריות אוניברסאליות היו פיול

  ).1990, גזיאל (ארגון ובכל זמן 

, מיומנויות אלו . למנהל מוצלח, לדעתו,  מונה שלוש מיומנויות עיקריות הנחוצותKatz,1955)(כץ 

  : בפני עצמה עומדות כל אחת, הקשר שביניהן על אף

  . לטכניקות ולתהליכים, מיומנות הנוגעת בעיקר לשיטות עבודה זו ,(Skillfulness) מיומנות טכנית

מקום  לנתינת, עבודת צוות אפקטיבית המתייחסת ליכולת ליצור זו מיומנות, יומנות אנושיתמ

  .לאחרים ולצפייה מראש של תוצאות ההחלטות בקבוצת העובדים

ברמה (ליכולת לראות את הדברים כמכלול  המתייחסתזו מיומנות  ,מיומנות קונספטואלית 

כי מנהל ארגון מודרני חייב להיות  Senge, et al 1999) (  ואחריםנגייעל כך מוסיף ס). 2007, ופרידמן

מכל  .קשוב לסביבה הארגונית שבה פועל הארגון ולהתחשב בשינויים התמידיים המתרחשים בסביבתו

חייבים להימצא בתהליך מתמיד של , כמו גם הארגון שהוא פועל בתוכו, שהמנהל המוצלח,אלה עולה 

שהם פועל יוצא ממהפכת  תגרי הניהול במאה העשרים ואחתאליהם מוסיף פיטר דרוקר את א. למידה

, לאתגרי הידע, להובלת שינוי, לאסטרטגיה, הידע והטכנולוגיה המחייבים פרדיגמות חדשות לניהול

דרוקר מוסיף שיש הבדלים בניהול סוגים , זאת ועוד. למנהיגות ולניהול העצמי,לפריון של עובדי הידע 

מהפעולות הניהוליות  רק בעשרה אחוזים שוליים ועוסקים ם הללו הםאך ההבדלי, שונים של ארגונים

  ) .  2000 ,דרוקר(שבארגון 

שבהם הופרכה הסברה  ,Mintzberg) 1973(במחקריו של מינצברג  ,מפנה בחקר תורת הניהול חל 

, תקציב, הכוונה, כוח אדם, שליטה, תיאום, דרישות, ארגון, שתפקידי המנהל מכילים בעיקר תכנון

בחינות אמפיריות של תפקוד מנהלים וניתוח עיסוקים הראה כי המנהלים . משא ומתן והערכה, יקוחפ

 מינצברג. ומעט מאוד בתכנון ,יום-הוק ובנושאים הקשורים לשגרת היום-עוסקים בעיקר בפעילויות אד

  :ומחלק אותן לשלוש קטגוריות עיקריות, מונה עשרה תפקידים המוטלים על המנהל

  .מתאם ואיש קשר. 3 .מנהיג. 2 .סמל. 1:  בין אישייםתפקידים: א

  .דובר. 3. מפיץ-מפזר 2. מנטר. 1: המידוע תפקידים בתחום: ב

מנהל משא . 4 .מקצה משאבים .3.  מטפל במשברים2 .יזם.1 :קבלת החלטה תפקידים בתחום: ג

מחקרים חוזרים ב (Kurke & Aldrich, 1983)את ממצאיו של מינצברג איששו קירק ואלדריך . ומתן

  ).1990 גזיאל(עשור אחריו 
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  שהעיסוקים שבהםטעןכם את המחקרים הרבים על תפקיד המנהל ויס) Mullins ,2000( מולינס 

  : המרכיבים את הגדרת תפקיד המנהל ומחלק אותם לחמישה תחומיםאלו הם  ,עוסק המנהל

  .תפקידי תקשורת ומידע. א

  ).ארגון ותיאום, חלטותקבלת ה, בקרה, תכנון(ניהול מסורתי . ב

  ). טיפוח עבודת צוות, יצירת קשרים וחיבורים פנימיים וחיצוניים(רישות .  ג

 שביעות רצון, טיפוח מחויבות, תגמול, הנעה, הדרכה, השמה, גיוס( ניהול המשאב האנושי . ד

  ). והזדהות עם הארגון  

   ).שיפור ופיתוח הארגון ועובדיו(ייעול . ה

מנהל כמוביל שינויים ועל כן הם מוסיפים קדו את הגדרת תפישתם את הימ ים ארגונימפתחים 

ליזום ולהוביל לשינוי ,  הרואה כחלק משמעותי מתפקידו לדחוף"סוכן שינוי"להגדרות אלו את המנהל כ

ס "נפגוש בהמשך בהקשר של המתנ" סוכן שינוי"את המושג  .)Senior, 2002 (ולחדשנות בארגונו

  ).1987, והזנפלד, ברגל, שמיד(א פועל ומנהלו לקהילה בה הו

המודל בנוי . מציע מודל המבוסס על תפקידים מנוגדים ומשלימים של המנהל) Quinn, 1988( קווין 

לכל סגנון ותפקיד חשיבות משלו וטומן .  טיפוס-וכל טיפוס מחולק לשני תתי, מארבעה טיפוסי מנהלים

 נקודת המוצא של קווין היא כי בעידן המודרני .המנהל המוצלח מאזן ביניהם. בחובו גם חסרונות

, לכן. מרבית המנהלים הם אנשים משכילים בעלי יכולת ניהולית וגם עובדיהם הם משכילים ומקצועיים

לפי המודל של קווין יש . המנהל המודרני חייב להיות בעל יכולות מנוגדות הניתנות ללמידה ולפיתוח

, (director)מכוון , (coordinator)מתאם , (facilitator)חה מנ: שמונה תפקידים או טיפוסי מנהלים

 (broker)ן " ויחצ(producer)יצרן התוצאות , (monitor)מבקר , (mentor)חונך , (innovator)חדשן 

  .)2008, לוי(

  

  מנהיגות וניהול 

אהוד הולמרט שתפקיד , בתגובה לאמירתו של ראש הממשלה דאז, 2007בראיון ברדיו בשנת 

- ומנהיג עוסק ביש -ההבדל בין מנהל למנהיג הוא שמנהל עוסק ב": אמר שמעון פרס, לה לנהלהממש

  . "אין

. מעסיקה אף היא את המחקר מזה שנים רבות, כדמות של מנהיג, דמותו של המנהל הראוי

שאלות רבות . ,Burns) 1978 ("מנהיגות בניהול היא אחת התופעות הנפוצות ביותר והבלתי מובנות"

האם תכונות ? למנהלים? מסוימים למנהיגים האם קיימים מאפייני אישיות: קו את החוקריםהעסי
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מהי מערכת היחסים בין מנהיג לבין ? מהי ההשפעה של מנהיג על הכפופים לו? מסבירות מהי מנהיגות

  ..? האם מדובר בתכונה גנטית או בהתנהגות הנרכשת ונלמדת ?העובדים תחתיו

חשיבה יסודית על . כעבודה וכמימוש מטרות הארגון, יר את המושג מנהיגותגדה) 1992( פיטר דרוקר

. וקביעת פרמטרים לביצוע ובעיקר יכולת ביצוע ועמידה במשימות, תעדוף, הגדרת יעדים, המשימות

הוא טען שמנהיגים ,  כמו כןMBO (Drucker, 1996).2דרוקר פיתח את שיטת הניהול על פי יעדים 

 גישה .)1992, דרוקר(ים מעולים ורואים את עובדיהם כשותפים אִמתיים להצלחה תכליתיים בונים צוות

 הם, זאת נמצאת בהלימה למחקרים נוספים שהראו שמנהיגים העומדים בראש ארגונים מצליחים

להשגת תוצאות מעולות ולהפיח בהם אנרגיה והתלהבות  מנהיגים שקטים היודעים להניע את העובדים

  ).2002, קולינס(ת ולמצות יכולות חבויו

מראים כי קיימים סוגים שונים של מנהיגים וסגנונות המנהיגות והניהול מחקרים רבים בתחום 

מתחום הפסיכולוגיה החברתית בחקר המנהיגות אפשר  הגדרות ותפיסות נוספות. שונים של ניהול

יים של המשותף להגדרות שלהם הוא קיום האלמנטים העיקר. אחריםנבאום ונלמצוא גם אצל ט

לקיום יחסי כוח אשר באמצעותם מושגת השפעה ואכיפת דפוסי , השפעה אשר מכוונת להשגת מטרות

  ).Tennenbaum_&_Shmidt,_1973; Mullins, 2000; Katz_&_Kahn,_1978(התנהגות מסוימים 

קיימות ) התנהגות המנהיג בקבוצה(בספרות המתמקדת בהיבטים הסוציולוגיים של המנהיגות 

שהמנהיגות ו טענ) Litterer,1973(בעקבות ליטרר  )2002 (מקול ואנדרסון: וספות למנהיגותהגדרות נ

מתוך הגדרות אלו .  השפעה על הכפופים כדי שיבצעו דברים בסיטואציה מסוימתהמפעילהיא תהליך 

סיטואציה ופעולות לקראת השגת , אלא כוללת מונהגים, אנו לומדים כי מנהיגות אינה פועלת בחלל ריק

מחקרים חוצי תרבויות ומדינות מצביעים שיש . )McColl-Kennedy & Anderson, 2002 (המטרות

של מנהיגים וקיימת השפעה תרבותית על תפיסת המנהיגות  שונות בטיפולוגיות

(House,_Wright_&_Aditya,_1997).  מחקר רחב היקף שחקר את השונות התרבותית ברחבי עשרים

 (Schema)מצא שככל שהחיבור בין הסכמה  ,ת הפרוטוטיפ של המנהיגמדינות באירופה וא ושתיים

כך עולה , הסובייקטיבית של המנהל או גם מנהיג קרובה יותר לפרוטוטיפ התרבותי המקובל בסביבתו

  .(Brodbeck et al. 2000)האפקטיביות של מנהיגותו 

                                                 
החברה : ראו. פיהסים לעבוד על "סים אמצה את שיטת הניהול על פי יעדים ומדריכה את המתנ"החברה למתנ 2

 מחוז חיפה והעמקים, מהדורה נסיונית, ס "תדריך לתכנון תוכנית העבודה למתנ, )1998(סים "למתנ
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ר המנהיגות שהחשובות כתוצאה מההגדרות הרבות של מושג המנהיגות נוצרו גם גישות שונות לחק

 חקר של פעולות -  גישת המצב;3)1904( טרמן "האיש הדגול "–  גישת החקר של תכונות המנהיג:שבהן

" האדם הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון "-  גישת התליות;4)1920, פרקר פולט(המנהיג בקבוצה 

)Fiedler,1973( (Tosi, 1984) (Contingency Theory);מתגמלת– מעצבת  וגישת מנהיגות  

Bass_&_Avolio, 1993) (; (Burns, 1978);) 1999, פופר( -ו) 1988, שורצולד. (  

כי יש מערכת של תכונות אישיות מולדות המאבחנות בין מנהיג ובין מי  תענוט" האיש הדגול"גישת 

 של המחקר לא הביא לאישוש. אופי תכונות פיסיות או גםשיכולות להיות תכונות . שאינו מנהיג

  ).2000 ,דרוקר(ההשערות בדבר הקשר שבין התכונות האופי המיוחדות לבין האפקטיביות המנהיגותית 

יותיה מבנה הקבוצה וציפ, מהות הקבוצהב שפעולות המנהיגות הנדרשות תלויות תרסוגישת המצב ג

   .)1988, שורצולד( והתנאים שבהם פועלת הקבוצה

). Contingency_approach ()ההתניה(ראת גישת התלויות נק )Fiedler, 1973(פידלר  שפיתח גישהה

 כי האפקטיביות הניהולית תלויה בקיום התאמה בין התנהגות המנהיג לבין דרישות טוענתגישה זו 

אלמנטים חיוניים להצלחת מנהיג בארגון כדי לגרום לעובדים לרצות  קיימים כמהלפי כך . הסיטואציה

משא ומתן וקבלת החלטות , שכנוע, שיפוט חברתי, ברתיותובהם מיומנויות ח, להשקיע בארגון

מצאו כי ) Xin & Peled, 2003(קסין ופלד , חוקרים נוספים ).Drir, Kass & Shamir, 2004(שיתופיות 

לדיון נוסף (דווקא תמיכה רגשית ועידוד יצירתיות אצל הכפופים להם מביאה אותם להישמע למנהיג 

  5 .)2008, ראו פרהדיאן

 חלק ניכר .)March, Simon & Guetzkow, 1958(מרכיב מרכזי בתפקוד הארגוני  ת היאמנהיגו

מעבודת המנהיג בארגון היא לתאם את פעילויות האנשים ולהדריך אותם לכיוון השגת מטרות ויעדי 

התחרות והאצת קצב , עקב הגברת הגלובליזציהצת בזמנים אלו אבמידה מו). 2002, יובני'סרג(הארגון 

   Kahai, Sosik, & Avolio, 2003).(ים השינוי

מנהיגות מעצבת ומנהיגות מתגמלת , הציג לראשונה את המושגים (1978) בורנס

(Conger,_Kanungo & Menon, 2001) .ההבדל בין מנהיגות מעצבת ובין מנהיגות  בעבור בורנס

 החלפהתמקדים במנהיגים מתגמלים מ. מה מנהיגים ומונהגים מציעים האחד לשניבמתגמלת מוסברת 

                                                 
 1988, שורצולדאצל  3
 1988, שורצולדאצל  4
. מציין שמידת תקפותה המדעית של תיאוריית התלות במחקרים האמפיריים הביאה לממצאים מעורבים) 1990(גזיאל  5

  .234' עמ, שם
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מנהיג מעצב מציע מטרה אשר מתגבהת מעל יעדים לטווח קצר , בניגוד לכך.  של משאביםתהולמ

מנהיגות מתגמלת ,  עבור בורנס). Kuhnert & Lewis,1987 (ומתמקדת בצרכים פנימיים נעלים יותר

נהיגים בורנס טען כי מ .למרות שהיא פחות אפקטיבית,  יותר מאשר מנהיגות מעצבתכיחההיא ש

לספק צרכים של הגשמה כך שמביא אותם  מנהיגים מתגמלים מניעים את המונהגים לעומתמעצבים 

  .(Burns, 1978)ולא את הצרכים הנמוכים יותר בהיררכיית הצרכים של מאסלו  עצמית

את התיאוריה ) Bass, 1985, 1999(ביסס בס , בתוספת של כמה שינויים ,על ההמשגה של בורנס

של המונהגים " פרופיל הצרכים"הניח כי מנהיגים מעצבים מרחיבים את בס . יגות מעצבתשלו על מנה

שלא כמו מנהיגים מתגמלים המתרכזים . שלהם לדרגה הגבוהה ביותר בסולם הצרכים של מאסלו

אף הניח שהמאמץ  בס. מנהיגים מעצבים מעוררים צרכים רדומים, בסיפוק צרכים שוטפים של המונהג

. ם המונהגים מראה עד כמה המנהיג מניע אותם לבצע אל מעבר לציפיות החוזיותהנוסף שמפגיני

דגש על סיפוק צורכי ההגשמה העצמית משקף את סוג הצורך הנמצא בבסיס ההנעה של , לפיכך

המונהגים ואת המאמץ הנוסף הנובע מיצירת רמות גבוהות יותר של הנעה מעבר לבקרה חיצונית או 

  ).1994 ,פופר(מותנה בביצוע הבתגמול אינסטרומנטאלי 

שמנהיגות מעצבת ומנהיגות מתגמלת מייצגות קצוות מנוגדים של  טענה הלחלק עבס ,לעומת בורנס 

וטען עוד שהמנהיגים , מושגים נפרדים טען שמנהיגות מעצבת ומנהיגות מתגמלת הם בס .רצף אחד

פירט במידה ניכרת את  הוא, ןכמו כ. הטובים ביותר הם גם מנהיגים מעצבים וגם מנהיגים מתגמלים

, קיימים ארבעה ממדים במנהיגות מעצבת. נושא ההתנהגויות המראות מנהיגויות מעצבות ומתגמלות

  ).(Bass & Avolio, 1993   מנהיגות- של אין וממד נוסף, ממדים של מנהיגות מתגמלת  כשלושה

ת המתגמלת ושמנהיגים  שמנהיגות מעצבת משלימה את המנהיגווציינ )1993 (,הואוול ואבוליו

  מנהיגות,כלומר, יעילים יכולים לעתים קרובות להוסיף על מנהיגות מתגמלת בעזרת מנהיגות מעצבת

   . (Howell & Avolio,1993) מעצבת חייבת להיבנות על בסיס של מנהיגות מתגמלת

 אבל לא להפך, שמנהיגות מעצבת מוסיפה אל מעבר למנהיגות מתגמלתחוקרים מצאו 

(Bycio,_Hackett_&_Allen,_1995) .( של בס ואווליוהטווח המלא של מודל המנהיגות ,)1993( 

הנאמר לעיל   בעקבות6 (Bass & Avolio, 1993). מבדיל בין מנהיגים מעצבים ובין מנהיגים מתגמלים

נמצא כי הספרות בעשור האחרון של המאה העשרים מבחינה בשלושה סגנונות בסיסיים בהתנהגות 

 בס הגדירואו כפי ש Bass,1999) ;1999, פופר ;1998 ,קרן(המעצב והנמנע , המתגמל: בארגוןהמנהיג 

                                                 
   .86' עמ, 2008תרשים המסביר את הטווח המלא של המנהיגות על פי בס ואווליו בעברית נמצא בלוי  6
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והמנהיגות ) Transformational(המנהיגות המעצבת , )Transactional (המנהיגות המתגמלת: ואווליו

 עולה כי,ובעקבותיהם רבים אחרים , מן המחקרים של בס ואווליו, אולם). Laissez-Faire(הנמנעת 

 הסגנון המשפיע ביותר על יצירת מחויבות העובד לארגון הוא המנהיגות המעצבת

Bass_&_Avolio,_1993)(; ) 1999, פופר : לדיון נוסף ראו ().2008, פרהדיאן(.  

  

  הקשר בין ניהול לבין ומנהיגות

 מציג גישה המשלבת את המנהיגות ואת הניהול Sergiovani, 1991, 1995(7(יובאני 'תומס סרג

. עומת הגישות המבחינות בין ניהול לבין מנהיגות או הרואות אותן כהיררכיה של התנהגויות ניהולל

מחקריו הובילו . יובאני חקר מאפיינים של מערכות חינוך וארגונים ציבוריים אפקטיביים במיוחד'סרג

  : אותו למסקנה שמנהיגים בארגונים מצוינים הם בעלי חמישה כישורים השזורים אלו באלו

מתגמל ופותר בעיות בצורה , מבקר, מארגן, מתכנן מנהל  זהו- יכולת טכנית נהל בעלמ •

   .מקצועית

המערב ומשתף עובדים בתהליכי קבלת החלטות , אמפתי מנהל  זהו–יכולת אנושית מנהל בעל •

   .ומאציל סמכויות

בעל . בעל ידע רחב בתחום העיסוק שעליו הוא מופקד  זהו מנהל-מנהל בעל יכולת מקצועית •

ליצור פריצות דרך ולהציב חזון חדש בתחום העיסוק  בעל יכולת, יכולת לעצב שינויים וחדשנות

   .שעליו הוא מופקד

לעצב ערכים , בעל היכולת להציב חזון חדש ומאתגר זהו מנהל. מנהל בעל יכולת סימבולית •

  . לתקשר מטפורות המעצבות עתיד רצוי, ציפיות ואמונות

יכולת לבסס את החזון על קשר עם המסורת של  זהו מנהל בעל. תיכולת תרבותי מנהל בעל •

  .לשמור ולשמר ערכים בסיסיים הנכונים לעתיד ומחוברים לעבר. הארגון ועל שורשיו

  : מציע מודל הכולל ארבעה אלמנטים יובני'סרג

, התבססות על המעמד הפורמלי, ותן- ניהול כמערכת חוזית של קח) :Bartering(סחר חליפין . 1

  . מנהיגות עסקית או מתגמלת, יצירת הנעה באמצעות היענות לצורכי ביטחון

                                                 
  ).2008(, אצל לוי 7



 11

היענות לצורכי ,  מעבר להנעה באמצעות היענות לצרכים פסיכולוגיים) :Building(הבנייה . 2

  .אתגרים ומימוש עצמי, תמיכה, הערכה

. דיות ושוניייחו ערכים וחזון משותפים ושל  פיתוח מערכת נורמות של: Bonding)(הדבקה . 3 

  . פיתוח של גאוות יחידה והשתייכות לארגון

הלומדת ומסוגלת , הפיכת הארגון לקהילה בעלת חזון ,  קיבוע השלב הקודם) :Binding(כריכה . 4 

  ).2008, לוי( מקור חיקוי לאחריםכ להשתנות במהירות לקהילה המחויבת לחזון וליישומו ומשמשת

שיבות הידע והמומחיות בתחומי הניהול והידע הנחוץ בתחומי יובני מצביעים על ח'מחקריו של סרג

התרומה החשובה של מחקרי . דבר שימנע את תלותו בידע של האחרים הליבה של פעילות הארגון

בתפקידי ניהול ברמות הביניים ובניהול ארגונים . יובני היא בחיבור בין ניהול לבין מנהיגות'סרג

נראה כי . ולת לשלב כישורי ניהול ומנהיגות כמנוף להצלחהבינוניים בגודלם חשובה במיוחד היכ

בחברות גדולות שבהן על  ,ההבחנה בין ניהול למנהיגות חיונית יותר ברמות הגבוהות של הניהול

  ). 2002, יובני'סרג(ובחדשנות ארגונית  בחזון,  להתמקד באסטרטגיהל"מנכה

  

  הגישה האינטגרטיבית 

דכנית המניחה שהסביבה שבה פועלים מנהיגים כיום שונה מזו גישה ע הגישה האינטגרטיבית היא

בספרו ) 2000(פיטר דרוקר . נתונה לשינויים תמידיים בקצב הולך וגדל  וגם כעת היא, שהייתה בעבר

 סימן את היעדים של הניהול ובמיוחד את" החשיבה הניהולית של העתיד - 21-אתגרי הניהול במאה ה"

מאופיינת  הגישה האינטגרטיבית. ד ולשנות פרדיגמות באופן מתמידהצורך לבחון את הנחות היסו

  :באתגרים חדשים הניצבים בפני אלה העומדים בראש מערכות אנושיות

מדרישות , משינויים בכוח העבודה, הובלת שינויים רדיקאליים המתחייבים מטכנולוגיות החדשות

-אף איל ע, ת של אסטרטגיה עתידית בחינה מתמד;גבוהות של לקוחות ומאחריות חברתית וסביבתית

 אתגרים מבניים הנובעים ;המניחה שכל תכנון של היום לא יהיה רלוונטי מחר, הוודאות בסביבה

והנעת כוח העבודה של שנות , רשתות ומעבודת צוות , מקיום של ארגונים וירטואליים, מביזור

בדרישה , בלויאליות מוגבלת, בקריאת תיגר על סמכות, האלפיים אשר מאופיין ברמת השכלה גבוהה

 .)2008 , לוי:לדיון נוסף ראו(באוטונומיה ואפילו בצורך שהעבודה תהיה מהנה , למשמעות בעבודה

תוכניות לפיתוח  ערכה מחקר על תפקידי מנהיגות וסקרה בו שלוש מאות וחמישים 'חברת לינקג

כי כיום מנהיגים , קר מצאהמח  .(Giber, Carter & Goldshmith, 1999).מנהלים בארצות הברית

והדבר בא לידי ביטוי בתוכניות לפיתוח מנהיגות שאפשר , ממלאים תפקידים מגוונים יותר מבעבר
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חשיבה , הבנה מעמיקה של העסק, יכולת פיתוח וגיבוש עבודת צוות: למקד אותם בתחומים הבאים

  פרספקטיבה גלובלית,חשיבה מערכתית, מונע רווחיות, ממוקד מטרה, מונע לקוח, קונספטואלית

 מצביע על גישה מעשית ויישומית יותר למנהיגות על ידי ואחריםם של גיבר מחקר. אינטליגנציה רגשיתו

  .)2008, לוי(אלה המתמקדים בפיתוח מנהיגות עסקית 

, התשובה" ?האם מנהיגות היא התנהגות או יכולת נפרדת מניהול"אפשר לומר שלשאלה  ,מכל אלה

ה שיש חפיפה מסוימת בין המוגדר כיכולות המנהל ותפקידיו לבין המוגדר מרא, לפי המחקרים

אך למעשה מדובר , פעמים רבות עושים החוקרים שימוש במונח מנהיגות. כתפקידי המנהיג ויכולותיו

בס על פי הגדרתם של כך למשל מנהיגות מתגמלת . בסגנון ובתפקידים או התנהגויות המאפיינות מנהל

כמעט כל המחקרים שנעשו על . היא למעשה התנהגות ניהולית ולא התנהגות מנהיגותית) 1993(, ואווליו

מצביעים על תכונות וכישורים ואף על תפקידים , מנהיגות ותוצאות עסקיות והתנהגותיות בארגונים

, יכולת אימון ופיתוח, נחישות, יושרה,  יכולת בין אישית.המאפיינים מנהיגים וגם מנהלים מעולים

   . )2008, לוילדיון נוסף ראו (להיות מאופיינות גם בקרב מנהלים וגם בקרב מנהיגים בכוחן 

  

  רים"ִמנהל חינוכי וניהול מלכ

ברמה ופרידמן . הספרות המחקרית בתחום הִמנהל החינוכי עוסקת בדמותו של מנהל בית ספר

בית  תפקידי מנהלוהם מעלים כמה הצעות לסיווגים שונים של , מתארים את התפתחות המחקר) 2007(

 NAESPשל ס בין הסיווגים השונים היא"ההצעה הקרובה ביותר להגדרת תפקיד מנהל מתנ. הספר

,(National Association of Elementary School Principals, 2001) המציינת שישה תחומים שונים:  

   .הובלה לקראת מטרות שנקבעו במשותף עם הקהילה. א

  . הבטחת משאבים לפעולההצגת ציפיות גבוהות ו. ב

  . להספקת טכנולוגיה ואמצעי למידה, דרישה לקבלת אחריות, ומימונם  שכירת עובדים. ג

  . מדידה והערכה של הישגים בשיטות שונות. ד

  . מנהיגות. ה

  )2007, ברמה ופרידמן (.קבלת החלטות בשיתוף. ו
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נות של ניהול ארגון ללא כוונות  מסר את עשרת העקרו2000פיטר דרוקר בראיון לבוב בופורד בשנת 

  :והן,  - NGO)ר"מלכ(רווח 

תפקיד הניהול . היא לשנות את החיים של האנשים, כולל כנסיות, ר"המשימה של כל מלכ .1

ופחות , שכנסייה צריכה להיראותכמו היא לגרום לכנסייה להיראות ) בתוך הכנסייה(

  . עסק צריך להיראות להתמקד באיך

ולא , ציה חברתית ועליו להתמקד בעיקר בעשייה עם האנשיםהוא פונקר "מלכניהול  .2

  .בנושאים ובנהלים

 )insiders( ביום שהוא שמתחיל לפעול לטובת אלה שבתוך הארגון ' למות'ארגון מתחיל  .3

 ). outsiders( במקום לטובת אלו שבחוץ

ר אין דבר פחות פרודוקטיבי מאש. "להחליט מה לא לעשות. הבנת ערך הנטישה המתוכננת .4

 ".לעשות בצורה יעילה את מה שכלל לא צריך לעשות

אבל אתה חייב להעריך את , אתה לא יכול לחזות את העתיד. הבנת הערך שבראיית הנולד .5

 . אירועי ההווה העתיד מתוך ראיית

רוב הארגונים מקצים את מיטב המשאבים לבעיות ולא . התמקדות בהזדמנויות ולא בבעיות .6

   .להזדמנויות

זה המקום שבו אנשים . האנשים הם מנגנון השליטה האולטימטיבי של הארגוןההחלטות של  .7

  . מצפים למצוא את הערכים האִמתיים שאתה מחזיק

אין לבודדים את המיומנות או את היכולת לעשות את כל . כל עבודה היא עבודה של צוות .8

התורפה המטרה של הצוות היא להפוך את העוצמות לפרודוקטיביות ואת נקודות . העבודה

  .ללא רלוונטיות

במה " ו " ?מי הוא הלקוח", "?מה זה העסק שלנו: "שלושת השאלות החשובות ביותר הן .9

   .(Buford, 2000) "?ערך) רואה(הלקוח מוצא 

  

  סים"החברה למתנ

בראש . בבעלות משרד החינוך) ץ"חל( כחברה ממשלתית 1969סים הוקמה בשנת "החברה למתנ

עם חבריה נמנים נציגי ציבור ונציגים של רשויות  ).דירקטוריון (,החברה עומדת מועצת מנהלים

סים פועלים "סים המסונפים לחברה למתנ" מתנ180- כ. ממלכתיות ומקומיות ומוסדות ציבור שונים

בקיבוצים , במועצות מקומיות ואזוריות, בערים,  בערי פיתוח ובשכונות מצוקה-ברחבי הארץ 
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. סים יש שלוחות הפרוסות בכל רחבי היישוב"לרוב המתנ. ודי כאחדיה-ובמושבים ובמגזר היהודי והלא

סים ומטה "סים באמצעות מנהלי המתנ"הוא לנהל ולהדריך את המתנ סים"תפקידה של החברה למתנ

  .ההדרכה

תפקידו של . סים נחלקת למחוזות גיאוגרפיים שעל כל אחד מהם מופקד מנהל מחוזי"החברה למתנ

ובאמצעותו את הצוות וההנהלה המקומית במכלול , ס"את מנהל המתנהמנהל המחוזי הוא להדריך 

ס "המתנ. כן הוא אמור לעמוד בקשר עם רשויות וארגונים באזור. ס"הנושאים שבהם עוסק המתנ

, שייעודו הוא לספק לקהילה, )ר"מלכ(מוסד קהילתי ייחודי עצמאי  הוא) נוער וספורט, מרכז תרבות(

הפנאי  בתחומי, מענה מקצועי בתחומי הקהילה, גילאים ורמות, מתוך איזון בין רבדים ושכבות

התרבות והחינוך הבלתי פורמאלי שבהם בחר לעבוד בשיתוף פעולה עם , ההשכלה ובתחומי,וההעשרה 

, 2009סים בשנת "במסמך האסטרטגיה שגיבשה החברה למתנ 8.מערכות אחרות הפועלות בקהילה

סים מקדמת קהילות ומעצבת את דמותה של החברה "תנהחברה למ": מציינת החברה את החזון שלה

  ". המגלה מעורבות ואחריות ציבורית, שוויונית ומועצמת, הישראלית כחברה אזרחית צודקת

  : ניסחה כך את הייעוד היא

אנשים  שבהן,  ברשת ארצית לשם קידום קהילות-  מרכזים קהילתיים -סים "לפתח ולהסמיך מתנ" 

, באמצעות פיתוח משאבים, כל זאת. משפיעים ואחראים על איכות חייהם, יוזמים, פעילים, מתנדבים

  ."מודלים ושיטות עבודה ותוך גילוי יוזמה וחדשנות, תשתיות ניהוליות, ידע

 : סים תונחה על ידי העקרונות הבאים"של החברה למתנ תפיסת ההפעלה העתידית

 בניית קהילות ורשתות -   תפקידה;קהילתית-סים היא חברה לשליחות חברתית"החברה למתנ

, ס הוא יצירה ארגונית הפועלת בקהילה ייחודית" המתנ;חברתיות על ידי הפעלת אנשי הקהילה עצמם

 םעוסקי ;סים וכל עובדי החברה הם שליחים" מנהלי המתנ;בשימוש בכלים של ניהול ופיתוח קהילתי

ה משותפים ועל פי מדדים  פעילותם מתבצעת מתוך ערכים ואידיאולוגי;בניהול ובפיתוח קהילתי

בכל רובדי , כלפי פנים:  עקרונות הניהול והפיתוח הקהילתי מיושמים בשני כיוונים;חברתיים מחייבים

 הדרכה ממוקדת תוצאות היא תחום העיסוק המרכזי של ; מול הקהילה- ס וכלפי חוץ "החברה והמתנ

הילתית מקדמת והחברה כמודל למנהיגות ק  דירקטוריון החברה משמש;העובדים במטה החברה

 .סים ומרכזים קהילתיים מוסמכים"סים פועלת באמצעות מתנ"למתנ

                                                 
   il.org.matnasim.www 07/816/סים כפי שנצפה בתאריך "אתר החברה למתנ 8
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סים בעתיד והמבדלים בינה לבין גופים אחרים "העקרונות האסטרטגיים שיובילו את החברה למתנ

 ;כאשר הפיתוח הקהילתי נעשה באמצעות מעורבות של הקהילות עצמן, הם הפיתוח והניהול הקהילתי

באמצעות קביעת מדדים , זאת בין היתר. סים ומרכזים קהילתיים"סים תסמיך מתנ"החברה למתנ

סים שירותי "סים תעניק למתנ"החברה למתנ. כולל מדדי ביצוע, )תקינה(לניהול קהילתי איכותי 

סים תספק שירותים "החברה למתנ. הדרכה ותמיכה להפיכת כל סוג של פעילות לפעילות קהילתית

סים והמרכזים הקהילתיים על פי תבחינים שקופים וברורים ובהתאמה "מתנזמינים ונגישים לכל ה

סים תשתיות ארגוניות בעלות ערך מוסף ניהולי "סים תספק למתנ" החברה למתנ.לעמידה במדדים

). ניהול כספים ומחשוב מתאים, ניהול ידע, תורות ופיתוח כלים, גיוס והשמה(במינוף יתרון הגודל שלה 

. בשיתוף פעולה עם גופים ועסקים ומכירת ידע ושירותים, ייס משאבים ותפתחםסים תג"החברה למתנ

   9.את עקרונות האסטרטגיה הממנפים, הקצאת הכספים תתבצע על פי תבחינים ברורים

מוצגים כאן מספר נתונים המסכמים את פעילותה של החברה , כדי להבין את גודל הארגון

סים בתכנון " מנהלי מתנ164 סים"הפעילה החברה למתנבשנה זו הדריכה ו . 2008סים בשנת "למתנ

, ניהול צוות, כספים, כוח אדם( בפיתוח תחומי ניהול, בפיתוח ניהול ופיתוח צוות, תוכניות עבודה

בתרבות הפנאי , בחינוך בלתי פורמאלי, בפיתוח קהילתי, בשיווק וניהול שיווק, )ביטחון ובטיחות ותכנון

הנהלות ציבוריות והובלת , בשיתוף תושבים(בודה בסביבה פוליטית בע, )אומנות וספורט, תרבות(

בדוברות ויחסי , בגיוס משאבים, בביטוח, בייעוץ משפטי, )תהליכים לאומיים מול הרשות המקומית

ערים ומועצות אזוריות באמצעות , רשויות מקומיות 172. וביצירת שיתוף פעולה ומינוף תקציבים ציבור

 :רכזים בתחומים הבאים 1,412סים "למתנ החברה  והדריכה כמו כן הפעילה.שירותי תכנון ובינוי

, אורך חיים בריא, פיתוח קהילתי, תרבות, פנאי, גיל רך ומשפחה, קשישים, למידה, ילדים, נוער, ספורט

ארץ סביבה ומורשת ושיתוף  ,התחדשות יהודית, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, העצמה וקידום נשים

מדריכים , מדריכי נוער,  מדריכי חוגים15,000 ,סים" באמצעות המתנד הפעילה החברהועו. תושבים

מנהלי מועדוני  ,מדריכים במרכזי למידה, סייעות וגננות, מטפלות, מדריכי גיל רך, מנחים, צעירים

. ומורים בהשכלת מבוגרים, מדריכי חדרי מחשב, מנהלי ספריות, יחידות להתפתחות הילד, קשישים

:  עובדי שירות ומנהלה במקצועות הבאים5,000 הם נוספים שהופעלו בהדרכת החברהעובדים 

מנהלי חשבונות וקציני ביטחון המקבלים שירותי הדרכה והנחיה , אבות בית, מזכירות, מנהלנים

בפורומים , בגישות שירות, בתמיכה ממוחשבת בתוכנות ניהול לקוחות וכספים, בתוכנות שכר

 10,000. קבלי תמיכה בנושאי מחשוב והפעלת תוכנות ניהול וכספים ממוחשבות מ4,000. ובהשתלמויות

                                                 
  .סים"ת מסכמת את האסטרטגיה נמצא באתר החברה למתנמצג. מסמך האסטרטגיה הוא מסמך פנימי 9
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סים והחברה " תושבים הצורכים את פעילויות המתנ2,217,771. מתנדבים בתחומי תוכן שונים

 אזרחים 4,300,000 -סים הם כ"סים והמתנ"סים כשסך כל הנהנים מפעילות החברה למתנ"למתנ

  10.בתוכניות השונות

  מרכז הקהילתי ה-ס "המתנ

, )ץ" חל– ר"מלכ( חינוכי ייחודי ועצמאי -מוסד קהילתי  הוא) נוער וספורט, מרכז תרבות(ס "המתנ

מענה , מלידה עד זקנה, לספק לתושבי היישוב, כאמור, תפקידו. מ או כעמותה"הפועל כחברה בע

הבלתי פורמאלי ההעשרה ותרבות ובתחומי החינוך , ההשכלה, בתחומי הפנאי,מקצועי בתחומי הקהילה

 ליצור קהילה חזקה ולהעצים על מנתזאת . ס"שבהם בחר לעבוד בהתאם להחלטותיה של הנהלת המתנ

בקבוצה ובציבור בכללותו , ס מטפל ביחיד"המתנ. את תושביה כדי שייקחו אחריות על חייהם בקהילה

  ).1998, רייכמן(

על תקציבו ועל , ל ניהולוס מכהנת הנהלה האחראית באופן משפטי וציבורי ע"בראש כל מתנ

ס על פי צורכי הקהילה "ההנהלה היא זו המעצבת וקובעת את מדיניות המתנ. התוכניות המופעלות בו

 ,גנור(" הנהלה מובילה"כפי שמוסבר בספר ). 1989, בוסטין ופלד(סים "ותפיסת עולמה של החברה למתנ

נציגי התושבים המשתתפים , חברים בה נציגי הרשות המקומית) 2000, שירת ושמיר, לביא- בן

רוב חברי ההנהלה . סים"נציגי רשויות ממשלתיות וציבוריות ונציגי החברה למתנ, ס"בפעילויות המתנ

ביסוד תפיסת עולמם . ס כביטוי לדמוקרטיה הקהילתית"מתגוררים ביישוב או בשכונה שבה פועל המתנ

עמדה זו באה לידי . הם הקהילתיים עומד הניהול העצמי של התושבים בכל הנוגע לחייסים"המתנשל 

   .הרואים חשיבות מרובה בפיתוח מנהיגות קהילתית ביטוי בעקרונות הפעולה של המרכזים הקהילתיים

סים את תשעת עקרונות הפעולה של "סים מפרסמת החברה למתנ"בחוברת כיס לחברי הנהלת המתנ

  : סים"סים הנמצאים בהרחבה באתר האינטרנט של החברה למתנ"המתנ

  .במסגרת תפיסת העולם הכוללת ס ינבעו מצרכי הקהילה"תוכניות המתנ .1

 .גילאים ורמות ובין באיזון בין רבדים ושכבות ס ישמש את כל הקהילה"המתנ .2

 .ס יקיפו מספר תחומי איכות חיים וישלבו ביניהם"פעולות המתנ .3

 .ס יפעל בשיתוף פעולה עם מערכות אחרות הפועלות בקהילה"המתנ .4

 .בתכנון השירותים ובהפעלתם להשגת מעורבות בני הקהילה וישתף אותםס יפעל "המתנ .5

 .ס ישמור על גמישות בהפעלת משאבים ותוכניות"המתנ .6

                                                 
  .17/4/2008, סים"נוסף בתקציב החברה למתנ מתוך מסמך שנשלח לשרת החינוך על הסכנה בצמצום 10
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 .ס יפעל בחסכנות ובניצול יעיל של משאבים"המתנ .7

 .ס ישמור על עצמאות מרבית בנאמנות ליישוב ולנציגיו הנבחרים"המתנ .8

 11.ס לא ייתן שירות ללא תמורה ממקבליו"המתנ .9

, סים" השלישי של החברה למתנל"מנכה, )1998(מוסיף גולדברגר , כהמשך להרחבת עקרונות אלו

כמו כן . קהילה וטיפוח חברה אזרחית פיתוח, העצמה קהילתית: שלושה עקרונות פעולה נוספים והם

סים בהיבטים רחבים בספרם על החינוך הבלתי "מביא גולדברגר סקירה ממצה של החברה למתנ

  ).2008, לדיון נוסף ראו גולדברגר( של רומי ושמידע ישראלפורמאלי ב

  

  ס והרשות המקומית "המתנ

מציין שהבחירות האישיות לרשויות המקומיות העניקו עוצמה גדולה מאוד לראש ) 1998(גולדברגר 

המרכז הקהילתי נעשה משמעותי יותר ויותר בחיי הקהילה בגלל אופי , במקביל. הרשות המקומית

עם השנים ועם ההתבססות של . הוא נותן ובגלל הגמישות הארגונית שהוא מאפשרהשירותים ש

במגרש הפוליטי " השחקנים"שאחדים מ, הוא נעשה לנכס פוליטי, ס בחיי הקהילה המקומית"המתנ

ולא תמיד אלה , הנהלת המרכז הקהילתי הייתה כלי למתן כיבודים. רוצים להיות חברים בהנהלתו

עם השנים קטן והלך חלקם של תקציבי , נוסף על כך. מעורבים בפעילות יוהמשרתים כחברי הנהלה ה

רבים ממקבלי השירות . ועלה חלקם של המשתתפים, הרשויות הממשלתיות בתקציב המרכז הקהילתי

העדיפו להיות חלק בקביעת המדיניות הקהילתית ולהיות מעורבים באופן ניהול המרכז הקהילתי 

ס ונבנה תקנון אשר נותן ביטוי "הוגדר המבנה המשפטי של המתנ,  אלהלענות על שינויים כדי. שלהם

סים ומאפשר לראש הרשות ולרשות בכלל מעמד מיוחד על פי דין ולא "לתפיסת עולמה של החברה למתנ

   12.ס"התקנון נותן תשובה גם למצבי משבר העלולים להתפתח סביב ניהול תקין של המתנ. על פי נוהג

, ס לרשות המקומית מעוגנים כאמור בהסכם המשולש המלווה לתקנון"ניחסי הגומלין בין המת

לבין הרשות , ישות משפטית עצמאית, כאמור, שהוא , ס"המסדיר את היחסים הפורמאליים בין המתנ

ס "הסכם זה מסדיר את יחסי הכוחות בתוך מועצת המנהלים של המתנ. סים"המקומית והחברה למתנ

לפחות  שהם, כאשר האיזון הרצוי מורכב מנציגי התושבים, ) עמותהבין אם הוא חברה ובין אם הוא(

ארגון , סים"ונציגי הגורמים המקצועיים כמו החברה למתנ, 40%נציגי ראש הרשות שהם עד , 40%

                                                 
11 1=Page&118=CategoryID&64=ArticleID?spa.Index/il.org.matnasim.www://http סים "אתר החברה למתנ

  .7/7/2009כפי שנצפה בתאריך 

  .שם, שם 12
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תפקיד ההנהלה הוא לקבוע .  ממועצת המנהלים 20%שהם , הסוכנות היהודית ומשרד החינוך, וינט'הג

  ).1995, גולדברגר( תקציבו ולבקר את ביצועיו לאשר את, ס"את תוכניות המתנ

ס לרשות המבוססים על העשייה "מעבר להסכם זה קיימים יחסים פחות פורמאליים בין המתנ

ס "במעורבות המתנ, בציפיות הדדיות, אלו נוגעים בהסכמות ובמחלוקות. ס"יומית של המתנ-היום

ס ובהשפעתו על " בנעשה במתנ-שות  ובעיקר ראש הר-במעורבות הרשות , בחיי היישוב ותושביו

, הדבר בולט בעיקר בתחום התקציבי. ובקיום סיכומים ועמידה בהבטחות הדדיות ס"תוכניות המתנ

והיא זו שאמורה להעביר , ס"את המתנ, ברמה כזו או אחרת, שכן הרשות המקומית היא זו שמתקצבת

  13. )2004, בוסטין ומזרחי(לאחריותו תוכניות לביצוע עם מימון לִצדן 

. ס נקבעים במידה רבה במסגרת השיח שבינו לבין הרשות המקומית"תחומי העיסוק של המתנ

מציין שיחסים אלה מתאפיינים במגוון רחב של מצבים הנעים על הרצף שבין שיתוף ) 1998( גולדברגר 

 אף. ברשות המקומית) אגפים ומחלקות(תחרות ומאבקי כוח עם גורמים שונים לפעולה מלא ועד 

מעבר , לפעול באופן מקצוע וענייני, ככל האפשר, הוא מחויב, ס פועל בסביבה פוליטית"שהמתנ

מחויבות זו מייצרת לעתים מתח נוסף בין ראש הרשות לבין מנהל . לשיקוליה של הפוליטיקה המקומית

  ).2008, וליויאן, אפללו, בן נח(ס "המתנ

  

  סים"סוגי המתנ

פי הגדרת המנדט שקיבלו מהרשות המקומית שבתוכה הם סים על "מקובל לחלק את סוגי המתנ

כאשר המנדט שהוענק להם כולל טיפול בשכונה או , סים מוגדרים כשכונתיים"חלק מן המתנ. פועלים

בשיכון המזרח ובנווה  - לציון סים הפועלים בראשון"המתנ, כאלה הם למשל. בקבוצת שכונות בתוך עיר

בשכונות , ובהרצלייה) מזרח העיר(ורבין ) דורה(רמת ידין ,  דרוםמינהל,  בנאות הרצל- בנתניה ;אליהו

סים מפעיל חלק אחר "במקרה זה כל אחד מהמתנ. בשיכון עמל אשר בשכונת נווה ישראל, יד התשעה

כאשר המנדט , סים אחרים מוגדרים כיישוביים"מתנ. ותחומים ספציפיים של העיר כולה, של העיר

בבקה אל גרביה או , סים הפועלים בשלומי"המתנ, כאלה הם למשל. והניתן להם כולל את היישוב כול

והם פועלים במסגרת מועצות אזוריות , סים הם אלה המוגדרים כאזוריים"סוג נוסף של מתנ. בירוחם

כמו למשל , סים הוא של אלה הפועלים כרשתות עירוניות"עוד סוג של מתנ. דוגמת משגב או שער הנגב

 ות מפעילן הנהלה מרכזית והןיש לה. ברחובות" חוויות"או רשת , וןבחול" קהילה ופנאי"רשת 

שם פועלים , מודל ייחודי ושונה מעט מתקיים בירושלים. סים שכונתיים ומרכזים מתמחים"מתנ

                                                 
 .2004, סים"מסמך פנימי של החברה למתנ, סים במשבר"דוח צוות איתן לטיפול במתנ 13



 19

, האחראיים על אשכול שכונות והם מפעילים מספר שלוחות שכונתיות לדוגמה, ִמנהלים קהילתיים

כמו למשל בפתח תקווה , סים במקביל"מהערים פועלים שני סוגי מתנבחלק . מנהל קהילתי קריית יובל

סים "אולם לצדה פועלים עוד שני מתנ, האחראית על ארבע שכונות בעיר, "ת"מקפ"שבה קיימת רשת 

סים היא על פי היקף פעילותם "מתנ דרך אחרת למיון.  בשכונת עמישב ובשכונת יוספטל-במזרח העיר 

 ,ואחריםבן נח . (מיליון שקל  נע על הרצף שבין מיליון שקל עד חמישיםכאשר טווח השונות, הכספית

2008.(  

סגנון , סים השונים כל כך זה מזה מחייב מיומנויות שונות"כי ניהול מתנ,  על פניו יש מקום להניח

כדינו , ס בשכונה קטנה בשולי העיר"שהרי אין דינו של מנהל מתנ, ניהולי שונה ואישיות ניהולית שונה

   . (Miles & Snow,1987)  רשת עירונית גדולהל"מנכ של

  

  ס"תפקיד מנהל המתנ

אלו שמוצגות בספרות . ס"העוסקות בדמותו של מנהל המתנ, לא רבות הן העבודות המחקריות

רייכמן  ; Bargil,_Hasenfeld_&_Schmid,_(1991);)1987(והזנפלד , ברגל ,שמיד: המחקרית כמו

. השמונים והתשעים, על תצפיות על וספרות משנות השבעים, איונותמבוססות ברובן על ר, )1998(

מחקר רחב היקף שבו הם חקרו את נושא ) 2008(בראשית המאה הנוכחית ביצעו המאירי ופרידמן 

 109בדקו  במחקרם הם. ס בישראל ואת הכישלון ליצור שינוי משמעותי בקהילה"שחיקת מנהל המתנ

של , זה או אחר,שעסקו בפן הניהולי , ונות בוצעו מספר מחקריםבשלוש השנים אחר. סים "מנהלי מתנ

בדקה את הקשר ) 2008( פרהדיאן. סים ושל המנהלים והצוות "של החברה למתנ ,סים"מנהלי המתנ

ס ודפוסי התקשורת בארגון לבין מחויבותם הרגשית של העובדים "שבין סגנון מנהיגותו של מנהל המתנ

בדקו את השפעת ) 2008 (ואחריםבן נח . נות מנהיגות לפי בס ואווליו במחקר זה נבדקו סגנו. לארגון

במחקר זה . סים במלחמת לבנון השנייה על תפיסת המסוגלות העצמית שלהם"תפקוד מנהלי המתנ

הערכת ביצוע , מיומנויות ניהול: נבדקה תפיסת המסוגלות העצמית באמצעות שלושה משתני משנה

בדק את המסוגלות העצמית ) 2008(בן נח ומאוטנר , סף אפללומחקר נו .עצמית ועבודה תחת לחץ

. הערכת ביצוע עצמי ועבודה תחת לחץ, סים בדיווח עצמי על מיומנויות ניהול"נהלות מתנמהנתפסת של 

. סים"בחברה למתנ, בדקה את ההון החברתי בארגונים והשלכותיו על הפרט בעבודה) 2008(בן הדור 

בחינת תיאוריות , אימוץ ידע בארגון את נושא) 2009( מרקוס -דקה פלד ובו ב, שטרם פורסם, והאחרון

  . הצפייה ותפיסת המסוגלות בהקשר של הטמעת הידע בארגון הלומד

,  את מורכבותו של התפקידציינו, בכל המחקרים שנסקרו וייסקרו בהמשך, אף שכל החוקרים

לא , עד כאן. ס"ד מנהל המתנהמכנה המשותף למחקרים אלה הוא ההגדרה האחידה במחקרם לתפקי
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, ס מיטבי"שיש יותר מפרופיל אחד הנכון למנהל מתנ, נבדקה בשיטות מחקר אינטגרטיביות ההנחה

ומה היא עוצמת כל אחד מהמרכיבים בכל אחד מהפרופילים האפשריים כפי שאפשר ללמוד מהתהליך 

ס ספציפי "נהל למתנס לבחירת מ"סים כאשר היא באה לסייע להנהלת המתנ"שמבצעת החברה למתנ

  ). 4ראו נספח (

ארי . ס"דעות רבות ומגוונות מובעות באשר ליעילות ולהצטיינות ולהגדרת התפקיד של מנהלי מתנ

מצא כי מנהלי ,סים " הדרכה ומקדם את תחום פיתוח הקהילתי בחברה למתנל"מנכמי שהיה ס, ) 1991(

על פי . ינים השפעה ורוכשים עוצמההם מקר, סים אפקטיביים מצטיינים בדרך כלל בחדשנות"מתנ

ס להיות איש מקצוע בעל כישורים כמו מודעות ורגישות קהילתית "על מנהל המתנ, )1998(רייכמן 

בשל המורכבות הארגונית של , ולשלב בעבודה קודים פרופסיונאליים פורמאליים ולא פורמאליים

 ואחריםשמיד . רינה אי ודאות רבהס נוכח מאפייני סביבתו החיצונית שעל פי רוב סוערת ומק"המתנ

ומצאו שהפונקציות הניהוליות העיקריות היו ניהול , ס"ניסו לאפיין את העבודה של מנהל המתנ) 1987(

ניהול הסביבה החיצונית ושימוש רב , הוק-תכנון אד, ניהול משאבים, אדמיניסטרטיבי אינטנסיבי

. ס"אחוז מהפעילות במתנ בעצמו כחמישיםס יוזם "שמנהל המתנ, החוקרים מצאו. בתקשורת מילולית

ס ממוקדת בבעיות שוטפות "כי עבודת מנהל המתנ, מצאו) Bargil et al, 1991 ( ואחריםברגיל

  . וכי רוב זמנם מוקדש לשימור המצב הקיים בשליטה במערך הרכזים סביבם, ובאדמיניסטרציה

דיאלוג מתמיד בהווייתו המקיים  ראה בחזונו מנהל, סים"מקים החברה למתנ, חיים ציפורי

תפקיד זה מחייב את ". המקצועית בין קריטריונים אינטרינזים לאקסטרינזים להצלחה נתפסת בתפקיד

, ציפורי(" והן ביכולות הלא פורמאליות, הן ביכולות הניהול הפורמאליות שלו, נושאו להיות מיומן

 אשר בבסיסן אידיאולוגיה חינוכית ,בין חדשנות ויזמות ס נמצא בקונפליקט תמידי"מנהל המתנ). 1985

שמירת תקציב מאוזן ועל שמרנות  אך מאידך הוא מחויב ואף נמדד על,) 1991, ארי(וחזון קהילתי 

 פורמאליים חזקים הרבה יותר -מצא כי הקודים הלא )1987(כהנא . ס"מסוימת בדרך ניהול המתנ

 נוקשה המוכתבת ממערכת ס לא להיות צמוד לתכנית עבודה"ס ומאפשרים למנהל המתנ"במתנ

  .ולפעול במידה רבה יותר של אוטונומיה , מרכזית חיצונית לו 

ס "סים והמנדט של המתנ"בין היישובים שבהם פועלים מתנ, כיוון שקיימת שונות רבה בין הקהילות

ים כי סוג הניהול וסוג המנהיגות הנדרשים לניהולם יהיו מגוונ, סביר להניח, כפי שציינו לעיל, ביישוב

כבר בהתבוננות  ,כאמור) . Quinn, 1988(ואף גמישים  (Fiedler, 1973)ותלויים בגורמים רבים 

. ס אחר"ס מסוים כשלו במתנ"סים שנחשבו למוצלחים במתנ"כי מנהלי מתנ, ראשונה אפשר לראות

" האדם הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון", מכאן שייתכן כי יש מקום לקחת בחשבון את האמירה

  ). 1988, רצולדשו(
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, סים במכון שוורץ באוניברסיטה העברית"שהייתה אמונה על הכשרת מנהלי מתנ, )1983(רייכמן 

 מדגם זה אפשר. ס"את העמדות ואת הכישורים של מנהל מתנ ,בנתה דגם המתאר את המיומנויות

תוכות הדגם בנוי מארבעה טבעות קונצנטריות הח 14.ס"לאמוד את מורכבותו של תפקיד מנהל המתנ

בשדה קטן הממוקם מהמרכז ולאורך כל הדגם הציבה קישורים של . פולאריות) שדות(לשבע פרוסות 

היא הציבה את המיומנויות , בטבעת הקרובה למרכז, בששת השדות הראשיים. חשיבה אנליטית

ות מיומנוי( מנהל ;התפתחות פרופסיונאלית ואחריות פרופסיונאלית, פרופסיונאליות עמדות: העיקריות

 כישורים ;קבוצות וצוות, יחידים משפחות:  שיתוף והפעלת אחרים; תקשורת בכתב ובעל פה;)ניהול

. תכנון ופתוח שירותים ותוכניות על סמך מעקב והערכה כתהליך מתמשך, ביחסים בין ארגוניים

. ס"התנהגות ותחומים הראויים להכשרה ואשר לדעתה חיוניים לניהול מתנ מתחומים אלו נובעים סוגי

: לשלושה מרכיבים  ס"תכני העבודה של מנהל המתנ מחלקים את הרכיבים של) 2003(המאירי ופרידמן 

   .הקשר הבין אישי הארגון ומרכיב מרכיב, מרכיב המשימה

לכל האנשים הנמצאים ) 1968( של סארבין ואלן (Role Theory)על פי תיאוריית התפקידים , כאמור

גרוס לפי . דרת על פי התפקיד ולא על פי הממלא אותה באופן ארעי במערכת יש תפקיד או משרה המוג

המישור : התפקיד מוגדר בשלושה מישורים (Gross, Mason & McEachern, 1958) ואחרים

הראשונים המיקוד הוא  בשני המישורים. המישור האינדיבידואלי והמישור ההתנהגותי, הנורמטיבי

המישור השלישי  ואילו, אקסטרינזיים על פי סטנדרטיםבהתנהגות הרצויה ובציפיות של המערכת 

אך , בשני המישורים מתייחס להתנהגות בפועל אשר יכולה להיות מושפעת מהציפיות האקסטרינזיות

מכאן אפשר ). 1979, גזיאל. (של ממלא התפקיד בפועל) אינטרינזיות(גם מציפיות ותפיסות עצמיות 

. ס"ונה לתפקידו של מנהל מתנשיש ציפיות והבנה  ס"להסיק שבסביבה הניהולית של מנהל המתנ

ס חייבות להיות בהלימה לעקרונות הפעולה של המרכז הקהילתי כפי שנוסחו לעיל "תכונות מנהל המתנ

 ובו זמנית להתאים לציפיות בעלי אינטרסים שונים ולפעמים גם סוטרים זה את זה בהנהלה ובקהילה

  .(Drucker, 1990) ; )2003, המאירי ופרידמן(

  ס"מנהל המתנ הסביבה הניהולית של

כמו , ) מחזוריות(עסוקים מראש במשימות אדמיניסטרטיביות שגרתיות  סים"מנהלי מתנ, כאמור

סגנון עבודתם . הוק-רוב הזמן הם פועלים ומגיבים לאירועים אד ולכן, מנהלים בסקטורים אחרים

שהם מיומנים בפתרון מידי ושטחי , משמעוש, "שטחיות מיומנת"מגדיר כ) 1973(מקביל לזה שמינצברג 

                                                 
 ).2' ראו נספח מס) (1998רייכמן ( המודל המלא הובא בפרק הנספחים של מחקר זה 14
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בן (סים במלחמת לבנון השנייה "תפקוד מנהלי המתנ כפי שדווח במחקר על ,"כיבוי שרפות", של בעיות

גמישות השימוש במשאבים והתקשורת עם , ובו נמצא שהמיומנות בתכנון לזמן קצר) 2008 ,ואחריםנח 

 ואחריםכפי שמצאו ברגיל . סים בזמן המלחמה"הצוות אפשרו את תפקודם המוצלח של מנהלי המתנ

)Bargil et al, 1991 (המתבצעת דרך תקשורת , מרכיב יסודי בתפקיד המנהל הוא השליטה הפנימית

המנהל מייחס תפקיד חשוב לתקשורת בארגון ובזכות התקשורת ויחסי הגומלין . רצופה עם הצוות

. שבעזרתה הם יכולים להשפיע על הארגוןהרצופים מפתחים המנהלים רשת של יחסי שיתוף בעבודה 

  ).2008(ובמחקרה של פרהדיאן ) 2003(ממצא זה אושש במחקר של המאירי ופרידמן 

  .ס"סביבה ארגונית של מנהל המתנ : 1' תרשים מס

  
 להבחין בשישה עשר ניתן ס בימינו" במסמך פנימי המגדיר את תחומי העיסוק של מנהל המתנבעיון

ס בהתאם "אחראי על התפקוד התקין של המתנ המנהל: וביניהם, ע עם צוותותפקידים שהמנהל מבצ

 המנהל בונה ומביא לאישור ההנהלה את תוכנית העבודה של ;התקין להנחיות ההנהלה והמינהל

 הוא מוביל ;ס ומעקב אחר ביצועו"אחראי על הכנת תקציב המתנ המנהל ;ס ואחראי על ביצועה"המתנ

,  הוא יוזם;לה עם הגורמים השונים ביישוב לקידום והעצמת הקהילהתהליכים בקהילה ומשתף פעו

אחראי על ההתנהלות   הוא;מייצר ומנצל הזדמנויות להרחבת הפעילות והלכידות הקהילתית

על ניהול והנחיית צוות , ס בניצול יעיל של משאבים"על התוכנית הקהילתית של המתנ ,התקציבית

 הוא מסייע ומנחה את הצוות בבדיקת ; לקיום פעילות בקהילההוא מגייס משאבים חיצוניים ;עובדים
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 הוא גם ;ס" הוא אחראי על איכות השירות ואיכות התכנים המתקיימים במתנ;צרכי האוכלוסייה

אירועים או מבצעים יחד עם אנשי , הוא מתכנן פעילות ;ס"אחראי על הביטחון ועל הבטיחות במתנ

ם גורמים ציבוריים וממלכתיים לשם קידום הפעולות מ ע"מו  הוא מקיים מגעים ומנהל;צוותו

עורך מעקב , ס"מנהל ישיבות צוות המתנ ;הוא מתכנן ומתאם את פעולות האגפים עם הרכזים ;ס"במתנ

   15.ס"ופיקוח על ביצוע העבודה באגפי המתנ

 בתהליך של מכרז מתוך רשימת מועמדים שעברו ס" של המתנס בוחרת ההנהלה"מתנ האת מנהל

ס מגיעים למרכז הערכה "אשר מתמודדים על תפקיד ניהול מתנ אנשים. סים"מיון בחברה למתנתהליך 

 ניסיונם בניהול ;פורמאלי-ניסיונם בעבודה בתחומי החינוך הלא.  תחומיםמספרשבו הם נבחנים ב

 ;צוות עובדים  יכולת העבודה והנחיית; כושר ההישרדות בסביבה פוליטית מורכבת;אדמיניסטרטיבי

 רצון מתמיד ללמוד ולשפר ; כושר הביטוי בכתב ובעל פה;מ עם גורמים שונים"ת לקיים מוהיכול

 יכולת אנליטית ועיבוד נתונים באופן זריז ; יכולת הנעה של צוות העובדים לשיפור הישגים;הישגים

 ;ת תקשורתיו; גישה שירותית; עמידה במצבי לחץ; יכולת עבודה ברמת ריכוז גבוהה ולאורך זמן;ומדויק

 יכולת הקשבה ויצירת ; רצון להצליח; יכולות ארגון וסדר; רמה אתית גבוהה; יוזמה אישית;אכפתיות

   16.אמפתיה ועוד

 את 17 .ס"טופס ההערכה העכשווי של מנהל המתנ ס הוא"מקור נוסף להבנת הדרישות ממנהל המתנ

במחוז בדיאלוג עם עם עוד בעלי תפקידים , הממונה על המנהל המוערך, הטופס ממלא מנהל המחוז

מעורבות קהילתית : מנהיגות וניהול: בטופס זה מעריכים את המנהל בתחומים הבאים. המנהל המוערך

; ס" של המתנתחום;  כספי ומנהלי–ניהול ארגוני ; עבודה עם הסביבה הארגונית; ועבודה עם ההנהלה

עם ועם צוות המחוז ,המחוזיחסי גומלין עם מנהל . פיתוח עצמי ואישי; ניהול ופיתוח ההון האנושי

 ).3' ראו נספח מס(וצוות ההדרכה המחוזי 

 סים שערך"ס בחברה למתנ"במסגרת התהליך לבחינת תוקף מרכזי הערכה למועמדים לניהול מתנ

העלו  , 2007 ו 2006במהלך השנים  סים יחד עם האגף למחקר ופיתוח"מכון מחקר חיצוני לחברה למתנ

ריבוי : שלוש סוגיות מרכזיות שאתם מנסה המחקר הזה להתמודד, גיותליד שאלות מתודולו, החוקרים

 שיטת הציונים המתבססת על משקלים זהים לכל הפרמטרים  ,המשימות הקוגניטיביות במרכז הערכה

                                                 
 . עבור אגף משאבי אנוש2007מיכל אפללו בשנת ' דר, פ"מסמך פנימי שחיברה מנהלת אגף מו סים" החברה למתנ15

 .)2007(מיכל אפללו ' דר, ל"כנ 16

  .סים" לאחר תהליך שהובילה המחלקה למיון והערכה בחברה למתנ2008ס עבר שינוי בשנת "טופס הערכת מנהל מתנ 17
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חלק גדול מאוד מהמשימות שנדרשים המועמדים , כלומר. והדגש המנהיגותי של הבחנות המעריכים

והדגש שהמעריכים או ,  המועמדים בודקים בעיקר תכונות קוגניציהלבצע והשאלון הממוחשב שעוברים

הוא ההיבט המנהיגותי על , על אף ההנחיות המפורשות, התצפיתנים מחפשים בכל אחת מהמשימות

  18.שלל פניו של המנהל הפוטנציאלי

  

  ס"הגדרה מחודשת של תפקיד מנהל המתנ

, ציין שבשונה למדעי הטבע) 2000, וקרדר" (21 - אתגרי הניהול במאה ה"דרוקר בהקדמה לספרו 

פרדיגמות והנחות יסוד משפיעות על המרחב החברתי כיוון שהוא תוצאה של פעולת בני אדם 

הנחות . העולם החברתי נתון לשינוי בלתי פוסק ומואץ, משום כך. והפרדיגמות מראות לנו כיצד לפעול

ת בפרק זמן קצר ויש צורך לבחון אותן שהיו תקפות אתמול עשויות לאבד את תקיפותן ולהיות מוטעו

  .את האסטרטגיה והיא מגדירה את המבנה הארגוני המשימה מגדירה. לעתים קרובות 

כתוצאה מהשינויים שהתרחשו במציאות הישראלית בשנים האחרונות מתבצע בימים אלו תהליך 

ל וכתוצאה ממנה סים וקביעת אסטרטגיה חדשה כפי שפורט לעי"של הגדרת חזון וייעוד לחברה למתנ

הוחלט לנסח הגדרה מחודשת של תפקיד מנהל , כיוון שהמשימה השתנתה. יעוצב מבנה ארגוני חדש

לשם כך הוקמו צוותי . סים"ולבדוק את תקפות כושר הניבוי של מרכזי הערכה של מנהלי מתנס "המתנ

 תכונות רשימת,  ראיונות חצי מובנים30באמצעות  ,מחשבה וקבוצות עבודה ובמקביל נאספה

מוינה לקטגוריות שונות שלהן מרכיב ,  היגדים366אשר כללה , רשימה זאת. המיוחסות למנהל הראוי

; הרעיון והכוונה, תוכן משותף והן מאגדות את כל האשכולות הדומים זה לזה מבחינת הנוסח

בעבודת המאפיין פן אחר , תחוםאשר כל אחת מהן מבטאה , קטגוריות אלה אוגדו לקבוצות קוהרנטיות

  ).פירוט של תהליך בניית השאלון ראו להלן בפרק שיטה). (Le Roux, 2005(המנהל 

, ס מורכב אפוא"תפקיד מנהל המתנ, סים חדשים"על פי התפיסה הנבנית מחדש למיון מנהלי מתנ

 .אישיות וערכיםוחשיבה ופתרון בעיות , מנהיגות, ארגון ותכנון, יחסים בין אישיים: תחומיםמחמישה 

 הם המרכיבים את האלמנטים ל"הנמוינו וקובצו מתוך הראיונות ,  שכאמור לוקטותחומיםוט פיר

  .במחקר זה

  ראשון מתייחס לקטגוריה של הארגון והתכנוןתחום

  כמתחייב מעקרונות הפעולה המורים עלמנהל היטב את משאבי הארגון ובכללם כוח אדם ותקציב

ר החייב לאזן "ס מלכ"ת בהפעלתם ומעצם היות המתנשימוש יעיל וחסכוני של משאבים מתוך גמישו

                                                 
  .סים"פ בחברה למתנ"ף המוהנמצא ברשות אג) 2008(דוח פנימי של פורת  18
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הפעילות האדמיניסטרטיבית תופסת את רוב ) 1998(ורייכמן ) 1987 (ואחריםגם לפי שמיד . תקציבו את

  .סים"הזמן של מנהלי המתנ

 על ומבצע בקרה על הוצאת ההנחיות לפועל על פי הנחיות ההנהלה הציבורית מתכנן תוכניות עבודה

, העבודה על פי תוכנית עבודה מאושרת ודיווח להנהלה על ביצוע. ס"המדריכים של המתנידי הרכזים ו

   )3ראו נספח . (ס ועל זה המנהל מוערך"הן חלק מההתנהלות השוטפת של המתנ

ס הוא "המתנ. תוכניות מגוונות בקהילהשל של קייטנות ו , של אירועיםבעל יכולת ארגון והפקה

 חרה בארגונים אחרים ובחברות פרטיות הפועלים בסביבתו ועל כןבראש וראשונה ארגון מבצע המת

  .נאמנות לקוחותיו מותנית גם בקבלת שירות מקצועי ואמין

 כמתחייב מגוף ציבורי מבוקר בכל הקשור לטיפול מסודר מקפיד על עבודה בהתאם לנהלים

שמירה על כללי , ותהזמנות ורכיש, בקשר עם ספקים ולקוחות, בשמירה על כללי מינהל תקין, בכספים

הפרשות לקרנות , העסקת כוח אדם על פי דרישות החוק, ביטחון ובטיחות בכל הפעולות ובכל המתקנים

ס מבוקרים באופן שוטף על ידי חמישה גופים "ס והמתנ"מנהל המתנ. פנסיה ותשלום מיסים כנדרש

סים "ר החברה למתנמבק, רפרנט כספי, ס"ועדת ביקורת של הנהלת המתנ, רואה חשבון: ייעודיים

 סים שהיקף פעילותם מעל עשרה מיליון שקלים"במתנ. סים"וקצין בטחון ובטיחות של החברה למתנ

רשם , מבקר המדינה, גם מבקר הרשות המקומית ,נוסף על כל אלה. חובה להחזיק מבקר פנים

   19.רים ושלטונות המס מבצעים ביקורות תקופתיות עצמאיות"העמותות והמלכ

שקבע עם ההנהלה הציבורית והצוות ובאים לידי ביטוי תר לעמידה במטרות וביעדים משימתי וחו

ס הוא המנוע של המרכז הקהילתי והוא נמדד ומתוגמל על בסיס היקף "מנהל המתנ .בתוכנית העבודה

  20.ס"הפעילות שלו והעמידה ביעדים מדידים כפי שמופיע לדוגמה בתדריך לתכנון תוכנית העבודה למתנ

הרחבת השפעתו בקהילה והגדלת הרלבנטיות של , ס" לשם קידום תוכניות המתנה שיווקיתבעל הבנ

בגישות שיווקיות , סים משקיעה משאבים בהדרכת מנהלים ובאנשי צוות"החברה למתנ. ס"המתנ

   21.סים"עכשוויות ואף מקיימת מחלקה לשיווק ומעבירה קורסים וסדנאות שיווק במתנ

 טען) 2000(גלוסקינוס . מנחה ומספק משוב, ה מכשיר אותםכפופים לו ובכלל זהמפתח את 

העצמת , שהניהול המודרני מחייב פיתוח צוותים מלוכדים המחויבים למטרות וליעדים הארגוניים

למנהל תפקיד של ניתוח צורכי  כמו כן. עובדים באמצעות האצלת סמכויות ומתן משימות מאתגרות

                                                 
 .מדריך למנהל וקובץ נהלים לנושא כספים ומלאי, סים"החברה למתנ 19

pdf.110509madrichlamenahel3735/Uploads_/il.org.matnasim.www://http  

20 
 . מחוז חיפה והעמקים, מהדורה נסיונית, ס "תדריך לתכנון תוכנית העבודה למתנ, )1998(סים "החברה למתנ

  ).2008(סים "סים והחברה למתנ"הופץ לכל עובדי המתנ, סים"החברה למתנ, נהל הדרכה חוברת קורסים של ִמ 21
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ללמידה  ניצול טעויות כהזדמנות,  מטרות ברורות עבורםקביעת, הפיתוח של העובדים בצורה סדירה

ס "לוותק המנהל ולגודל המתנש ציינו ) 1987 (ואחריםשמיד . ותיקון וסיפוק משוב והזדמנויות לצמיחה

  .בעיקר בהפעלת תוכניות, יש השפעה על מידת האוטונומיה של הרכזים בתחומים רבים

  שיים שני מתייחס לקטגוריות של יחסים בין איתחום

ס "חברי הנהלת המתנ, ס"ר הנהלת המתנ"יו: והם,  עליויוצר יחסי עבודה תקינים עם הממונים

  .ס"ומנהל המחוז שאליו שייך המתנ

כלומר עם הרכזים ,  ובעיקר עם הצוות במעגל הקרובס"יוצר יחסי עבודה תקינים עם עובדי המתנ

עם המדריכים והמתנדבים הפועלים , תבאינטראקציות יותר מתונו,ובמעגל השני , ועם עובדי המנהלה

  .ס"במתנ

עם חברי , בעיקר עם ראש הרשות המקומית, יוצר שיתוף פעולה עם הקהילה וראשיה הנבחרים

, עם מנהלי בתי הספר ביישוב, עמיתיו מנהלי האגפים והמחלקות ברשות המקומית עם, מועצת היישוב

עם המגזר העסקי ועם הבנק , בקהילהעם ארגונים חברתיים אחרים הפועלים , עם ועדי שכונות

  ). 4' עקרון פעולה מס(והספקים 

ס לפתח "שכן על המתנ, עליו להיות קשוב גם לעובדיו וגם ללקוחותיו. רגיש וקשוב לזולת ולצרכיו

ס "חלק חשוב ביזמות הקהילתית של מנהל המתנ). 1'עקרון מס(תוכניות בהתאם לצרכי הקהילה 

  .לצרכים השונים של המרכיבים את הקהילה כיחידים וכקבוצותנשאבת מהרגישות ומהקשב שלו 

 בשאיפה לשמש כגורם מתכלל בעל יכולת לפעול באפקטיביות בסביבה הרוויה באינטרסים מנוגדים

המנהל פועל באופן מקצועי בסביבה פוליטית עם מאבקי כוח רבים בין קבוצות בעלות . בקהילה

בסביבה המתחרה על המשאבים הקיימים ביישוב והמגויסים פועל  הוא. אינטרסים שונים ואף מנוגדים

  ).2' עקרון מס(אך מחויב לתת שירות לכלל הקהילה  ,לטובת התושבים ממקורות שונים

ריחוק וניכור גורמים מכשול .  המאפשר לו לזכות באמונםפתוח וטבעי עם אנשים, יוצר קשר חם

רבים הם המנהלים הדוגלים במדיניות . ילהלבין והקהובינו בדיאלוג המתמיד שבין המנהל והצוות 

אך מדיניות זו היא , הדלת הפתוחה ורבים הם משאבי הזמן שמנהלים נאלצים לשלם בגלל מדיניות זאת

   ; )1987, ואחריםשמיד  (עם הממונים ועם הקהילה, העובדיםחיונית לקשר הבלתי אמצעי עם 

  .)2008, פרהדיאן(

  היגות שלישי מתייחס לקטגוריה של מנתחום

לשם הנעת תהליכים בקהילה ולקידום והעצמת הקהילה כפי שמתחייב בעל חזון חברתי וקהילתי 

 שעיצוב החזון והאסטרטגיה טען )2000(, גלוסקינוס. סים"מהאסטרטגיה והחזון של החברה למתנ

בונה את , המנהל מציע להנהלה מטרות אסטרטגיות. תורם למצוינות ארגונית, הארגונית
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ה התרבותית ומקצה בזמן תכנון תקציב את המשאבים הנחוצים להשגת מטרות ארוכות הארכיטקטור

   .טווח

כדי להדביק את השינויים באוכלוסייה שהוא יוזם פעילויות חדשות וכניסה לתחומים חדשים 

  .(Senior, 2002)ס "אמור לשרת ולשם הפעלה גמישה של משאבי המתנ

הוא אחראי , ס"סביב תוכנית העבודה של המתנהילה עמיתים וגורמים בק,  עובדים–מניע אנשים 

ולזיהוי דרכים , ליצירת אווירה של דחיפות לפתרון בעיות והזדמנויות, לביצוע ולקביעת סדר העדיפויות

  .)2000, דרוקר( לפישוט תהליכי עבודה

ס שאותה הוא מכוון ומייעץ מהמקום המקצועי "הנקבעים בהנהלת המתנמוביל מדיניות ותהליכים 

  .)2002, יובני'סרג(

 שהן תכונות חיוניות לכל מנהל באשר הוא מפגין אסרטיביות וחשיבה עצמאית, בעל ביטחון עצמי

(Bass, 1985) .  

במתן דוגמה אישית והפגנת סטנדרדים אתיים גבוהים משמש דוגמה אישית בתפקודו ובהתנהגותו 

(Bass, 1985).  

. יה לכל נושא משרה ציבורית קהילתית מובילהתכונה הראו, ייצוגי בהופעתו ובאופן התבטאותו

על אף שבמקור היא הופיעה כדרישה נפרדת בראיונות שבוצעו בשנת ,  המנהיגותלתחוםתכונה זו צורפה 

  22. לתיקוף מרכז הערכה למנהלים חדשים2007

   רביעי מתייחס לקטגוריה של חשיבה ופתרון בעיות תחום

את הרצונות המגוונים  ס הוא גוף שמתכלל"כיוון שהמתנ ,בעל יכולת איסוף נתונים ממגוון מקורות

תכונה זאת היא חיונית . עליו להיות קשוב למגוון הדעות והמגמות ביישוב, רוב הקבוצות בקהילה של

  .באינטרסים סותרים גם לשרידות פוליטית בסביבת הרוויה

הביצועי של המרכז כמתבקש מהאופי , בעל יכולת לנתח נתונים ולהסיק מסקנות הניתנות ליישום

  .הקהילתי שהוא מנהל

החינוך הבלתי . המספקת זוויות ראייה ופתרונות לא שגרתיים, בעל חשיבה גמישה ויצירתית

, מודולאריות ומורטוריום, )סוטרים בעת ובעונה אחת(פורמאלי מכיל בתוכו מצבים דואליים 

כמו כן עקרונות . )1987, כהנא(וחדשנות  יצירתיות, המאפשרים לנסות דרכים שונות לפתרון בעיות

גמישות  מתחייבת ולכן, ס מחייבים גמישות בהפעלת תוכניות"הפעולה של המתנ

  .  (Cohen,_2001)מחשבתית

                                                 
 .בהמשך, ראו בפרק שיטה 22
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 יצירת אווירה של נחיצות, קביעת עדיפויות מבחין בין עיקר לטפל ומגדיר סדר עדיפויות נכון

  )2000, גלוסקינוס. (בודהלפתרון בעיות והזדמנויות וזיהוי דרכים לפישוט תהליכי ע

מיומנות זו מאפשרת :  חשיבה מערכתית והוליסטית לרוחב וקדימה–רואה את התמונה בשלמותה 

לעצב מבנים ומנגנונים ארגוניים הולמים , הכוללת" תמונה"לראות את ה, להתמודד עם מורכבויות

  .)2000, גלוסקינוס ("השורה התחתונה", ולקיים איזון בין הדגשת תהליכים לבין מיקוד בתוצאות

ס לנסח מדדי "מודרך מנהל המתנ, כבר בתהליך התכנון. מפיק לקחים ולומד מקשיים ומטעויות

מתבצעת הערכה לאורך כל , כאמור לעיל , כמו כן. הצלחה לצורכי משוב במהלך או בסיום הפעילות

למידה . תידלשם למידה מהצלחות ומכישלונות לשם שיפור הפעילות בע, שדרת הניהול והביצוע

  )Senge et al, 1999(חיונית למנהלים וארגונים בעת הנוכחית  מתמדת היא

  אישיות וערכים  חמישי מתייחס לקטגוריה שלתחום

 הסביבה הניהולית העכשווית רוויה. ודאות- עם לחצים ועם מצבי אי, מתמודד היטב עם שינויים

בדומה ". סים ואחרים" למנהלי מתנתכונה חשובה וסובלנות לעמימות היא. ודאות-אי במצבים של

ולפעול , ולמרכיביה ספר נדרשים עתה להיות מודעים לסביבה-גם מנהלי בתי, לארגונים במגזר העסקי

 ).1995, ברקול( "בהתחשבות במרכיבים אלה

קיום . הכוללת קוד של ערכים ואתיקה,  פילוסופיית חיים ברורה–יושרה ואתיקה  אמין והגון, ערכי

החברתיים והאישיים , על בסיס הערכים הארגוניים וקידומה, החיצונית והפנימית, גוניתהפעילות האר

  .האלו

יצירת אווירה של דחיפות , קביעת עדיפויות: העדפה לביצוע ולתוצאותמפגין התמדה ונחישות 

  .)2000, דרוקר(לפתרון בעיות והזדמנויות וזיהוי דרכים לפישוט תהליכי עבודה 

פיתוח צוותים מלוכדים המחויבים למטרות וליעדים של הארגוניים : עובדיו לארגון ול-לויאלי 

  .)2000, דרוקר(

ולהתחשב ,  חייב להיות קשוב לסביבה הארגונית שבה פועל הארגוןסקרן ורחב אופקים, פתוח

  ).Senge et al, 1999(בשינויים המתמידים המתרחשים בסביבתו 

 מודעות לעוצמותיו – אינטליגנציה רגשית ורתמפגין בשלות ובגרות ובכלל זה פתיחות לביק

וניצול מודעות זאת כדי ליצור סינרגיה עם אלה המשלימים , ולחולשותיו שלו עצמו ולאלה של הזולת

  ).2006, גולמן(את יכולותיו 

  .(Drucker, 1990)ר " כיאה למנהל ומנהיג קהילתי ולמנהל מלכמכבד, לא מתנשא, צנוע
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  )Facet Theory(ית השטחות יתיאור

תיאוריה ). Guttman,1982(גוטמן  שפיתח, דרך לתכנן מחקר רב משתנים תיאוריית השטחות היא

-למעשה מדובר במטה. והיא נוחה לפיתוח תיאוריות מבניות, זו מאפשרת להבין תופעות מורכבות

והיא , שהיא מלווה את החוקר לאורך כל המחקר, ייחודה הוא. תיאוריה הנובעת מתורת הקבוצות

 .הכולל איתור קבוצות משתנים עיקריות ,  שטחות–מחייבת הגדרות שיטתיות ומדויקות של המושגים 

 SSA הקטן ביותרמתחילה במשפט מיפוי ומסתיימת בתצוגה גראפית באמצעות אומדן המרחק 

)Smallest_Space_Analysis) ( 2008, יניב ואליצור.(  

  הגדרת שטחה

כל שטחה היא דרך לסיווג . לסיווג אפיין כלשהו האפשריהמבוססת על מ שטחה היא בחינת מיון

  ).Levy, 2005(האלמנטים שבשטחה צריכים להתאים לאותו החוק . משתנים על פי חוק כלשהו

  משפט מיפוי

לבחירת משתני המחקר , לתכנון מערך מחקר, משפט מיפוי הוא כלי להמשגת מבנים תיאורטיים

זהו משפט המארגן , במילים אחרות). 2008,  יניב ואליצוראצלLevy,1985 (ולניסוח השערות לבדיקה 

ומחוברים על ידי , קטגוריה לפי תוכן או לפי, את המשתנים המסודרים במחקר על פי קבוצות אפיון

המשתנים מסודרים על . מילות קשר המסבירות את האינטראקציה שבין המשתנים בתופעה הנחקרת

תנים המוגדרים ועל פי עולם התשובות האפשריות בטווח על פי תוכן המש, פי האוכלוסייה הנחקרת

   ).Bilsky, 2002(המדידה 

  )Smallest Space Analysis, SSA( הקטן ביותראומדן המרחקים 

SSAפלט התוכנה .  הינה שיטה להצבת נתונים במרחב על פי קרבת המתאמים או הדמיון שביניהם

 כאשר הקרבה מתבטאת במרחק הגיאומטרי בין ,ממדי-ממדי או תלת-מוצג כאוסף נקודות במישור דו

רמה צירית : אפשר לפרש את הפלט בשלוש רמות של מורכבות. הנקודות המייצגות את המשתנים

)axial (הנקראת , פשוטהSimplex ;המקטבת , רמה מורכבת יותר)Polarizing (את המשתנים ונקראת 

Circumplexהרמה ; יוס שווה מנקודה ראשית שבה מסודרים האלמנטים של השטחות במעגל ברד

והיא שילוב של שתי הרמות הקודמות , Radexהנקראת , )Modulating(רמה מווסתת  השלישית היא

  .)2008, יניב ואליצור(
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  השערות ושאלות המחקר, מטרה: פרק ב

  :מטרת המחקר. א

 את ס ולזהות"של מנהל המתנ) תפקידו(מטרת המחקר היא לנסות לשרטט את מרכיבי דמותו 

 360-תוך בדיקת כלי למשוב ב, סים"המינון המתאים עבור כל מרכיב ניהולי בכל אחד מסוגי המתנ

   .מעלות

  :משפט המיפוי. ב
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   משתני המחקר. ג

סים בהם "סים לפי סוגי המתנ" במחקר זה הינו מדרג הפרופילים של מנהלי המתנתלויהמשתנה ה

 הבנוי מחמישה תחומים ולפי" השופטים" פי המודל על) מנהלים וכפיפים, ממונים(עובדים המעריכים 

  ".ארבעה אשכולות" המודל

שטחות תפקודיות , )a(שטחות מבדילות מעריכים  במחקר זה הם בלתי תלוייםהמשתנים ה

   ) c (סים "שטחות ממיינות סוגי מתנו) b(ואישיותיות 

  השערות המחקר . ד

H1 .1979, גזיאל (ד המעריךיימצאו הבדלים בפרופיל המנהל הראוי לפי תפקי .(  

הבדלים והשפעות , לעתים ,ישנם ,  Role Theory((Sarbin & Allen, 1968)(בתיאוריית התפקיד 

עד כדי קונפליקט כאשר  שיכול להגיע אותובתפיסת התפקיד בין מי שממלא אותו לבין הסובבים 

  ).(Johnson,1976 (Role Conflict)לאנשים שונים ציפיות שונות מהמנהיגים שלהם 

H2 .ס שמנהלים"הראוי והערכת המנהל המכהן לפי סוג מתנ יימצא הבדל בפרופיל המנהל.   

האיש הנכון במקום הנכון  "(Situational Approach) התיאוריה המצבית השערה זאת מתבססת על

 הטוענת שהסיטואציה 23 (Marshall,_1927;_Berkowitz,_1956;_Hamblin,_1958)" ובזמן הנכון

 הקושרת את אישיות )Contingency Approach( ההתניה של פידלר על גישת ;רה את המנהיגמגדי

ההנחה שישנם הבדלים בקצה הרצף בפעולות על  ;)Fiedler,1973(המנהיג וסגנונו למאפייני הקבוצה 

 בהתאמה לממצאיהם של מילס וסנואו ;)2000, דרוקר(ת בארגונים השונים הניהוליו

(Miles_&_Snow,_1978) ואחרים וההשפעה התרבותית על המנהיגות לפי ממצאי ברודביק 

(Brodbeck_et al., 2000) .  

H3 . ס שהם "ס לפי סוג המתנ"מועמדים לניהול מתנ יהיה לבנות פרופיל ראוי שלאפשר

  . סים"לכל אחד מסוגי המתנ, מתעתדים לנהל על פי עוצמת כל אחד ממרכיבי הפרופיל במודל

המבוססת כאמור על הימצאות שונות במרכיבי הפרופיל של , H2מהשערה כהמשך ישיר וכמשתמע 

בידול הפרופילים השונים בכוחם , ס בו הוא והמעריכים האחרים עובדים"המנהל בהתאם לסוג מתנ

. (Le Roux, 2005) ס"להוות בסיס תוכני לבניית כלי מאבחן ומנבא סיכויי הצלחה למועמד לניהול מתנ

 יעיל ביותר במרכזי הערכה למועמדים לתפקיד ו מעלות הינ360 - בבמשו שמצאואטקינס וווד 

(Atkins_&_Wood,_2002).  

                                                 
 1988, שורצולדאצל  23
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H4 .1979, גזיאל ( מעלות את המנהל המכהן360 -משוב בתימצא שונות בין המעריכים השונים ב .(  

 הערכת מהאלמנטים המרכיבים אתשונות זאת תאזן ותקרב את הציון הכללי הממוצע בכל אחד 

 ומהצד האחר היא, עקב הערכה נמוכה יותר של הממונים ציוןרד הימצד אחד . ם את עצמם המנהלי

   .)2008בן הדור (הערכה גבוהה יותר של הכפיפים  תעלה בעקבות

אותו המנהל תהיה קטנה כך תוצאות   שככל שהשונות בין המעריכים שלמצאואטקינס וווד 

 - משוב בהכלי יהיה אפקטיבי ב וכתוצאה מכך, ת יותר מהימנות ומשקפות את המציאותהיינהההערכה 

   .(Atkins & Wood, 2002)המנהל המכהן  להערכת מעלות 360

   שאלות המחקר. ה

תחומים המרכיבים הומהו המשקל היחסי של , סים את תפקיד המנהל"כיצד תופסים מנהלי המתנ .1

 ?את תפקידם

 ומהו המשקל היחסי של, סים את תפקיד המנהל"כיצד תופסים הממונים על מנהלי המתנ .2

  ? המרכיבים את תפקידםתחומיםה

 תחומיםהומהו המשקל היחסי של , סים את תפקיד המנהל"איך תופסים הכפיפים למנהלי המתנ .3

 ?המרכיבים את תפקידם 

 ?הכפופים  בעיני הממונים ובעיני, ס בעיני המנהלים"האם יש הבדל בתפיסת תפקיד מנהל המתנ .4

, שכונתי :ס"ס בעיני כלל המעריכים בשיוך לסוג מתנ"מנהל המתנהאם יש הבדל בתפיסת תפקיד  .5

  ?סים עירונית או ִמנהל קהילתי "רשת מתנ, אזורי, יישובי
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  הקשר בין המשתנים בשני המודלים שנבדקו במחקר

  "השופטים"קשר בין משתנים לפי מודל : 2' תרשים מס

  

  

  "ותארבעה אשכול" קשר בין משתנים לפי מודל  : 3' תרשים מס
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  שיטה :פרק ג

  :אוכלוסיית המחקר. א

שהשיבו על שאלון , סים"סים והמתנ" עובדים של החברה למתנ288במחקר הנוכחי השתתפו 

 64: באשר לתפקידם).  משיבים נוספים נפסלו עקב מילוי חלקי מאוד של השאלוןשני(המחקר 

 יושבי ראש 42-י מנהל מחוז ו מנהלי וסגנ7מתוכם ( היו ממונים 49, סים"משתתפים היו מנהלי מתנ

 59 -  אבות בית או רכזי לוגיסטיקה ו54,  רכזי חוגים62מתוכם ( היו כפיפים 175- ו) ס"הנהלת המתנ

.  שלא ציינו את מינם80 - נשים ו92,  גברים116: התפלגות המשתתפים לפי מגדר הייתה). מזכירות

, לשם השוואה. נשים ) 25% (16-ם וגברי) 75% (48 -סים נמצא ש"בחלוקה מגדרית של מנהלי המתנ

 )28%( 40- גברים ו) 72% (102מהם , סים" מנהלי מתנ142סים "עבדו בזמן העברת השאלון בחברה למתנ

  ).2008, אחריםו אפללו(נשים 

  :מגזרים לאומיים

סים " מתנ8, )85%(סים מהמגזר היהודי " מתנ61: סים מבחינה מגזרים הייתה"התפלגות המתנ

  ).4%(ס אחד מעורב של יהודים וערבים "סים דרוזיים ומתנ" מתנ2, )11%(מהמגזר הערבי 

  :סים"סוגי המתנ

סים יישוביים " מתנ25, )24%(סים שכונתיים " מתנ17: ס הייתה"סים לפי סוג מתנ"התפלגות המתנ

  ).17%( מינהלים קהילתיים בירושלים 12-ו) 15%( רשתות עירוניות 11, )10%( אזוריים 7, ) 34(

  :תקציב

₪ '  מ10 ועד 5סים במדגם היה בטווח שבין "נמצא שהממוצע של הפעילות התקציבית של המתנ

 13% :סים שבמדגם הייתה" התפלגות היקף הפעילות התקציבית של המתנ.1.351וסטיית התקן 

, ₪'  מ5 ועד 2סים תקציבם בטווח שבין " מהמתנ30%, ₪'  מ2סים תקציבם בטווח של עד "מהמתנ

 4%, ₪'  מ15 ועד 10סים בטווח שבין " מהמתנ17%, ₪ '  מ10 ועד 5ם בטווח שבין סי" מהמתנ30%

סים שבמדגם תקציבם בטווח שבין " מהמתנ6%-ו₪ '  מ25 ועד 15סים תקציבם בטווח שבין "מהמתנ

 6,081,000 היה 2007סים בשנת "סים בחברה למתנ"התקציב הממוצע של כלל המתנ. ₪ '  מ35 ועד 25

₪.24  

                                                 
 . להלן41' פירוט טווח השאלון הדמוגראפי בעמ. סים"ה למתנהנתונים שמורים באגף למחקר ופיתוח בחבר 24
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  :ותמספר שלוח

 3.64 ממוצע השלוחות הוא. ס המרכזי"מפעילים שלוחות מעבר למתנ) 92%(סים " מתנ66: שלוחות

 שלוחות בנוסף לבניין 12 והמקסימום 1כאשר המינימום הוא , 3.202סטיית תקן , ס"שלוחות למתנ

 8 ועד 4סים מפעילים בין " מהמתנ30%, סים מפעילים בין שלוחה אחת לשלוש" מהמתנ48%. המרכזי

  .ס המרכזי" שלוחות מעבר למתנ12 ועד 9 מפעילים בין 14%שלוחות מעבר לבניין המרכזי ואילו 

  :תושבים ביישוב

נמצא )  (3.11כאשר גודל היישוב הממוצע, סים שבמדגם פועלים בישובים גדולים וקטנים"המתנ

התבוננות  . 1.295סטיית תקן של התפלגות היא .  תושבים30,000 תושבים ועד 15,000בטווח שבין 

 29%,  תושבים6,000שגרים בו עד סים פועלים ביישוב " מהמתנ9% -בהתפלגות המדגם מראה ש

סים שבמדגם " מהמתנ30%,  תושבים15,000 ועד 6,000 סים פועלים ביישוב שגרים בו בין"מהמתנ

 סים שבמדגם פועלים"מהמתנ 15%,  תושבים30,000 ועד 15,000 פועלים בישובים שגרים בו בין

סים שבמדגם פועלים בישובים שגרים " מהמתנ13%,  תושבים50,000 ועד 30,000 בישובים שגרים בו בין

 100,000 סים שבמדגם פועלים בישובים שגרים בו בין" מהמתנ4%,  תושבים100,000 ועד 50,000 בו בין

 25. תושבים200,000 ועד

  :משתתפים קבועים

 27%. 25.459 וסטיית התקן היא 7,020א סים שבמדגם הו"מספר המשתתפים הממוצע במתנ

סים שבמדגם משתתפים " מהמתנ32%,  תושבים1,000עד סים שבמדגם משתתפים דרך קבע "מהמתנ

סים שבמדגם משתתפים דרך קבע " מהמתנ27%,  תושבים3,000 ועד 1,000מעל דרך קבע בטווח ש

 ועד 6,000מעל בע בטווח שסים שבמדגם משתתפים דרך ק"מהמתנ 6% ,6,000 ועד 3,000מעל בטווח ש

  . תושבים18,000 ועד 10,000מעל סים שבמדגם משתתפים דרך קבע בטווח ש" מהמתנ8%  ,8,000

  :משתתפים מזדמנים

,  תושבים8,581סים שבמדגם היא "ממוצע התושבים שמקבלים שירות שלא בדרך קבע במתנ

,  משתתפים מזדמנים1,000לעד סים שבמדגם נותנים שירות " מהמתנ26%. 19.505וסטיית התקן היא 

 23%,  משתתפים מזדמנים3,000 ועד 1,000סים שבמדגם נותנים שירות בטווח שבין " מהמתנ30%

 12%,  משתתפים מזדמנים6,000 ועד 3,000סים שבמדגם נותנים שירות בטווח שבין "מהמתנ

 9%- מנים ו משתתפים מזד12,000 ועד 6,000סים שבמדגם נותנים שירות בטווח שבין "מהמתנ

  . משתתפים מזדמנים54,000 ועד 12,000סים שבמדגם נותנים שירות בטווח שבין "מהמתנ

                                                 
  .ס בשכונות או במינהל הקהילתי"מספר התושבים בירושלים ובחיפה מתייחסים לשטח המנדט של המתנ 25
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  :צוות

גרעין הצוות . סים מעסיקים עובדים על פי שני מסלולי העסקה הנגזרים מהתפקיד של העובד"מתנ

 הקבוע מועסק במשרה או בחלקיות משרה בחוזה העסקה אישי ללא מגבלת זמן ומאופיין בעובדי

גיל , נוער, למידה, ספורט, חוגים, כמו רכזי תרבות:  רכזי תוכן;אבות בית, מזכירות, מינהלן: מינהלה

הכול על פי תחומי העיסוק של , אוכלוסיות מיוחדות ועוד, אזרחים בוגרים, פנאי , מתנדבים, רך

, מניחלק אחר של המועסקים הם מדריכים או מפעילי פרויקטים המועסקים על בסיס ז. ס"המתנ

צורת ההעסקה . לעתים על בסיס זמני ולעתים על בסיס עמלה הנגזרת מההכנסה שמביאה הפעילות

חלק ממדריכי החוגים הם עוסקים מורשים . הנפוצה ביותר היא העסקת מדריכי חוגים לפי עמלה

  .שמקבלים את שכרם כנגד חשבונית

  :סים"תיאורי תפקיד של המשתתפים במחקר שאינם מנהלי מתנ

  :םממוני

בעל  ראשון בין שווים אך בפועל הוא, על פי רוב נציג ראש הרשות בהנהלה, ס"ר הנהלת המתנ"יו

לקבוע עם המנהל את סדר , ס"תפקידו לזמן את הנהלת המתנ. השפעה מרבית בין כל חברי ההנהלה

  .)2000 ,ואחריםגנור  (ס באירועים רשמיים או בדיונים ברשות המקומית"יומה ולייצג את המתנ

לקשר עם , סים"לפעילותם התקינה של המתנ, אחראי לקשר שבין המטה לשדה, )מחוז(נהל אזור מ

מקיים . אחראי לניהול ולהפעלה של מטה האזור. הרשויות המקומיות ולתפעול אנשי צוות המחוז

מלווה את עבודת המנהלים . סים לצורך תכנון פעילות ופתרון בעיות"פגישות שותפות עם מנהלי המתנ

סים "משתתף בישיבות הנהלת המתנ. סים"בהדרכה ובקשר עם גורמים מקצועיים בחברה למתנ, עבסיו

. משתתף בהערכת מנהלים. למיון ולהצבת מנהלים חדשים, הוא גם שותף לתהליכי גיוס. שבפיקוחו

  26). סים"החברה למתנ( סים"חבר במטה ובהנהלת החברה למתנ

  :כפיפים

  . ס"ארגון והפעלת החוגים במתנ, לתכנוןאחריות : תחומי אחריות: רכז חוגים

   .ס"רכישות וניקיון במתנ, אחזקה, אחראי על המשק: תחומי אחריות: רכז משק ואחזקה

ס וסיוע למנהל ולרכזים בתחומי "ניהול משרד המתנ: תחומי אחריות: מזכירה ומקבלת קהל

אחריות לביצוע , ס"נס בהפעלה השוטפת של כלל השירותים במת"סיוע למנהל המתנ, המשרד השונים

  27.ס"העבודה המנהלית של המתנ

                                                 
  1994, סים"על פי חוקת העבודה של החברה למתנ 26

  )שם, שם(, סים"של החברה למתנ הגדרות תפקיד נמצאים באתר 27
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  :מספר אנשי צוות קבועים

כאשר הצוות , 79.890סטיית התקן , 55.48סים שבמדגם הינו "ממוצע אנשי הצוות הקבוע במתנ

סים במדגם " מהמתנ27%.  עובדים קבועים450 עובדים קבועים והגדול ביותר 3הקטן ביותר מעסיק 

 עובדים 20 ועד 14סים במדגם מעסיקים בין " מהמתנ23% ,עובדים קבועים 13 ועד 3מעסיקים בין 

סים במדגם " מהמתנ8%,  עובדים קבועים70 ועד 23סים במדגם מעסיקים בין " מהמתנ25%, קבועים

 עובדים 450 ועד 100סים במדגם מעסיקים בין " מהמתנ17% עובדים קבועים ו 85 ועד 75מעסיקים בין 

  . קבועים

  :י משכורתסך כל מקבל

). לא כולל עובדים בהתנדבות( עובדים בשכר 126.08סים שבמדגם מועסקים בממוצע "נמצא שבמתנ

סים שבמדגם מעסיקים " מהמתנ27%. 520 והמקסימום 13המינימום הינו , 107.896סטיית התקן הינה 

 25%, בשכר עובדים 80 ועד 56 סים שבמדגם מעסיקים בין" מהמתנ24%,  עובדים בשכר55 ועד 13בין 

סים שבמדגם מעסיקים בין " מהמתנ8%,  עובדים בשכר158 ועד 87סים שבמדגם מעסיקים בין "מהמתנ

  . עובדים בשכר520 ועד 220סים שבמדגם מעסיקים בין " מהמתנ16% עובדים בשכר ו202 ועד 170

  סים שהשתתפו במחקר"מנהלי המתנ מאפיינים של

 והמבוגר בן 30הצעיר ביותר בן . 7.666 סטיית התקן ,47סים הוא "הגיל הממוצע של מנהלי המתנ

 .60 מעל 6% ו 60 ועד 51 בטווח 29%, 50 ועד 41 בטווח 49% , 40 ועד 30 בטווח בין 16% .65

 בתהליך 7,  מנהלים בעלי תואר ראשון21השכלת המנהלים השכיחה היא תואר שני ומתפלגת לפי 

 מנהלים לא השיבו לשאלה והם לפחות בעלי 4. מהנדס 1 דוקטור ו 1,  בעלי תואר שני30, לתואר שני

  .תואר ראשון

, 7.485סטיית התקן ,  שנים12.146סים של המנהלים במדגם היא "הוותק הממוצע בחברה למתנ

שנה  סים בין"עובדים בחברה למתנ,  מהמנהלים שבמדגם25%.  שנים33המינימום שנה והמקסימום 

 מהמנהלים 25%, שנים 11 ועד 8 סים בין"בדים בחברה למתנעו, מהמנהלים שבמדגם 27%,  שנים7 ועד

עובדים בחברה , מהמנהלים שבמדגם 23%שנים ו  17 ועד 12סים בין "עובדים בחברה למתנ, שבמדגם

  . שנים  33 ועד 18 סים בין"למתנ

, 6.159סטיית התקן היא ,  שנים8.043הוותק הממוצע של המנהלים שבמדגם בתפקיד הנוכחי הינו 

 מהמנהלים שבמדגם מכהנים בתפקיד הנוכחי 23%.  שנים26 המינימום הוא שנה והמקסימום כאשר

 27%,  שנים7 ועד 3 מהמנהלים שבמדגם מכהנים בתפקיד הנוכחי בין 25%, בין שנה לשנתיים וחצי

 מהמנהלים שבמדגם מכהנים 25%שנים ו  11 ועד 8מכהנים בתפקיד הנוכחי בין  מהמנהלים שבמדגם

  .שנים 26 ועד 12וכחי בין בתפקיד הנ
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  : כלים. ב

) degree feedback-360( מעלות 360 -משוב בכאמור בשיטת , ס נעשה"הערכת תפקיד מנהל המתנ

שונות כמו  כלומר הערכת תפקיד המנהל על ידי גורמים רלוונטיים שרואים את המנהל מנקודות ראות

יין שלמרות שהמנהלים עצמם היו חשוב לצ. כפיפים בתפקידים שונים והמנהלים עצמם, ממונים

זהותם הוכתבה מראש על ידי הגדרה אחידה , אחראיים למילוי השאלונים על ידי המעריכים האחרים

 מעלות כפי 360 -אמצעות משוב בשל התפקידים כדי למנוע הטיה הנפוצה בחלק מתהליכי הערכה ב

ם מוסברת בפירוט בפרק הליך דרך בניית השאלוני ).Atkins & Wood, 2002( אטקינס וווד ציינוש

  .בהמשך

  )1ראו נספח מספר  (ס הראוי"שאלון תפקיד מנהל המתנ. 1

 במקור נבנהלבחינת המשקל היחסי של כל תכונה בפרופיל המנהל הראוי הועבר שאלון ש   

 ההיגדים 33 היגדים המרכזים את 38-מהשאלון בנוי . לבחינת תקפותו של מרכז הערכה למנהלים

אשר ,  ) לעיל28 -  24' בעמ( "ס"הגדרה מחודשת לתפקיד מנהל המתנ"בפסקה  פורט שהמקוריים כפי

 366 שכאמור נוצרו מניתוח תוכן של Bחולקו בחמש חטיבות תוכן לפי חמשת הגורמים שבשטחה 

חשיבה , מנהיגות, יחסים בין אישיים, ארגון ותכנון: הגורמים הם. היגדים על ידי שלושה שופטים

  .  על–ישיות וערכים ובתוספת חמישה היגדים מסכמים בסוף כל גורם ופתרון בעיות וא

לא  "0שיטת הצינון הייתה , לפיכך. לשאלון זה הוכנסו רק תכונות חשובות עד קריטיות, כאמור  

 המהימנות של השאלון היא". אי אפשר בלי זה" 7- 6ו " חשוב מאוד "5 – 3, " חשוב" 2 - 1, "חשוב

974α=.אף לא אחד , כמו כן. ת מהימנות של כל גורם בנפרד הראתה מהימנות גבוההבדיק.  של קרונבך

מהימנות גורם היחסים בין אישיים מורכב . מההיגדים היה משפר את המהימנות לו הוסר מהקבוצה

 23 -  16 מפריטיםמהימנות גורם הארגון והתכנון מורכב .  של קרונבךα=.845  היא15 – 9 פריטיםמה

.  של קרונבךα=.922  היא31 – 24 מפריטיםמהימנות גורם המנהיגות מורכב . בך של קרונα=.903היא 

מהימנות .  של קרונבך α=.939 היא 38 - 32 מפריטיםמהימנות גורם החשיבה ופתרון בעיות מורכב 

  .  של קרונבךα=.932 היא 46 – 38 מפריטיםגורם האישיות והערכים מורכב 
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  )חלק ב 1ראו נספח מספר ( ס המכהן"שאלון תפקיד מנהל המתנ. 2

ששימש במקור לבחינת , ס המכהן לעומת מנהלים אחרים הועבר שאלון"להערכת המנהל המתנ

לפי חמשת  מחולקים בחמש חטיבות, היגדים 39-השאלון בנוי מ. תקפותו של מרכז הערכה למנהלים

 בעיות ואישיות חשיבה ופתרון, מנהיגות, ארגון ותכנון, יחסים בין אישיים: Bהגורמים שבשטחה 

הערכה   שאלת, בסוף,כמו כן כלל השאלון הזה.  על–וערכים ובתוספת היגדים מסכמים בסוף כל גורם 

 5 – 3,  פחות מרב המנהלים2 – 1,  ללא ציון0: שיטת הצינון הייתה השוואתית. כללית למנהל המכהן

בדיקת .  של קרונבך .=984α המהימנות של השאלון היא.  יותר מרוב המנהלים7 – 6כמו רב המנהלים ו 

כמו כן אף לא אחד מההיגדים היה משפר את . המהימנות של כל גורם בנפרד הראה מהימנות גבוהה

 α=.929 היא 53 – 47 מפריטיםמהימנות גורם הארגון והתכנון מורכב . המהימנות לו הוסר מהקבוצה

,  של קרונבךα=.925 היא 61 – 54 מפריטיםמהימנות גורם היחסים בין אישיים מורכב , של קרונבך

מהימנות גורם החשיבה , של קרונבך  α=.934  היא69 – 62 מפריטיםמהימנות גורם המנהיגות מורכב 

מהימנות גורם האישיות והערכים , של קרונבך α=.956 היא76 – 70 מפריטיםופתרון בעיות מורכב 

  .  של קרונבךα=.946 היא 84 – 77 מפריטיםמורכב 

ר הנהלת "יו(לממונים , כלומר, אמו לקהל היעד בכותרות הסבר בראש השאלוניםהשאלונים הות

מזכירה הנמצאת , רכז אחראי על פעולות העשרה(לכפיפים , )מנהל מחוז וסגן מנהל מחוז, ס"המתנ

השאלונים מתייחסים ). המנהל עצמו(ולדיווח עצמי , )רכז לוגיסטיקה/ בקשר עם הקהל ואב בית 

כמו כן מילאו המנהלים .  ביחס למנהלים אחריםמכהןוהערכה של המנהל הלדמות המנהל הרצוי 

  ). 1' ראו נספח מס(שאלות  שאלון דמוגראפי בן תשע עשרה

  

  ) ס"מאפייני המנהל והמתנ (שאלון דמוגראפי. 3

סים וותק "ותק בחברה למתנ, גיל, השכלה, מגדר, שם: על המנהל  שאלות6 .שאלות 19 השאלון כלל

, מחוז, ישוב, ס"שם המתנ, תאריך מילוי השאלון: ס והיישוב"שאלות על המתנ 13. יבתפקיד הנוכח

, )רשת עירונית וִמנהל קהילתי בירושלים, אזורי, ישובי, שכונתי(סוגים  ס לפי חמישה"אפיון מתנ, מגזר

, מספר משתתפים קבועים, מספר תושבים ביישוב, )במיליוני שקלים: (היקף תקציבי, מספר שלוחות

מועסקים במשרה חלקית או (מספר אנשי צוות קבועים , )מזדמנים(ר משתתפים לא קבועים מספ

  ). כולל מדריכי עמלה וקבלני חשבונית(כ מקבלי שכר "וסה) מלאה

  .קטגוריות בסדר עולה השאלות על מספר תושבים והיקף התקציב קובצו בקידוד הנתונים לשבע
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בין : 4 , שקל מיליון10ועד 5בין : 3 , שקל מיליון5ועד 2 בין: 2,  שקל מיליון 2עד  : 1: היקף תקציב

 מיליון 35מעל : 7,  שקל  מיליון35ועד 25בין  :6 , שקל מיליון25ועד 15בין : 5,  שקל מיליון 15ועד 10

  .שקל 

 ועד 30,000 בין 4, 30,000 ועד 15.000בין : 3, 15,000 ועד 6,000בין : 2, 6.000עד : 1 :מספר תושבים

  ).1' ראו נספח מס (200,000 מעל 7, 200,000 ועד 100,000 בין 6, 100,000 ועד 50,000 בין 5, 50,000

  :ניתוח סטטיסטיל םכלי

  AMOS28. ו Excel ,SPSS , HUDAPבתוכנות  לניתוח הנתונים נעשה שימוש

  

   :אתיקה ומניעת הטיה

 אין בשאלונים, אשיתר. נעשו מספר פעולות להבטחת סודיות הנתונים, כיוון שהחומרים רגישים

אלא קוד מספרי הזהה לשאלונים של כל בעלי התפקידים מכל , סים"שמות של אנשים ושמות של מתנ

סים קיבלו את "המתנ. סים מנותק משאר השאלונים"השאלון הדמוגראפי למנהלי מתנ. ס"מתנ

מכתב נשלח . מעטפות ממוענות להכנסת השאלון ושליחתו למשרד האוסף השאלונים בליווי חמש

, כאמור לעיל,  כמו כן.ר ההנהלה עם הסבר על המחקר והבטחת סודיות"ס ומכתב ליו"למנהל המתנ

תפקידי בעלי התפקידים המעריכים הוכתבו על ידי החוקר בכדי למנוע העדפה או הטיה של המנהל 

  )1' ראו נספח מס(.  מעלות360 -בבחירת הממלאים את המשוב ב

                                                 
לא היה טעם לדווח עליהם , AMOSשמואל אבן זהר שבדק את הממצאים שהתקבלו בתוכנת ' של דרעל פי המלצתו  28

  . תוצאותכי אינם מוסיפים דבר על המדווח בפרק ה
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  הליך . ג

י עבר ותוצאות של קבוצות מיקוד שנעשו לבניית פרופילים של מנהלי לאחר קריאה של מחקר

מנהלי : סים ובהם"ראיונות עם בעלי תפקידים במערכת המתנ 30בוצעו , סים לאורך השנים"מתנ

לתפקיד  סים שפרטו את הבנתם"סים ומנהלי מתנ"יושבי ראש הנהלות מתנ, אנשי הדרכה, מחוזות

מאפיינים : יינים התבקשו להתייחס לארבעה אשכולותהמרוא. ס והרכיבים שלו"מנהל המתנ

ההיגדים סודרו בצורה היררכית . מדדי הערכה ותחום ביצוע, מאפיינים התנהגותיים, פסיכולוגיים

איתור  29. היגדים366 -לההיגדים קובצו לקטגוריות ולוכדו . וניתן משקל לשכיחות הופעת ההיגד

בוצע בחינת ספרות . לוג ממחה בתחום הערכההיגדים חוזרים וקיבוצם בוצע על ידי פסיכו

)Arthur,_Bennett,_Edens_&_Bell,_2003 (Bartram, 2005 ; Byham, 2004;  על מרכזי הערכה

נמצאו ; פוטנציאליים תחומיםשל , והערכת מנהלים לצורך הגדרה ראשונית רחבה עד כמה שאפשר

, יכולת חשיבה ופתרון בעיות, מנהיגות, ארגון ותכנון, אישיים-יחסים בין:  רלוונטייםתחומיםשבעה 

כל אחד מההיגדים או מצירופי היגדים הוצב על פי . הנעה פנימית ופרזנטטיביות, מאפיינים אישיים

פסיכולוג בעל התמחות ,  בהליך שיפוטי אשר בוצע על ידי שלושה שופטיםתחומיםהקשר באחד מ

ם שונים המבטאים כוונה או רעיון דומה היגדי. סוציולוג ודוקטורנט בפסיכולוגיה, בתחום הערכה

יחסים בין : ל"הנ התחומים ת שבענמצאו רלונטייםבאמצעות תהליך זה . על - קובצו לקטגוריות 

פרזנטטיביות והנעה , מאפיינים אישיים, יכולת חשיבה ופתרון בעיות, מנהיגות, ארגון ותכנון, אישיים

הוצב כל אחד , ל"הנצעו שלושת השופטים שבי בעזרת הליך שיפוטי. (Bartram, 2005)פנימית 

היגדים המבטאים כוונה או רעיון  .תחומיםהבאחד מ, על פי ההקשר, מההיגדים או מצרופי היגדים

על פי תורת הקבוצות ). Winfred, Day, McNealy,& Edens, 2003(על אחת -דומה קובצו לקטגוריית

(Set theory) (Byham, 2004) , הוטמעו בתוך , מספר מצומצם של היגדים אשר הכילו, תחומיםשני

ואילו הנעה פנימית הוטמעה , פרזנטטיביות הוטמעה בתוך מנהיגות: העולמות הדומים להם ביותר

וסבר ה כפי שפריטים 37לפי זה נבנה שאלון עם . היגדים 33סך הכול נוצרו . בתוך מאפיינים אישיים

מש להערכת המנהל יובהמשך ש, ס הראוי"מתנהשאלון הזה הותאם לבחינת הבנת תפקיד מנהל ה. לעיל

  .המכהן

סים אשר המנהל מכהן לפחות חצי שנה "סים של החברה למתנ"לכל המתנ הופצו בדואר שאלונים

 146 -לשאלונים  730הופצו . בתפקיד ובשני מקרים המעריכים התייחסו למנהל שזה מכבר עזב

                                                 
  .סים"הראיונות וטבלאות קיבוץ ההיגדים נמצאים באגף למחקר ופיתוח בחברה למתנ פרוטוקולי29
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 במשך החודשים, קבלה ולשליחת תזכורותהשאלונים המלאים הוחזרו בדואר והיו במעקב ל. סים"מתנ

, שניים נפסלו, סים" מתנ72 -מ שאלונים 290התקבלו . במעטפות סגורות , 2009עד פברואר ו 2008יולי 

כאשר , סים"כזכור כל הנשאלים הם מצויים היטב בעולם המתנ. עקב ריבוי שאלות ללא מענה, כאמור

הם מנהלים  ) 64(, ס במגוון תפקידים וחלקם"במתנהם עובדים   )184(חלקם , הם ממונים ) 49(חלקם 

  .מכהנים בעצמם

  פרוצדורות סטטיסטיות

  )תחומים 5( "השופטים"בדיקת השערות המחקר לפי מודל :  במחקר'חלק א

מבחני שונות ובדיקת , חלוקה לגורמים, לאחר שהוקלדו השאלונים בוצעו בנתונים מבחני מהימנות

   .ת בפרק הממצאיםמודלים אשר חלק מהתוצאות מובאו

מודל התחומים של לא אוששה על ידי ממצאי המחקר במודל חמשת ) H1(ההשערה הראשונה 

ולא נמצאו הבדלים מובהקים בשיטה סטטיסטית , לא אוששה) H2(ההשערה השנייה ". השופטים"

לא נבדקה כיוון ) H3(השערה שלישית . תחומיםשל חמשת " מודל השופטים"קונבנציונאלית לפי 

אי , מאחר שההשערה השנייה לא אוששה). H3(לשלישית ) H2(יימת תלות מובנת בין השערה שנייה שק

לא נבדקה כיוון שקיימת תלות מובנית ) H4(השערה רביעית . היה לבדוק את ההשערה השלישית אפשר

  . H4  וH1 בין השערה

ת ההומוגניות  בהשערות המחקר ובעקבו"השופטים"בעקבות אי מציאת תמיכה אמפירית במודל 

  .שונה מודל המחקר )סים"מנהלי מתנ(הרבה באוכלוסייה הנחקרת 

  "ארבעה אשכולות"מודל בחינת ההשערות לפי :  במחקר'חלק ב

אינו מספיק " השופטים"כאמור החלק השני של המחקר התבסס על הממצא הגורף המראה שמודל 

, עם זאת. הבחנה שמחקר זה חיפשל) תחומיםבחמישה ( טוב בצורה שהשופטים התכוונו לתפעל אותו

מביא ,  מעלות360 -משוב בסים ב"בעל מהימנות ותוקף גבוהים מאוד להערכת מנהלי מתנ, הכלי מצוין

והושקע בו עמל רב בכדי לבטל , דבר המחזק את תוקף ההערכה, תוצאות הערכה קרובות בין המעריכים

בוצע ניתוח מחודש של הכלי  (Cohen,_Clifton,_&_Roberts,_2001) ואחריםבעקבות כהן . אותו

 בוצע ניתוח HUDAP ובתוכנת (Facet Theory)תיאוריית השטחות , )1982(בשיטת המחקר של גוטמן 

זה המאפיין , לשני השאלונים) Smallest Space Analysis, SSA( קטן ביותרשל אומדן המרחקים ה

 של שאלון הערכת SSA במפת ,בהמשך. המנהל המכהן את פרופיל המנהל הראוי וזה שהעריך את
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 תוך הצבת המשתנה המסכם את תפקוד המנהל (Polarization)בוצע הליך של קיטוב , המנהל המכהן 

, בהמשך בוצע ניתוח תוכן של ארבעת השדות. המכהן במרכז המפה והמשתנים חולקו לארבעה שדות

נערכה סריקה מחודשת במקביל . כולל מהימנות ועקיבות פנימית ונוסחו ארבעה אשכולות חדשים

  .  מהממצאיםשהתקבללחפש תיאוריה שתתמוך במודל  לספרות המחקרית כדי

משנמצאה התיאוריה הגורסת שאפשר לחלק את הניהול לארבעה תחומים או אשכולות שתואמים 

   : במחקר הזה בוצעו מספר פעולות המשךSSA את הממצאים של ניתוח מבחינה תוכנית

 נשלח שאלון שביקש לסמן את כל המשתנים בסידור החדש בדירוג ,לשם תיקוף ההקבצה החדשה

ובמקביל התבקשו המשיבים להציע שיום או היגיון  )שדה(מתאים ולא מתאים להקבצה , מתאים מאוד

: מתהליך הזה הובחנו ארבעה אשכולות המרכיבים את המודל החדש. ל"הנמארגן לכל אחד מהשדות 

. יושרה ואתיקה,  עבודת צוות ויחסי אנוש וערכים;תית קהילתית מנהיגות חבר;ניהול אפקטיבי ויעיל

 ארבעה"הפעם לפי המודל , בהמשך נבחנו פעם שנייה השערות המחקר בכלים הקונבנציונאליים

  ". אשכולות

 אין משמעות למושג מובהקות וקרבת המשתנים יחד עם (Facet Theory)בשיטת המחקר של גוטמן 

ותורת  , מאפשר בדיקת פרופילים וטיפולוגיות על בסיס תיאורטי תוכניההיגיון המארגן בניתוח תוכן

לטיפולוגיות של תופעות מורכבות , השטחות היא יעילה מאוד לבניית מודלים מחקריים ויישומיים

  .)2008,יניב ואליצור(ולבחינה סימולטאנית של משתנים רבים בזוויות תצפית שונות 

בדיקת פרופילים שונים על ידי הסתפקתי ב קר מסוג זהבכדי לא לחרוג מהמסגרת המקובלת למח

  . סים"ביצוע מדרג ממוצעים לפי חמשת סוגי המתנ
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  תוצאות: 'פרק ד

 מהם תחומיםבחלקו הראשון של הפרק נתייחס ל.  חלקים מרכזייםשניהפרק הנוכחי מורכב מ  

בחלקו השני של ). גורמים חמשהמודל בן ( "שופטיםה" מודללפי ס "מורכב תפקידו של מנהל מתנ

 4מודל בן ( SSAניתוח מ התוצאשנוצרו כ" ארבעה אשכולות"מודל לפי  תחומיםהפרק נתייחס ל

הפרק הראשון נתייחס - בתת: פרקים-  תתישני חלקי הפרק יהיה מורכב משני כל אחד מ.)למנטיםא

 תוצאות בתווך בין שני הפרקים נציג את. מכהןואילו בתת הפרק השני נתייחס למנהל , ראוילמנהל 

פרק התוצאות יהיה , לאור זאת) Smallest Space Analysis, SSA(אומדן המרחק הקטן ביותר  ניתוח

  . פרקים-תתי חמישהמורכב מ

תחילה נציג סטטיסטיקה תיאורית ביחס לכל אחד , הפרקים- תתיארבעתבכל אחד ואחד מ

 תחומיםלמתאמים בין נתייחס , בהמשך.  במודלס" מהם מורכב תפקידו של מנהל המתנתחומיםהמ

נתייחס להשפעת סוג , לבסוף.  אלותחומים על )H1(נציג את השפעת תפקיד המעריך , לאחר מכן. אלו

  .תחומים על )H2(ס "המתנ

 , 2-  ו1ריכוז ממוצעים לשני השאלונים ולשאלה הכללית בהערכת המנהל המכהן מובאות בלוחות 

  .ס"הראשון לפי תפקיד המעריך והשני לפי סוג מתנ

  

  סים לפי המעריכים"ציון כללי למנהלי המתנ: 1' לוח מס

 תפקיד המעריך מקובץ

 
  ס"מנהל מתנ

 )עצמי(
 

 
  ממונה

 )ז"מא. ס, ז"מא,ר"יו(
 

 
  כפיפים

 )אב בית, מזכירה, רכז(
 

 כל המדגם

 N ממוצע 
סטית 
 תקן

 N ממוצע
סטית 
 תקן

 N ממוצע
סטית 
 תקן

 N ממוצע
סטית 
 תקן

 1.054 268 5.698 1.144 165 5.727 1.024 47 5.681 776. 56 5.625 *ציון כללי למנהל מכהן

הערכה מסכמת מנהל 
 **מכהן

5.602 64 .581 5.368 49 .920 5.695 175 .909 5.619 288 .855 

הערכה מסכמת מנהל 
 **ראוי

5.573 64 .575 5.407 49 .742 5.648 174 .811 5.590 287 .756 

  ?היכולות של המנהל הזה יותר טובים או פחות טובים ביחס לאחריםבאיזו מידה הכישורים ו, ולסיכום*

  כ הממוצעים"שקלול סה** 

של המנהלים נמוכה מהערכת  עצמיתהההערכה , בציון הכללי ניתן לראות ש1' בהתבוננות בלוח מס

  . ובכל המדגם המכהן גבוה מהנחוץ למנהל ראויהממונים והכפיפים
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  ס"סים לפי סוג מתנ"נציון כללי למנהלי המת: 2' לוח מס

סים "רשת מתנ ס אזורי"מתנ ס ישובי"מתנ ס שכונתי"מתנ ס"סוג מתנ
 מינהל קהילתי עירונית

 N ממוצע 
סטית 
 תקן

 N ממוצע
סטית 
 תקן

 N ממוצע
סטית 
 תקן

 N ממוצע
סטית 
 תקן

 N ממוצע
סטית 
 תקן

 884. 47 5.851 957. 49 5.796 1.059 27 5.741 1.231 98 5.622 903. 47 5.574 *ציון כללי למנהל מכהן
הערכה מסכמת מנהל 

 **מכהן
5.558 53 .753 5.620 107 .944 5.568 28 .981 5.774 49 .776 5.557 51 .767 

הערכה מסכמת מנהל 
 **ראוי

5.525 53 .781 5.577 106 .755 5.624 28 .854 5.665 49 .745 5.595 51 .707 

  "?לות של המנהל הזה יותר טובים או פחות טובים ביחס לאחריםבאיזו מידה הכישורים והיכו, ולסיכום "*

  כ הממוצעים"שקלול סה** 

  

יישובי ורשת עירונית המנהל המכהן , סים מסוג שכונתי"במתנש ניתן לראות 2' בהתבוננות בלוח מס

 .ס גדול יותר"הציון עולה ככל שהמתנ, ובהערכה הכללית, מוערך יותר מהנחוץ למנהל ראוי

 

  "השופטים"מודל   בחינת ההשערות לפי :'חלק א

  :פרופיל מנהל ראוי

ארגון , אישיים-יחסים בין: חמישה תחומיםס מורכב מ"תפקידו של מנהל מתנ, לפי דעת השופטים

 מוצגת סטטיסטיקה תיאורית 3בלוח מספר . חשיבה ופתרון בעיות וכן אישיות וערכים, מנהיגות, ותכנון

  .אלו באשר למנהל ראוי תחומים מחמשהאודות עוצמת היחס לכל אחד 

    של תכונות מנהל ראויתחומים חמשהתקן ביחס ל-וסטיות, שכיחויות, ממוצעים: 3' לוח מס

 כלל המדגם  גורם

 תקן' סט N ממוצע 

 777. 287 5.746  יחסים בין אישיים

 858. 286 5.411  ארגון ותכנון

 850. 286 5.608  מנהיגות

 939. 286 5.469  חשיבה ופתרון בעיות

 860. 286 5.717  אישיות וערכים

  

, "אי אפשר בלי זה"עד ו "חשובים מאוד" מוערכים כתחומים ה5 למדים שכל 3מהתבוננות בלוח 

  .ל מרכיבי המדגםלהיחסים האישיים והאישיות והערכים הם החשובים ביותר לדעת כ כאשר

   של מנהל ראויתחומיםמתאמים בין 

ס הראוי לפי דעת "מהם מורכב תפקיד מנהל המתנ, תחומים 5מנת לבחון את הקשר בין ל ע  

 5 נמצא מתאם חיובי בין כל 4כפי שניתן לראות בלוח . חושבו מתאמי פירסון בין המשתנים, שופטים

 אחד של תפקידו של מנהל ראוי הייתה תחוםככל שההערכה ביחס ל, כלומר.  של מנהל ראויתחומים
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 הקשר החזק ביותר נמצא,  הייתה גבוהה יותר ולהיפךחומיםתכך ההערכה ביחס לשאר , גבוהה יותר

  .חשיבה ופתרון בעיות ואישיות וערכים, בין מנהיגות

   לפי שופטים של תכונות מנהל ראויתחומים 5מטריצת מתאמים בין : 4 ' מסלוח

 מנהיגות ארגון ותכנון יחסים בין אישיים  גורם
חשיבה ופתרון 

 בעיות
  אישיות וערכים

-יחסים בין
  אישיים

     

**683. ארגון ותכנון      
**651. מנהיגות  .767**     

חשיבה ופתרון 
 בעיות

.618**  .776**  .815**    

**650.  אישיות וערכים  .713**  .792**  .803**   
P<.01**    

 

  )H1( הערכות ביחס למנהל ראוי לפי תפקיד המעריך

 תחומים 5 לבין) ממונה או כפיף, ס"תנמנהל מ(על מנת לבחון את הקשר בין תפקידו של המעריך 

נערך ניתוח שונות רב משתני ) "שופטיםה" מודללפי (של מנהל ראוי המרכיבים את הפרופיל 

)MANOVA .( ניתוח סטטיסטי זה העלה תוצאה על גבול המובהקות הסטטיסטית המקובלת להשפעת

  . F (10, 558) = 1.71, p = .07 ,תחומים חמישהתפקידו של המעריך על 

. תחומיםה חמשתבחנו את הקשר בין תפקידו של המעריך לבין כל אחד ואחד מ, בהמשך לכך  

   .5חד מישתניים אלו מוצגות בלוח מספר הניתוחים התוצאות 

.  תחומיםחמישה מתוך ארבעהלא נמצאו הבדלים מובהקים ביחס ל, כפי שניתן לראות בלוח דלעיל

: תחומים הבאיםה ארבעת הממונים והכפיפים מבחינת ,סים"לא היה הבדל בין מנהלי המתנ, כלומר

   .מנהיגות וכן אישיות וערכים, ארגון ותכנון, אישיים-יחסים בין

 נמצאה תוצאה על גבול המובהקות הסטטיסטית – חשיבה ופתרון בעיות -רק ביחס לעולם התוכן 

, כלומר. מוניםהערכות הכפיפים היו גבוהות מהערכות המ, נמצא כי ביחס לתחום זה. המקובלת

הכפיפים יחסו חשיבות רבה יותר מאשר הממונים ליכולותיו של מנהל ראוי במישור של חשיבה ופתרון 

אך לא נבדלו באורח  ,סים נמצאו בתווך בין הערכות הממונים והכפיפים"הערכות מנהלי המתנ. בעיות

   .מובהק לא מהערכות הממונים ואף לא מהערכות הכפיפים
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 של תכונות מנהל תחומים 5 -לתקן ומבחנים סטטיסטיים ביחס -סטיות, שכיחויות, עיםממוצ: 5' לוח מס
  )או כפיפים ממונים, ס"מנהלי מתנ( לפי תפקיד המעריכים ראוי

  
  
  גורם
  

תפקיד המעריך 
  מקובץ

  
  ס"מנהלי מתנ

 )עצמי(

  
  ממונים

 )ז"מא. ס, ז"מא,ר"יו(

  
  כפיפים

 )אב בית, מזכירה, רכז(

 N צעממו  משתני- מבחן חד 
  תקן' סט

 
 תקן' סט N ממוצע תקן' סט N ממוצע

יחסים בין 
  אישיים

F(2,282)=1.350, 
p=.261 

5.695 64 .633 5.614 49 .743 5.801 174 .831 

ארגון 
  ותכנון

F(2,282)=2.094, 
p=.125 

5.269 64 .736 5.300 49 .879 5.495 173 .887 

  מנהיגות
F(2,282)=1.817, 

p=.164 
5.669 64 .688 5.398 49 .896 5.645 173 .885 

חשיבה 
ופתרון 
  בעיות

F(2,282)=2.875, 
p=.058  

*5.480 
ab 

64 .785 5.187b 49 .906 5.544a 173 .989 

אישיות 
  וערכים

F(2,282)=1.339, 
p=.264  

5.753 64 .630 5.535 49 .783 5.756 173 .948 

  p < .05   של ברמת מובהקותזה מזהנבדלים , אותיות שונותטבלה באמצעות ב המסומנים ממוצעים *
  
  

  )H1( קיד המעריך פרק הערכות ביחס למנהל ראוי לפי תפ–לסיכום תת 

   ."השופטים"נמצא קשר חזק בין חמשת התחומים המרכיבים את מודל 

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המעריכים ביחס לפרופיל המנהל הראוי לפי מודל כמו כן 

  ."השופטים"

התבוננות במדרג הממוצעים מראים הבדלים בסדר חשיבותם של חמשת , למרות האמור לעיל

סים דרגו את התכונות והמרכיבים של תפקידם לפי "מנהלי המתנד המעריך כך שהגורמים לפי תפקי

חשיבה ופתרון , מנהיגות, יחסים בין אישיים, אישיות וערכים: חשיבותם בסדר יורד בציון הממוצע 

  . בעיות ואחרון ארגון ותכנון

 ביותר המרכיב החשוב, ס ומנהלי המחוזות"ר הנהלות המתנ"יו, מנקודת הראות של הממונים

, מנהיגות, אחריו בסדר יורד אישיות וערכים, ס הראוי הינו היחסים הבין אישיים"בתפקיד מנהל המתנ

  . ארגון ותכנון והנמוך ביותר חשיבה ופתרון בעיות

בשאר , הכפיפים ייחסו חשיבות יותר גדולה ליחסים הבין אישיים משאר קבוצות ההערכה

כלומר אישיות , דירוג המאפיינים כפי שרואים אותם המנהליםהכפיפים רואים עין בעין את , המרכיבים

  . חשיבה ופתרון בעיות ובמקום האחרון ארגון ותכנון, מנהיגות, וערכים
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  )H2(ס "הערכות ביחס למנהל ראוי לפי סוג המתנ

סים עירונית או "רשת מתנ, אזורי, יישובי, ס שכונתי"מתנ(ס "כדי לבדוק את הקשר בין סוג המתנ

מנהל ראוי נערך פרופיל של " השופטים"המרכיבים את מודל  תחומים חמישהלבין ) ילתימינהל קה

ניתוח סטטיסטי זה לא העלה תוצאה מובהקת להשפעת סוג ). MANOVA(ניתוח שונות רב משתני 

ס לבין אף אחד "לא נמצא קשר בין סוג המתנ, בהמשך לכך. F (20, 1116) = .493, p = .970 ,ס"המתנ

  .6חד מישתניים אלו מוצגים בלוח מספר הניתוחים התוצאות . יםהתחומ חמשתמ

 
 של תכונות תחומים חמישהתקן ומבחנים סטטיסטיים ביחס ל-סטיות, שכיחויות, ממוצעים: 6' לוח מס

  .ס " לפי סוג המתנראוימנהל 

ס שכונתי"מתנ  ס"סוג המתנ   ס יישובי"מתנ  ס אזורי"מתנ  סים "נרשת מת 
 מינהל קהילתי עירונית

 N ממוצע  משתני-מבחן חד  גורם
' סט
 תקן

 N ממוצע
' סט
 תקן

 N ממוצע
' סט
 תקן

 N ממוצע
' סט
 תקן

 N ממוצע
' סט
 תקן

  יחסים 
בין 

  אישיים 
  

F(4,280)=.642, 
p=.633 

5.631 52 0.884 5.716 106 0.795 5.797 28 0.884 5.840 49 0.659 5.812 51 0.677 

ארגון 
  נון ותכ

  
  

F(4,280)=.350, 
p=.844  

5.395 52 0.897 5.397 106 0.839 5.460 28 0.890 5.520 49 0.873 5.324 51 0.844 

  מנהיגות 
  

F(4,280)=.136, 
p=.969  

5.591 53 0.862 5.597 106 0.820 5.610 28 0.996 5.688 48 0.837 5.574 51 0.853 

חשיבה 
ופתרון 
  בעיות 

  

F(4,280)=.092, 
p=.985  

5.408 53 0.932 5.466 106 0.921 5.487 28 1.071 5.534 48 1.018 5.467 51 0.860 

אישיות 
  וערכים 

  
  

F(4,280)=.354, 
p=.841  

5.606 53 0.935 5.708 106 0.839 5.768 28 0.886 5.748 48 0.863 5.796 51 0.826 

  

  )H2( ס" פרק הערכות ביחס למנהל ראוי לפי סוג מתנ–לסיכום תת 

סים בהם עובדים המעריכים ביחס לפרופיל המנהל "א נמצאו הבדלים מובהקים בין סוגי המתנ ל

  ".השופטים"הראוי לפי מודל 

התבוננות במדרג הממוצעים מראים שלא נמצא הבדלים בסדר חשיבותם של , בנוסף לאמור לעיל

סים לפי מודל "סים בכל חמשת סוגי המתנ"ס כך שפרופיל מנהלי המתנ"לפי סוג המתנחמשת הגורמים 

 ,אישיות וערכים, יחסים בין אישיים: הינו לפי חשיבותם בסדר יורד בציון הממוצע " השופטים"

  . חשיבה ופתרון בעיות ואחרון ארגון ותכנון, מנהיגות
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  ):H4(הערכה השוואתית למנהל מכהן 

של  מחמשה תחומיםגת סטטיסטיקה תיאורית אודות ההערכות ביחס לכל אחד  מוצ7בלוח מספר 

  .תפקיד המנהל המכהן

 
   לפי שופטים של המנהלים המכהניםתחומיםממוצע וסטיית תקן ל : 7' לוח מס

 כלל המדגם  גורם

 תקן' סט N ממוצע  

  יחסים בין אישיים
  

5.609 288 .989 

  ארגון ותכנון
  

5.571 288 .935 

  מנהיגות
  

5.685 286 .911 

 1.002 286 5.503  חשיבה ופתרון בעיות

  אישיות וערכים
  

5.745 285 .905 

  
 מעלות בציון גבוה 360 -משוב בסים מוערכים ב"אנו למדים שמנהלי המתנ 7מספר מהתבוננות בלוח 

הציון הגבוה ביותר קיבלו על . "השופטים" של מודל תחומיםה חמשתביחס למנהלים אחרים בכל 

ארגון ותכנון , ובהמשך בסדר יורד יחסים בין אישיים, לאחר מכן על מנהיגותם, כיבי אישיות וערכיםמר

  .וחשיבה ופתרון בעיות

   של מנהל מכהןתחומיםמתאמים בין 

ס המכהן חושבו מתאמי פירסון "כדי לבדוק את הקשר בין חמשה תחומים של תפקיד מנהל המתנ

  .8פר התוצאות מוצגות בלוח מס. בין תחומים

  

   לפי שופטים של תכונות מנהל מכהןתחומים חמישהמטריצת מתאמים בין : 8' מסלוח 

 מנהיגות ארגון ותכנון יחסים בין אישיים גורם
חשיבה ופתרון 

 בעיות
  אישיות וערכים

  יחסים בין 
  אישיים

    
 

    **654. ארגון ותכנון
 

   **820. **760. מנהיגות
 

  חשיבה ופתרון 
 בעיות

.680** .843** .817**  
 

 **800. **817. **754. **791. אישיות וערכים
 

  p<.01** 
  

, במילים אחרות.  של המנהל המכהןתחומיםה  נמצא מתאם חיובי בין כל8כפי שניתן לראות בלוח 

כך ההערכה ביחס ,  אחד של תפקידו של מנהל מכהן הייתה גבוהה יותרתחוםככל שההערכה ביחס ל

בין   הקשרים החזקים ביותר בהערכת המנהל המכהן הוא. ולהיפךתה גבוהה יותר הייתחומיםלשאר 
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כמו כן נמצא קשר חזק בין מנהיגות לאישיות וערכים ולחשיבה . חשיבה ופתרון בעיות וארגון ותכנון

  .בנוסף נמצא קשר חזק בין אישיות וערכים לחשיבה ופתרון בעיות .ופתרון בעיות

  )H4( תפקיד המעריך הערכות ביחס למנהל מכהן לפי

חמישה  לבין) ממונה או כפיף, ס"מנהל מתנ(על מנת לבחון את הקשר בין תפקידו של המעריך   

ניתוח זה ). MANOVA(נערך ניתוח שונות רב משתני , "שופטיםה"מודל  של מנהל מכהן לפי תחומים

 בהמשך. F (10, 556) = 1.323, p = .214 ,לא העלה תוצאה מובהקת להשפעת תפקידו של המעריך

התוצאות מוצגות בלוח . תחומיםה חמשתבחנו את הקשר בין תפקיד המעריך לבין כל אחד ואחד מ

   .9מספר 

 בהערכת מנהל תחומים חמישהתקן ומבחנים סטטיסטיים ביחס ל-סטיות, שכיחויות, ממוצעים: 9' לוח מס
  . לפי תפקיד המעריכים מכהן

  גורם
תפקיד המעריך 

 מקובץ
  ס "מנהל מתנ

 )עצמי(
  ממונה

 )ז"מא. ס, ז"מא,ר"יו (
  כפיפים

 )אב בית, מזכירה, רכז (

 N ממוצע תקן' סט N ממוצע תקן' סט N  ממוצע משתני- מבחן חד  
' סט
 תקן

יחסים 
בין 

  אישיים

F(2,281)=2.815, 
p=.062 

 
5.650ab 64 .680 5.315b 49 1.056 5.689a 175 1.053 

ארגון 
  ותכנון

  

F(2,281)=3.137, 
p=.045 5.453ab 64 .645 5.348b 49 .960 5.676a 175 1.004 

  מנהיגות
  

F(2,281)=2.205, 
p=.112 5.658ab 64 .689 5.453b 49 .967 5.760a 173 .958 

חשיבה 
ופתרון 
  בעיות

F(2,281)=2.842, 
p=.060 5.464ab 64 .727 5.223b 49 .986 5.597a 173 1.080 

אישיות 
  וערכים

  

F(2,281)=1.315, 
p=.270, 

5.753 64 .630 5.535 49 .783 5.755 172 .953 

  p < .05   של ברמת מובהקותזה מזהנבדלים , אותיות שונותטבלה באמצעות ב המסומנים ממוצעים *
  

אישיים נמצא כי הערכות הכפיפים היו - ביחס לתחום של יחסים בין מלמד ש9עיון בלוח מספר 

- הכפיפים העריכו את תפקוד המנהל המכהן בתחום של יחסים בין, כלומר. גבוהות מהערכות הממונים

סים עצמם נמצאו בתווך בין הערכות "הערכות מנהלי המתנ. םאישיים באופן חיובי יותר מאשר הממוני

  . אך לא נבדלו באורח מובהק לא מהערכות הממונים ואף לא מהערכות הכפיפים, הממונים והכפיפים

 שלושההתקבלו גם ביחס ל, אישיים-תוצאות דומות לאלה שהתקבלו ביחס לתחום היחסים הבין

 תחומים שלושהדהיינו נמצא כי גם ב. כן חשיבה ופתרון בעיותמנהיגות ו, ארגון ותכנון: תחומים נוספים

  . אלו הערכות הכפיפים היו גבוהות מהערכות הממונים
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  )H4(הערכות ביחס למנהל מכהן לפי תפקיד המעריך   פרק–לסיכום תת 

לא נמצאה שונות מובהקת בהערכת המנהל המכהן לפי תפקיד המעריך במשוב " השופטים"במודל 

הכפיפים  .בתוך כל אחד מהתחומים של המודל לפי תפקיד המעריך כמו כן יש הבדלים .ות מעל360 -ב

מנהיגות וכן חשיבה , ארגון ותכנון, היחסים הבין אישייםהעריכו את תפקוד המנהל המכהן בתחום של 

סים עצמם נמצאו בתווך בין "הערכות מנהלי המתנ. ופתרון בעיות באופן חיובי יותר מאשר הממונים

בתחום של אישיות וערכים לא נמצא הבדל מובהק , לעומת זאת .כותיהם של הממונים והכפיפיםהער

הערכת הכפיפים גבוהה ש נמצא,  למרות שסדר ההערכה נשמר.כפיפים ומנהלים, בין הערכות ממונים

  .של המנהלים והערכת הממונים נמוכה משתיהן מהערכה עצמית

יחסים , מנהיגות, אישיות וערכים: ם הינו בסדר יורדמדרג התחומים במודל לפי תפקידי המעריכי

כאשר ההבדל היחידי שבין המדרגים הינו במיקום של , ארגון ותכנון וחשיבה ופתרון בעיות, אישיים-בין

אצל הממונים במקום השלישי ואצל הכפיפים , ארגון בתכנון הממוקם אצל המנהלים במקום האחרון

  30.במקום הרביעי

  )H2(ס "המתנ  מכהן לפי סוגהערכות ביחס למנהל

 של מאפייני מנהל מכהן לפי תחומים חמישה ס לבין"על מנת לבחון את הקשר בין סוג המתנ  

ניתוח סטטיסטי זה לא העלה תוצאה  ).MANOVA(נערך ניתוח שונות רב משתני , "שופטיםה"מודל 

  . F (20, 1112) = .662, p = .866 ,ס"מובהקת להשפעת סוג המתנ

  .ס שמנהלים " לפי סוג המתנמכהןתקן בהערכת מנהל -סטיות, שכיחויות, ממוצעים: 10'  מסלוח
סוג 
 מינהל קהילתי סים עירונית"רשת מתנ ס אזורי"מתנ ס ישובי"מתנ ס שכונתי"מתנ ס"מתנ

' סט N ממוצע גורמים
 תקן

' סט N ממוצע
 תקן

' סט N ממוצע
 תקן

' סט N ממוצע
 תקן

' סט N ממוצע
 תקן

יחסים 
בין 
  יים איש

5.534 53 0.781 5.601 107 0.994 5.445 28 1.092 5.781 49 0.851 5.413 51 0.933 

ארגון 
 0.89 51 5.542 1.003 49 5.797 1.066 28 5.538 1.024 107 5.655 0.952 53 5.445 ותכנון 

  מנהיגות
5.645 53 0.79 5.709 107 0.942 5.67 27 1.089 5.781 49 0.909 5.589 50 0.884 

חשיבה 
ופתרון 
  בעיות

5.542 53 0.84 5.46 107 1.098 5.42 27 1.071 5.699 49 0.942 5.408 50 0.974 

אישיות 
 0.712 50 5.885 0.813 49 5.811 0.834 27 5.8638 1.061 106 5.677 0.844 53 5.624  וערכים

  

                                                 
 .  לעיל70 בעמוד 21'  ראו בלוח מס30
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ף אחד מחמשת ס לבין א"משתניים לא נמצא קשר בין סוג המתנ-גם בניתוחים החד, בהתאם לכך

ארגון  F(4,279)=.831,p=.506;יחסים בין אישיים :תוצאות ניתוחים חד מישתניים הינם. התחומים

 חשיבה ופתרון בעיות ; F(4,279)=.279,p=.891 מנהיגות ; F(4,279)=.971,p=.424ותכנון 

F(4,279)=.121,p=.975 אישיות וערכיםו F(4,279)=.356,p=.840.  

ס " לפי סוג המתנמכהןתקן ביחס לחמישה תחומים בהערכת מנהל -סטיותו, שכיחויות, ממוצעים

  . להלן10מוצגת בלוח מספר  שמנהלים

  

  )H2(ס " פרק הערכות ביחס למנהל מכהן לפי סוג המתנ–לסיכום תת 

ס שבו הם "אין הבדל מובהק בהערכת המנהלים המכהנים לפי סוג מתנ" השופטים"לפי מודל 

  .עובדים

בדל במדרג התחומים המרכיבים את המודל של השופטים והפרופיל המתקבל לפי כמו כן לא נמצא ה

חשיבה ופתרון בעיות ואחרון , מנהיגות, אישיות וערכים, אישיים-יחסים בין: מודל זה הוא בסדר יורד

   .ארגון ותכנון

  
  "השופטים"ס לפי מודל "סיכום תת פרק תוצאות הערכת פרופיל מנהל מתנ

הבנוי מחמישה תחומים אליהם קובצו " השופטים"מודל , ם שפורטו עד כהכפי שעולה מן הממצאי

 ראיונות בקרב אנשים 30 היגדים אשר לוקטו ב 366כאמור של ריכוז ומיון של ,  שהיו תולדה פריטים33

אינו מבחין בשיטות הסטטיסטיות הקונבנציונאליות בין התכונות , סים"המעורים היטב בעולם המתנ

, יישובי, ס שכונתי"ס הראוי והמכהן לפי סוג המתנ"יבות את פרופיל מנהל המתנוההתנהגויות המרכ

  .רשת עירונית או מנהל קהילתי, אזורי

בהשוואת המנהלים בשיטות הסטטיסטיות הקונבנציונאליות  ,אינו מבדיל" השופטים"כמו כן מודל 

ות של בעלי תפקידים בין נקודות התצפית השונ ,ובהערכת התכונות הנחוצות למנהל ראוי המכהנים

  . מעלות360 -שונים במשוב ב
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 של הממצאים )Smallest Space Analysis, SSA (הקטן ביותרניתוח אמדן המרחק 

  : מעלות360 -במשוב ב, בשני השאלונים

משלא נמצאו תוצאות המאששות את ההשערות בפרוצדורות המקובלות , כפי שהוסבר בפרק ההליך

 (Facet Theory)תיאורית השטחות ,  בשיטת המחקר של גוטמןבוצע ניתוח מחודש של הכלי

(Guttman,1982).  

ממדית המאפשרת לתאר את המבנה היסודי והחבוי של מספר משתנים גדול אשר -בטכניקה רב

 מבוססת על חישוב הקורלציות בשיטה המודדת האם שני המשתנים גדלים או קטנים באותו כיוון

MONCO (Monotonicity Correlation)ממתאמי פירסון  מתקבלים מתאמים יותר גבוהים 

  .נבחרה שיטה זאת במחקר הזה כיוון שהיא רגישה יותר . המסורתיים

טולדנו שפותחה על ידי  HUDAP (The Hebrew University Data Analysis Package)ת בתוכנ

, לשני השאלונים) Smallest Space Analysis, SSA( קטן ביותרה בוצע ניתוח של אומדן המרחקועמר 

בדרך זאת מתקבלות מפות . זה שמאפיין את פרופיל המנהל הראוי וזה שהעריך את המנהל המכהן

צמודים יותר ככל שהמתאם גדול , המתארות את פיזור המשתנים וקרבתם בהתאם למתאם ביניהם

על פי מימדי -מימדי או במישור הדו- במרחב התלת,יותר ורחוקים יותר ככל שהמתאם קטן יותר

 מסייע לבחון כל פריט ביחס לכל אחד SSA - ה. על התחומים להיות רציפים ומגדרים. בחירת החוקר

מאפשרת התוכנה לבצע תיחום של השדות בהליך פולאריזאציה , בהמשך. )2008, כהן (מהאחרים

(Polarization)כן על  שמחלקת את הפריטים לקבוצות בעלות יסוד מארגן חבוי הדורש פרוש בניתוח תו

  . של שני השאלוניםSSA מוצגות המפות שהתקבלו בניתוח 6 -  ו5, 4 בתרשימים .ידי החוקר

  

    



 55

בניתוח בוצע .  משתנים בשאלון המנהל הראוי 38 שנערך על SSA מוצגת מפת ניתוח 4בתרשים מס 

  ".השופטים" לפי מודל (Polarization)הליך של פולריזציה 

  "השופטים"במודל  ראוי ביחס לתכונות מנהל SSAתוצאות ניתוח : 4תרשים מספר 

  
  
 
  

 תחוםאנו למדים שיש הבחנה ברורה ב ) לעיל4תרשים ( של המנהל הראוי SSAת מהתבוננות במפ

 נמצא ברובו בשדה  ותכנון הארגוןתחוםגם  .הממוקם בצד השמאלי של המפה, יחסים בין אישיים

מפתח כפופים ובכלל זה  "ייצג את ההיגדהמ" מעצים" פרט למשתנה, מבודד בצד התחתון של המפה

  ואישיות ופתרון בעיותחשיבה, הנמצא ליד משתנים הקשורים למנהיגות" מנחה וממשב, מכשיר אותם

 הזאת SSAאם נתייחס למפת .  והעליוןיםמים האלה מעורבבים בשדות הימניתחושלושת ה 31.וערכים

שלוש שדות המתאימים נמצא  )2003(ופרידמן כפי שבא לידי ביטוי בהמאירי ) 1997(במיון של פרידמן 

 בצד התחתון של המפה, רכיבים ארגוניים, בצד השמאלי של המפה, בין אישיים  רכיבים:למיון זה והם

  ).2003, המאירי ופרידמן. ( עליון של המפה–בכל הצד הימני , ורכיב המשימה

                                                 
  ,(Bass & Avolio 1993). ים לאחד מהתכונות של המנהיג המעצב על פי בס ואווליו היגד זה מתא31
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התופעה של ערבוב , מקצתלמרות שהמפה היא שונה ב,  של שאלון הערכת המנהל המכהןSSA מפתב

   5: כפי שניתן לראות בתרשים מס, תחומים חזרה על עצמה

  "השופטים"במודל   ביחס לתכונות מנהל מכהןSSAתוצאות ניתוח  : 5' תרשים מס

  

  

חולקו הפריטים לארבעה ,  של המנהל המכהןSSAמתוך ניתוח תוכן של קרבת הפריטים במפת 

כאשר מרכז החלוקה הוצב באופן מאולץ על  (Polarization)אלמנטים ובוצע הליך של פולריזציה 

ור נוספה לפריטים הזהים בשאלון המנהל זכשכ, ס המכהן"המשתנה הערכה כללית למנהל המתנ

תוצאות הפרוצדורה הזאת מוצגות  .ואמור להיות מעין סיכום כללי של הערכת המנהל המכהן, המכהן

  . להלן6' בתרשים מס
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   אשכולות 4 ביחס לתכונות מנהל מכהן לפי מודל בן SSAאות ניתוח תוצ : 6תרשים מספר 
  .כאשר המשתנה הערכה כללית למנהל המכהן הוצב במרכז המפה

  
  

  

 נוצרה חלוקה מחודשת של האלמנטים ובוצעו אותם הליכים שבוצעו למודל ל"הנכתוצאה מהניתוח 

 בהליך שהוסבר בקצרה בפרק "ארבעה אשכולות "הכינויהפעם לפי מודל שקיבל את , "השופטים"

 בחינת הנתונים לפי המודל את תוצאות .)81 'עמ( שיטה ויוסבר בפרוטרוט בחלק השני של פרק הדיון

  .כאן בהמשך פרק התוצאות ותהליך זה מוצגשהתקבל מ

בהמשך התהליך בוצע ניתוח תוכן של ארבעת השדות שהתקבלו והם קובצו לארבעה , כאמור

כולל מהימנות ועקיבות פנימית שאת תוצאתן אפשר לראות בלוח מספר , םחדשי) גורמים(אלמנטים 

עבודת צוות ויחסי  ";"מנהיגות חברתית קהילתית ";"ניהול אפקטיבי ויעיל: "התחומים שגובשו הם. 23

  . להלן11חלוקת הפריטים החדשה ובדיקת מהמנות מוצגת בלוח ". יושרה ואתיקה, ערכים"ו" אנוש
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 . של שאלון מנהל מכהן ובדיקת מהימנותSSAה לאשכולות לפי מפת הקבצ: 11לוח מספר 

 )גורמים( אלמנטים 4 -ל אשכולות 4חלוקת ההיגדים לפי מודל בן  כינוי במפה 

  . של קרונבךα .954 ניהול אפקטיבי ויעיל 1שדה 

 בעל יכולת איסוף נתונים ממגוון מקורות אוסף נתונים

 להסיק מסקנות הניתנות ליישוםבעל יכולת לנתח נתונים ו אנאליטי

  הערכה מסכמת–ארגון ותכנון  ארגון ותכנות

 בעל יכולת ארגון והפקה מפיק

  הערכה מסכמת–חשיבה ופתרון בעיות  פתרון בעיות

 מפגין אסרטיביות וחשיבה עצמאית, בעל ביטחון עצמי אסרטיבי

 משימתי וחותר לעמידה במטרות וביעדים משימתי

 ין עיקר לטפל ומגדיר סדר עדיפויות נכוןמבחין ב מתעדף

 מפיק לקחים ולומד מקשיים ומטעויות מפנים

 מקפיד על עבודה בהתאם לנהלים נהלים

  ומבצע בקרה על הוצאתן לפועל, מתכנן תוכניות עבודה מתכנן

  לרוחב וקדימה–רואה את התמונה בשלמותה  מכליל

 א ותקציב"מנהל היטב את משאבי הארגון ובכללם כ משאבים

  . של קרונבךα. 944 מנהיגות חברתית קהילתית  2שדה 

 בעל חזון חברתי וקהילתי חזון

  בעל הבנה שיווקית משווק

 יוצר שיתוף פעולה עם הקהילה וראשיה  פ"שת

 יוזם פעילויות חדשות וכניסה לתחומים חדשים יוזם

 מנחה וממשב, מפתח כפופים ובכלל זה מכשיר אותם מעצים

 בעל יכולת לפעול באפקטיביות בסביבה רווית אינטרסים מנוגדים  יםאינטרס

 סקרן ורחב אופקים, פתוח סקרן

 המספקת זוויות ראייה ופתרונות לא שגרתיים, בעל חשיבה גמישה ויצירתית יצירתי

 עמיתים וגורמים בקהילה,  עובדים–מניע אנשים  מניע

 מוביל מדיניות ותהליכים  מוביל

  הערכה מסכמת– מנהיגות מנהיג
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  . של קרונבךα. 926 ויחסי אנוש, עבודת צוות  3שדה 

 רגיש וקשוב לזולת ולצרכיו קשוב

 יוצר קשר חם פתוח וטבעי עם אנשים פתוח

  הערכה מסכמת–יחסים בין אישיים  אישיים-בין

 ודאות- לחצים ומצבי אי, מתמודד היטב עם שינויים עמימות

 בכלל זה פתיחות לביקורתמפגין בשלות ובגרות ו בגרות

 ס"יוצר יחסי עבודה תקינים עם עובדי המתנ עובדים. ק

 יוצר יחסי עבודה תקינים עם הממונים ממונים. ק

 .  של קרונבךα .929 יושרה ואתיקה, ערכים  4שדה 

  הערכה מסכמת– אישיות וערכים אישיות

 מהווה דוגמה אישית בתפקודו ובהתנהגותו דוגמה

 התמדה ונחישותמפגין  נחוש

  לארגון ולעובדיו-לויאלי  לויאלי

 ייצוגי בהופעתו ובאופן התבטאותו ייצוגי

 אמין והגון, ערכי ערכי

 מכבד, לא מתנשא, צנוע צנוע
  

 של קרונבך כאשר אף לא אלמנט אחד היה משפר αכאמור הקבצה זאת קיבלה מהימנות גבוהה ב 

   .12ף מעשרים ושניים שופטים כמפורט בלוח מספר את המהימנות לו הוסר מהקבוצה וקיבלה תוק

  
   שופטים להקבצה המחודשת של הגורמים22סיכום תשובות : 12' לוח מס

 לא מתאים מתאים מתאים בדיוק

571 202 15 

72% 26% 2% 
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  "ארבעה אשכולות"מודל בחינה מחודשת של ההשערות לפי : 'חלק ב

נוסחו ארבעה , שדות  וקיבוצם לארבעמנהל המכהן של ה-SSAמניתוח תוכן מפת ה, כאמור לעיל

ניהול : האשכולות כונו). אלמנטים לפי גוטמן וגורמים לפי הסטטיסטיקה הקונבנציונאלית(אשכולות 

  .יושרה ואתיקה, עבודת צוות ויחסי אנוש וערכים, מנהיגות חברתית קהילתית, אפקטיבי ויעיל

  

  סטטיסטיקה תיאורית לגבי מנהל ראוי

 ארבעת האשכולות מוצגת סטטיסטיקה תיאורית אודות ההערכות ביחס לכל אחד מ13ר בלוח מספ

  .של תפקיד המנהל הראוי

   של תכונות מנהל ראויאשכולות ארבעהתקן ביחס ל-וסטיות, שכיחויות, ממוצעים: 13' לוח מס

 כלל המדגם  אשכול

 תקן' סט N ממוצע  

 0.829 287 5.493  ניהול אפקטיבי ויעיל

 0.796 287 5.528  חברתית קהילתיתמנהיגות 

 0.744 287 5.782  ויחסי אנוש, עבודת צוות

 0.875 286 5.710  יושרה ואתיקה, ערכים

  
,  מוערכים כחשובים מאוד עד אי אפשר בלי זהארבעת האשכולות למדים שכל 13מהתבוננות בלוח 

תר לדעת כל משתתפי ויחסי אנוש הם החשובים ביו, יושרה ואתיקה ועבודת צוות, ערכים כאשר

  .המחקר

 "ארבעה אשכולות"מודל  של מנהל ראוי לפי אשכולות מתאמים בין

שבו מתאמי וס הראוי ח"של תפקיד מנהל המתנארבעה אשכולות מנת לבחון את הקשר בין ל ע  

 של אשכולותה תארבע נמצא מתאם חיובי בין כל 14כפי שניתן לראות בלוח . פירסון בין המשתנים

 אחד של תפקידו של מנהל ראוי הייתה תחוםככל שההערכה ביחס ל, כלומר. ראויההל מנפרופיל ה

  . הייתה גבוהה יותר ולהיפךאשכולות כך ההערכה ביחס לשאר, גבוהה יותר

   "ארבעה אשכולות"מודל  של תכונות מנהל ראוי לפי אשכולות ארבעהמתאמי פירסון בין : 14לוח 

  ניהול אפקטיבי ויעיל  אשכול
 חברתית מנהיגות

 קהילתית
  ערכים יושרה ואתיקה עבודת צוות ויחסי אנוש

      ניהול אפקטיבי ויעיל

מנהיגות חברתית 
 קהילתית

.879**    

עבודת צוות ויחסי 
 אנוש

.734** .756**   

  **758. **856. **836.  ערכים יושרה ואתיקה

p<.01**    
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מנהיגות חברתית , ין ניהול אפקטיבי ויעיל ניתן ללמוד שקיים קשר חזק ב14' מהתבוננות בלוח מס

קהילתי כן הניהול מנהיג חברתי כלומר ככל שהמנהל יותר ערכי ו .יושרה ואתיקה, קהילתית ובערכים

  .ולהיפך, ס הינו יותר אפקטיבי ויעיל"שלו את המתנ

  )H1(ההערכות ביחס למנהל ראוי לפי תפקיד המעריך 

מרכיבי לבין ) ממונה או כפיף, ס"מנהל מתנ(מעריך על מנת לבחון את הקשר בין תפקידו של ה

ניתוח ). MANOVA(נערך ניתוח שונות רב משתני , "ארבעה אשכולות"מודל  ב של מנהל ראויהפרופיל

 ,זה העלה תוצאה על גבול המובהקות הסטטיסטית המקובלת להשפעת תפקידו של המעריך

F_(8,_562)_=_1.724,_p_=_.090 .שר בין תפקיד המעריך לבין כל אחד נבדק הק, בניתוח המשך

כפי שניתן . 15תוצאות הניתוחים חד משתנים אלו מוצגים בלוח מספר . אשכולות ארבעהואחד מ

ניהול אפקטיבי , אשכולותנמצאו הבדלים מובהקים רק ביחס לאחד מתוך ארבעה , לראות בלוח זה

  .מובהקת בין המעריכים שלגביו נמצאה שונות, ויעיל

  

  .מנהל ראוי לפי תפקיד המעריכים לתקן ומבחנים סטטיסטיים -סטיות, שכיחויות,  ממוצעים:15' לוח מס

  אשכול
  ס"מנהל מתנ 

 )עצמי(
  ממונה

 )ז"מא. ס, ז"מא,ר"יו(
  כפיפים

 )אב בית, מזכירה, רכז(
 תקן' סט N ממוצע תקן' סט N ממוצע תקן' סט N ממוצע  משתני- מבחן חד 

  
נהול 

אפקטיבי 
  ויעיל

  
F(2,283)=2.981, 

p=.052 
5.430ab 64 0.678 5.268b 49 0.827 5.579a 174 0.869 

מנהיגות 
חברתית 
  קהילתית

F(2,283)=1.142, 
p=.321 

5.555 64 0.609 5.371 49 0.819 5.562 174 0.848 

עבודת 
, צוות

ויחסי 
  אנוש

F(2,283)=1.590, 
p=.206 

5.728 64 0.607 5.645 49 0.670 5.841 174 0.804 

 ,ערכים
יושרה 
  ואתיקה

F(2,283)=1.218, 
p=.297 

5.743 64 0.679 5.532 49 0.765 5.748 173 0.962 

  p < .05   של ברמת מובהקותזה מזהנבדלים , אותיות שונותטבלה באמצעות ב המסומניםממוצעים * 
  

. הערכות הכפיפים היו גבוהות מהערכות הממונים,  זהתחוםנמצא כי ביחס ל רואים ש15בעיון בלוח 

ר של ניהול הכפיפים יחסו חשיבות רבה יותר מאשר הממונים ליכולותיו של מנהל ראוי במישו, כלומר

אך לא נבדלו , סים נמצאו בין הערכות הממונים והכפיפים"הערכות מנהלי המתנ. אפקטיבי ויעיל

   .באורח מובהק לא מהערכות הממונים ואף לא מהערכות הכפיפים

  )H1(  פרק הערכות ביחס למנהל ראוי לפי תפקיד המעריך–לסיכום תת 

  ". ארבעה אשכולות" מודל  המרכיבים את אשכולותנמצא קשר חזק בין ארבעת ה

ארבעה "כמו כן לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המעריכים ביחס לפרופיל המנהל הראוי לפי מודל 

  ".אשכולות
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  )H2(ס "ההערכות ביחס למנהל ראוי לפי סוג המתנ

סים עירונית או מינהל "רשת מתנ, אזורי, יישובי, שכונתי(ס "על מנת לבחון את הקשר בין סוג המתנ

בוצע ניתוח שונות רב משתני , מודל ארבעה אשכולותשב,  של מנהל ראויפרופיל לבין) תיקהיל

)MANOVA .(ס"ניתוח סטטיסטי זה לא העלה תוצאה מובהקת להשפעת סוג המתנ, 

F(16,1124)=.599, p =.887 .משתניים לא נמצא קשר בין סוג -גם בניתוחים החד, בהתאם לכך

   .16 'תוצאות ניתוחים חד משתניים אלו מוצגות בלוח מס. כולות אשה ארבעתס לבין אף אחד מ"המתנ

שהתקבלו , תכונות מנהל ראוילתקן ומבחנים סטטיסטיים ביחס -סטיות, שכיחויות, ממוצעים: 16' לוח מס
  ס "לפי סוג המתנ, "ארבעה אשכולות"מודל ב

סים "רשת מתנ ס אזורי"מתנ ס ישובי"מתנ ס שכונתי"מתנ   ולכאש
 הל קהילתימינ עירונית

  
 N ממוצע משתני-מבחן חד

' סט
 תקן

 N ממוצע
' סט
 תקן

 N ממוצע
' סט
 תקן

 N ממוצע
' סט
 תקן

 N ממוצע
' סט
 תקן

נהול 
אפקטיבי 

 ויעיל

F(4,281)=.227, 
p=.923 

5.44 53 0.83 5.49 106 0.802 5.56 28 0.88 5.85 49 0.66 5.81 51 0.68 

מנהיגות 
חברתית 
 קהילתית

F(2,281)=.361, 
p=.836 

5.47 53 0.85 5.49 106 0.776 5.56 28 0.83 5.8 49 0.81 5.8 51 0.745 

עבודת 
, צוות

ויחסי 
 אנוש

F(2,281)=.686, 
p=.602 

5.64 53 0.82 5.79 106 0.757 5.79 28 1.02 5.62 48 0.9 5.55 51 0.815 

, ערכים
יושרה 
 ואתיקה

F(2,281)=.068, 
p=.992 

5.67 53 0.89 5.7 106 0.902 5.7 28 0.95 5.47 49 0.93 5.26 51 0.906 

  

  )H2( ס" פרק הערכות ביחס למנהל ראוי לפי סוג מתנ–לסיכום תת 

סים בהם עובדים המעריכים ביחס לפרופיל המנהל " לא נמצאו הבדלים מובהקים בין סוגי המתנ

  ".ארבעה אשכולות"הראוי לפי מודל 

 הבדלים בסדר חשיבותם של ושנמצאאים התבוננות במדרג הממוצעים מר, בנוסף לאמור לעיל

ס "מדרג הפרופיל של מנהל מתנ" ארבעה אשכולות"מודל לפי . ס "ארבעת הגורמים לפי סוג המתנ

מנהיגות חברתית קהילתית , עבודת צוות ויחסי אנוש, ערכים יושרה ואתיקה: יישובי בסדר יורד הינו

עבודת צוות ויחסי : יישוביים ואזוריים הואסים "המדרג המתאים למנהלי מתנ. וניהול אפקטיבי ויעיל

מדרג הפרופיל של . ניהול אפקטיבי ויעיל ומנהיגות חברתית קהילתית, יושרה ואתיקה, ערכים, אנוש

ערכים יושרה ואתיקה , עבודת צוות ויחסי אנוש:  רשת עירונית ומנהל מנהל קהילתי הינול"מנכ

  32.מנהיגות חברתית קהילתית וניהול אפקטיבי ויעיל

                                                 
  .86'  בעמ25ראו לוח  32



 63

  ):H4(מנהל מכהן 

מודל  מעלות לפי 360 -אמצעות משוב בסטטיסטיקה תיאורית לגבי הערכת מנהל מכהן ב

  "ארבעה אשכולות"

מארבעת האשכולות  מוצגת סטטיסטיקה תיאורית אודות ההערכות ביחס לכל אחד 17בלוח מספר 

  .של תפקיד המנהל המכהן

   של תכונות מנהל מכהןאשכולות ארבעהס לתקן ביח-וסטיות, שכיחויות, ממוצעים: 17' לוח מס

 כלל המדגם  אשכול

 
 תקן' סט N ממוצע 

  ניהול אפקטיבי ויעיל
5.601 288 .924 

  מנהיגות חברתית קהילתית
5.613 288 .894 

  ויחסי אנוש, עבודת צוות
5.570 288 .983 

  יושרה ואתיקה, ערכים
5.779 286 .941 

  
 מעלות בציון גבוה 360 -במשוב בסים מוערכים "לי המתנאנו למדים שמנה 17מהתבוננות בלוח 

הציון הגבוה ביותר קיבלו על . 33" ארבעה אשכולות"מודל  של אשכולות ביחס למנהלים אחרים בכל

ובהמשך בסדר יורד ניהול , לאחר מכן על מנהיגות חברתית קהילתית, יושרה ואתיקה, מרכיבי ערכים

  .סי אנושאפקטיבי ויעיל ובסוף עבודת צוות ויח

  

 " ארבעה אשכולות "מודל של מנהל מכהן לפי אשכולות מתאמים בין

ס המכהן חושבו מתאמי " של תפקיד מנהל המתנאשכולות ארבעה לבחון את הקשר בין על מנת  

 של אשכולותה ארבעת נמצא מתאם חיובי בין כל 18כפי שניתן לראות בלוח . פירסון בין המשתנים

 אחד של תפקידו של המנהל המכהן הייתה גבוהה תחוםהערכה ביחס לככל שה, כלומר. מנהל מכהן

  . ולהיפך הייתה גבוהה יותראשכולותהכך ההערכה ביחס לשאר , יותר

גם כאן יש קשר חזק בין מנהיגות קהילתית ,  מלמד שכפי שנמצא במנהל הראוי18התבוננות בלוח 

נהלים ערכיים וקהילתיים הם גם מנהלים מכלומר , יושרה ואתיקה לבין ניהול אפקטיבי ויעיל, וערכים

  . ולהיפךאפקטיביים ויעילים

                                                 
ראו (סים "ממצא זה מתיישב היטב עם ממצאים של מחקרים אחרים שעסקו בהערכת מיומנויות ניהול של מנהלי מתנ 33

 ).2008(למשל בן נח 
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   "ארבעה אשכולות"מודל  של תכונות מנהל מכהן לפי אשכולות ארבעהמתאמי פירסון בין : 18' מסלוח 

  אשכול
ניהול אפקטיבי 

  ויעיל
מנהיגות חברתית 

 קהילתית
עבודת צוות ויחסי 

 אנוש
ערכים יושרה 

  ואתיקה

 ניהול אפקטיבי
  ויעיל

   
 

מנהיגות חברתית 
 קהילתית

.829**   
 

עבודת צוות ויחסי 
 אנוש

.673** .799**  
 

ערכים יושרה 
  ואתיקה

.811** .771** .778** 
 

p<.01**    
  

  )H1 - H4(" ארבעה אשכולות"מודל הערכות ביחס למנהל מכהן לפי תפקיד המעריך ב

-מנהיגות חברתית, יהול אפקטיבי ויעילנ: תחומים 4בנוי על , כאמור, מודל ארבעה אשכולות

על מנת לבחון את הקשר בין תפקידו של  .עבודת צוות ויחסי אנוש וכן ערכים יושרה ואתיקה, קהילתית

כפי , מנהל מכהן של תכונותיו של אשכולותה ארבעתלבין ) ממונה או כפיף, ס"מנהל מתנ(המעריך 

ניתוח סטטיסטי זה ). MANOVA( רב משתני נערך ניתוח שונות, "ארבעה אשכולות"מודל שקובצו ב

  . F(8,562) = 2.356, p=.017 ,העלה תוצאה מובהקת להשפעת תפקידו של המעריך

תוצאות . אשכולותה ארבעתנבחן הקשר בין תפקיד המעריך לבין כל אחד מ, בניתוח המשך

  . להלן, 19ניתוחים חד מישתניים אלו מוצגות בלוח מספר ה

 של תכונות מנהל אשכולות ארבעהתקן ומבחנים סטטיסטיים ביחס ל-סטיות,  שכיחויות,ממוצעים: 19' לוח מס
  לפי תפקיד המעריכים , מודל ארבעה אשכולותלפי , מכהן

    אשכול
  ס"מנהל מתנ

 )עצמי(
  ממונה

 )ז"מא. ס, ז"מא,ר"יו(
  כפיפים

 )אב בית, מזכירה, רכז(
 תקן' סט N ממוצע תקן' סט N ממוצע תקן' סט N ממוצע  מבחן חד משתני 
ניהול 

אפקטיבי 
  ויעיל

F(2,283)=3.902, 
p=.021  5.459ab 64 .683 5.366b 49 .920 5.718a 175 .984 

מנהיגות 
חברתית 
  קהילתית

F(2,283)=3.573, 
p=.029 5.613ab 64 .664 5.329b 49 .960 5.693a 175 .935 

עבודת 
, צוות

ויחסי 
  אנוש

F(2,283)=2.611, 
p=.075 5.661a 64 .589 5.288b 49 1.049 5.616a 175 1.067 

, ערכים
יושרה 
  ואתיקה

F(2,283)=1.163, 
p=.314 

5.804 64 .652 5.593 49 1.014 5.822 173 1.006 

  p < .05   של ברמת מובהקותזה מזהנבדלים , אותיות שונותטבלה באמצעות ב המסומניםממוצעים * 
  

מנהיגות " לאשכול וכן ביחס "ניהול אפקטיבי ויעיל" לאשכולביחס , כפי שניתן לראות בלוח זה

ל הכפיפים היו גבוהות בהשוואה להערכותיהם של  נמצא כי הערכותיהם ש"קהילתית-חברתית

ביחס לניהול אפקטיבי ויעיל , כלומר(סים ביחס לשני אשכולות אלו "הערכות מנהלי המתנ. הממונים
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אך לא נבדלו , נמצאו בתווך בין הערכות הממונים והכפיפים) קהילתית-וכן ביחס למנהיגות חברתית

   34.ף לא מהערכותיהם של הכפיפיםבאורח מובהק לא מהערכותיהם של הממונים וא

באשר לתחום עבודת צוות ויחסי אנוש נמצא כי הן הערכות המנהלים והן הערכות הכפיפים היו 

. לא היה הבדל מובהק בין הערכות המנהלים והכפיפים באשר לתחום זה. גבוהות מהערכות הממונים

,  בין ההערכות של המנהליםבאשר לתחום ערכים יושרה ואתיקה לא נמצא הבדל מובהק, לעומת זאת

  .הממונים והכפיפים

  

  )H2( ס" פרק הערכות ביחס למנהל ראוי לפי סוג מתנ–לסיכום תת 

  .נמצא בתת פרק זה שמנהלים ערכיים וקהילתיים הם גם מנהלים אפקטיביים ויעילים

שטענו שימצאו הבדלים בהערכת בעלי ) H4(ו ) H1(ת המחקר וכמו כן הממצאים תומכים בהשער

תפקידים השונים את המנהל המכהן ושמעריכים שונים ימתנו אחד את השני לקראת הערכה מאוזנת ה

  . מעלות360 -במשוב ב

  

  )H2(ס "הערכות ביחס למנהל מכהן לפי סוגי מתנ

סים עירונית או מינהל "רשת מתנ, אזורי, יישובי, שכונתי(ס "כדי לבחון את הקשר בין סוג המתנ

בוצע ניתוח שונות רב , "ארבעה אשכולות"מודל שמרכיבים את , מנהל מכהן של פרופיללבין ) קהילתי

 ,ס"ניתוח סטטיסטי זה לא העלה תוצאה מובהקת להשפעת סוג המתנ). MANOVA(משתני 

F_(16,_1124)_=_.635,_p=_.788 .משתניים לא נמצא קשר בין סוג -גם בניתוחים החד, בהתאם לכך

 תוצאות ניתוחים חד מישתניים אלו מוצגות בלוח מספר. תאשכולוארבעת הס לבין אף אחד מ"המתנ

20.   

                                                 
ה בן הדור שמצאה שממונים מעריכים נמוך באופן קונסיסטנטי ממצאים אלו מתיישבים היטב עם ממצאיה של בתי 34

 ) .2008, בן הדור. (את כפיפיהם מאשר מעריכים עמיתים או כפיפים
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 של תכונות מנהל אשכולות ארבעהתקן ומבחנים סטטיסטיים ביחס ל-סטיות, שכיחויות, ממוצעים: 20' לוח מס
  ס "לפי סוג המתנ, " ארבעה אשכולות "מודל המרכיבים את ,מכהן

סים "מתנרשת  ס אזורי"מתנ ס ישובי"מתנ ס שכונתי"מתנ  אשכול
 עירונית

 מינהל קהילתי

משתני-מבחן חד   N ממוצע 
' סט
 תקן

 N ממוצע
' סט
 תקן

 N ממוצע
' סט
 תקן

 N ממוצע
' סט
 תקן

 N ממוצע
' סט
 תקן

נהול 
אפקטיבי 

 ויעיל

F(4,281)=.734, 
p=.570 

5.59 53 0.805 5.603 107 0.973 5.497 28 1.022 5.79 49 0.887 5.486 51 0.92 

מנהיגות 
חברתית 
 קהילתית

F(2,281)=.906, 
p=.461 

5.597 53 0.767 5.659 107 0.912 5.529 28 1.12 5.77 49 0.796 5.428 51 0.924 

עבודת 
, צוות

ויחסי 
 אנוש

F(2,281)=.599, 
p=.663 

5.416 53 0.907 5.582 107 1.071 5.538 28 1.072 5.71 49 0.965 5.591 51 0.84 

, ערכים
יושרה 
 ואתיקה

F(2,281)=.827, 
p=.509 

5.636 53 0.903 5.721 107 1.093 5.896 27 0.851 5.89 49 0.84 5.885 50 0.752 

  

  )H2(ס " פרק הערכות ביחס למנהל מכהן לפי סוג המתנ–לסיכום תת 

ס שבו "אין הבדל מובהק בהערכת המנהלים המכהנים לפי סוג מתנ" ארבעה אשכולות"לפי מודל 

ס שמנהל במודל "ס לפי סוג מתנ"ל במדרג הפרופיל של מנהל המתננמצא הבד לעומת זאת .הם עובדים

  ). בנספחים28ראו לוח (" ארבעה אשכולות"

  

  :לסיכום פרק הממצאים

 ניתן לומר שאף אחד משני המודלים מציג הבדלים מובהקים בשיטת הסטטיסטיקה 

הל המכהן לפי  מציג הבדל מובהק למנ" אשכולותארבעה"הקונבנציונאלית למנהל הראוי ורק מודל 

 מבחין במדרג ,SSA מניתוח  כאמור שנוצר" אשכולותארבעה"לעומת זאת מודל  .תפקיד המעריך

  .סים"אינו מבחין במדרג בין סוגי המתנש "שופטיםה"מודל בשונה מסים "האלמנטים בין סוגי המתנ
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   ומסקנותדיון: פרק ה

ם והן עובדיהם סבורים שמנהל הן הממונים עליה, סים"שהן מנהלי המתנ ממצאי המחקר מלמדים

לויאלי לארגון ולעובדיו היוצר יחסי עבודה תקינים עם עובדי , אמין והגון, אדם ערכי ס ראוי הוא"מתנ

דוגמה אישית בתפקודו  ומשמש, ותקציב מנהל היטב את משאבי הארגון ובכללם כוח אדם, ס"המתנ

  .ובהתנהגותו

מצביעים  ,ווח עצמי והן בדיווח הכפיפים להםהן בדי, ממצאי הערכת המנהלים המכהנים כך גם

, לויאליים לארגון ולעובדיו, אמינים והגונים, סים המכהנים הם אנשים ערכיים"שמנהלי המתנ

הם מנהלים היטב את משאבי הארגון , ס"ובפועלם הם יוצרים יחסי עבודה תקינים עם עובדי המתנ

הממונים עליהם , לעומתם. דם ובהתנהגותםומשמשים דוגמה אישית בתפקו, ובכללם כוח אדם ותקציב

 שיש מקום ציינולויאלי לארגון ולעובדיו אך , אמין והגון, ערכי ס המקומי הוא"חושבים שמנהל המתנ

  .לשיפור ביחסם האישיים עם הצוות

 על ידי הכפיפים והמנהלים עצמם ,גם שהתכונות הנדרשות על ידי הממונים ממצאי המחקר מורים

, זאת ועוד. הן גבוהות מאוד ביחס לדרישות הנחוצות למלא תפקידי ניהול אחרים, יס ראו"ממנהל מתנ

, את הפער בין הערכת המנהל המכהן לעומת הדרישות ממנהל ראויוהממצאים מצביעים שבהשו

 אף, הממונים ובמיוחד הכפיפים מעריכים את המנהל המכהן ברמה גבוהה מאוד, המנהלים המכהנים

ורק ביחסים בין אישיים יש מקום לשיפור בין הדרישות מהמנהל הראוי , טריםברוב הפרמ, מעל הנחוץ

בהלימה עם ממצאים של מחקרים קודמים שבהם נמצא  ממצא זה אינו מפתיע והוא. למנהל המכהן

   .סים הם בעלי מסוגלות עצמית נתפסת גבוהה"שמנהלי מתנ

בנדורה  הוגדר על ידי (Self Efficacy)" מסוגלות עצמית נתפסת"או " חוללות עצמית"המונח 

(Bandura, 1977)לפי 35. כהערכה הסובייקטיבית של הפרט באשר ליכולתו לבצע משימות בהצלחה 

אדם בעל חוללות עצמית גבוהה בקשר למטלה מסוימת יחוש בטחון עצמי ביכולתו למלא , בנדורה

. שהוא חווה קשייםמשימה זו וישקיע מאמצים פיזיים וקוגניטיביים כדי למלא את המשימה גם כ

  . חוללות עצמית גבוהה מניעה אנשים להשקיע מאמץ ומאפשרת ביצועים מוצלחים, כלומר

סים על תפיסת "נבחן את השפעת התמודדותם של מנהלי המתנ) 2008 (ואחריםבמחקרם של בן נח 

הערכת , מיומנויות ניהול: המסוגלות העצמית שלהם בעת מלחמת לבנון השנייה בשלושה היבטים

ממצאי מחקרם מצביעים על ציונים גבוהים בשלושת הפרמטרים  .ביצוע עצמי והערכת לחץ בעבודה

  : שנבדקו

                                                 
  ).1977( שתבע בנדורה Self Efficacyחוללות עצמית ומסוגלות עצמית נתפסת הם שני שמות נרדפים למושג  35
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עם סקאלת , )1992( נמדד באמצעות שאלון הבחנתי למנהלים של גוטסדינר ופוקס ,מיומנויות ניהול 

במחקרם  להציון הממוצע הכול. עם ממדי משנה) 1-9שבו הסקאלה היא , בשונה מהמקור (1-8תשובות 

, 5.803= מיומנויות קבלת החלטות , 6.641= מיומנויות תקשורת :  ובחלוקה למימדי משנה6.272היה 

, 6.225= מיומנויות ארגוניות  , 6.318= מיומנויות טיפול בעובדים , 6.472= מיומנויות תכנון 

מיומנויות , 6.394= פיתוח המוראל והמוטיבציה , 6.767= מיומנויות בתחום הדינאמיקה הקבוצתית 

 נמדדה בשאלון של תורנטון הערכת ביצוע עצמית .5.727= מיומנויות אישיות כלליות , 6.099= מידע 

, ס"עם התאמה למנהל מתנ) 1988(כפי שנערך במחקר של נצר ) Thornton & Byham, 1982(ובייהם 

הערכת לחץ  .4.934 היההציון הכולל שקיבלו המנהלים בהערכת ביצוע עצמי  . 1-6 עם סולם הצינון מ

המבוסס על , קונפליקט תוך תפקידי ועומס בתפקיד, בשאלון עמימות תפקידית נבדקבעבודה 

 שולר ולבנוני, ושל האוס) Rizzo,_House,_&_Lirtzman,_1970 (ואחריםהשאלונים של ריזו 

(House,_Schuler_&_Levanoni,_1983)וצע שלסים ציון ממ" ובו קיבלו מנהלי המתנ1-6  בסולם 

  36.)2008 ואחריםבן נח . (4.370

 בהקשר של הטמעת (Bandura,1977)בחנה את תפיסת המסוגלות העצמית ) 2009(פלד מרכוס 

בקשר לתפיסת מסוגלות עצמית  )2003 (השאלון במחקר הנדון התבסס על מחקר של זולדן . מידע חדש

 5.80וס במסוגלות עצמית היה  מרכ–הציון שקיבלו המנהלים במחקרה של פלד . ללימודי מתמטיקה

   37). 1-7(בסולם 

במסגרת מחקרה .  בדקה את ההון החברתי בארגונים והשלכותיו על הפרט בעבודה)2008 (בן הדור

 כגורם (Bandura,1977)נבדק בין השאר גורם החוללות העצמית , סים "שבוצע אף הוא בחברה למתנ

 במדידה במחקר זה נמצא שעוצמת החוללות .הממתן את הקשר שבין האנרגיה של העובד לביצועיו

   38 ). 1-5בסקאלה של  (4.18=  העצמית הייתה גבוהה

ס "מנהל המתנ של את מרכיבי התפקיד  הייתה לנסות לשרטטנוכחי המחקר הה מרכזית שלמטר

, סים"כל אחד מחמשת סוגי המתנ הראוי ולזהות את עוצמת התמהיל המתאים לניהול בהצלחה של

 במטרה זאת. נהלים הקהילתיים בירושליםסים העירונית והִמ"רשת המתנ, האזורי, וביהייש, השכונתי

הדרך לבחון זאת הייתה , לעילכפי שהוסבר . לנסות לנבא הצלחה ככל האפשר למנהל חדש בתפקיד 

                                                 
 . 165/9' עמ, )2008( ואחריםבן נח  36
  .91 'עמ) 2009(פלד מרכוס  37

 .74' עמ) 2008(בן הדור  38
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במשוב ס "באמצאות בחינת זוויות הסתכלות של בעלי תפקידים רלוונטיים בסביבה הניהולית של המתנ

בין , משתתפי המחקר נשאלו על מידת החשיבות. הכפיפים והמנהלים עצמם, הממונים, ות מעל360 -ב

 של המרכיבים השונים של תפקיד המנהל הראוי ומידת קיומם של, "אי אפשר בלי זה" - ו" חשוב"

  .המרכיבים השונים של תפקיד המנהל המכהן ביחס לרב המנהלים

כאשר בחלק , י המודלים ולפי סדר ההשערותנחלק את פרק הדיון לפי שנ, כמו בפרק הממצאים

ובחלק השני של פרק הדיון " השופטים"הראשון של הדיון נבחן את הממצאים מול התיאוריה לפי מודל 

  ".ארבעת האשכולות"נבחן את הממצאים מול התיאוריה לפי מודל 

  

  "השופטים"דיון בממצאים לפי מודל : 'חלק א

  .H1: בחינת השערה הראשונה

ימצאו הבדלים בפרופיל המנהל הראוי לפי תפקיד יסברה ש) H1(חקר הראשונה השערת המ

 ,Role-Theory( (Sarbin,1968)( מתוך הספרות המחקרית בתיאוריית התפקיד) . 1979,גזיאל (המעריך

ישנם הבדלים והשפעות בתפיסת התפקיד בין מי שממלא אותו לבין הסובבים אותו לפעמים עד כדי 

). (Johnson,1976 (Role Conflict)נשים שונים ציפיות שונות מהמנהיגים שלהם כאשר לא ,קונפליקט

ארבעה "ומודל " השופטים"מודל  ( בשני המודלים,שאין הבדל מובהקממצאי המחקר מצביעים על כך 

נמצא  ,עם זאת. מנהלים וכפיפים,  במרכיבי הפרופיל של המנהל הראוי על ידי ממונים,")אשכולות

ל הממונים מייחסת פחות חשיבות קריטית לכל אחד מהגורמים מאשר מייחסים שעוצמת הציון ש

  . המנהלים עצמם ועוד פחות מאשר מייחסים הכפיפים

מציין שתי עובדות " בעיני ממוניו ובעיני כפיפיו , המפקח הכולל בעיני עצמו"במאמרו , )1979 (גזיאל

ננו ההגדרה הפורמאלית שלו בלבד אלא אחת היא שתיאור תפקיד אי. רלוונטיות למחקר שלפנינו שהן

כיצד תופס ממלא התפקיד את תפקידו ועד כמה , נלווים אליו המרכיבים המשלימים תפיסה זאת והם

ההנחה השנייה . (Gross et al ,1958)הוא מושפע מהדרך שבה הסובבים אותו תופסים את תפקידו 

 בישראל הוא שונה במידת מה שתפקיד הוא תלוי תרבות ותפקיד המפקח במערכת החינוך ,היא

על אחת כמה וכמה כאשר אנו מנסים  ).1979, גזיאל (מעמיתיו האמריקאנים האוסטרלים או הצרפתים

. ר אחר בארץ ובוודאי לא בעולם"ס שאינו דומה לניהול מלכ"לבדוק את תפיסת התפקיד של מנהל מתנ

 במיוחד בגלל , ייחודיהואישראלי אך המודל ה, אמנם קיימים מרכזים קהילתיים בארצות רבות בעולם
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כפי שפורט לעיל בהרחבה בסקירה , סים"הקשר המיוחד שלו לרשות המקומית ולחברה למתנ

  . הספרותית

 של תחומיםהקיימת שונות במדרג ,  להלן21' כפי שמשתקף מהממצאים ומהתבוננות בלוח מס

המעריכים  תבוננות במדרג שלה. (Sarbin,1954) על פי נקודת ראות של המעריך אותו הראויהמנהל 

, מעל המנהיגות. כאשר תחום המנהיגות נמצא באמצע אצל כולם, השונים מצייר שלושה פרופילים

אלא שהמנהלים ממקמים במקום הראשון , אישיות וערכים ויחסים בין אישיים, נמצאים שני תחומים

בחלק .  היחסים האישייםאת האישיות והערכים ואילו כפיפים וממונים ממקמים בראש התחומים את

ממוקמים חשיבה ופתרון בעיות הנמצאת במקום הרביעי אצל המנהלים והכפיפים , התחתון של המדרג

ואילו האחרון ארגון ותכנון אצל המנהלים והכפיפים נמצא במקום  ,ובמקום החמישי אצל הממונים

  . הרביעי בפרופיל שמציירים הממונים

  במודל שופטים לפי תפקיד המעריךפרופיל מנהל ראוי  : 21' לוח מס

 )ז"מא. ס, ז"מא,יור(ממונה  )עצמי(ס "מנהל מתנ
אב , מזכירה, רכז(כפיפים 

 כלל המדגם )בית

 הקבצה
 לגורמים

 ממוצע
הקבצה 
 לגורמים

 ממוצע
הקבצה 
 לגורמים

 ממוצע
הקבצה 
 לגורמים

 ממוצע

אישיות 
 וערכים 

5.753 
יחסים בין 
 אישיים 

5.614 
יחסים בין 

  אישיים
5.801 

יחסים בין 
 אישיים 

5.746 

יחסים בין 
 אישיים 

5.695 
אישיות 
 וערכים 

5.535 
אישיות 
 וערכים 

5.756 
אישיות 
 וערכים 

5.717 

 5.608 מנהיגות  5.645 מנהיגות  5.398 מנהיגות  5.669 מנהיגות 

חשיבה 
 ופתרון בעיות 

 5.3 ארגון ותכנון  5.48
חשיבה 

 ופתרון בעיות 
5.544 

 חשיבה
 ופתרון בעיות 

5.469 

 5.269 ארגון ותכנון 
חשיבה 

 ופתרון בעיות 
 5.411 ארגון ותכנון  5.495 ארגון ותכנון  5.187

  
על פי השופטים מראה את  תחומיםניתוח השוואתי של כל אחד מחמשת התחומים שהגדרנו כ

  :התמונה הבאה

  :אישיות וערכים

 האישיות והערכים חשובים לשיטתםנמצא כי  ,הראויתפקידם  על פי תפיסת המנהלים את מרכיבי

. הן כפיפים הן ממונים, לעומת הסדר ההפוך שמדרגים המתקשרים אתם, יותר מהיחסים הבין אישיים

כאשר המנהלים ,  מעלות360 -  במשוב בהמכהניםמגמה זאת מקבלת את אישורה בהערכת המנהלים 

ם כמרכיב הבולט ביותר והמוערך ביותר המכהנים מקבלים את הציון הגבוה ביותר באישיות וערכי

  .הן כפיפים והן ממונים, בעיני עצמם ובעיני המעריכים אותם
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  : יחסים בין אישיים

 את היחסים הבין אישיים כמרכיב השני בחשיבותו במרכיבי תפקיד המנהל ציינולמרות שהמנהלים 

 ם רואים אותו במקום זההכפיפי וגם, הם מדרגים אותו בהערכת התנהגותם במקום השלישי  ,הראוי

הקשר , בתוך כל המרכיבים את גורם היחסים הבין אישיים. ועוד יותר נמוך מעריכים אותם הממונים

בנושא . גם בעיני המנהלים וגם בעיני הממונים, של המנהל עם הצוות מקבל נפח גבוה לפי כל המעריכים 

הפער הגדול   קייםובו אףנים עליהם הזה מקבלים המנהלים המכהנים את הציון הנמוך ביותר של הממו

ומנהלי מחוזות רואים ביחסים הבין  יושבי ראש, בפועל). 4.19%(ראוי למנהל מכהן  ביותר בין מנהל

 אך במשאל שנערך, טריביאלי ממצא זה אולי נראה. אישיים של המנהל המכהן עם צוותו נקודת תורפה

מה "בשאלה  ועסק, סים"ם בקרב מנהלי מתנסי" על ידי אגף למחקר ופיתוח בחברה למתנ2007בשנת 

התברר כי הצוות וענייניו הם הגורם המעסיק ביותר את , "?סים"מעסיק את מחשבתם של מנהלי המתנ

ס הוא עיסוק תקשורתי בעיקרו המבוסס על "ובתוכו ניהול מתנ, הניהול 39.מחשבתם של המנהלים

  ;)1987(, שמיד ;)1973 (,אינטראקציות וממשקים בין אנשים ועל פי מינצברג

עם עובדים ועם , רוב זמנו של המנהל מוקדש לשיחות עם עמיתים, ואחרים (Stewart, 1967)סטיוארט 

  ) .1990, גזיאל(גורמים מחוץ לארגון 

  

  :מנהיגות

חלק נכבד בסקירתנו הספרותית עסקה במנהיגות כמרכיב קריטי בניהול בן זמננו וכמעט כל 

 נוסף .ורצוי מנהיג מעצב,  מצפים שהמנהל יהיה מנהיגנוכחיובעשור ההתיאורטיקנים מסוף המילניום 

סים מדגישה את מרכיב המנהיגות " גם החברה למתנ,ואחרים) 2000( דרוקר ;)1993(על בס ואווליו 

 ובמערך  מכהניםבהערכת מנהלים, ס" למועמדים לניהול מתנכחשוב ביותר במרכזי הערכה

קיבל גורם המנהיגות מקום , המכהניםציוני הערכת המנהלים אף ב. ההשתלמויות המוצעות למנהלים

כל משתתפי המחקר הציבו את , אך כנגד.  מעלות360 - במשובעל ידי כל המעריכים ב, שני בדירוג, גבוה

במסמך האסטרטגיה החדש של . הראויהמנהל  מרכיבי התפקיד של המנהיגות במקום השלישי בדירוג

מתוך .  הוא המנהיגות הקהילתית והמובילהגורם הבולט, והייעודסים ובמסמכי החזון "החברה למתנ

הציונים היו , "בעל חזון חברתי קהילתי", בשאלות ספציפיות בתחום כמו למשלהממצאים עולה ש

המנהלים המכהנים קיבלו בנושא הקהילתי ציון גבוהה ביחס , באמצע הטבלה ורק אצל הכפיפים

                                                 
  .סים"סים והממצאים נמצאים באגף למחקר ופיתוח בחברה למתנ"נתוני הסקר פורסמו במאמר קטן בעיתון במתנ 39
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השאלה הזאת מקבלת ציון ,  המנהלים על המנהל הראוי גם בתשובות40.טים האחריםפרילציונים ב

שאלה , כפי שנאמר לעיל, למשל. גבוהה יחסית אך עדיין לא ברמה של שאלות אחרות בתחומים אחרים

אשר משום מה השופטים הציבו (קלאסית הלקוחה ישירות מתיאוריית המנהיג המעצב של בס ואווליו 

קיבלה ציון נמוך  ,"מנחה וממשב,  ובכלל זה מכשיר אותםמפתח כפופים: ")אותה בגורם ארגון ותכנון

גם הממונים  .)5.405 ( שהוא גם הציון הנמוך ביותר שקיבלו המנהלים המכהנים מהכפופים להם,יחסית

סים "הסבר אפשרי הוא בקיצוצים התכופים בתקציב החברה למתנ. בנושא זה ציון די נמוךציינו עליהם 

ה בשנים האחרונות שפגעו בהיקף ההשתלמויות שעמדו לרשות עובדי ובעקבותיו הקטנת ִמנהל ההדרכ

 בשנים שעברו עודדו המנהלים את עובדיהם להשתתף בפורומים ,סים בתחומים השונים שכן"המתנ

הסבר אפשרי אחר הוא שחלק גדול מהמנהלים אינם . סים"מקצועיים ובהשתלמויות של החברה למתנ

,  או מנחים את צוותם אלא כמנהלים אותו במובן של ניטוררואים את עצמם ואת תפקידם כמדריכים

   .הפעלה ובקרה 

בחזון החברתי , רואים הכפיפים את מנהליהם חזקים מאוד, בשני נושאים הקשורים למנהיגות

) 2008(,ממצאים אלה מתיישבים היטב עם ממצאיה של פרהדיאן. קהילתי ובביטחון עצמי ואסרטיביות

סים משתמשים רוב "סים ומצאה שרוב מנהלי המתנ"ות של מנהלי מתנשבדקה את סגנונות המנהיג

וזאת למרות היתרונות שמחקרה הוכיח על , הזמן בסגנון מנהיגות מתגמל ורק לעתים בסגנון מעצב

  . העצמת המחויבות הרגשית של העובדים לארגון בעקבות סגנון מנהיגות מעצב

  

  :חשיבה ופתרון בעיות

ובעקבותיו , ),1983Kurke & Aldrich(קירק ואלדריך , )1973(צברג מצאו מינ, כפי שנאמר לעיל

במחקר הנוכחי . הוק-שמנהלים משקיעים זמן רב בפעולות של פתרון בעיות הד) 1987 (ואחריםשמיד 

נמצא הבדל בדירוג של חשיבה ופתרון בעיות בין המנהלים לממונים בקשר למרכיבי התפקיד של המנהל 

 ל הכפיפים המסכימים עם המנהלים שהעיסוק בחשיבה ופתרון בעיות הואלא כן בהערכתם ש. הראוי

הממשקים של המנהלים לכפיפים בפעולות היומיומיות של . מרכיב חשוב יותר מאשר תכנון וארגון

לעומת זאת הממונים פוגשים את המנהלים . ס תקופים יותר בפתרון בעיות מאשר בתכנון"ניהול מתנ

עליהם לאשר תוכניות ותקציב או כאשר הם מדווחים על תוצאות תפוקות במצבי תכנון וארגון כאשר 

כמו כן הממונים .  מאשר בפתרון בעיות תפעוליות יותרוביצועים בישיבות ההנהלה והוועדות השונות

ופחות פוגשים את המנהלים בזמני הביצוע , ס"ם של המתנימקבלים את המשוב מהתושבים הצרכני

                                                 
  .5'  בנספח מס26-29טבלאות המפרטות את כל התוצאות מובאות בלוחות  40
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הוק מהירים וקבלת החלטות מידיות הבאות לתווך בין -יא פתרונות הדשבהם המנהלים נדרשים להמצ

  . התכנון לביצוע

  

  :ארגון ותכנון

סים מאמינים שפעולות של תכנון וארגון הם המרכיבים הנמוכים ביותר בחשיבותם "מנהלי המתנ

אך לא כך הממונים עליהם . כך גם כפיפיהם. הראויס "מבין כל מרכיבי התפקיד של מנהל המתנ

 מוערכים בארגון ותכנון המכהניםהמנהלים , בפועל. מקום הרביעיבשמדרגים את התכנון והארגון 

הממונים עליהם  על ידי הרבה יותר ממה שהם מעריכים את עצמם הן על ידי הכפיפים להם ועוד יותר

 זה התחום שבו המנהלים טובים יותר ,מציבים את גורם הארגון והתכנון במקום הרביעי וכאמורה

 ואחריםעל פי התצפיות של שמיד . הראויהמכהן מול מהנחוץ על פי כל המעריכים את תפקיד המנהל 

הזמן המושקע על ידי המנהלים לתכנון וארגון באופן יזום הוא קטן , )1973(בעקבות מינצברג ) 1987(

דדה במחקר הזה לא נמ. )2008, לוי(לעומת החשיבות שתיאורטיקנים בעבר ייחסו לפעולות המנהל 

אך ההערכה של המנהלים והסובבים אותם שאין צורך להשקיע , חלוקת הזמן ולא נערכו תצפיות על כך

   . ואחריםאת הממצא של שמיד אולי מסבירה  בתכנון וארגון כפי שיש להשקיע בשאר מרכיבי התפקיד

  

  "השופטים"ס בעיני המנהלים לפי מודל "תפקיד מנהל המתנ

ומהו המשקל היחסי בין התנהגויות ותכונות ,  את תפקידםסים"כיצד תופסים מנהלי המתנ

חשיבה ופתרון , מנהיגות, ארגון ותכנון, אישיים-יחסים בין: המאפיינות את תפקידם בחמשת התחומים

 ? אישיות וערכים, בעיות

סים מדרגים את "מנהלי המתנ, הראויכפי שנמצא בתוצאות השאלון של מרכיבי תפקיד המנהל 

, אישיות וערכים: מהגבוה לנמוך בציון הממוצע , בים של תפקידם לפי חשיבותםהתכונות והמרכי

יותר מנהלים , עם זאת.  ארגון ותכנון- חשיבה ופתרון בעיות ואחרון, מנהיגות, יחסים בין אישיים

לחשיבה ופתרון , מייחסים חשיבות למרכיב המנהיגות מאשר ליחסים הבין אישייםבפרופיל הראוי 

רוב המנהלים מאמינים שהאישיות והערכים הם המרכיב החשוב , בכל מקרה.  ותכנוןבעיות ולארגון

  .) Drucker ,1996(ס " אדם יוכל למלא בהצלחה את תפקיד מנהל מתנ-ביותר כדי שבן

סים "עולה שהפרופיל שמנהלי המתנ, המכהןהמתייחס למנהל , בשאלון' מתוך הממצאים של חלק ב

, מעמיד את האישיות ואת הערכים בראש ההיררכיה, ציוני הממוצעמציירים לעצמם על פי הדירוג ב

המדרג  את. חשיבה ופתרון בעיות וארגון ותכנון , בין אישייםהאת היחסים , ובסדר יורד את המנהיגות

  . להלן22לראות בלוח  זה אפשרה
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  כים על פי המערי"שופטיםה"במודל   מעלות360 -במשוב בפרופיל מנהלים מכהנים : 22' לוח מס

 )ז"מא. ס, ז"מא,יור(ממונה  )עצמי(ס "מנהל מתנ
אב , מזכירה, רכז(כפיפים 

 כלל המדגם )בית

 הקבצה
 לגורמים

 ממוצע
הקבצה 
 לגורמים

 ממוצע
הקבצה 
 לגורמים

 ממוצע
הקבצה 
 לגורמים

 ממוצע

אישיות 
 וערכים

5.782 
אישיות 
 וערכים

5.5 
אישיות 
 וערכים

5.8 
אישיות 
 וערכים

5.745 

 5.685 מנהיגות 5.76 מנהיגות 5.453 מנהיגות 5.658 מנהיגות

יחסים בין 
 אישיים

 5.348 ארגון ותכנון 5.65
יחסים בין 

 אישיים
5.677 

יחסים בין 
 אישיים

5.609 

חשיבה 
 ופתרון בעיות

5.464 
יחסים בין 

 אישיים
 5.571 ארגון ותכנון 5.676 ארגון ותכנון 5.315

 5.453 ארגון ותכנון
חשיבה 
 ותופתרון בעי

5.223 
חשיבה 

 ופתרון בעיות
5.597 

חשיבה 
 ופתרון בעיות

5.503 

  

 אך נושא, עדיין מובילים הגורמים של אישיות וערכים , בחלוקה דיכוטומית של שכיחויות הבחירה

יחסים אישיים . במקום השני לנושא הארגון והתכנון המנהיגות יורד למקום האחרון ומפנה את מקומו

מנהלים המחשיבים את עצמם כמנהיגים ה, כלומר .נותרו במקום שלישי ורביעיוחשיבות ופתרון בעיות 

ס גם אם הם פחותים מאלו שמפחיתים בחשיבותו "רואים את המנהיגות כגורם קריטי לניהול מתנ

   41 .(Sergiovani, 1984) מדגישים ביתר עוצמה את הניקוד למנהיגות כמרכיב חשוב מאוד בניהולו

שמנהל  ,ניתוח עיסוקים בתצפיות של) 1987 (ואחרים מצאו שמיד ,כאמור בסקירה הספרותית

ניהול הסביבות , 48.7%הוק -ס מקדיש את הזמן המרבי ביום עבודתו לניהול שוטף ולתכנון הד"המתנ

 70%- מבחינת הפעולות של המנהל מראות שיותר  .21.58% וניהול משאבי אנוש 22.7%החיצוניות 

כאשר פעילות תקשורת היא , יהול וארגון ורובן לא מתוכננות מראשמהפעולות השכיחות הן פעולות נ

הדירוג הנמוך שנתנו המנהלים . ס"הקשר העיקרי הוא עם הכפיפים במתנ . )31%(השכיחה ביותר 

: במחקר הנוכחי לפעולות ארגון ותכנון וחשיבה ופתרון בעיות יכול להיות מוסבר בכמה אפשרויות 

ס " והתפקיד של מנהל המתנואחרים זמן מביצוע המחקר של שמיד אפשרות ראשונה היא שעבר הרבה

כיוון . זאת למרות שגם במחקרם יש פער בין התצפיות לדיווח של המנהלים על חלוקת זמנם. השתנה

אחר של הסבר הוא שלא תמיד מה שהאנשים עושים הוא החשוב להם באמת ואין קשר בין הזמן שבני 

ההסבר . ,Csikszentmihalyi)1993( מייחסים לו חשיבות שהםאדם משקיעים בנושא מסוים לבין ה

כדרך ) 2003( השלישי הוא בהתאמת הציפיות של המנהלים למציאות כפי שמצאו המאירי ופרידמן

  . להתגונן בפני שחיקה

                                                 
  ).2002(יובני 'אצל סרג 41
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אמינים , המנהלים המכהנים רואים את עצמם ביחס למנהלים אחרים כבני אדם ערכיים, כאמור

המנהל מעריך את עצמו כאדם המשמש דוגמה אישית בתפקודו . לארגון ולעובדיו -לויאליים , והגונים

בביצוע בקרה על הוצאתן , ובהתנהגותו ואת נקודות התורפה שלו הוא ממקד בתכנון תוכניות עבודה

   42.לפועל ועל הבנה שיווקית

 בתוכו טופס הערכת מנהלים שתוקן ועודכן בשנים האחרונות מחולק, בסקירת הספרות כפי שצוין

 ארגוני העוסק בשליש הראשון בטיפול בכספים ושני שלישיו -התחום הניהולי . תחומי הערכה לתשעה

, סים בנושאי העסקת כוח אדם"הנותרים עוסקים בעבודה על פי הנהלים המחייבים של החברה למתנ

מנהלי , תעם זא. ס" והם נועדו להבטיח ִמנהל תקין ואמינות המתנ וטיפול בכספיםביטחון ובטיחות

  . ) 6' ראו נספח מס( 43.סים מייחסים להקפדה על עבודה על פי נהלים מקום מאוד נמוך"מתנ

שיתוף פעולה עם הקהילה וראשיה וחזון חברתי , מכוונות קהילתית על כל רבדיה וקבוצותיה

סים מיום היווסדה ועד היום "להנהלת החברה למתנ החשובים מאוד וקהילתי הם אלמנטים

והם נחשבים כערכים מובילים בייעודה של החברה  44 ,)2009,  מזרחי;2008 , גולדברגר;1985_,ציפורי(

  . סים"והמתנ סים"למתנ

סים נלמד הפיתוח הקהילתי בכל הקשר אפשרי ונחשב לאלמנט "במערך ההדרכה של החברה למתנ

 אסטרטגי החומרים העוסקים בשיווק וקהילתיות כיתרון. ס"החשוב ביותר בהגדרת המטלות של המתנ

החל מניהול בכיר ועד מיומנויות , בכל הדרגים, בכל הקורסים העוסקים בניהול ופיתוח ארגוני נלמדים

התכנים ) חוגים ועוד, אומנויות, ספורט, תרבות(אף בהשתלמויות של תחומי פנאי . ניהול לרכזים

היכולת לאסוף ", ר אשר מראש נבחרו רק החשובים ביות, בין כל האפיונים שבשאלון. מכוונים קהילה

לכן הדירוג היחסית נמוך . הם אלו שדורגו נמוכים ביותר" הבנה השיווקית"וה" נתונים ממגוון מקורות

בתפיסת התפקיד של מנהל , שהינם חיוניים לקשר עם רבדיה השונים של הקהילה,  אלופריטיםשקיבלו 

הרת של פיתוח קהילה סים אינה תואמת את המדיניות המוצ"בקרב מנהלי המתנ ס הראוי"המתנ

   45.סים "יעוד של החברה למתניוניהול קהילתי כמרכז האסטרטגיה החזון וה

                                                 
מעורבות , מנהיגות וניהול .תחומי הערכהתשעה ן בשנים האחרונות מחולק בתוכו לטופס הערכת מנהלים שתוקן ועודכ 42

 תכני – תחום,  כספי ומנהלי–ניהול ארגוני , עבודה עם הסביבה הארגונית, ס"קהילתית ועבודה עם ההנהלה של המתנ
 צוות המחוז ועם צוות ההדרכה  עם–יחסי גומלין עם מנהל המחוז , פיתוח עצמי ואישי, ניהול ופיתוח ההון האנושי, ס"המתנ

 .במחוז
 .סים"באתר החברה למתנ, ס"מדריך למנהל המתנ 43
  .2009סים "ראו מסמך האסטרטגיה של החברה למתנ 44
 .2009סים "ראו מסמך האסטרטגיה של החברה למתנ 45
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   בעיני המנהלים פער בין ראוי למכהן

בתחום הארגון והתכנון למרות ) 2.58%-(המנהלים מעידים על עצמם שהם טובים יותר מהנדרש 

ותר ובכך מאששים את ממצאי שמיד שהגורם הזה מופיע בציון העצמי בשאלון מכהן בדירוג הנמוך בי

-סים לפעולות של ארגון ותכנון הד" שכאמור צפו שאת רוב זמנם מקדישים מנהלי המתנ)1987 (ואחרים

הם , מאידך). 0.41%-(כמו כן הם מדרגים גבוה יותר מהנדרש את תחום האישיות והערכים . וקה

ובתחום החשיבה ופתרון בעיות ) 0.15%(מעריכים את עצמם מעט נמוך מהנדרש בתחום המנהיגות 

  ). 0.63%(עליהם לשפר את היחסים הבין אישיים , באופן ברור ,לדעתם )0.22%(

  ?ס"כיצד תופסים הממונים את תפקיד מנהל המתנ

 ."השופטים"ס הראוי בעיני הממונים עליו לפי מודל "תפקיד מנהל המתנ

למרות שחשוב לזכור , יביםהממונים מייחסים חשיבות פחותה לכל אחד מהמרכ, באופן כללי

וגם הממוצעים הנמוכים יחסית נמצאים בתווך של " אי אפשר בלי זה "ועד" חשוב"שהדירוג הוא בין 

  ".אי אפשר בלי זה"עד " חשוב מאוד"

המרכיב החשוב , ס ושל מנהלי המחוזות"ר הנהלות המתנ"של יו, מנקודת הראות של הממונים

, אישיות וערכים: אחריו בסדר יורד .היחסים הבין אישיים א הוהראויס "ביותר בתפקיד מנהל המתנ

מעריכים את תכונות , כנגד זה. והנמוך ביותר הוא חשיבה ופתרון בעיות, ארגון ותכנון, מנהיגות

, ארגון ותכנון, כאישיות וערכים במקום הראשון ואחריו מנהיגות,  לפי סדר יורדהמכהניםהמנהלים 

הממונים מאמינים שהמנהל הראוי שומה עליו , כלומר. בה ופתרון בעיותחשי, יחסים בין אישיים ובסוף

יותר טובים מאלו של המנהלים המכהנים שקיבלו ) יחסים בין אישיים(להיות בעל קישורי תקשורת 

הממונים על המנהלים שמים את עיקר הדגש ביחסים . מהממונים בנושא זה ציון נמוך מאוד יחסית

  . יותר מאשר עם ראשי הקהילה ועוד יותר מאשר ִאתם, הצוות שלהםהמנהלים עם אנשי  שיוצרים

 לארגון -לויאלי , אמין והגון, גם לממונים כמו למנהלים חשוב שהמנהל הראוי יהיה אדם ערכי

משמש דוגמה אישית בתפקודו ובהתנהגותו ומנהל היטב את משאבי הארגון ובכללם כוח , ולעובדיו

  .ותקציב אדם

  .התייחסות מיוחדת מצדיקות ות יחסית שלוש תוצאות נמוכ

של הבנה  ,התכונות של הפקה שהממונים מחשיבים כחשובות פחות את, התוצאה הראשונה היא

את היכולת לאסוף נתונים ממגוון מקורות ואת היכולת לנתח נתונים ולהסיק מסקנות , שיווקית
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ביצוע של  ס כזרוע" המתנוזאת למרות ההנחה שממונים רואים את המנהלים ואת. הניתנות ליישום

  ).2008, פרהדיאן(כולם מיומנויות הנדרשות לביצוע משימות , מן הסתם, הרשות בקהילה ואלו

לפעול לפי  סים מנחה את המנהלים"החברה למתנ. התוצאה השנייה קשורה לעבודה על פי הנהלים

לחצים המופעלים ב אלא כאמצעי הגנה שלהם לעמוד, הנהלים לא רק כי זה מתחייב מהִמנהל התקין

או לבצע , להעסיק פלוני שראש הרשות חפץ ביקרו  ,כמו למשל, עליהם מהסביבה הפוליטית המקומית

סים מלאים "חות הביקורת של מבקר המתנ"דו. תשלום לגורם שביצע או לא ביצע עבודה מסוימת

קפיד על עבודה מ" הדירוג הנמוך יחסית שקיבל הפריט 46).1985,ציפורי(בסיפורים ובניסיונות כאלו 

 . בשאלון על המנהל הראוי מפתיע" בהתאם לנהלים

, פריטים שרידות פוליטית היא תכונה שלא נבדקה ישירות בשאלון המחקר הזה אך קיימת במספר 

 אך מצוינת במסמך פנימי עכשווי שהוא, ועוד" פועל באפקטיביות בסביבה רווית ניגודים"כמו למשל 

ר "בעיקר יו,  ייתכן והממונים47.לדרכים למיון מנהלים משאבי אנושתולדה של תהליך שהוביל אגף ל

כדי להקל על הלחצים הפוליטיים  סים יעגלו פינות פה ושם"היו רוצים שמנהלי המתנ, ס"הנהלת המתנ

והם , ראש הרשות סים ממנה"יושבי ראש ההנהלות הציבוריות במתנ יש לזכור שאת. שבהם הם נתונים

 שהגורם השני ,כבר בזמן ביצוע מחקרם, מצאו) 1987 (ואחריםשמיד . ס"ננציגי הרשות בהנהלת המת

, התערבות כוחנית של קבוצות אינטרסים הוא) 30.1%(ס "שצוין בתחומי בעיות בתפקיד מנהל המתנ

גם . מורכבות התפקיד כמעט כמו הצורך המתמיד בגיוס משאבים וכוח אדם והרבה יותר מהגורם של

תופעה זאת רק הלכה והתגברה בשנים האחרונות בד . ם זה במקום השני בתחומי התסכול מופיע גור

חות מבקר המדינה בשנים האחרונות "בבד עם התרופפות הנורמות בִמנהל הציבורי כפי שנלמד מדו

ביחס לִמנהל תקין ברשויות המקומיות ומהידרדרות במיקום מדינת ישראל במדד השחיתות הבין 

  . ) 6ראו נספח (לאומי 

 השלישית קשורה לנושא החזון הקהילתי שקיבל ציון נמוך במיוחד מיושבי הראש של התוצאה

ס "מצפים ממנהל המתנ, במיוחד יושבי ראש ההנהלות הציבוריות, הממונים. סים"הנהלות המתנ

ס כזרוע מבצעת של הרשות וכנראה משאיר לעצמו "שינהל בהגינות וביעילות את משאבי המתנ

ואת " בעל חזון חברתי וקהילתי" את התפקידים של, ופין לראש הרשותאו לחיל, ס"ולהנהלת המתנ

ראויה למחקר נפרד " ?מי אמון על החזון הקהילתי" השאלה ". מוביל מדיניות ותהליכים"התפקיד של 

בטופס הערכת , מכל מקום. סים"ועומדת בימים אלו במוקד הדיונים האסטרטגיים של החברה למתנ

                                                 
י נהלים סים על עבודה לפ"סים ארבעים ושלושה מסמכים המדריכים את מנהלי המתנ"קיימים באתר החברה למתנ 46

  Page&1005=CategoryID&3735=ArticleID?asp.Index/il.org.matnasim.www://http=1.של מנהל תקין

  )2009, בראודה ( סים חדשים" מסמך מסכם תהליך של צוות משימה לבחינת הליך מיון מנהלי מתנ47
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וכאמור מכוונות קהילתית היא אחת  ,י מופיע במקום חשוב ומפורטס הסעיף הקהילת"מנהל המתנ

  . סים"התכונות החשובות באידיאולוגיה של מנהלי המתנ

  ?ס את המנהל אותם"איך תופסים עובדי המתנ

 "השופטים"של הכפופים להם במודל  ס מזווית הראייה"תפקיד מנהל המתנ

וזה אולי , ישיים משאר קבוצות ההערכהליחסים הבין א הכפיפים מייחסים חשיבות גדולה יותר

היחסים הבין אישיים טומנים בחובם מיומנויות , באופן טבעי. מוסבר בכך שזה משפיע עליהם מאוד

. (Munford, et al., 2000) ואחריםבהסתמכה על מונפורד ) 2008(פרהדיאן  כפי שמצאה תקשורתיות

.  המנהיג ביטוי להתנהגותו כלפי העובדיםפרהדיאן מציינת שהתקשורת היא האמצעי שבאמצעותו נותן

מתברר כי עובדים מצפים לתקשורת פתוחה ממנהיג בעל סגנון מנהיגות מעצב וכן בעל סגנון מנהיגות 

ייתכן והדבר נובע . הצמוד להנחיות ושם דגש על צרכים ומניעים בסיסיים (Avolio, 1999) מתגמל

ארגונית אישית ואקלים פתוח  ש במהותו תקשורתס הוא ארגון הדור"שהרי המתנ, מאופיו של הארגון

  ).2008, פרהדיאן( לתקשורת שאם לא כן אין בסיס ליעילות העבודה בו 

, הכפיפים רואים עין בעין את דירוג המאפיינים כפי שרואים אותם המנהלים, בשאר המרכיבים

, עם זאת. ותכנוןחשיבה ופתרון בעיות ובמקום האחרון ארגון , מנהיגות, כלומר אישיות וערכים

, יחסים בין אישיים: הדירוג של הכפיפים הוא,  ומתחתיובחלוקה היררכית של שכיחויות מעל החציון

  .אישיות וערכים ובסוף מנהיגות, ארגון ותכנון, חשיבה ופתרון בעיות

מפגין , אמין והגון, ערכי: התכונות החזקות ביותר של המנהלים המכהנים בעיני כפיפיהם הם

, יוזם פעילויות חדשות וכניסה לתחומים חדשים, מקפיד על עבודה בהתאם לנהלים, נחישות התמדה ו

בעל ,  אישיות וערכים,  לארגון ולעובדיו-לויאלי , מפגין אסרטיביות וחשיבה עצמאית, בעל ביטחון עצמי

ת בולט. ותקציב ומנהיגות מנהל היטב את משאבי הארגון ובכללם כוח אדם, חזון חברתי וקהילתי

גם , למנהלים שלהם כמעט בכל תחום, ברובם המוחלט, במיוחד ההערכה הרבה שמגלים הכפיפים

הכפיפים נמצאים מעל ציוני שבה של כלל המדגם ברמת הממוצעים שנתנו וגם בחלוקה הדיכוטומית 

 וביחסים בין אישיים במנהל ראויה  למנהלמנהיגותהצבת הבדיוק בחציון ב, החציון ברוב הדברים

פרט ,  גם הציונים המוחלטים שהכפיפים נותנים למנהליהם הם גבוהים יותר משאר המדגם.מכהן

גם אם נתייחס לנתון זה . לתחום המנהיגות של המנהל הראוי שהערכת המנהלים עולה עליהם במקצת

בזהירות הנדרשת ונצא מההנחה שכללי האתיקה נשמרו והכפיפים ידעו שהתשובות שלהם לא יגיעו 

 את ההון השבדקשל בן הדור הנתון מעניין ומתיישב היטב עם תוצאות המחקר , םלמנהלים שלה
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המנהלים קיבלו ציונים , סים שבהם נבדק הנושא"ונמצא בו שבמתנ, סים"החברתי בחברה למתנ

 ).2008,בן הדור(סים "מחמיאים מעובדיהם בשונה משאר יחידות המטה בחברה למתנ

מפתח כפופים ובכלל זה מכשיר " בקרב הכפיפים הם ים שקיבלו את הציון הנמוך ביותרפריטה

הם תכונות  השניים האלו". מבחין בין עיקר לטפל ומגדיר סדר עדיפויות נכון"ו" מנחה וממשב, אותם

וחסרונם אולי מסביר את מיקומו הנמוך של גורם  (Avolio,1999) ,מובהקות של מנהיג בסגנון מעצב

  .הכפיפים למנהל המכהןהערכת של כוטומית בחלוקה הדיהמנהיגות במדרג השכיחויות 

  ."השופטים"במודל  H1 סיכום השערה

לומר שלמרות כל הידע הנצבר בחקר תיאוריית התפקיד  אפשר, )H1(לסיכום ההשערה הראשונה 

(Role Theory)שנבחנים בכלים  ,"השופטים"בממצאי המחקר במודל ,  ולמרות כל האמור לעיל

הראוי על  ס"נמצא שלא קיים הבדל מובהק בין הפרופיל של מנהל המתנ, סטטיסטיים קונבנציונאליים

  . לשאר המעריכים והן בין הממונים לכפיפים המנהלביןהן , פי תפקיד המעריך

  "השופטים" לפי מודל H2ניתוח התוצאות לגבי השערה 

כון האיש הנכון במקום הנ "(Situational Approach)השערה זאת מתבססת על התיאוריה המצבית 

 הטוענת שהסיטואציה (Marshall,_1927;_Berkowitz,_1956;_Hamblin,_1958)" ובזמן הנכון

הקושרת את אישיות ) Contingency Approach( על גישת ההתניה של פידלר ;מגדירה את המנהיג

על ההנחה שישנם הבדלים בקצה הרצף בפעולות , )Fiedler,1973(המנהיג וסגנונו למאפייני הקבוצה 

 ובהתאמה לממצאיהם של מילס וסנואו) 2000, דרוקר(הוליות בארגונים השונים הני

(Miles_&_Snow,_1978)וההשפעה התרבותית על המנהיגות לפי ממצאי ברודביק ואחרים  

(Brodbeck_et al., 2000) .  

מניחה ) Tosi, 1984 ((Contingency Theory)תיאורית התלות בניהול , כאמור בסקירה הספרותית

 הוכיח שיש לנהל אנשים שונים בצורות (Maslow, 1962)מסלו  ;חוץ ניהול שונה בסיטואציות שונותשנ

אף ", ס"שהם ללא ספק הגדרתם של הרכזים במתנ, בהתייחסו לניהול עובדי הידעמציין  דרוקר ;שונות

יביים והמשימה היא שצריכה לכוון את האנשים והמטרה היא להפוך לפרודוקט, אחד אינו מנהל אנשים

עם זאת מינצבר הראה לנו שרוב  .(Drucker, 2000)"את התחומים החזקים והידע הייחודי של כל אדם
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המנהלים עושים את אותם הדברים רוב הזמן אך תלויים במיקומם בהיררכיה הארגונית ובסוג הארגון 

)Mintzberg, 1973(.   

ין כלל המעריכים לפי סוג לא נמצאה שונות סטטיסטית מובהקת ב, כפי שהוצג בפרק הממצאים

מודל ומכאן פרופיל זהה בין חמשת גורמי , ומתקבל מדרג זהה, ס בכלים הסטנדרטיים"מתנ

ואף אם טווח הממוצעים ומידת הדרישה לתפקיד מנהל ראוי . סים" בחמשת סוגי המתנ"השופטים"

ום היחסי בין הגורמים עדיין המיק, ס גדול יותר"ועולה ככל שגודל המתנ, סים"אינו זהה בין סוגי המתנ

  . )להלן 23' ראו לוח מס( זהה

 מצא שהפרופיל הרצוי למנהל הוא פרופיל מאוזן בין שלל המרכיבים של תפקידוקווין 

(Quinn,1996). ס שהם "סים לפי סוג המתנ"לכן הניסיון לזקק את המאפיינים של מנהלי המתנ

שהם בהגדרה , ס שהוא עתיד לנהל"ג המתנמנהלים או לנסות לנבא הצלחה של מועמד לניהול על פי סו

  .מחייבת כלים לניתוח ברזולוציות גדולות, במטרות ובסוג המשימות שמבצע) לא זהים(ארגונים דומים 

  סים לפי מודל השופטים"מדרג הגורמים לכל סוגי המתנ : 23' לוח מס

 מינהל קהילתי סים עירונית"רשת מתנ ס אזורי"מתנ ס ישובי"מתנ ס שכונתי"מתנ

 ממוצע גורמים ממוצע גורמים ממוצע גורמים ממוצע גורמים ממוצע גורמים

יחסים בין 
 אישיים

5.626 
יחסים בין 

 אישיים
5.716 

יחסים בין 
 אישיים

5.797 
יחסים בין 

 אישיים
5.84 

יחסים בין 
 אישיים

5.812 

אישיות 
 וערכים

5.606 
אישיות 
 וערכים

5.708 
אישיות 
 וערכים

5.768 
אישיות 
 וערכים

5.748 
אישיות 
 וערכים

5.796 

 5.574 מנהיגות 5.688 מנהיגות 5.61 מנהיגות 5.597 מנהיגות 5.591 מנהיגות

חשיבה 
ופתרון 
 בעיות

5.408 
חשיבה 
ופתרון 
 בעיות

5.466 
חשיבה 
ופתרון 
 בעיות

5.487 
חשיבה 
ופתרון 
 בעיות

5.534 
חשיבה 
ופתרון 
 בעיות

5.467 

ארגון 
 ותכנון

5.395 
ארגון 
 ותכנון

5.397 
ארגון 
 ותכנון

5.46 
ארגון 
 ותכנון

5.52 
ארגון 
 ותכנון

5.324 

  

לומר שלמרות כל הידע הנצבר בחקר התיאוריה המצבית  אפשר, )H2(לסיכום ההשערה השנייה 

(Situational Approach)ולמרות התצפית הפשוטה, מילס וסנואו,  ולמרות ממצאיהם של דרוקר ,

נמצא שלא קיים , בחנים בכלים סטטיסטיים קונבנציונאליים הנ"השופטים"בממצאי המחקר במודל 

סים "רשת מתנ, אזורי, יישובי, ס שכונתי"ס הראוי על פי סוג המתנ"הבדל בפרופיל של מנהל המתנ

 מעלות 360 -למשוב ב" השופטים"הכלי שנבנה לפי מודל ,  כלומר.עירונית וִמנהל קהילתי בירושלים

  .אשר מתפעלים אותו בסטטיסטיקה המסורתיתסים כ"אינו מבחין בין סוגי המתנ
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  "ארבעה אשכולות"דיון בממצאים לפי מודל : ' חלק ב

למרות שבהשערות המחקר נטען שתימצא שונות ביחס להערכת המנהלים לפי תפקיד המעריך וסוג 

עדיין מדובר באוכלוסיית מחקר מאוד הומוגנית ותפקיד מאוד , ס שמנהל המנהל המוערך"המתנ

 אף אם קיימת במציאות, ס ותפקיד המעריך"סוג מתנ, כך שהשונות בשני המשתנים, יחודיספציפי וי

הוערכו כמחצית מכלל אוכלוסיית המנהלים , מצד אחר. עלולה לא להיראות מובהקות סטטיסטית

  . סים בתקופת המחקר"בחברה למתנ המכהנים בפועל

 קוהרנטיים על ידי שופטים תחומים כמו כן ממצאי המחקר מצביעים שחלוקת השאלון לחמישה

 בכלים המקובלים ונמצא שחלק מהגורמים (Factor Analysis)אינה תואמת את החלוקה לגורמים 

   48 .מנהיגות ותכונות אישיות,  של חשיבה ופתרון בעיותתחומיםהשייכים ל בעיקר אלה, מתערבבים

 שנבנה על ידי החלק השני של המחקר התבסס על הממצא המראה שהמודל ,כאמור בפרק הליך

בעל מהימנות ותוקף גבוה מאוד , הכלי מצוין, עם זאת. השופטים אינו מספיק טוב למטרת מחקר זה

מביא תוצאות הערכה מהימנות והושקע בו עמל רב ,  מעלות360 - במשובסים ב"להערכת מנהלי מתנ

  . בכדי לבטל אותו

י צוות קנדי ועליו מבוססת  ביצעו ניתוח מחודש של כלי שנבנה על יד)2001 (ואחרים כהן 

 אשר נועדה לבדיקת (Bloom, Englehart, Furst, Hill, & Krathwohl , 1956)הטקסונומיה של בלום 

כלי זה שימש .  של סטודנטים באוניברסיטה(Quality of Life)התחום הקוגניטיבי של איכות החיים 

 בכלי זה. הימנות גבוהה מאודומשמש מחקרים רבים בתחום איכות החיים וקיבל בזמנו תיקוף ומ

  . )(Cohen, et al., 2001 בוצעו מספר רב של מחקרים ברחבי העולם

כיוון שחלק מהמחקר העכשווי אינו תומך עוד בתוצאות המדווחות וניתן לפרשנויות שונות כמו 

ף נדרש מחקר רחב היק, שהזמנים השתנו והטקסונומיה של בלום איננה עוד רלוונטית לתקופתנו, למשל

קיים היה הצורך לבדוק את הכלי , כל עוד המחקר לא הושלם, בינתיים. חדש לתחום איכות החיים

 בטרם זונחים תפיסה )SSA( קטן ביותרבשימוש באומדן המרחק ה, בדרכים חדשניות של מחקר

מושגית מסורתית עשירה ולכן ביצעו הערכה מחודשת של המרחב הקוגניטיבי של איכות החיים של 

 יותר מדויק מהשימוש SSA - סבורים שהשימוש ב)2001 (ואחריםכהן  .ם באוניברסיטההסטודנטי

 ניתוח כיוון שניתוח הגורמים מבוסס על מתמטיקה ליניארית ואילו (Factor Analysis) בניתוח גורמים

                                                 
אך נמצאים לעיון אצל ,  לא הוצגו בכדי לא להלאותVARIMAXהממצאים לגבי החלוקה לגורמים לפי שיטת  48

 il.org.matnasim@zvibn. החוקר
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SSA מבוסס על מתמטיקה מונוטונית (Borg, 1999) ; (Cohen et al ,2001).  משלא נמצאו תוצאות

ת את ההשערות בפרוצדורות המקובלות בוצע ניתוח מחודש של הכלי בשיטת המחקר של המאששו

   .(Facet Theory)תיאורית השטחות , )1982(גוטמן 

 SSA הקטן ביותר  בוצע ניתוח של אומדן המרחק,)53' עמ(תוצאות כפי שצוין בפרק ה

)Smallest_Space_Analysis ( בתוכנתHUDAP ן את פרופיל המנהל זה המאפיי, לשני השאלונים

  . מעלות360 - במשוב בהמנהל המכהן הראוי וזה המעריך את

   SSAארגון מחדש של המשתנים על פי מפת   

אורגנו ) 57'  בעמ לעיל6' תרשים מס( של שאלון המנהלים המכהנים SSAבהתבסס על מפת , כזכור

 שופטים המצויים למספר רב שלולשם תיקוף ההקבצה החדשה נשלח ,  שבשאלוניםיםפריטמחדש ה

 שביקש לסמן את כל המשתנים ,שאלון, סים"סים שכלל אנשי הדרכה ומנהלי מתנ"היטב בעולם המתנ

ובמקביל , ) שדה ( החדשהמתאים ולא מתאים להקבצה, מתאים מאוד: הדירוג בסידור החדש לפי

 וסחו ארבעהמתהליך הזה נ. ל"הנהתבקשו המשיבים להציע שיום או היגיון מארגן לכל אחד מהשדות 

במקביל נערכה סריקה מחודשת לספרות המחקרית  .המרכיבים את המודל החדש) אשכולות(תחומים 

  .לחפש תיאוריה שתתמוך במודל העולה מהממצאים כדי

מסכם בצורה ) 2000, גלוסקינוס(" State of the art-2000: מנהיגותפיתוח "במאמרו ,  גלוסקינוס

שה לאור האתגרים של שנות האלפיים מתוך התצפיות של גיבר מובנית את מאפייני המנהיגות החד

היכולות הנדרשות למנהיגות ולניהול  תוך הצבת, )(Giver,_Carter,_&_Goldshmith,_1999 ואחרים

  :בארבעה אשכולות

עיצוב החזון כמו , המכילות מיומנויות המשפיעות על אפקטיביות אסטרטגית": עסקיות"יכולות  .א

ולבניית , לקביעת מטרות אסטרטגיות,  יכולות התורמות למצוינות ארגונית;וניתוהאסטרטגיה הארג

חשיבה . הארכיטקטורה התרבותית תוך הקצאת המשאבים הנחוצים להשגת מטרות ארוכות טווח

, הכוללת" תמונה"לראות את ה, מיומנות זו מאפשרת להתמודד עם מורכבויות: מערכתית והוליסטית

 רגוניים הולמים ולקיים איזון בין הדגשת תהליכים לבין מיקוד בתוצאותלעצב מבנים ומנגנונים א

חיפוש הזדמנויות לעשות דברים שהם בעלי ערך מוסף ללקוח : מיקוד בלקוח". שורה התחתונה"ה

  .ומחויבות טוטאלית לשיפור מתמיד של מוצרים ושירותים

להשגת תוצאות באמצעות ו" ביצועיזם" -ל כוללות מיומנויות הקשורות ":עבודה"יכולות   .ב

יצירת אווירה של דחיפות לפתרון בעיות , קביעת עדיפויות: העדפה לביצוע ולתוצאות. אחרים
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, "פריצות דרך" ייזום שינויים ו:יזמות וחדשנות .והזדמנויות וזיהוי דרכים לפישוט תהליכי עבודה

עיצוב : העבודה רגון וכוחבניית הא. עידוד יצירתיות ולקיחת סיכונים מחושבים היוצרים ערך מוסף

ניהול משאבי אנוש הגורמות לאנשים מוכשרים להצטרף ולהתמיד בארגון ואותם מנגנוני  המערכות של

 .ניהול ידע ופיתוח עובדים הממקסמים את ההון האינטלקטואלי, למידה ארגונית

עם  ולת מתייחסות למיומנויות הנחוצות כדי להשפיע ולתקשר עם הז":אישיות-בין"יכולות   .ג

 פיתוח צוותים מלוכדים המחויבים :עבודת צוות. ממונים ועם לקוחות עם, עם עמיתים, כפיפים

. העצמת עובדים באמצעות האצלת סמכויות ומתן משימות מאתגרות. למטרות וליעדים הארגוניים

מטרות קביעת ,  ניתוח צורכי הפיתוח של העובדים בצורה סדירה:)Coaching (מיומנויות חניכה ואימון

מיומנויות תקשורת . ניצול טעויות כמקור ללמידה וסיפוק משוב והזדמנויות לצמיחה, ברורות עבורם

  . יצירת תרבות של תקשורת פתוחה וכנה:והשפעה

 המחשה באמצעות דוגמה אישית. ידי עידוד והחלפת רעיונות ומידע והבעת דעות מנוגדותל  ע

, ן של טכניקות השפעה כדי ליצור מחויבות של הצוותשליטה במגוו. ונכונות ללמוד ולהתחלק בידע

 .ממונים ולקוחות, טיפול בחילוקי דעות ויכולת לשכנע עמיתים

לקיחת . עמדות ופילוסופיית חיים, ערכים,  מתמקדות בתכונות אישיות:"אישיות"יכולות   .ד

ל ע, סוגיות עסקיותיכולת לקבל החלטות קשות הן ביחס לאנשים והן ביחס ל: תעוזה ונחישות, סיכונים

תוך הפגנת ביטחון עצמי ועל , פעילות החלטית ונמרצת". פוליטיים"קשיים ולחצים , אף התנגדויות

. הכוללת קוד של ערכים ואתיקה, פילוסופיית חיים ברורה: יושרה ואתיקה. בסיס עקרונות ברורים

החברתיים , הארגונייםעל בסיס הערכים , הפנימית וקידומה, החיצונית, קיום הפעילות הארגונית

, מודעות לעוצמותיו ולחולשותיו שלו עצמו ולאלה של הזולת: אינטליגנציה רגשית. והאישיים הללו

 המודל של גלוסקינוס הוא. וניצול מודעות זאת כדי ליצור סינרגיה עם אלה המשלימים את יכולותיו

בסיס  משמש ניסיונו המודללפי טענתו ו 49.סיכום של הגישות השונות ואינו בהכרח מבוסס מחקרית

  )2000 ,גלוסקינוס(טוב לפיתוח כישורי ניהול ומנהיגות בכך שהוא מסמן תחומי פיתוח אפשריים 

כאשר היכולות האישיות , גלוסקינוס מסדר את המודל בצורה היררכית, בהמשך המאמר ).2008, לוי (- ו

ובמיוחד היכולות העסקיות , ניהוליהן הבסיס והיכולות הנוספות חיוניות יותר ככל שעולים במדרג ה

  . ) להלן9: ראו תרשים מס(

                                                 
שיו בחינה מחקרית אמפירית למודל אורי גלוסקינוס אישר בשיחה טלפונית שככל הידוע לו הכן לא בוצע עד עכ' דר 49

 .ליד שנים של נסיון בייעוץ ארגוני ופיתוח מנהיגות) 1999(האשכולות והמודל הינו פרי של ניתוח מחקרם של גיבר ואחרים 
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  היררכיית היכולות לפי גלוסקינוס: 9' תרשים מס

  

משנמצאה התיאוריה הגורסת שאפשר לחלק את הניהול לארבעה תחומים או אשכולות שתואמים 

   : בוצעו מספר פעולות המשך במחקר הזהSSAאת הממצאים של ניתוח  מבחינה תוכנית

נשלח שאלון שביקש לסמן את כל המשתנים בסידור החדש , כזכור, לשם תיקוף ההקבצה החדשה

ובמקביל התבקשו המשיבים להציע שיום או  )שדה(מתאים ולא מתאים להקבצה , בדירוג מתאים מאוד

המרכיבים את המודל מתהליך הזה הובחנו ארבעה אשכולות . ל"הנהיגיון מארגן לכל אחד מהשדות 

יושרה ,  עבודת צוות ויחסי אנוש וערכים; מנהיגות חברתית קהילתית;ניהול אפקטיבי ויעיל: החדש

הפעם לפי המודל , בהמשך נבחנו פעם שנייה השערות המחקר בכלים הקונבנציונאליים. ואתיקה

  ". אשכולות ארבעה"

) גורמים(צו לארבעה אלמנטים בהמשך בוצע ניתוח תוכן של ארבעת השדות שהתקבלו והם קוב

. בפרק התוצאות) 58' עמ (11כולל מהימנות ועקיבות פנימית שאת תוצאתן הצגנו בלוח מספר , חדשים

עבודת צוות ויחסי  ";"מנהיגות חברתית קהילתית ";"ניהול אפקטיבי ויעיל: "האשכולות שגובשו הם

  ". יושרה ואתיקה, ערכים"ו" אנוש

 ,הקטןחלוקה אחרת של ההיגדים על פי מפת ניתוח אומדן המרחק  ממצאי המחקר מצביעים שב

SSA) ,1982 Guttman ( אפשר להגיע למודל הקרוב מאוד למודל שהציע גלוסקינוס אם כי ההקבלה

ניהול אפקטיבי ויעיל במקום יכולות :  ארבעה אשכולות שלציע מודלהלכן המחקר . איננה אחד לאחד

עבודת צוות ויחסי אנוש במקום יכולות בין ,  במקום יכולות עבודהמנהיגות חברתית קהילתית, עסקיות

 עסקי

 עבודה

 אישיות-בין

 אישיות
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ההבדל העיקרי היא שהמודל המוצע כאן . יושרה ואתיקה במקום יכולות אישיות, אישיות וערכים 

עם זאת התחומים בשני המודלים . ואילו גלוסקינוס ניסח זאת כיכולות, מנוסח על פי התנהגויות

  . חופפים למדי

  למודל האשכולות של גלוסקינוס ים החדשהתחומשוואת החלוקה לה: 24' לוח מס

מנהל מכהן 

 SSAלפי 

 "ארבעה אשכולות"מודל  )2000(מודל של גלוסקינוס 

 ניהול אפקטיבי ויעיל יכולות עסקיות 1שדה 

 מנהיגות חברתית קהילתית יכולות עבודה 2שדה 

 ויחסי אנוש, עבודת צוות יכולות בין אישיות 3שדה 

 יושרה ואתיקה, ערכים יכולות אישיות 4שדה 

  
, כפי שעולה מממצאי המחקר " ארבעה אשכולות"לסיכום עד כאן של הדיון בממצאים לפי מודל 

) H1(לראות שהשערות  אפשר, אשכולות הלאחר בחינה מחודשת של השערות המחקר לפי מודל ארבע

על גבול ) H1. ( הקונבנציונאליתאינן מאוששות בסטטיסטיקה, ביחס לפרופיל המנהל הראוי )H2(ו

  .רחוק מאוד מהמובהקות הסטטיסטית) H2(המובהקות ו 

הראוי והערכת המנהל המכהן לפי סוג  שיימצא הבדל בפרופיל המנהלשסברה ) H2(ביחס להשערה 

כלומר אין הבדל , מנהלים הממצאים בסטטיסטיקה הקונבנציונאלית תומכים בהשערת האפסשס "מתנ

  .מנהל ס שהוא"לפי סוג המתנבפרופיל המנהל 
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  "ארבעה אשכולות"במודל ) H3(, דיון בממצאים בקשר להשערה שלישית

מועמדים לניהול  סברה שאפשר יהיה לבנות פרופיל ראוי של) H3(השערת המחקר השלישית 

לכל , ס שהם מתעתדים לנהל לפי עוצמת כל אחד ממרכיבי הפרופיל במודל"ס לפי סוג המתנ"מתנ

   .סים"המתנאחד מסוגי 

טיפולוגיות של תופעות , תורת השטחות היא יעילה מאוד לבניית מודלים מחקריים וישומיים

  .)2008 ,יניב ואליצור(מורכבות ובחינה סימולטאנית של משתנים רבים בזוויות תצפית שונות 

בינתיים ועד לביצוע מחקר המשך  ,)H3(על מנת לבדוק את ההשערה השלישית 

(Cohen_et_al,_2001) ,רשת , אזורי, יישובי, שכונתי, סים"צע מדרג ממוצעים לפי חמשת סוגי המתנוב

  . עירונית וִמנהל קהילתי

 של השאלון המתייחס למאפיינים של מנהל ראוי לפי מודל 'חישוב מחודש של התוצאות בחלק א

הראוי סיפק את הנתונים שמהם הורכבה הטבלה ההשוואתית של פרופיל המנהל , "ארבעה אשכולות"

  . להלן25' ס שהוא אמור לנהל ומובעת בלוח מס"על פי המתנ

  ס"ס ראוי לפי סוג מתנ"מנהל מתנ השוואת פרופיל : 25' לוח מס

 ס אזורי"מתנ ס ישובי"מתנ ס שכונתי"מתנ
סים "רשת מתנ

 מינהל קהילתי עירונית

, ערכים 
יושרה 
 ואתיקה

5.670 

עבודת 
צוות 
ויחסי 
 אנוש

5.786 

עבודת 
צוות 

סי ויח
 אנוש

5.791 

עבודת 
צוות 
ויחסי 
 אנוש

5.846 

עבודת 
צוות 
ויחסי 
 אנוש

5.850 

עבודת 
צוות 
ויחסי 
 אנוש

5.643 
, ערכים 
יושרה 
 ואתיקה

5.700 
, ערכים 
יושרה 
 ואתיקה

5.700 
, ערכים 
יושרה 
 ואתיקה

5.752 
, ערכים 
יושרה 
 ואתיקה

5.734 

מנהיגות 
חברתית 
 קהילתית

5.466 
ניהול 

אפקטיבי 
 ויעיל

5.493 
ניהול 

אפקטיבי 
 ויעיל

5.561 
מנהיגות 
חברתית 
 קהילתית

5.638 
מנהיגות 
חברתית 
 קהילתית

5.542 

ניהול 
אפקטיבי 

 ויעיל
5.442 

מנהיגות 
חברתית 
 קהילתית

5.492  
מנהיגות 
חברתית 
 קהילתית

5.555 
ניהול 

אפקטיבי 
 ויעיל

5.561 
ניהול 

אפקטיבי 
 ויעיל

5.441 

  

אחד , ס שכונתי"אחד למתנ, להבחין בשלושה פרופילים מובדלים ראפש 25מהתבוננות בלוח מספר 

  .ולמנהל מינהל קהילתי בירושלים  רשת עירוניתל"מנכס אזורי ואחד ל"ס יישובי ומתנ"למתנ

לפי סדר ,  ראוי ייבנה ממדרג האשכולות הבאיםשכונתיס "שפרופיל מנהל מתנמכך להסיק  אפשר

 ; מנהיגות חברתית קהילתית; עבודת צוות ויחסי אנוש;היושרה ואתיק, ערכים : יורד מהחזק לחלש

  .ניהול אפקטיבי ויעיל
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לפי סדר יורד ,  ייבנה ממדרג האשכולות הבאיםאזוריס " ולמתניישוביס "פרופיל מנהל למתנ

 מנהיגות ; ניהול אפקטיבי ויעיל;יושרה ואתיקה,  ערכים;עבודת צוות ויחסי אנוש: מהחזק לחלש

 רשת עירונית ומנהל מינהל קהילתי בירושלים ייבנה ממדרג ל"מנכפיל פרו. חברתית קהילתית

 ;יושרה ואתיקה,  ערכים;עבודת צוות ויחסי אנוש: לפי סדר יורד מהחזק לחלש, האשכולות הבאים

  . ניהול אפקטיבי ויעיל;מנהיגות חברתית קהילתית

 –ת הם הבסיס למנהל שטען כאמור שהתכונות האישיו, )2000(בהתייחס לתיאוריה של גלוסקינוס 

הנובעים מהציון הכללי הממצאים , מנהיג ושאר התכונות חיוניות יותר ככל שעולה ההיררכיה הניהולית

, הערכהנמצאים בהלימה עם היבט עוצמת ה) 46' עמ,  בפרק התוצאות2' בלוח מס(למנהלים המכהנים 

ס "שכן מתנ,  יותר תושביםס גדול יותר או מקיף" עולה ככל שהמתנהערכהלהבחין שעוצמת ה ואפשר

 )5.796(  ורשת עירונית)5.741( מועצה אזורית , (5.622)שובייס י" קטן מטבעו ממתנ)5.574( שכונתי

הן במספר התושבים שהוא משרת והן בהיקף , שובייס י"גדולים ממתנ )5.851(ומינהל קהילתי 

  . התקציבי שלו

הסבר לכך יכול להיות במגבלות . ררכילא כן הצבתו של גלוסקינוס את האשכולות בתרשים ההי

נסמך חלק זה ליה עו, נבנה מלכתחילה לבדיקת התיאוריה של גלוסקינוס שכן מחקר זה לא, מחקר זה

   ).SSA (קטן ביותר בעקבות ניתוח אומדן המרחק ה,רק בדיעבד ,כזכור ,של המחקר

, "ארבעה אשכולות"לומר שבהתאם לממצאי המחקר במודל  לאור כל האמור לעיל אפשרלסיכום ו

סים לפי סוג "לבנות פרופילים שונים למנהלי המתנ אוששה ולכן אפשר) H3(השערת המחקר השלישית 

  .ס שהם מנהלים"המתנ

  

  "ארבעה אשכולות"במודל ) H4(, דיון בממצאים בקשר להשערה רביעית

 360 -במשוב בשתימצא שונות בין המעריכים השונים סברה ) H4(במחקר זה  ההשערה הרביעית

שונות זאת תאזן ותקרב את הציון הכללי הממוצע בכל אחד ). 1979,גזיאל (את המנהל המכהן מעלות

תרד עקב הערכה נמוכה יותר של  מצד אחד היא. האשכולות אל הערכת המנהלים את עצמם מארבעה

ומהצד האחר היא תעלה על ידי הערכה גבוהה יותר של , )2008(בן הדור  כפי שמצאה, הממונים

 כן תוצאות ,אותו המנהל תהיה קטנה אפשר להניח שככל שהשונות בין המעריכים של .הכפיפים

  מעלות360 -במשוב בומכאן הכלי יהיה אפקטיבי , ההערכה יהיו יותר מהימנות ומשקפות את המציאות

  . המנהל המכהןלהערכת 
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מנהיגות , יעילניהול אפקטיבי ו: תחומים בנוי על ארבעה, כאמור, "אשכולות ארבעה"מודל 

   .יושרה ואתיקה, עבודת צוות ויחסי אנוש וכן ערכים, קהילתית-חברתית

 מצביעים על כך "ארבעה אשכולות"ממצאי המחקר בבחינה מחודשת של הנתונים לפי מודל 

ממצא זה מאשש . p=.017שנמצאה שונות מובהקת בהערכת המנהלים המכהנים לפי תפקיד המעריך 

 כפי (Sarbin,1968)  ומתיישב עם תיאוריית התפקיד של סארבין וממשיכיואת החלק הראשון בהשערה

  . שהוסברה בסקירה הספרותית

שבדקה את אותה השאלה ) H1(ממצא זה נמצא בסטירה לתוצאות מחקר זה בהשערה הראשונה 

בין המעריכים כאשר מנתחים את  הכלי הנבדק מבחין יותר ברור, במילים אחרות. "השופטים"במודל 

  ."השופטים" לעומת מודל "אשכולות ארבעה"של  אותיו לפי המודלתוצ

סברה גם שהממונים יעריכו את המנהלים המכהנים בעוצמה נמוכה ) H4(השערת המחקר הרביעית 

 של ניהול תחוםהממצאים מצביעים על כך שביחס ל). 2008, בן הדור(יותר מהמנהלים והכפיפים 

הכפיפים היו  של קהילתית נמצא כי ההערכות-יגות חברתית של מנהתחוםאפקטיבי ויעיל וכן ביחס ל

סים נמצאו בתווך "הערכות מנהלי המתנ. מובהקגבוהות בהשוואה להערכותיהם של הממונים באופן 

לא מהערכותיהם של הממונים ואף לא , אך לא נבדלו באורח מובהק, בין הערכות הממונים והכפיפים

הממצאים מצביעים  ).H4(חלק השני של ההשערה הרביעית כפי ששיערנו ב מהערכותיהם של הכפיפים

גם שבאשכול עבודת צוות ויחסי אנוש נמצא כי הן הערכות המנהלים והן הערכות הכפיפים היו גבוהות 

של הממונים ושל הכפיפים , לא נמצא הבדל מובהק בין ההערכות של המנהלים. מהערכות הממונים

אשכול זה הערכת הממונים נמוכה מזאת של המנהלים אף שגם ב, יושרה ואתיקה,באשכול ערכים

 360 - במשוב הידוע על ול(Sarbin,1968)ממצאים אלו באים בהלימה לתיאוריית התפקיד  .והכפיפים

   ) .Atkins, & Wood, 2002(מעלות 

השערת " ארבעה אשכולות"מודל לומר שבהתאם לממצאי המחקר ב לאור כל האמור לעייל אפשר

אפשר להשתמש ,לכן . ובחלקה השני ברובה, אוששה בחלקה הראשון במלואה) H4(המחקר הרביעית 

מנהלי  כבסיס למיון, "ארבעה אשכולות"במודל , בזהירות המתבקשת לכלי הזה אך, בה בבטחה

  .ס שהם מתעתדים לנהל"סים לפי סוג המתנ"המתנ
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  :מסקנות

, ניהוליות גבוהות לא רק בעיניהםבעלי מסוגלות ביצוע ומיומנויות  נמצאוסים מכהנים "מנהלי מתנ

 . מעלות360 - ב משובהערכה המשתמשת באלא גם בעיני הממונים עליהם והכפופים להם ב

ס "הדרישות הנחוצות לבן אדם כדי למלא את תפקיד מנהל המתנ גם, במידה מתונה מעט, כמוהם

  .ס וממונים"עובדי מתנ, סים"על פי דעתם של מנהלי מתנ, באופן מוצלח

ס הינו יותר אפקטיבי "מנהל יותר ערכי ומנהיג חברתי קהילתי כן הניהול שלו את המתנככל שה

  .ויעיל

 :סים שונים מתאים פרופיל מנהל שונה"לסוגי מתנ

. 2 ;יושרה ואתיקה, ערכים. 1:  ייבנה ממדרג האשכולות הבאיםשכונתיס "פרופיל מנהל מתנ .1

  .ניהול אפקטיבי ויעיל. 4 ;תמנהיגות חברתית קהילתי. 3 ;עבודת צוות ויחסי אנוש  

עבודת צוות . 1:  ייבנה ממדרג האשכולות הבאיםאזוריס " ולמתנישוביס "פרופיל מנהל למתנ .2

מנהיגות חברתית . 4 ;ניהול אפקטיבי ויעיל. 3 ;יושרה ואתיקה, ערכים. 2 ;ויחסי אנוש  

 .קהילתית  

 : ממדרג האשכולות הבאים רשת עירונית ומנהל ִמנהל קהילתי בירושלים ייבנה ל"מנכפרופיל  .3

ניהול . 4 ;מנהיגות חברתית קהילתית .3 ;יושרה ואתיקה, ערכים. 2 ;עבודת צוות ויחסי אנוש. 1  

 .אפקטיבי ויעיל  

מאפשרת הסתכלות מאבחנת יותר בתופעות או ) SSA( של גוטמן קטן ביותרשיטת ניתוח המרחק ה

  .ת קונבנציונאליותדומים יחסית יותר מאשר שיטות סטטיסטיו באפיונים אשר

מתאימה להבנת המרכיבים של ) 2000(התיאוריה האינטגרטיבית של ניהול ומנהיגות של גלוסקינוס 

 . בסיס למחקר אמפירי עתידי ס הראוי ויכולה לשמש"תפקיד מנהל המתנ

העובדה שנמצאו הבדלים קטנים אך מאזנים בהערכת המנהלים המכהנים לפי תפקיד המעריך 

אמצעותו נערך מחקר זה הוא כלי אמין ומתאים להערכת המרכיבים השונים של מעידה שהכלי שב

הערכת תפקיד המנהל , כלומר). degree feedback-360(  מעלות360 -במשוב בס "תפקיד מנהל המתנ

כפיפים בתפקידים שונים , על ידי גורמים רלוונטיים שרואים את המנהל מתצפיות שונות כמו ממונים

  . )Atkins, & Wood, 2002 (א אפקטיביתוהמנהלים עצמם הי

 ".השופטים"מבחין יותר טוב את הערכת המנהל המכהן מאשר מודל " ארבעה אשכולות"מודל 
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את התיאוריה   על ידי בעלי תפקידים שונים מאששתמכהניםהשונות שנמצאה בהערכת המנהלים ה

 .(Role Theory – Sarbin & Allen, 1968) של סארבין וממשיכיו

  ות המחקר והמלצות להמשך מחקרמגבל

 -מחקר זה נכתב כחלק מדרישות קבלת תואר מוסמך בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר, כאמור

במהלך המחקר ובעיקר בניתוח התוצאות נוצרה תחושה שמחקר זה עומד לחרוג מהמסגרת . אילן

  .ובמודע הוחלט לעצור בנקודה שבה הוא נעצר, המקובלת בעבודות כגון אלה

לא נבדקה אמפירית ) 2000( של גלוסקינוס )אשכולותארבעה (ה האינטגרטיבית תיאוריהכיוון ש

 להתייחס אליה בזהירות ההסתמכות עליה היא בעירבון מוגבל ולכן חייבים, בשום מחקר לפני זה

עם זאת אפשר לומר במידה רבה של ודאות שהתיאוריה עובדת  .בנושא ניהול והכנת מנהלים באופן גורף

  .סים בהתאמות הנדרשות"פה בהקשר של מנהלי מתני

פרופילים וטיפולוגיה  כלומר בניית, לשם השלמת המשימה העיקרית במטרה שאליה כוון המחקר

חייבים לבצע פעולות נוספות והחשובה , ס שמתעתדים לנהל"סים על פי סוג המתנ"של מנהלי מתנ

 ,MPOSAC (Partial Order Structuple [Scalogram] Analysis(  סילום רב גורמישבהם היא ביצוע 

פעולה שנמנעתי מלעשות על מנת לא לחרוג מהמסגרת המקובלת לעבודה לתואר  , HUDAPבתוכנת 

 לבנות כלי מאבחן בדוגמת מרכז הערכה  שיתקבל ניתן יהיהולאור תוצאות מדרג הפרופילים ,שני

  .)Levy, 1998 (" אשכולותהארבע"למנהלים מותאם למודל 

ארבעה "מודל   כן יש מקום לבחון את תקפותה האוניברסאלית או הסיטואטיבית של תיאורייתכמו

מחלקות , רים אחרים"סים כמו מלכ"בהקשר למנהלי מוסדות אחרים שאינם מתנ "האשכולות

  .ברשויות המקומיות או מנהלי בתי ספר
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  נספחים
  
  
  
  

  .ס והשאלונים" המתנמכתב למנהל: 1' מס נספח

  ).1983רייכמן (ס "העמדות והכישורים של מנהל המתנ, דגם המיומנויות: 2' נספח מס

  .ס"טופס הערכת מנהל מתנ: 3' נספח מס

  .ס רצוי בישוב"מפגש מכין לבנית פרופיל מנהל מתנ: 4' נספח מס

לפי תפקיד ולפי סוג מנהל ראוי ומנהל מכהן ,  ממוצעים של כל האלמנטים26-28לוחות : 5' נספח מס

  .ס"מתנ

  .ס"מדריך למנהל המתנ: 6' נספח מס
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