
מובילים באקדמיה
תאוריית השינוי



Leadership מובילים
in Academia באקדמיה



המציאות החיצונית 
בה פועלים מוסדות 

ההשכלה הגבוהה 
משתנה בקצב מסחרר

אוכלוסיית התלמידים משתנה...
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המציאות המשתנה 
מאתגרת את תפקידי 

האקדמיה

הובלת 
שינוי

לוגיות וטכנו ע  ד י העברת 

אימפקט חברתי
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נדרשת התערבות 
מערכתית

מנהיגות
בעולם ההשכלה הגבוהה 
תפקידי מנהיגות והובלה 

מוסדית אינם במוקד

המציאות המשתנה מציבה 
בפני ההשכלה הגבוהה 

אתגרים הסתגלותיים

מבנה ותרבות המוסדות 
להשכלה גבוהה מקשה על 

 הובלת שינויים
מהירים ומתמשכים



תיאוריית השינוי של מובילים באקדמיה

הצורך

מנהיגות מועצמת 
ובעלת יכולות בכל 
הדרגים שתאפשר 

לאקדמיה להתמודד מול 
מציאות משתנה.

ט האימפק

תרומה מהותית, 
מתמשכת ותשתיתית 

למערכת אקדמית איתנה, 
איכותית ורלוונטית.

הבעיה

מרכיב המנהיגות 
וההובלה באקדמיה לא 
מקבל דגש מרכזי וישנו 

פער בתפיסה, במנגנונים 
ובתהליכים התומכים.

ן ו הפיתר

פעילות משולבת 
לפיתוח מנהיגות והובלה 

בשלושה ערוצים 
משלימים: תכנית שנתית 
לפיתוח מנהיגות בכירה, 
רשת מובילים ומובילות 

חוצת מוסדות ומרחב 
לשיח מחולל שינוי.



מנהיגות מועצמת בכל הדרגים תאפשר:

להתמודד עם האתגרים ההסתגלותיים בחשיבה פתוחה, מערכתית וגמישה.  ◀

להוביל שינויים בכל הרמות, המשמרים את העוצמות הקיימות ואת ליבת   ◀
העשייה ומחזקים את הרלוונטית למציאות המשתנה.

להעצים ולתת משמעות עדכנית, לכל אחד מתפקידי האקדמיה ולחזק את   ◀
התרומה ההדדית ביניהם.

ליזום ולהעמיק שיתופי פעולה חוצי מגזרים, חוצי יחידות וחוצי מוסדות   ◀
ליצירת סינרגיות ומכפילי כח.

הצורך:
מנהיגות מועצמת 
ובעלת יכולות בכל 
הדרגים שתאפשר 

לאקדמיה להתמודד מול 
מציאות שמתנה

 הבעיה

 הפיתרון

האימפקט



תהליכי פיתוח מנהיגות נתקלים בחסמים מובנים:

אתוס אקדמי הרואה במחקר גולת כותרת יחידה של החיים האקדמיים.  ◀

תפקיד ניהולי לא מהווה קידום )לעתים עיכוב( במסלול הקריירה של הסגל   ◀
האקדמי הבכיר.

מנגנוני תגמול לא מאוזנים ולא מהווים גורם משיכה לניהול.  ◀

מנגנוני בחירה דמוקרטים שאינם מתבססים בהכרח על תמרוץ למצוינות   ◀
ו/או מקצועית.

אוניברסיטה כארגון המורכב מאנשי אקדמיה שבמידה רבה פועלים   ◀
 .loosely coupled organization — כ״עצמאים״

פערים בתפיסות, ועבודה לא שיתופית של צוותים אקדמיים ומנהליים בכירים.  ◀

 הצורך

הבעיה:
מרכיב המנהיגות וההובלה 

 באקדמיה אינו במוקד 

 הפיתרון

האימפקט



 הצורך

 הבעיה

 הפיתרון:
פעילות שמולבת בשלושה 

 ערוצים שמלימים

האימפקט

:01 
תכנית שנתית לפיתוח מנהיגות בכירה באקדמיה 

 )קיימת ועתידית(

:02 
 רשת בוגרים לתמיכה בתהליכי שינוי ויצירת אימפקט

:03 
ניהול שיח עמרכתי מחולל שינוי ומיסוד תהליכי פיתוח 

 ותמיכה בהובלה בכל הדרגים והמגזרים



 הצורך

 הבעיה

 הפיתרון:
פעילות שמולבת בשלושה 

 ערוצים שמלימים

האימפקט

:01 
תכנית שנתית לפיתוח מנהיגות בכירה באקדמיה 

 )קיימת ועתידית(

מיזם משותף של המל״ג / ות״ת וקרן אדמונד דה־רוטשילד קיסריה, לפיתוח   ◀
מנהיגות בכירה )קיימת ועתידית( במוסדות להשכלה גבוהה.

בכל שנה משתתפים בתכנית כ־33 עמיתים ועמיתות מהמערך האקדמי   ◀
והמנהלי של כל 9 האוניברסיטאות ושל 3 מכללות מתחלפות )אקדמית, 

הנדסית, כללית(.

התכנית כוללת מפגשי למידה מגוונים בארץ ובחו"ל, תוך שילוב בין מיקוד   ◀
במציאות המשתנה ובאתגרים המרכזיים הנגזרים מכך ובין היבטים שונים של 

מנהיגות והובלת שינוי.

התכנית מכוונת להעמקת ההכרות עם מערכת ההשכלה הגבוהה, להרחבת   ◀
נקודות המבט ולהעצמת תחושת המסוגלות של עמיתים ועמיתות להוביל 

שינויים ולייצר אימפקט.



 הצורך

 הבעיה

 הפיתרון:
פעילות שמולבת בשלושה 

 ערוצים שמלימים
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 הצורך

 הבעיה

 הפיתרון:
פעילות שמולבת בשלושה 

 ערוצים שמלימים

האימפקט

:02 
 רשת בוגרים לתמיכה בתהליכי שינוי ויצירת אימפקט

שימור וטיפוח הקשרים הבין אישיים.  ◀

המשך העשרה וצמיחה אישית.  ◀

למידה הדדית.  ◀

סיוע בניהול ידע, מדידה והערכה.  ◀

העמקת חיבור לרשת עתודות / חיבור לחו״ל.  ◀



 הצורך

 הבעיה

 הפיתרון:
פעילות שמולבת בשלושה 

 ערוצים שמלימים

האימפקט

:03 
שיח מחולל שינוי ותמיכה בפיתוח והעצמת מובילים 

 בכל דרגי הניהול ובכל המגזרים

הפעלת מוקד ידע לתמיכה בדרגי הניהול הבכיר במערכת ההשכלה הגבוהה.  ◀

פיתוח תוכניות דגל למנהיגות בדרגי ביניים.  ◀

תמיכה ממוקדת בכניסה לתפקידי מפתח )מעבר לעמיתים ולעמיתות(.   ◀

ייזום והפעלת פורום חוצה מוסדות לפיתוח מנהיגות.  ◀

חיבור רשת הבוגרים לרשתות ארציות במרחב השרות הציבורי   ◀
)עתודות לישראל(.



 הצורך

 הבעיה

 הפיתרון

 אימפקט:
תרומה מהותית, 

מתשמכת ותשתיתית 
לעמרכת אקדמית איתנה, 

איכותית ורלוונטית

:01 
 השפעה אישית

:02 
 השפעה תוך מוסדית

:03 
 השפעה לאומית



 הצורך

 הבעיה

 הפיתרון

 אימפקט:
תרומה מהותית, 

מתשמכת ותשתיתית 
לעמרכת אקדמית איתנה, 

איכותית ורלוונטית

:01 
 השפעה אישית

עמיתים ועמיתות מועצמים ועם יכולות להוביל שינויים מוסיפי ערך בתחומי   ◀
העשייה השונים.

לעמיתים ולעמיתות יש רצון לקחת על עצמם/ן תפקידי הובלה נוספים.  ◀

עמיתים ועמיתות רתומים כשותפים לעיצוב והעמקת תרבות של הובלה   ◀
במערכות ההשכלה הגבוהה.



 הצורך

 הבעיה

 הפיתרון

 אימפקט:
תרומה מהותית, 

מתשמכת ותשתיתית 
לעמרכת אקדמית איתנה, 

איכותית ורלוונטית

:02 
 השפעה תוך מוסדית

חלק מהותי בהיקף התמיכה במנהיגות והובלה בכל הרמות.  ◀

גדל מספר המועמדים המתאימים המציעים את עצמם לתפקידי ניהול בכירים.  ◀

הואץ קצב וכמות השינויים המובלים על־ידי מנהלים בדרגי הביניים במוסדות.  ◀

◀  חל שינוי בסינרגיה ובאינטגרציה בתוך המוסדות )לאורך ולרוחב(.



 הצורך

 הבעיה

 הפיתרון

 אימפקט:
תרומה מהותית, 

מתשמכת ותשתיתית 
לעמרכת אקדמית איתנה, 

איכותית ורלוונטית

:03 
 השפעה לאומית

התעצמותה של תרבות ומסורת של הובלה באקדמיה בכל המגזרים והדרגים.  ◀

תהליכי אימוץ מואצים של מודלים חדשניים של שיתופי פעולה יוצרי אימפקט   ◀
בין מוסדות.

הרחבת העיסוק האקדמי )מחקר והוראה( בנושא הובלה במערכות   ◀
ההשכלה הגבוהה.

הגדלת האימפקט החברתי של מערכות ההשכלה הגבוהה.  ◀



 אימפקט

שית 01: השפעה אי

עמיתים ועמיתות מועצמים ועם   ◀
יכולות להוביל שינויים מוסיפי ערך 

בתחומי העשייה השונים.
לעמיתים ולעמיתות יש רצון לקחת   ◀
על עצמם/ן תפקידי הובלה נוספים.

עמיתים ועמיתות רתומים   ◀
כשותפים לעיצוב והעמקת 

תרבות של הובלה במערכות 
ההשכלה הגבוהה.

ית סד ו 02: השפעה תוך מ

חלק מהותי בהיקף התמיכה   ◀
במנהיגות והובלה בכל הרמות.
גדל מספר מועמדים מתאימים   ◀
המציאים את עצמם לתפקידי 

ניהול בכירים.
הואץ קצב וכמות השינויים   ◀

המובלים על ידי מנהלים בדרגי 
הביניים במוסדות.

◀  חל שינוי בסינרגיה ובאינטגרציה 
בתוך המוסדות )לאורך ולרוחב(.

ית אומ ל 03: השפעה 

התעצמותה של תרבות ומסורת   ◀
של הובלה באקדמיה בכל 

המגזרים והדרגים.
תהליכי אימוץ מואצים של מודלים   ◀
חדשניים של שיתופי פעולה יוצרי 

אימפקט בין מוסדות.
הרחבת העיסוק האקדמי )מחקר   ◀
והוראה( בנושא הובלה במערכות 

ההשכלה הגבוהה.
הגדלת האימפקט החברתי של   ◀

מערכות ההשכלה הגבוהה.



י — נו ית השי י — תאור

מבנה הערכה



נעמה בר־און — הובלת הערכה  ◀

יוליה גומוש — עיבודים סטטיסטיים  ◀

ד״ר תמי שמשי־ליכט — הערכת רשת עמיתים  ◀

צוות ההערכה
קבוצת משתנים — 

הערכה וייעוץ 
לתוכניות בשדה 

החברתי והחינוכי



כנית  כת הת הער

לקבל משוב של המשתתפים על פעולות שונות בתכנית, איכותן והרלוונטיות   ◀
שלהן במטרה לסייע לתכנית להמשיך ולהשתפר.

לבחון שאלות ממוקדות ביחס לפעילות התכנית: התאמה לבעלי תפקידים   ◀
שונים / סוגיית המכללות וכו׳.

ט כת האימפק כת השפעות — הער הער

להעריך התפתחות של תפיסות, עמדות ויידע בתכנית.  ◀
לבחון יישום.  ◀

ליצור תשתית להערכת השפעות־אימפקט של התכנית.  ◀
בהמשך )ובמידה מסוימת גם היום(, על המשתתפים ועל המוסדות.  ◀

תפיסת ההערכה



כנית  י הת אחר ו י  כד תוך  י,  לפנ כה  ופעי ההער  מ

תחילת תקופה — הנחת תשתית לבחינת שינויים בהמשך.  ◀
אמצע תקופה — הערכת הפעילויות.  ◀

סוף שנה א׳ — הערכת התכנית לטובת שיפורה בהמשך והערכת השפעות   ◀
בטווח קצר.

ראיונות עומק עם בוגרים — הערכת השפעות בטווח רחוק על   ◀
המשתתף + אדוות.

ים שת הבוגר כת ר   הער

 
ט  אימפק ל ציה  ק י נד אי ים  נתונים המהוו ל  טתי ש סוף שי אי

י  אומ והל י  סד ו המ

מרכיבי ההערכה




