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"למדינת ישראל אין אוצרות טבע, אין פחם ואין נפט, אוצר הטבע היחיד

שלנו הוא הילדים שלנו" (יצחק רבין)

וכולנו כאן בשביל הילדים...

השבוע השקנו את כנס ראש העין למנהיגות במודל ח.ר.ש בנושא

התמודדות מנהיגות בזמן משבר. 

לאחר אסון התאומים ב-11 לספטמבר 2001 ובהשראת מנהיגותו של רודי

ג'וליאני במהלכו, הובן כי מצבי משבר דורשים מנהיגים. ההנחה כי

בייחוד במצבים כאלה של לחץ ומשבר, המנהיגים הם הכתובת הטבעית

לעובדים, למורים ולתלמידים .

– doing-וב being-מנהיגות, נבחנת בזמן משבר. היא באה לידי ביטוי ב

באמפתיה וברגישות, לצד התעשתות מהירה ויצירת תכנית פעולה.

מודל ח.ר.ש הינו תוצר ייחודי של שותפות. שותפות בין חינוך, רווחה

ושרות פסיכולוגי חינוכי.

שותפות אסטרטגית זו, אותה הגה ראש העיר שלום בן משה ומנכל

העריה אילן הררי, נבנתה על בסיס ההבנה כי אחד המנופים

המשמעותיים ביותר בקידום מערכת החינוך בדגש על כך ש "לא

משאירים אף ילד מאחור" הינו השקעה איכותית ומתמשכת.

כיום ברור כי מנהיגות מערכתית, שיתופית הינה אפקטיבית הרבה יותר

מאשר מנהיגות בודדת. וכי באמת דרושים כל השותפים יחד לעבור

משיתוף לשיתופיות שהיא דרגת חיבורים גבוהה ובה 1 ועוד 1 שווים

הרבה יותר מ 2.

שפרה סטרוסקי

מנהלת החינוך העל יסודי ומובילת צוות ח.ר.ש



כנס ח.ר.ש



לצפייה בכנס ח.ר.ש

https://www.youtube.com/watch?v=hZAKWe8OHXo


בתקופה בה חווים

אתגרים אישיים ומקצועיים במציאות משברית

משותפת, יש להתבונן במצב ולהבין איך בונים

אבני דרך ברמה האישית והמקצועית.

מנהיגות בני נוער בסיכון היא העצמה

מתמשכת וארוכת טווח מצד אנשי החינוך המלווים

את בני הנוער בדגש על טיפוח

.מיומנויות וכישורים אישיים לצד חינוך לאזרחות

קבלו 

 המלצות

מכנס ח.ר.ש

להתמודדות

בזמן משבר:



שתוף פעולה בין מנהיגים ומונהגים

מושג ע"י מנהיגות מאפשרת, נותנת השראה, ומאתגרת, ובין מונהגים

עצמאיים, חושבים ושואלים.

כל מבוגר נושר -  בין אם נשירה טובה ובין אם נשירה רעה. על מנת

לאפשר נשירה טובה יש לאפשר לילד לנשור מהאחיזה של המבוגר תוך

קיום שיח ישיר, כנה ואמיץ עד שתתאפשר לו נשירה טובה ומציאת קולו

ודרכו בחיים.

תפקידנו הוא  לדאוג לעצמינו,

למלא את המצברים שלנו, להיות טובים לעצמינו כדי שנוכל להיות טובים

למען אחרים.

מנהיגות אופטימית מתפקדת משימתית מתוך חמלה וראיית האחר

וממוקדת ביחסים בין אדם לאדם ובשיתופי הפעולה ביניהם. במנהיגות

אופטימית יש 3 מרכיבים מרכזיים: אומץ, אמונה, אופטימיות ואם יש את

שלושת אלה אנחנו נוכל להגיע ל א' הרביעית – לאקטיביות, גם אצלנו

וגם אצל האחר. 



ככל שאדם מתמודד עם קשיים ומצבים

מורכבים, כך יוכל לעבור טוב יותר משברים בהמשך חייו.

התמודדות עם חוסר וודאות ברמת המוח מאיימת ומעוררת לחץ

וסטרס.  אין שליטה על המציאות אך יש לנו שליטה לראות איך

אנחנו שולטים במצב באמצעות אימונים מוחיים. המוח הוא

אלסטי ומאפשר את היכולת לשלוט בסיטואציה.

התגובות של הילדים הם לאו דווקא חרדה מהקורונה עצמה אלא

בעיקר לשינויים באורחות החיים – סגרים, שינויים במערכת

החינוך.

חשוב שהמבוגרים יסבירו ויתנו לגיטימציה לתופעות הנפשיות,

יבצעו נורמליזציה לתופעותויעודדו ביטוי רגשי תואם גיל.



המבוגרים חייבים לעצור לפעמים, לנשום קצת, לשים לנו גבולות

כי אחרת הופכים להיות פחות יעילים. יש צורך לאוורר ולהציב

גבולות כדי להתחדש ליום המחרת.

האפשרויות לעזור לתלמידים לבנות חוסן נפשי מתוך ההבנה

שאנו נמצאים במציאות בעייתית, שלא ניתן לשנות אותה. מה שכן

ניתן לשנות זה את עצמינו – את התלמידים שלנו ואת דרך

ההתנהלות שלהם במציאות.



צוות חרש 
ד"ר נגיסט מנגשה – מנהלת אגף החינוך הנוער

והספורט
אבי עזר - מנהל השפ"ח

חלי מלכה – עו"ס לחוק נוער אגף הרווחה
אריאלה איטקיס – מנהלת מחלקת בתי הספר

היסודיים
יהודית שרוני – מנהלת מחלקת קידום נוער

ליאת מוסרי מנהלת מחלקת נוער וצעירים
יעל יעקובי -  מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד

רינת מלול  - מנהלת המחלקה לקדם יסודי
שירית שפירא, בתיה קריספל ובתיה בושרי –

קבס"יות אגף החינוך

תודה! 
לצוות חרש 



מובילי הכנס
יהודה ביטון – מפיק הכנס

מיכל שולמן – מנהלת היחידה לתכניות תומכות
למידה

יובב יהב – מנמ"ר הרשות
אורית ששון – רכזת תקשוב 

אריק קראוני – מחלקת נוער וצעירים
וחברת ההפקה של הכנס  - בלה ומיכל מתנופה

עיסקית
דגנית כץ מנהלת מרכז פסגה ראש העין

ולשי שקד עובדיה מהרשות לביטחון קהילתי

תודה! 
למובילי הכנס



זכרו
"למדינת ישראל אין אוצרות טבע, אין פחם

ואין נפט, אוצר הטבע היחיד שלנו הוא
הילדים שלנו" (יצחק רבין)

וכולנו כאן בשביל הילדים שלנו...

https://drive.google.com/file/d/14j7uG7Qza_TEo7hpYJxM2qwtQDoNC9Fe/view

