תכנית להכשרת יועצי ארגוניי
התמחות במערכות חינו ורווחה
מכללת אורני ,ניהול אקדמי :ד"ר איוה חגיניב
יעוד ומטרות התכנית:
בשני האחרונות ניכרת מגמה של צמצו אחריות המדינה לרווחת ולהשכלת של
אזרחיה .חלק מהשירותי מופרטי או מועברי לידי המגזר השלישי .התוצאה היא
תחרות הולכת וגוברת על משאבי וטריטוריות בי ובתו המגזרי ,ותביעה לגמישות
ורציונליזציה ארגונית .מערכות חינו ורווחה נדרשות היו לאסטרטגיה נבונה ,מבנה יעיל,
התנהגות מקצועית אפקטיבית ומדידה .דווקא בש האתגר – שאי לזלזל בו  של
אוטונומיה וחדשנות ובשל חוסר מתמיד במשאבי מול דרישות מתגברות ,נוצרות לעיתי
חומות במקו שבו היו אמורות להווצר בריתות ושותפויות .למשל ,איגו משאבי
וחשיבה יצירתית בתו המערכת או בי מערכת חינו למערכת שירותי חברתיי היא
פוטנציאל לתוצאות רצויות .היו מתקשות לעיתי שתי הדיסציפלינות לקיי ביניה
דיאלוג ,אפילו שה מצויות בכפיפה ישובית אחת ומטפלות באוכלוסיה משותפת.
על מנת להביא לשינוי נדרשת פרדיגמה חדשה של פרקטיקה וניהול בארגוני חינו
ושירותי חברתיי :בכל אחד מה בנפרד ובחיבור הנדרש ביניה.
ג כאשר תכליתו ברורה ,מעשה השינוי הוא קשה ומורכב .לכ נקראי יועצי בשלבי
מוקדמי של התהלי ,ע התגלות הקשיי הראשוני ,על מנת לעזור למערכות אלה
לעשות את השינוי במינימו כאב .במקרי רבי אלה ה יועצי ארגוניי שלא התנסו
בפועל בניהול התכני והדינמיקה המיוחדי לה .יש לה היכרות מעטה ע מרכיבי
הסביבה הפיסית והארגונית של מערכות רווחה וחינו ,ע מבנה התפקידי והדינמיקה
בתוכ וע הפרקטיקה המקצועית המיוחדת לה .ה חסרי הבנה וכלי לצרכי
המיוחדי של המערכות ותהלי הלמידה שלה ארו ,יקר ולא תמיד אפקטיבי .לעומת,
סביר להניח שמנהלי המנוסי בתכני המקצועיי שיגבשו לעצמ תפישת עול ,ידע
תיאורטי ,כלי ומיומנויות של יעו! ארגוני יוכלו להיות יעילי יותר ואפקטיביי יותר
בסיוע לתהלי השינוי הנדרש.
מטרת התכנית היא ,אפוא ,להכשיר יועצי ארגוני בעלי נסיו ניהולי הבאי מתו
מערכות החינו והשירותי החברתיי ואמורי לפעול במסגרת לקידומ.
תפוקות התכנית:
♦ נוצרת קבוצה של יועצי ארגוניי בעלי יכולת חשיבה אסטרטגית המודעי לצרכי
מערכות משתנות ,לדינמיקה של תהליכי שינוי ולפרופסיה של הייעו! הארגוני.

♦ בוגרי הקבוצה מגבשי תפישת עול מקצועית ,מפתחי סגנו אישי ,עוצמות
ויכולות של ייעו! אישי ,הנחיית צוותי עבודה ותהליכי שינוי ארגוניי.
♦ בתו התכנית יקבלו המשתתפי הזכאי לכ תעודת הסמכה כיוע! ארגוני.
התעודה ניתנת בשיתו" של הפקולטה ללימודי מתקדמי של אורני ע הארגו
הישראלי לפיתוח ארגוני )איפ"א( .הזכאות לתעודה תותנה בעמידה בדרישות התכנית
כפי שיוגדרו על ידי ועדת ההוראה וסגל המרצי .התעודה תאפשר לבוגרי להתקבל
כחברי מ המני באיפ"א לאחר שנה נוספת של נסיו בשטח ,ובכפו" להמלצת
המדרי בהתמחות המעשית )שהוא חבר בכיר באיפ"א(.
♦ הנהלת התכנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק במהל התכנית את לימודיו
של משתת" א לא עמד בדרישות או שעבודתו אינה מגיעה לרמת המטלות הנדרשת
או שאינו מתאי לתפקיד של יוע! ארגוני.
דרישות התכנית:
♦

השתתפות פעילה בכל המפגשי.

♦

קריאת חומר תיאורטי כבסיס לתרגילי ועבודות.

♦

עריכת והגשת תרגילי )השלכות תיאוריה לשדה ,עריכת ניסויי בכלי מוגדרי,

דיווח( ועבודות מסכמות לפי דרישות המרצי.
♦

ביצוע פרקטיקו במערכת חינוכית או מערכת רווחה :אבחו והתערבות ארגונית

במש שני סמסטרי לפחות.
♦

סיכו הפרקטיקו והצגתו בעל פה בכתה.

♦ כתיבת עבודת גמר המבוססת על תיאוריה כללית של שינוי ,מנתחת את
הפרקטיקו כניסוי לאישוש השערה ומסיימת בתפישת עול אישית של יעו! ארגוני.
♦

הפעלת תהלי ההערכה האישי לאור התכנית :הצבת מטרות להתקדמות בתחילת

כל סמסטר ,פגישת הערכה אחת לפחות בכל סמסטר ע חבר ועדת ההוראה של
התכנית )באחריות הלומד(.
מבנה התכנית:
משתתפי:
בעלי תפקידי ריכוז ,ניהול ויעו! בחינו וברווחה .בעלי תואר שני ושלישי ממוסד אקדמי
מוכר ,בעלי ידע מוקד בפסיכולוגיה וסוציולוגיה )ברמת מבואות( .כל המועמדי יופיעו
בפני וועדת קבלה ויעברו ראיו אישי להבטחת התאמת לתכנית.

היק" וחלוקת שעות:
התכנית בהיק" של כ –  489שעות לתלמיד המשלבות תיאוריה ופרקטיקה .מש הלימודי
ארבעה סמסטרי .הלימוד העיוני יכלול  12 15פגישות לסמסטר ביו מרוכז של  8ש'
אקדמיות לשבוע.
תכני בתכנית:
 .1מודעות עצמית היכולת לנהל את עצמי.
הצבת מטרות אישיות להתפתחות מקצועית והשגת ,נלמדת בסדנאות של הקבוצה,
הנחיית קבוצות ,בכל קטע של עבודה מעשית ועבודה בקבוצה .בסיכומי שנה וסמסטר.
 .2יכולת ניתוח היכולת להבי  ,לאבח ולהתערב בארגו.
נלמדת בשיעור של התנהגות ארגונית ,על ידי אבחו ארגוני ,שיווק ומשאבי אנוש ,שינוי
ארגוני ,התערבות ,פרקטיקו
 .3יכולת ייעו! – היכולת לסייע ליחיד ,קבוצה או ארגו.
נלמדת בעזרת כלי בייעו! והדרכה ,הנחיית קבוצות ,התנהגות ייעוצית ,גישות שונות
לייעו! ודילמות בייעו! ,פיתוח משאבי אנוש ,ניהול שינוי ,פרקטיקו ולמידה מתו
עשייה.
 .4שיתו" פעולה  היכולת לנהל יחסי .
בקבוצה ,בכל הפרויקטי ,בכל השיעורי בעבודה משותפת ,בסדנאות של עבודה
קבוצתית,
 .5לנהל שינוי – היכולת לבנות ולנהל תכנית שינוי.
בהתנהגות ארגונית ,באבחו ופיתוח ארגוני ,בשיעור של ניהול שינוי ,בקבוצה.
מתודולוגיה:
 .1סדנת הפתיחה תבנה חזו משות" לתכנית ותגדיר שאלות בתחומי הלמידה השוני .על
פי אלה יתכווננו מחדש תכני בתכנית.
 .2מטרות אישיות לפיתוח :כל משתת" יגדיר לעצמו על בסיס סמסטריאלי מטרות ותכני
לפיתוח אישי .המטרות האלה יוגדרו ,ידונו ויבוקרו )לבחינת ההתקדמות וללמידה מתו
העשייה בתכנית( במש כל סמסטר בפגישה אישית ע ד"ר חגיניב .האחריות על התכנית
האישית היא של המשתת".
 .3קרוב לשדה :תתקיי בחינה משולשת של כל גישה תיאורטית .פע אחת היא תילמד
בכתה באופ "טהור" .פע שניה ,תיוש על ידי המשתתפי למסגרת בה ה פועלי .פע
שלישית ,תיוש כניסוי שדה באמצעות כלי שיבחר .למשל ,למידה על תרבות ארגונית
תלווה בניתוח של ארגו קונקרטי ובניסוי 'כלי' )למשל ,בחינת פרדיגמות תרבותיות(.

 .4התכנית משלבת חומר עיוני ,הרצאות ודיוני ,תרגולי וסימולציות ,ניתוחי אירוע
מתחומי שוני ,סדנאות ומיני סדנאות ולמידה באמצעות טלביזיה במעגל סגור.
 .5על המשתתפי תוטל הכנת חומר במתכונת סמינריונית כמו ג כתיבת עבודות
המסכמות התנסויות ומציעות רקע תיאורטי מתאי .עבודת הגמר תכלול סיכו
הפרקטיקו תו התייחסות לגופי תיאוריה כללי ולתפישת עול אישית בייעו! ארגוני.

