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הגנים  ולדורף,  בגישת  החינוך  מסגרות 

ניהולי  במבנה  מאופיינים  הספר,  ובתי 

של  "הפנימי"  הניהול  לצד  שבו  ייחודי 

ע"י  "חיצוני"  ניהול  גם  המסגרת מתקיים 

של  זו  ייחודית  מערכת  העמותה.  ועד 

ניהול משותף או מקביל מייצרת יתרונות 

אנסה  זה  במאמר  אתגרים.  לצד  רבים 

אמנה  זו,  מערכת  נוצרה  כיצד  לבחון 

להציע  ואנסה  מרכזיים  אתגרים  שלושה 

כיוונים לפתרון.

במסגרות  הניהולי  המבנה  ייחודיות 
החינוך בוולדורף

יש  ולדורף  ספר  בית  לכל  כמעט 

עמותה. העמותה מקבלת תשלומי הורים, 

מוציאה הוצאות, משלמת שכר ומעורבת 

העמותה  ועד  לעיתים  החלטות.  בקבלת 

את  בפועל  וממנה  שמוביל  הגוף  הוא 

גם  יש  לוועד העמותה  בית הספר.  צוות 

מהפעילות  חלק  על  משפטית  אחריות 

השוטפת. 

העמותה היא ישות משפטית, סמכות 

נושאת באחריות  כלפי הרשויות,  חוקית 

גוף  היא  לפעילותה.  וכלכלית  משפטית 

קבלות,  לתת  תשלומים,  לקבל  שיכול 

מעסיק  כגוף  לשמש  תרומות,  לקבל 

ולשלם משכורות. 

מצב  זה  החינוך  משרד  מבחינת 

בחשדנות  רואה  החינוך  משרד  מאתגר, 

ועד עמותה וצוות נושא: אתגרים וכיוונים 
לפתרונות בבית ספר ולדורף

רונן האן

ועד העמותה הקים את הגנים ובית הספר, אך כמו הורה טוב, מגיע השלב שבו הוא צריך לסגת ולתת לילד את 
המרחב העצמאי להתפתחות. מתי נכון לעשות זאת ומהם תפקידי ועד העמותה לאחר מכן?

בניהול  ועמותות  הורים  של  מעורבות 

בתי ספר. להזכירכם, בבית ספר ממלכתי 

בעלי  מורים,  צוות  מנהל,  יש  רגיל 

תפקידים, ועד הורים וכולי. אין עמותה. 

ייחודי  מצב  זהו  הספר  בית  מבחינת  גם 

המזמן אתגרים ייחודיים.

מבחינה ביוגרפית, בשנים הראשונות של 

שמנהלת  זו  היא  העמותה  לרוב  ביה"ס, 

קמה  בהדרגה  הספר.  בית  את  בפועל 

נקראת  )לרוב  המורים  מקרב  הנהלה 

חדש.  ארגוני  מבנה  ונוצר  נושא"(  "צוות 

ספר  בתי  של  ההקמה  דרך  למעשה, 

ספר  לבתי  בניגוד  ייחודית:  היא  ולדורף 

רגילים, שבהם ההחלטה על ההקמה היא 

החינוך,  ומשרד  המקומית  הרשות  של 

בוולדורף, היוזמה היא לרוב של ההורים. 

שילדיהם  הורים  אלה  המקרים  ברוב 

המשך  מסגרת  ומחפשים  ולדורף  בגן 

לילדיהם.

עמותה,  להקמת  דואגים  אלה  הורים 

ודואגת  העמותה מקימה את בית הספר 

למבנה, הכרה, צוות והרשמה של ילדים. 

"צוות  והקמת  ביה"ס  התבססות  עם 

מקביל  ניהול  יש  שבו  מצב  נוצר  נושא", 

או משותף. להלן אמנה שלושה אתגרים 

מרכזיים שאותם אני מזהה:

ניהול  מבני  יצירת  ראשון:  אתגר 
ביחד"  מ"כולם  ומעבר  נפרדים 

לאוטונומיה ניהולית
וההחלטות  הניהול  שבהן  עמותות  יש 

או  העמותה  בוועד  בהתחלה  מתקבלות 

מצטרף  אליו  הורים,  של  אחר  בהרכב 

הספר.  בית  צוות  גם  ובהמשך  הגן  צוות 

נעשית  ההחלטות  קבלת  שבו  מצב  נוצר 

ומובילי  העמותה  ועד  כלומר  "ביחד", 

בית  כאשר  ביחד.  ומחליטים  דנים  הגנים 

ונוצרת  מצטרפים  המורים  קם,  הספר 

תמונה שבה בכל ישיבה יש כ-20 אנשים, 

גננים  ביקורת,  ועדת  עמותה,  ועד  חברי 

ביחד.  נושא  בכל  דנים  וכולם  ומורים 

בימים  ובריאה  טובה  שהייתה  מציאות 

עכשיו  נעשית  היוזמה,  של  הראשונים 

כולם  מרתוניים,  דיונים  סבירה:  בלתי 

מעורבים בכול, החלטות רבות מתקבלות 

במפגש אחד, דקות בודדות מוקצות לכל 

לחץ,  אוירת  תסכול,  שטחיות,  החלטה, 

היעלבויות .

השינוי הדרוש במקרה זה הוא הפרדה 

ברוח  השונים,  לגופים  אוטונומיה  ומתן 

השלב השני בביוגרפיה של ארגונים )ראו 

ולדורף  ספר  בית  של  ביוגרפיה  מאמרי 

באדם עולם, גליון מספר 31(. 

עם מתן האוטונומיה יש צורך בהגדרה של 

ל ם ו ע מ ד
ייעוץ אירגוניא

ובריאה  טובה  שהייתה  מציאות 
היוזמה,  של  הראשונים  בימים 
סבירה:  בלתי  עכשיו  נעשית 
דיונים מרתוניים, כולם מעורבים 
מתקבלות  רבות  החלטות  בכול, 
בודדות  דקות  אחד,  במפגש 
שטחיות,  החלטה,  לכל  מוקצות 

תסכול, אוירת לחץ, היעלבויות
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חינוך  מסגרות  להקמת  להתרחב  יכולה 

זה  בשלב  ועוד.  סמינר,  להקמת  נוספות, 

ועד העמותה צריך למעשה להגדיר מחדש 

את מנהיגותו. מה תפקידו מול ביה"ס? מה 

ביצירת  חדשות?  יוזמות  בקידום  תפקידו 

חיבורים חדשים?

בשלב הזה אני מוצא שוועדים יכולים 

תפיסת  של   המנהיגות  במודל  להיעזר 

"המנהיגות האופקית"*.   

איכויות  ארבע  ישנן  זה  מודל  לפי 

מרכזיות של מנהיגות:

inspiring — לעורר השראה  .1

steering  — ניווט, הכוונה  .2

אימון, הדרכה, לימוד     .3

  coaching  

Intervening התערבות  .4

העקרון  האופקית"  "המנהיגות  בתפיסת 

הוא שכולם מנהיגים. כל מורה הוא מנהיג 

וכל גוף הוא מנהיג המבטא את המנהיגות 

שלו בדרך הנכונה. להלן אתמקד בהצגת 

המודל בהתייחס לוועד המנהל. 

inspiring — 1. לעורר השראה

הקהילה.  לתמונת  קשורה  העמותה 

ובעמותה  לחזון,  קשורה  ההשראה 

בחזון  להחזיק  הפוטנציאל  נמצא 

הראשונים  בשלבים  הקהילה. 

בעמותה נמצא החזון "הבלתי כתוב" 

בית  יקום  )"כאן  היוזמה  תחילת  של 

ספר ולדורף"( .

 The Horizontal Leadership להרחבה בספר *
באתר  להורדה  ניתן  בקמן,  אדריאן  מאת   Book

. IMO

מודל  לקבע  היא  שלי  ההצעה 
הסכמה  יש  שבו  וגמיש  דינמי 
אישור  דורשים  נושאים  אילו 
)למשל תקציב(, על אילו נושאים 
מתייעצים )למשל פיטורי מורה(, 
ואילו נושאים הם לשיקול בלעדי 

של הנהלת ביה"ס

שמביא  מה  גוף,  לכל  האחריות  תחומי 

אותנו לאתגר הבא.

אחריות,  תחומי  חלוקת  שני:  אתגר 
צוות נושא וועד עמותה

באחריות,  שנושא  מנהל  ועד  יש  כאשר 

נושא( שנושאת  )צוות  בית ספר  והנהלת 

אף היא באחריות — יש מתח מובנה.

במודל  הזה  המתח  את  לתאר  אנסה 

הוא  האם  בבטן  הילד  כאשר  הורה-ילד. 

מוגן לגמרי וכמעט "בלתי נפרד" מהאם. 

אט  ויוצא  מתפתח  הילד  הלידה  אחרי 

לילד  קשובים  ההורים  לעצמאות.  אט 

ומשחררים אותו לפי יכולתו ולפי צרכיו. 

בדוגמה שלנו, ההורה הוא היזמים — ועד 

"צוות   — ההנהלה  הוא  הילד  העמותה. 

הצוות  האידיאלית,  בתמונה  נושא". 

עד  יכולתו,  לפי  אחריות  מקבל  החינוכי 

את  מנהל  נושא"  "צוות  שבו  יציב  למצב 

ונושא  תומך  העמותה  וועד  הספר  בית 

באחריות המתחייבת מעצם תפקידו.

צוות  יש שלב שבו  יציב  בדרך למצב 

"צעד  לוקח  מההורים  שמורכב  ההקמה 

לצעוד  נושא"  ל"צוות  ומאפשר  אחורה" 

קדימה.

שהילד  זה  הוא  ביותר  המוכר  השיבוש 

כבר גדול ועצמאי אך ההורה לא משחרר. 

בהרחבת  מעוניין  החינוכי  הצוות 

קבוצת  אך  בשל,  ומרגיש  האחריות 

או  לנהל  ממשיכה  )העמותה(  ההקמה 

לא  בעמותה  מעורבת.  מאוד  להיות 

על  מוותרים  ולא  הצוות  על  סומכים 

מעורבות ושליטה.

דינמי  מודל  לקבע  היא  שלי  ההצעה 

נושאים  אילו  הסכמה  יש  שבו  וגמיש 

דורשים אישור )למשל תקציב(, על אילו 

נושאים מתייעצים )למשל פיטורי מורה(, 

של  בלעדי  לשיקול  הם  נושאים  ואילו 

יכולה  הנושאים  רשימת  ביה"ס.  הנהלת 

משותפת.  בישיבה  שנה  כל  להתעדכן 

חלק גדול מהמתחים נובעים מאי הבנות 

חלוקת  לגבי  בהירות  מחוסר  שנובעות 

האחריות. 

ועד  מטרת  הגדרת  שלישי:  אתגר 
העמותה 

ומתן  ביה"ס,  והתבססות  התפתחות  עם 

של  שוטף  לניהול  לביה"ס  האוטונומיה 

תמונה  קרובות  לעיתים  נוצרת  ענייניו, 

למטרת  לחזור  נדרש  העמותה  ועד  שבה 

חדשה.  פרשנות  לה  ולתת  העמותה 

במקומות רבים מטרת העמותה מוגדרת 

גיאוגרפי  במרחב  ולדורף  חינוך  כ"קידום 

המטרה  של  כך  אם  הפרשנות  מסוים". 
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כאשר בית הספר נעשה עצמאי )ראו 

שלב 2 בביוגרפיה של בתי ספר(, צוות 

אחריות  לוקחים  והקולגיום  הנושא 

העמותה  וועד  הספר,  בית  חזון  על 

ארוך  בחזון  לעיסוק  להתפנות  יכול 

בשלבים  ועדכני  מחודש  טווח, 

מתקדמים יותר )למשל הקמת תיכון, 

סמינר, קשר עם הקהילה בעיר שאינה 

קשורה לוולדורף וכולי(. 

steering  — 2. ניווט, הנחיה, הכוונה

העבודה  של  והכוונה  הנחיה 

הראשונות  בשנים  והתהליכים: 

בעלי  הם  העמותה  בוועד  ההורים 

של  ובהנחיה  בהכוונה  מרכזי  תפקיד 

ההכוונה  לעיתים  בהתחלה  היוזמות. 

בפועל.  בניהול  מתבטאים  וההנחיה 

הספר  בית  הנהלת  הזמן  במשך 

נעשית עצמאית ואז ההכוונה נעשית 

פחות ישירה. אם וכאשר נוצר גם גוף 

ובו  משולש  נוצר  אוטונומי,  הורים 

ועד העמותה צריך למצא מחדש את 

מקומו בהכוונה ותמיכה.

 — לימוד  הדרכה,  אימון,   .3

 coaching
המילה  את  לתרגם  רגילים  אנחנו 

הכוונה  כאן  ל"אימון".    coaching
לימוד,  והדרכה,  לליווי  בעיקר 

תמיכה.

תהליכי  להטמיע  יכול  העמותה  ועד 

השונות  ביוזמות  פנימיים  לימוד 

חשוב  העמותה.  מתרבות  כחלק 

עצות  מתן  אינו  התפקיד  כי  לזכור 

עבור  שוטף  באופן  בעיות  ופתרון 

היוזמות השונות.

רב  ניסיון  לרוב  יש  הוועד  לחברי 

בתחומים כמו כלכלה, תקציב וניהול 

יכול  זה  ניסיון  בריא,  במרחב  בכלל. 

בתהליכים  ותמיכה  כליווי  להתבטא 

אישיים ולא כהתערבות.

Intervening - 4. התערבות

לעצירת  מתייחסת  ההתערבות 

תהליכים, הכוונה היא בעיקר לפעולת 

אפשר  אי  "ככה  כאן",  "עד  עצירה: 

להמשיך".  אמירה כזאת יכולה להיות 

או  כלכלי  בטיחותי,  לתחום  קשורה 

התנהלות כללית. 

מחוצה  )וגם  הוולדורף  בקהילת 

מתקשים  שלרוב  איכות  זוהי  לה( 

הוא  המנחה  הקו  הספר  בבתי  בה. 

קו  התהליך,  של  והאפשור  ההכלה 

חסרה  לעיתים  אך  הכל,  בסך  חיובי 

מנדט  רואים  לעיתים  אחרת.  אמירה 

שלא מתבצע או מורה שלא מתפקד 

תקופה  למשך  התערבות  שום  ואין 

ארוכה.

ועדי העמותות לרוב אינם מנהלים בפועל 

את בתי הספר ולכן התערבות שלהם היא 

צעד לא שגרתי. מבחינת ועד העמותה יש 

לעיתים חשש מהתערבות כדי ש"לא יגידו 

עם  באוטונומיה".  להם  פוגעים  שאנחנו 

זאת, הגדרה מראש של תחומי האחריות 

מותר  איפה  בהבנה  גם  לעזור  יכולה 

להתערב ולעצור תהליכים לא בריאים.

אמירה אישית לסיכום:

ביוזמות השונות פגשתי הורים  בעבודתי 

או  עמותה  ועד  כחברי  הפעילים  רבים 

את  ראיתי  איתם  במפגש  עמותה,  חברי 

ההתלהבות כמו גם את התסכול והקושי, 

והבנות  הגדרות  בניית  שעם  מאמין  ואני 

לצמצם  ניתן  ביה"ס  צוות  עם  משותפות 

התסכול  מידת  את  משמעותי  באופן 

ואת  מהפעילות  הנאתם  את  ולהגדיל 

איכות העבודה של כל הנוגעים בדבר. לי 

אנשים  עם  לעבוד  גדולה  זכות  זו  אישית 

אלה, הפועלים בהתנדבות ובמלוא המרץ 

לקידום יוזמות חשובות.

רונן האן, מלווה ארגונית בתי ספר ולדורף 

צוות  עבודת  מלמד  אחרים,  וארגונים 

הישראלי  הסניף  את  מרכז  זומר,  בסמינר 

של IMO, מוסד בינלאומי לייעוץ ארגוני.

ronen.hahn@gmail.com
עינת ארוך הינה ממייסדי ומובילי תוכנית 

מפרש-לקידום יזמות חינוכית בבתי ספר, 

משתתפת בהכשרת "מנהיגות אופקית. 

עינת  של  שמה  נשמט  הקודם  בגיליון 

ככותבת המאמר, עמה הסליחה. 

השונות  ביוזמות  בעבודתי 
הפעילים  רבים  הורים  פגשתי 
חברי  או  עמותה  ועד  כחברי 
ראיתי  איתם  במפגש  עמותה, 
את  גם  כמו  ההתלהבות  את 
מאמין  ואני  והקושי,  התסכול 
והבנות  הגדרות  בניית  שעם 
ביה"ס  צוות  עם  משותפות 
באופן משמעותי  לצמצם  ניתן 

את מידת התסכול


