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Abstract
The study sought to deeply understand the school principal's role as leader in
the implementation of the Technological and Pedagogical Reform initiated
by State Authorities and assessed the impact of ways of actions on teachers
implementing this reform in schools. The research used the Case Study
Methodology on six schools in Northern Israel in their second year of the
National Information and Communication Technologies Program (ICT),
Adjusting the Education System to the 21st century. The analysis focused on
school principals as leaders of change and their impact on teachers. Several
major aspects were identified to distinguish among school principals'
leadership and their effect on teachers: enthusiasm toward the program,
creating a vision of “our optimal school next to implementing the program”,
etc. Each of these aspects was illustrated, showing evidence of their impact
on encouraging teachers to implement the program. The principals dealt with
the need to lead a technological and pedagogical reform despite that most of
them had a slight knowledge of information and communication
technologies. Those principals who made efforts to gain this knowledge
served as role models for teachers, fostering their identification and
motivation. Study findings contribute to an effective implementation of the
Information and Communication Technologies Program (ICT) in the 21st
century and other “up bottom” reforms in the education system in Israel and
worldwide, enhancing the principals training as well.
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תקציר
 "תוכנית התקשוב:בשנת הלימודים תשע"א הושקה תוכנית מקיפה שכותרתה
 מדובר ברפורמה."21-הלאומית – התאמת מערכת החינוך למאה ה
 הנובעת ממקור חיצוני )משרד החינוך( ומוחדרת "מלמעלה,היקף-רחבת
 ואף מסדר, האמורה להיות מנוף לשינוי במעגל למידה מסדר שני,"למטה
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,( י' יאיר )עורכים,ורוד- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי,אלקלעי-י' עשת
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שלישי בבתי-הספר .כמנהיג הארגון ,מנהל בתי-הספר מהווה "סוכן שינוי"
מרכזי בהטמעת רפורמות בבתי-הספר .מטרת המחקר היא להרחיב את ההבנה
על תפקיד מנהל בית-הספר כמנהיג של הטמעת רפורמה טכנולוגית פדגוגית
שיזמו רשויות המדינה ,ולבחון את השפעות דרכי פעולתו על המורים שהם
מיישמי הרפורמה בבית-הספר .המחקר מבוסס על אינטגרציה של שישה
מחקרים שנערכו במתודולוגיה של חקר אירוע בהם נחקרו לעומק בתי-ספר
בצפון-הארץ שנמצאו בשנה השנייה של תוכנית התקשוב הלאומית .המשתתפים
בחקר האירוע בכל אחד מבתי-הספר הנחקרים היו חברי הצוות החינוכי של
בתי-הספר ,כולל מובילי השינוי :המנהל ורכזי התקשוב .כלי המחקר היה ראיון
עומק חצי מובנה .באמצעות ניתוח תוכן והשוואה ,נעשתה אינטגרציה של
הממצאים שעלו בבתי-הספר השונים .אותרו מספר היבטים המבחינים באופן
ההנהגה בין מנהלי בתי-הספר ,שהשפעתם ניכרה על המורים .נמצאו הבדלים
בהכרה של המנהלים בצורך בתוכנית התקשוב ,ומהתלהבות המנהלים
מהרפורמה ,שהשפעתה חלחלה למורים .כמו כן ,חלק מהמנהלים גיבשו חזון של
"בית-הספר שלנו לאחר הטמעת התוכנית" ,ואילו אחרים לא פיתחו חזון כזה,
ולא תיקשרו אותו .המנהלים הפגינו רמות שונות של מחויבות לשינוי שבאו לידי
ביטוי בתמיכה בהטמעת השינוי בהתמדה ובעקביות לאורך זמן .המנהלים
התמודדו עם הצורך להוביל רפורמה טכנולוגיה פדגוגית חרף היות רובם בעלי
מעט מיומנויות טכנולוגיות וידע בתקשוב .חלק מהמנהלים לא טרחו ללמוד
מיומנויות תקשוב ,לעומת זאת ,מנהלים אחרים סברו שעליהם להוביל בעצמם
את השימוש בתקשוב .מנהלים שעשו מאמצים לרכוש מיומנויות תקשוב חרף
קשיים ,היוו דוגמא אישית עבור המורים בבית-הספר ויצרו מודל להזדהות
ולהנעה .המאמץ שהשקיעו בלמידה זכה להכרה ,וחרף הקושי לחשוף את
אי-הידיעה שלהם ,שיתוף המורות והתמיכה שקיבלו ברכישת המיומנויות
מחברות הצוות דווקא קירב בין הצוות למנהלים וחיזק דפוסים של "ארגון
לומד" .חלק ממנהלי בתי-הספר קיימו דיאלוג שוטף עם המורים ,כולל שיח על
קשיים והתנגדויות ,ולעומתם ,בבתי-ספר אחרים קבלו חברי הצוות על כך שאין
תקשורת של שיתוף והכלה בין המנהל/ת לבינם .כמו כן ,חלק מהמנהלים עקבו
אחר האופן שבו מתמודדים המורים עם האתגרים ,התייחסו ,וחיזקו הצלחות
ונתנו משוב למורים ,ואילו אחרים לא היו מעורבים והותירו את הזירה
לרכז-התקשוב .גם לטיפוח עבודת-צוות הייתה השפעה רבה על התמודדות
המנהלים ומחויבות המורים להטמעת התוכנית .ממצאי המחקר יוכלו לסייע
להמשך יישומה האפקטיבי של תוכנית התקשוב למאה ה ,21-תוכניות  ,ICTושל
רפורמות אחרות במערכת-החינוך בישראל ובעולם ,המיושמות "מלמעלה
למטה".
מילות מפתח :רפורמה ,תוכנית  ,ICTמנהיגות ,מנהל בית ספר.
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