
 "אחד על אחד בחמ"ד"

בצה"ל המערכת היא היררכית לחלוטין. יש מטכ"ל, יש משימות, יש קצינים ויש חיילים... 

בצה"ל מבצעים פקודות... יש גם במערכת האזרחית מפעלים ומשרדי ממשלה שהתנועה 

יש צורך לטפל במי   -היא מלמעלה למטה בלבד. משרד הרווחה, ביטוח לאומי, ודומיהם

 לרווחה, לסיוע, לעזרה לסעד, ואנשי המשרד נותנים מענה בהתאם.שזקוק 

במפעלי ההיי טק והתעשייה, הכיוון מעט שונה. יש מטרה למפעל לייצר מכוניות, למשל, 

 מעסיקים בעלי מקצוע ברמות שונות המבצעים עבור בעלי המפעל את הנדרש.

רד מבצעת את מדיניות גם במערכת החינוך ההיררכיה הניהולית אמנם קיימת )הנהלת המש

השר, ובתי הספר מישמים זאת בפועל(, אבל שם התנועה היא דו סטרית. בתי הספר לא רק 

שם מצוי הידע,   -בבתי הספר, בחדרי המורים, בגני הילדים "מבצעים הוראות מנכ"ל..." 

תורת החינוך, היצירתיות, דרכי ההוראה הנכונות, אופן ההתמודדות עם משתני הזמן, 

ועוד ועוד, הכול נמצא  -הקשר הבין אישי בין מורה לתלמיד, מיומנויות הניהול יצירת

 בשדה...

בחמ"ד אנחנו מנסים לחזק תנועה זו. הן "מלמעלה למטה", והן "מלמטה למעלה" )כאשר 

 -ההנחה היא כמובן, בתי הספר , חדרי המורים, המנהלים הם בהיבטים מסוימים ה 

שיבה משותפת עם מפקחים, צוותי ניהול ומורים מהשטח. נקבעו בח יעדי החמ"ד"למעלה"(. 

שפרסמנו לפני זמן קצר, נכתב על ידי צוותים משותפים מהשדה והמטה,  חזון החמ"ד

ראינו כולנו את החשיבות הרבה בשותפות תלמידים לקבלת החלטות   "למען ציון -הקהלב"

" )מנהלים עגלי שיחמבנושאים חינוכיים שהתלמידים מכל הארץ העלו על סדר היום, ב"

"מובילים" את חבריהם בלמידת עמיתים מונחית( שותפים כמאה מנהלים! בתכנית 

( שהתחלנו בשנה זו עם צוותי בחכמ"ה של שישה עשר מתעצמים בחמ"ד" )תכנית כוורות "

בתי ספר עי"ס, כל כוורת ניהולית תלווה שלושה בתי ספר בלמידת עמיתים )בשלב ראשון 

זו שנה שלישית שאנו מעלים על נס את  -"מורי המאהשים בתי ספר(, "יהיו שותפים כחמי

פעילותם , עשייתם הפדגוגית והחידוש שמגלים מאה מורים בשדה, מתוך מגמה שישמשו 

 דוגמא לכולנו. ועוד ועוד. 

במטה, מתוך ההקשבה המלאה לכולנו, מפגשי מנהלים, יועצות, צוותי מורים ועוד, אנחנו 

לקביעת החזון, היעדים, המטרות הברורות וליווי בתי הספר ככול שניתן.  מכוונים את צעדינו

הדיאלוג החשוב שנוצר בין המנהלים עם צוות הפיקוח, מסייע לבית הספר להתכוונן נכון, 

לדייק את העבודה, להתלבט ולהיעזר בדגשים שיש לתת על יעדי החמ"ד, על קידום הלמידה 

 ועל היותנו "בית חינוך כמשפחה".

משך לראייה זו, הרואה את המשאב האנושי הקיים בשדה כמרכזי ביותר, הצענו לכל כה

אחד על אחד צוותי הניהול והפיקוח להיפגש עם עמית לעבודה למשך יום שלם. קראנו לזה: "



)ותודה על ההיענות המלאה והשמחה  ביקור הדדי של מנהלים ושל מפקחים". בחמ"ד

 נו תגובות נלהבות מחלק ממנהיגי החינוך(.להיות בין הלומדים והמלמדים...קיבל

היו שביקשו רקע עיוני לתכנית, ננסה מעט מחשבות ראשוניות )מן הסתם, אחרי שנלמד זה 

 מזה, יעלו תובנות רבות נוספות(

ר' יעקב, מחמ"ד חיפה, אמר לי  -"חסידים ראשונים היו שוהים שעה לפני התפילהא. "

"אני צריך לחשוב היטב, מה אני מכין ביום הלמידה לקראת "אחד על אחד" שבין המחמדי"ם: 

הדיוק של מה להראות, מה ניתן ללמוד, מה ייחודי, אילו תכניות של שרה אצלי בחיפה. 

 נוכל לקבל עליהם משוב ללמידה שלי.. כל זה לא פשוט, ודורש הרבה מחשבה..."

מצווה עצמה... ה"לשם ייחוד" של לפני המצווה, אומרים בחסידות, לא פחות משמעותי מה

למנהל/ המפקח "הקולט", יש "רווח" גדול בעצם היכולת לברר לעצמו, מהן הנקודות 

הארכימדיות בעבודתי כמנהל? מה ייחודי בבית החינוך שאותו אני זוכה לנהל? איך ניתן 

 "להראות" את בית הספר ביום אחד? על מה מוותרים? מה משתפים?

"קראתי ספרים קורצ'אק, בהקשר אחר כתב: יאנוש   -"אל תאמר אני כבר יודעב. "

מעניינים. עתה אני קורא ילדים מעניינים. אל תאמר: "אני כבר יודע". אני קורא את אותו 

ילד פעם אחת, שנייה שלישית, עשירית. ואחר הכול אינני יודע הרבה. כי הילד הוא עולם, 

מה שהיה, על מה שיש גדול ורחב, שקיים זה מזמן ויהיה קיים תמיד. אני יודע קצת על 

 כיום... ומה יהיה הלאה?"

המפגש עם כל ילד, זהו מפגש אינסופי, כותב קורצ'אק. עולמו של ילד ושל כול אדם, הוא 

מעיין , הוא נהר, הוא נשמה גדולה... מה שניתן במפגש עם התלמיד, זהו ניסיון לגילוי חלקי, 

ר יודע".. המפגש בין שני מנהלים, למפגש עם צד מסוים של הילד. ולכן: " אל תאמר אני כב

הרצון ללמוד מהקולגה, מצריך ממני כלומד, לדעת שאין סוף למה שיכול חברי ללמד אותי 

ולהראות לי במשפחה שנקראת "מוסד חינוכי". ניתן לזהות חלק, לגלות כיווני מחשבה 

 ועשייה, שיש אפשרות להעמיק בהם וללמוד עוד ועוד. 

קיימנו דיון בהנהלה, מה המיוחד בהיצמדות בביקור של יום   -היכולת להתבונן פנימהג. 

שלם למנהל/ מפקח עמית. במה זה שונה מכל קבוצת למידת עמיתים בהשתלמות מחוזית 

או במסגרת "מפקח ומנהליו"? נקודות רבות עלו בחשיבה המשותפת ) כמו, לפגוש את 

במצבים שונים ומגוונים ועוד(. המנהל , לא כשהוא "מדבר על" אלא "עושה את", לימוד ניהול 

נוספת שחשוב להדגיש היא, היכולת במהלך יום למידה אישי, להכיר את "תוכו" של   נקודה

 המנהל טוב יותר, עמוק יותר. 

 זלדה בשירה "שני יסודות" כתבה:

רֹוש ת ַלבְּ רֶּ ָהָבה אֹומֶּ  ַהלֶּ

ר ֲאִני רֹוָאה  ַכֲאשֶּ

 ַכָמה ַאָתה ַשֲאָנן

 ה ָגאֹוןַכָמה עֹוטֶּ 



תֹוֵלל תֹוִכי ִמשְּ הּו בְּ  ַמשֶּ

ת ַהַחִיים ָשר ַלֲעֹבר אֶּ פְּ  ֵאיְך אֶּ

ה  ַהּנֹוָרִאים ָהֵאלֶּ

ל ֵטרּוף ץ שֶּ מֶּ ִלי שֶּ  בְּ

ל רּוָחִניּות ץ שֶּ מֶּ ִלי שֶּ  בְּ

יֹון ל ִדמְּ ץ שֶּ מֶּ ִלי שֶּ  בְּ

ל ֵחרּות ץ שֶּ מֶּ ִלי שֶּ  בְּ

ת. רֶּ קֹודֶּ ַגֲאָוה ַעִתיָקה וְּ  בְּ

ִתי ת לּו ָיֹכלְּ פֶּ  ָהִייִתי ׂשֹורֶּ

ָסד ת ַהִממְּ  אֶּ

קּופֹות ַהָשָנה מֹו תְּ שְּ  שֶּ

ָך לְּ לּות ָהֲארּוָרה שֶּ ת ַהתְּ אֶּ  וְּ

ש, ַבָמָטר ּוַבַטל. מֶּ  ָבֲאָדָמה, ָבֲאִויר, ַבשֶּ

רֹוש שֹוֵתק,  ַהבְּ

ֵיש בֹו ֵטרּוף  הּוא יֹוֵדַע שֶּ

ֵיש בֹו ֵחרּות  שֶּ

יֹון ֵיש בֹו ִדמְּ  שֶּ

 ֵיש בֹו רּוָחִניּותשֶּ 

ת לֹא ָתִבין בֶּ הֶּ  ַאְך ַהַשלְּ

ת לֹא ַתֲאִמין. בֶּ הֶּ  ַהַשלְּ

 

פעמים שסגנון הניהול הוא שונה, הוא אחר. אבל בהיכרות ובלימוד פנימי ונכון, ניתן לזהות 

שיש אפשרות להגיע לאותן מטרות, לחנך לאותה תורה של הטוב והישר, מכיוונים שונים. זה 

 עמיק את המבט, ואת לימוד הזולת באופן שלם וכולל.מאפשר לה

לכאורה, מגיע מפקח למפקח ממחוז אחר במסגרת "אחד על אחד", ושואל  -סוד הצמצוםד. 

את עצמו: "מה אני יכול עוד ללמוד... מה הוא ילמד אותי?"... חז"ל לימדו אותנו "הוי לומד 

את מה שלמדנו מהרב סולביצ'יק: )  מכל אדם". זה המקום, כשאני מגיע ליום למידה, להפנים

"קיום מציאות משותפת לסופי ואינסוף הוא בלתי אפשרי. כדי דברי הגות והערכה(: 

לפנות "מקום" לעולם הסופי, נזקק הקב"ה למידת הצמצום, להגבלה עצמית, כביכול, 

הוא נסוג, נרתע כביכול, וכך הותיר "חלל ריק" לעולם.... הדברים אמורים גם 

ומה עליו להכיר תחילה במציאות אחרת...כבר בהודאה בקיומו של ה"אתה", באדם...ש

מהקב"ה את סוד הצמצום. כשאני מסוגל   למדנו בנוסף לאני, יש צמצום והגבלה עצמית."

להיות "חלל פנוי" , מנקודה זו  -"לאיין" את עצמי, ולהיות בגדר מקבל בלבד, מקשיב, לומד

 ניתן לצמוח ולהפנים.

בדרך כלל הפועל "להתנכר" הוא שלילי כמובן!   -ת כמסייע להגדרת העצמיהכרת הזולה. 

אנחנו מבקשים את ההיכרות! את האחריות ההדדית. באופן חריג... נלמד דברים שכתב 



" 'הכיר' אינו אלא -הרש"ר הירש בכיוון מעט שונה על הפסוק: " וירא יוסף את אחיו ויכירם"

כיר עצם מפריש אותו מזולתו, הווה אומר עושה אותו "מנכרת". המ -לעשות נכרי, כל "הכרה"

ל"נכרי". ככל שנרבה להכיר סימנים מובהקים לעצם, כן נוטים להכיר את ייחודו. עם כל סימן 

חדש המתווסף לתודעתנו נוציא אותו מכל שאר הכללים ומכל שאר הסוגים...כך "ננכר" 

שלעיתים היכרות "ד", נאמר, אם ננסה ללמוד מהרש"ר הירש ל"אחד על אחד בחמ  אותו.."

עם המנהל העמית, עוזרת לנו לזהות את עצמנו... להגדיר לנו!! טוב יותר מי אנחנו, מה 

 מיוחד בבית החינוך שאותו אני זוכה לנהל...

המנהל "האורח", למרות היותו מגיע ללמוד, והוא בגדר   -"אני רק מקשיב להםו.. " 

התלמיד... הוא כנראה במהלך יום הלמידה, ישמש גם כמקשיב לדילמות, למצוקות וללבטים 

שישתף אותו המנהל העמית. מקובל לומר, שהמנהל הוא בודד במערכה... בתוך ביה"ס, יש 

הול, לא על כל מצוקה אישית יכול צוות מתמטיקה, צוות שכבת י"א, ועוד.. וגם כשיש צוות ני

המנהל למצוא שותפים לעצה. המפגש "אחד על אחד", יוכל לתת מענה גם לצורך זה. כאן 

להיות בגדר המקשיב.. ואולי מסייע בעצה טובה. חשוב לזכור את מה   צריך המנהל הצופה

ב לאדם זה "להקשישסיפרו על ר' אריה לוין ) כך ב"האם יש סיכוי לאהבה" / דוד בן יוסף( 

עניין של פיקוח נפש. את זה לימד אותי הרבי שלי, ר' אריה לוין. פרופסור  -לפעמים

ירושלמי ידוע היה שולח אליו חולי נפש קשים, שהוא עצמו לא הצליח לעזור להם. ור 

אריה היה מצליח לרפא אותם. פעם פנה הפרופסור לר' אריה בשאלה ובקשה: " גלה לי 

צליח לרפא אותם? מה אתה עושה להם?" ור' אריה ענה לו: את הסוד שלך איך אתה מ

 "אין לי שום סודות, אני לא עושה להם שום דבר. אני רק מקשיב להם"....

מפגש אמיתי בין קולגות למקצוע, מהווה לעולם נקודת פתיחה. זו  – המשך שיתופי פעולהז. 

מנהל, זו פתיחה /פתיחה להמשך התייעצות על שאלות העולות בחיי היומיום של מפקח 

לאפשרות לשיתופי פעולה בין מוסדות החינוך, בין הצוותים, בין מורים ממקצועות שונים, 

 תלמידים ועוד ועוד. 

 נעשה, נשתדל ויהי ה' עמנו בכל מעשינו!

 

 .הרב ד"ר אברהם ליפשיץ לשעבר ראש מינהל החינוך הממלכתי הדתי במשרד החינוך ומזכ"ל בני עקיבא


