
 
 

  ,עם שותפי תפקיד חקר-ותפרוטוקול )מתווה( של מסע
 

 ירותים פסיכולוגיים חינוכיים קורס מנהלי ש

 בהנחיית אדם קהיין Uוסדנת תהליך ה  The Change Lab Field book (2.0)על פי טובה אורבוך 

 
ללמוד הרבה על אחרים ועל עצמינו בעודנו קצרה וחוויתית מסעות חקר הינם דרך 

ת, קבוצת סוגיה פילוסופיארגונית,  תופעה"משהו" כמו : ) .אותנו ןמשהו שמאוד מענייחוקרים 
מתווה המסע מבוסס על תורתו של כיד הדמיון והסקרנות (   - ועודאוכלוסיה שונה מאיתנו 

 .Riosועל מודל עבודה שפותח על ידי קבוצת  UTheoryאוטו שרמר כפי שמוצאת ביטוי ב
 

 ת שמעניינות אתכם כמנהלי שירות פסיכולוגי בהווה ובעתיד. פה נצא יחד לחקור סוגיו
 על סוגיותכדי ללמוד  לבקרשירות אשר אותו הוא רוצה יבחר , כל צוות  4 עד בכל צוות יהיו

הרת בבניהול שירות פסיכולוגי חינוכי. יש ליצור את התנאים להגיע אליו למסע חקר )טלפון, ה

 גש וגו(.המטרות, הסכמה על מועד ומשתתפים במפ

 

 דקות( 15לפחות ) הכנה אישית וצוותית :לפני צאתכם לביקור

 

-)כ הבאות רשמו לעצמכם תשובות לשאלותאת המחשבות ואח"כ  נסו להשקיט .1

  :דקות(10

 

 ?מה מעסיק אותי מאוד )שאלות וסוגיות( בנושא ניהול שירות פסיכולוגי חינוכי 

 .שמעניינות אותךשאלות  3רשום 

  שאלות לדוגמא: 

 כיצד את מכינה תכנית עבודה? עושה בקרה על יישומה? מקבלת משוב? -

 מהו המבנה הארגוני ומדוע? -

 עם הרשות, ספר לי בבקשה על מקרים של קושי וכיצד פתרת אותם?מה היחסים  -

 איך היתה הכניסה לתפקיד? -

 

  הנחות או  5רשמו  חושבת שאשמע כתשובות לשאלות אלה?מה אני חושב/ת

 צפיות מוקדמות שיש לכם.

 

 

המורכבת  וצרו רשימת שאלות מוסכמת דקות( 5)כ שתפו זה את זה. לכשתסיימו 2

 משאלותיכם 

 

שמציג אתכם ואת  : אחד מנו שני בעלי תפקידים .אנשים( 4כצוות )עד  הביקור ייערך. 3

)עמוד או שניים  של הקורסה במליא מציג את ממצאי הביקורמדווח וושני ש הפרויקט/הביקור

 שמבוססים בעיקר על התחקור שלאחר הביקור(.

 

 :(או יותר דקות 03)כ במהלך הביקור

 



 .ומנהל את  מי שמונה כמציג מציג את הצוות וכל אחד מציג עצמו, בקצרה, אישית

הממשק בין הצוות למרואיין על ידי כך ששואל את השאלות בעצמו או מאפשר 

 לאחרים לשאול את השאלות עליהן הסכמתם

 

 

 ריח, מישוש, לנו ששה חושים: ראיה, שמיעה, טעםשיש  ורו והתבוננו. זכביהקש ,

והקשבה של הלב....שים לב לנראה ולבלתי נראה, הקשב גם למילים, גם למנגינה 

 התבוננויות, תובנות וציטטים נבחרים כםלעצמ ישמווגם לשתיקה, ר

  והקשיבו לתשובותיהם, לתהליך החשיבה, שאלות שאלו את האנשים שתפגשו

להרגשה שהם מבטאים. כמו כן עקבו אחר מחשבותיכם ורגשותיכם, שיפוטים 

 ותפיסות שלכם וכיוב. נסו להקשיב ללא שיפוט, מתוך אמפתיה.

 שמים, חפצים, תובנות .איספו מן הדרך ר 

 
 

 דקות( 51)כ תחקור אישי וצוותי :לאחר הביקור

אנא שימרו על שתיקה, עכבו שיחות , מקום נוח לתחקור עצמי ומשתם הביקור מצא

 ופטפוטים עד אשר תסיימו את התחקר העצמי בנוגע לרשמים ולרישומים של ביקור זה.

כזרם תודעה העובר דרך היד... ואז דקות בשקט, רשמו את מחשבותיכם ורגשותיכם  5שבו כ

 דקות להשיב על השאלות הבאות: 5קחו כ

 ?מה בלט? מה הדהים אותך? מה הפתיע 

 למה שמתי לב?יבמה הבחנתי בנוגע לעצמי ולתגובותי ? 

 ?מה מסקרו אותך כעת? אילו שאלות חדשות צצות בך 

 

 :קצר לאחר שסיימתם לרשום אישית התכנסו כצוות לתחקיר צוותי

 חולק את הבחנותיו, רגשותיו, מחשבותיו והרהוריו כל אחד 

 דקות לרישום אישי נוסף 5לאחר שכולם דברו קחו עוד כ 

 

 שיח קבוצתידווח וללה מליאחזרה ל

 

 

 בילוי נעים ועבודה פוריה!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


