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ובקבוצה חד–מגדריות  בקבוצות  קבוצתיים  תהליכים  מקרה:   הצגת 
דו–מגדרית

ניצה רסקין וברוס אופנהיימר

המאמר משווה את תהליכי הלמידה והדינמיקה הקבוצתית שהתרחשו במסגרת הכשרה 

לניהול בתי ספר בין שתי קבוצות חד–מגדריות של נשים ובין קבוצה מעורבת מבחינה 

מגדרית. קבוצות הנשים התאפיינו ברמה גבוהה של אמון, במיעוט תחרות, ובחשיפה 

הדינמי,  לתהליך  בהתנגדות  התאפיינה  המעורבת  שהקבוצה  בעוד  גבוהה,  אישית 

ובחינה מתמדת של גבולות העבודה והמנחים. הבדלים אלה נבחנים במאמר במונחים 

ההבדלים  את  להבין  הניסיון  במסגרת  מגדריים.  וסטריאוטיפים  שונות  ציפיות  של 

עבודה  לקבל  קושי  יש  שלגברים  ההנחה  וביניהן  השערות,  מספר  המאמר  מעלה 

תהליכית, שבקבוצות דו–מגדריות יש בולטות רבה יותר לאקטים מגדריים, ושהתופעה 

של ״זכר אלפא״ ממלאת תפקיד חשוב בקבוצות כאלה. לסיכום ממליץ המאמר לנקוט 

זהירות יתר, ולדאוג להכנה נכונה כאשר מתכננים עבודה בקבוצות מעורבות מגדרית 

למשתתפים המגיעים מרקע מופרד מגדרית. 

מילות מפתח: הכשרת מנהלי בתי ספר, מגדר, תהליכים קבוצתיים 

ד“ר ניצה רסקין היא יועצת ארגונית ומנחת קבוצות, חברת סגל במרכז מנדל למנהיגות 

בנגב, ומרצה במסגרות אקדמיות נוספות.

ד“ר ברוס אופנהיימר הוא יועץ ארגוני ופסיכולוג קליני מדריך, עובד ב“צפנת“ - מכון 

למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני.

הקדמה

מאמר זה עוסק בהשוואה בין תהליכים שהתרחשו בשתי קבוצות חד–מגדריות )במקרה זה של 

נשים( ובין אלה שהתרחשו בקבוצה דו–מגדרית. הקבוצות המתוארות התקיימו לאורך שלושה 

מחזורי הכשרה לניהול בתי ספר במכללה אקדמית דתית. בשתיים מהקבוצות השתתפו נשים 

בלבד, והקבוצה שלישית היתה מעורבת. תהליך ההכשרה הורכב מיום לימודים אחד בשבוע 

עוסק  ובה  בת שעתיים,  דינאמית  לימוד  יחידת  שולבה  לימוד, שבמהלכו  שנות  לאורך שתי 

המאמר.
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המאמר יתאר את ההבדלים בין הדינמיקה הקבוצתית שהתפתחה בקבוצות החד–מגדריות 

ההבדלים  ניתוח  ומגדרית.  דינמית  בעדשה  וינתחם  הדו–מגדרית,  בקבוצה  שהתקיימה  וזו 

סוגי  משני  אחד  בכל  שהתפתחה  הדינמיקה  אפיון  הסדנאות,  תיאור  באמצעות  ייעשה 

ודיון בהשפעתו של ההבדל המגדרי על הדינמיקה  הקבוצות, התבוננות בתהליך ההנחיה, 

של הקבוצה.

מסגרת הסדנה
לתוכנית ההכשרה לניהול בתי ספר במכללה מתקבלים מורים ומורות בבתי הספר יסודיים 

ותיכוניים מכל רחבי הארץ שעברו תהליך קפדני של מיון. התחרות על המקומות בתכנית 

כבר  מהם  אחדים  ספר.  בתי  לנהל  המעוניינים  שני  תואר  בעלי  הם  המועמדים  כל  רבה. 

מנהלים בפועל, ונדרשים להשלים את לימודי ההכשרה. לכל תלמידי התכנית יש ותק של 

התלמידים  סגנות.  או  ריכוז  בתפקידי  מכהנים  ורובם  החינוך,  במערכת  ויותר  שנים  שבע 

18 נשים, השני  מגיעים למכללה בהסעות מכל רחבי הארץ. המחזור הראשון שיתואר מנה 

מנה 17 נשים, והשלישי מנה 15 נשים ו-7 גברים. בכל אחת מהקבוצות היה גיל המשתתפים 

הממוצע 39.

הסדנה הדינמית שהנחנו התקיימה מדי שבוע, לקראת סוף יום הלימודים. מטרתה היתה 

לחקור ביחד עם המשתתפים את הגורמים שהניעו אותם לרצות לנהל בית ספר, את תפיסות 

וניהול.  מנהיגות  של  בהקשר  ביניהם  שנוצרו  הבין–אישיים  היחסים  ואת  שלהם,  הניהול 

ועל השתתפותם הפעילה של חברי הקבוצה.  מזערית  הבניה  על  בעיקרה התבססה הסדנה 

לצורך ניתוח הסדנה נעשה שימוש רב בחקירה נרטיבית, כתיבה, וטכניקות סוציו–אנליטיות 

)Long, 2013(. לעתים נעשה שימוש בסימולציות ובכתיבת משובים בין–אישיים וקבוצתיים. 

מבנה זה היה שונה מיחידות הלימוד האחרות, שהיו בעלות אוריינטציה קוגניטיבית ונועדו 

לקדם מיומנויות מדידות שיספקו למשתתפים כלים ישירים יותר בעבודת הניהול.

לאחר  מגדרית,  קבוצה מעורבת מבחינה  לפתוח בשנה השלישית של התכנית  ההחלטה 

לאותה  יחסית  נועזת  ואף  חדשנית  היתה  בלבד,  נשים  בקבוצות  השתתפו  שבהן  שנתיים 

מכללה. היוזמה לעשות זאת נבעה מרצונה הכן של המכללה לאזן את נטייתה הגוברת של 

נתפסה  ההחלטה  צעיר.  מגיל  כבר  המגדרית  ההפרדה  את  להחיל  הדתית  החינוך  מערכת 

גם כיוזמה ניסיונית, שהמכללה מאפשרת לקיימה בקורס מתקדם, עם אנשי חינוך ותיקים 

ויציבים שזהותם הדתית מוצקה. רובם המכריע של תלמידי התוכנית התחנכו בחינוך נפרד 

הקבוצה  חברי  עבדו  שבהם  הספר  בבתי  הצוותים  זאת  עם  נפרדים.  ספר  בבתי  ומלמדים 

הלומדת היו ברובם מעורבים מבחינה מגדרית, והיה בהם רוב נשי.
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התהליך הקבוצתי

הדינמיקה בקבוצות הנשים
מערכות היחסים שהתפתחו בשתי קבוצות הנשים התאפיינו ברמה הולכת וגוברת של אמון, 

מוקדם  בשלב  נפתחו  המשתתפות  פתיחות.  של  גבוהה  ורמה  תחרותיות,  של  נמוכה  מידה 

שורשי  את  וחקרו  עשירים,  אישיים  בנרטיבים  זו  את  זו  שיתפו  הקבוצתי,  בתהליך  למדי 

כובד  בהן  שמעוררים  בחששות  הקבוצה  את  שיתפו  הן  חינוכית.  במנהיגות  שלהן  העניין 

לתפקיד.  המתלווה  והחרדה  ספר,  בית  לניהול  שכבה  או  תחום  מריכוז  המעבר  האחריות, 

המשובים שהן סיפקו זו לזו התייחסו לאיכויות חיוביות של סגנונן ונוכחותן, ואף להיבטים 

מאתגרים יותר כמו חוסר סמכות, עמדות מתחמקות, ותלות עיוורת במטה. במהלך הלימודים 

נישואים,  לידות,  כמו  לקבוצה,  חברותיהן  של  שונים  חיים  לאירועי  המשתתפות  התייחסו 

גירושים ואירועים משמעותיים אחרים. בשתי הקבוצות שררה אווירה של אמפתיה, הכלה 

וחברותיות מופגנת. תהינו האם לפנינו סגנון ניהול נשי ייחודי, הנוטה להיות רך יותר מזה 

בפעילות  שמיעטה  משתתפת  למשל  היתה  הקבוצות  אחת  של  המפגשים  במהלך  הגברי. 

קבוצתית, והקדישה את מיטב זמנה לטיפול בניירת כלשהי. התנהגות זו חזרה ונשנתה, עד 

שאחד המנחים שאל את המשתתפות האחרות מה תחושתן לנוכח התנהגות זו. בתגובה הן 

דרשו ממנה  ולא  הבנה,  הביעו  שני  ומצד  להן,  חסרה  ואמרו שהיא  צער,  ביטאו  אחד  מצד 

השתתפות פעילה יותר. חלקן אף ביטאו אמפתיה לתחושתה שהמטלות הרובצות עליה רבות 

וקשות מדי. כך קיבלה המשתתפת פטור רשמי וגלוי מהצורך להיות פעילה יותר בקבוצה. 

בין אתגר מצד אחד  ייחודי  ובדיעבד אולי העידו על תמהיל  תגובות אלה הפתיעו אותנו, 

)אל תעסקי בניירת ותהיי איתנו( ובין קבלה ואמפתיה מהצד האחר )אי אפשר לעמוד בעומס 

המטלות, ולכן אנחנו סולחות לך(.

מנחה.  כל  של  כחלומו  הנשים  קבוצות  שתי  התגלו  רבות  מבחינות  זה,  לתמהיל  הודות 

רוב המשתתפות בהן הסתגלו לחשיבה תהליכית. הן העירו זו לזו על היעדרויות ואיחורים, 

ביטאו את המזג הרגשי של הקבוצה, וידעו גם להכיל את הקושי של המשתתפות הבודדות 

שהתקשו להתחבר לתהליך. הקבוצות עבדו בצורה עצמאית, והמשתתפות התייחסו זו לזו, 

 ,)role analysis( והציעו תובנות ושיקופים. גם במהלך הסמסטר שבו עסקנו בניתוח תפקיד

מוקדם  ילדות  זיכרון  לספר  בארגון,  מקומם  את  לצייר  המשתתפים  מוזמנים  טכניקה שבה 

ולהציג דילמה עכשווית מעולם העבודה )Newton, Long & Sievers, 2006(, ההשתתפות 

טנטטיביות.  והשערות  חופשיות  אסוציאציות  של  זרימה  עוררו  אלה  חומרים  ערה.  היתה 

על  המושתתת  היחיד,  תפקיד  של  ומורכבת  רב–שכבתית  הבנה  לגבש  היא  המתודה  מטרת 

תפיסות מודעות ולא מודעות. הקבוצה הרבתה להעיר הערות חדות, להציג השתתפות ערה, 
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ולהביע הזדהות עם התהליך. אחת המשתתפות הציגה למשל דילמה סביב דבר מינויה של 

מורה, שהגיעה מרקע דתי השונה מזה של יתר המורים, לתפקיד אחראי בבית הספר. דילמה 

זו היתה יכולה להוביל לשיחה בנושא הדרה וערכים פלורליסטיים, אך הקבוצה לא התמקדה 

בתפקידה של אותה משתתפת כשומרת סף, אלא דנה בקושי הטמון בנטילת הסיכון הכרוך 

וחם  אישי  אופי  נשא  הדיון  הספר.  בבית  מפתח  לתפקיד  פחות  מוכרת  מורה  של  במינויה 

יותר, ופחות ביקורתי. מניסיוננו, בהשוואה לשיח ההגנתי והמתחמק השורר לעתים בקרב 

אוהדת  בהבנה  שלוו  ותעוזה  בישירות  התאפיינו  אלה  קבוצות  חינוך,  עובדי  של  קבוצות 

למצוקות של בעלי התפקידים במערכת.

הדינמיקה בקבוצה המעורבת
היא  השלישית,  בקבוצה  שהתפתחה  היחסים  ומערכת  הקבוצתי  התהליך  את  נתאר  עתה 

ההנחיה.  קשיי  ואת  הבין–מגדרי  הציר  את  נתאר  מגדרית.  מבחינה  המעורבת  הקבוצה 

האווירה שהתפתחה בקבוצה התאפיינה במתח בין–מגדרי ניכר, אשר התגלה כבר במפגשים 

הראשונים של הקבוצה, ולווה בתחושות של אי–נוחות וזרות. אווירה זו לא הפתיעה אותנו 

לאור ההיסטוריה של ההפרדה המגדרית המאפיינת את המסגרות שמהן הגיעו המשתתפים. 

החלו  הם  הזמן  עם  אולם  המנחים,  וכלפי  הסדנה  כלפי  סקרנות  המשתתפים  גילו  בתחילה 

לגלות סימנים של חשדנות ועוינות. הם הביעו התנגדות לגישה התהליכית, ותבעו מסגרת 

וכלים לניהול. הם חזרו  ידע תיאורטי מוצק  ויעדים מפורטים,  יותר, בעלת מטרות  ברורה 

ושאלו על הקשר בין התהליך שהתרחש בסדנה והמלאכה של ניהול בית ספר, וכל ניסיונותינו 

שביעות  חוסר  את  ביטאו  מהמשתתפים  חלק  ערלות.  אוזניים  על  נפלו  מענה  להם  להציע 

הרצון שלהם באמצעות הבעות פנים, שפת גוף והערות ביקורתיות. כשאחד המנחים העיר 

כי להתנהגות זו השפעה מעכבת על התהליך הקבוצתי, הגיבו המשתתפים בכעס, ואחת מהם 

בחדר,  השתרר  המומים. שקט  נותרו  הקבוצה  חברי  בהפגנתיות. שאר  החדר  את  עזבה  אף 

בוכה  אותה  מצא  הוא  החדר.  אל  ולהחזירה  איתה  לשוחח  כדי  אחריה  יצא  השני  והמנחה 

וכועסת, אך פתוחה לקיים את השיחה שאפשרה לה לחזור לקבוצה. 

למפגשים  עברנו  בהיכרות,  עסקנו  מפגשים שבהם  כמה  לאחר   - המפגשים  למבנה  באשר 

נגד  במחאה  שלוותה  תדהמה  המשתתפים  בקרב  עוררה  זו  מתודה  תפקיד.  בניתוח  שעסקו 

בכלל,  ללמידה  תקפים  אמצעים  הם  ופרשנות  חופשיות  אסוציאציות  כי  הגורסת  התפיסה 

העמקה,  שמנע  באופן  זה  על  זה  ושמרו  בזה  זה  תמכו  המשתתפים  בפרט.  תובנות  ולהשגת 

חשיפה והתמקדות במשתתף יחיד. הם התקשו מאוד לתת אמון, וביטויי התנגדות שלהם כלפי 

ויציאות  היעדרויות  באיחורים,  ביטוי  לידי  באו  הם  ונשנו:  חזרו  ההנחיה  של  הדינמי  אופייה 
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מהחדר לצורך שיחות טלפון. במפגש הראשון בסדרת המפגשים שעסקו בניתוח תפקיד, למשל, 

הציג אחד המשתתפים ציור צבעוני ודרמתי של פרח אדום, הבוקע מתוך שממה מדברית. בשעה 

שהמשתתפים העלו אסוציאציות לנוכח הציור המרתק, עסק המציג עצמו בבדיקת יומנו. אחד 

המנחים העיר כי נראה שהוא אינו מעורב בתהליך של ניתוח חומריו שלו, והמציג נפגע עמוקות 

מהערה זו. היה ברור שהוא חווה אותה כנזיפה, ואולי גם כחוסר הבנה מצד המנחים לגבי הקושי 

שהתהליך מעורר בו. מאוחר יותר תהינו, כמנחים, מה פשר התנהגותו. הצענו שאולי הוא היה 

נבוך מהימצאותו במרכז תשומת הלב וביקש להתחמק מכך, או אולי רצה להראות שהתהליך 

של ניתוח התפקיד נראה לו כמשני בחשיבותו לעומת הבדיקה ביומנו. הוא אמר שהציור מייצג 

בעיניו מדבר של מרחב רוחני, וייתכן שהאסוציאציות שהעלו חבריו נראו לו “בנאליות“ ואף 

קלקלו את חזונו. כיוון שזו היתה ההתנסות הראשונה של הקבוצה במתודה, נתנה צרימה זו את 

אותותיה גם בניתוחי התפקיד שבאו אחריה, שרובם לא היו פוריים.

היתה תגובת המשתתפים לעובדה שהמנחים הציבו במעגל  נוספת לקשיים שעלו  דוגמא 

כיסאות כמספר המשתתפים בקורס, ולא כמספר הנוכחים בחדר. הקבוצה התייחסה לנוהל זה 

בספקנות הגובלת בזלזול, וראתה בכך סימן לניתוק של המנחים מהלך הרוח הקבוצתי.

בריחה/לחימה של  יסוד  הנחת  שלטה  המעורבת  בקבוצה  כי  מהתיאורים  לראות   ניתן 

של  נוכחותם  בגלל  אולי  וחשיפה,  אינטימיות  מפני  חרדה  נתקפה  הקבוצה   .)Bion, 1962(

לעלות  עלולים  שהיו  והתכנים  המתודות  עם  ההתמודדות  את  ועקפה  ביחד,  ונשים  גברים 

באמצעות הכרזת מלחמה מתמשכת נגדנו, המנחים שייצגו את המטלה.

הדומיננטיות  בקבוצה,  הגברים  של  המספרי  מיעוטם  אף  על  המינים,  בין  ליחסים  באשר 

שלהם היתה ניכרת, ומספר קטן של משתתפות–נשים חברו אליהם. שאר הנשים היו פאסיביות, 

והנשים  אינטלקטואליים,  ויכוחים  התעוררו  הגברים  בין  הורגשה.  לא  כמעט  ונוכחותן 

כושר מנהיגותן,  נבחרו על סמך  קיבלו תפקיד של קהל מריע. לאור העובדה שהמשתתפות 

כישרונותיהן ונוכחותן, נראתה שתיקתן תמוהה עוד יותר אפילו.

זו לשתי קבוצות הנשים שקדמו לה.  בין קבוצה  לנו, כמנחים, היה קשה להשלים עם השוני 

מצאנו את עצמנו מהרהרים בשתי הקבוצות הראשונות, משווים בינן ובין הקבוצה הנוכחית, ואף 

מתרפקים על הזיכרונות מהן. התאכזבנו ואפילו כעסנו כאשר מאמצינו לא נשאו פרי, והמשתתפים 

לחזור  במשאלתנו  שנלכדנו  הרגשנו  “בעייתיים“.  כמורים  אותנו  סימנו  התכנית  הנהלת  ואפילו 

לאווירה ששררה בשתי הקבוצות הראשונות. אין ספק שעמדתנו החריפה את הקושי. 

כתגובה לביקורת שהופנתה כלפינו, עברנו בסמסטר השני למתכונת עבודה דינמית פחות, 

שהושתתה בעיקר על תיאוריה. בדיעבד נראה לנו כי השינוי היה בגדר התאמה טכנית בלבד, 

שלא חוללה תמורה מהותית. האווירה במפגשים, שהתבססו על קריאת מאמרים ודיון בהם, 
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דמתה לזו ששררה בסמסטר הראשון. המשתתפים אמנם הכירו במידה מסוימת בכך שנענינו 

ובינם.  בינינו  הקשר  את  ולשקם  אמונם  את  לבנות  כדי  די  בכך  היה  לא  אך  למשאלותיהם, 

לקראת חופשת הקיץ, עם סיום שנת הלימודים הראשונה, חשנו שנקלענו למבוי סתום.

פנינו לעמית בכיר כדי לקבל ממנו הדרכת חירום. נפגשנו איתו פעמיים, ושמענו ממנו כי 

להערכתו נקלענו, הקבוצה ואנחנו, לתהליך של דחייה הדדית. אנחנו כעסנו על הקבוצה מפני 

ובאכזבתנו,  בכעסנו  שהבחינה  והקבוצה,  והצייתניות,  הבוגרות  אחיותיה  לשתי  דמתה  שלא 

דחתה את הניסיונות שלנו לסייע לחבריה בהתפתחותם המקצועית.

העמית  בהתנגדותה.  מלוכדת  והקבוצה  גבוה,  ההתנגדות  שקיר  לנו  התבהר  בהדרכה 

שלעזרתו פנינו הציע לנו לערוך עם המשתתפים פגישות פרטניות, ומהן להתחיל לבנות אמון 

חלק  היה  לנו  שגם  שנודה  הראוי  שמן  גם  הרגשנו  הצעתו.  את  אימצנו  יותר.  מותאם  וקשר 

ביצירת המשבר. במהלך חופשת הקיץ נפגשנו עם המשתתפים שניאותו להיענות להזמנתנו 

לפי  שונים,  אזורים  בשלושה  והתקיימו  כשעה  ארכו  הפגישות  הקבוצה(.  מחברי  )כ-70% 

זכתה  מגוריהם  באזור  אותם  לפגוש  כדי  לנסוע  שגילינו  הנכונות  המשתתפים.  של  נוחיותם 

להערכה מצדם. השיחות שקיימנו התאפיינו בכנות ובפתיחות. המשתתפים השמיעו ביקורת, 

אך זו נאמרה ממקום ידידותי יותר, והם גם ביטאו את הערכתם כלפינו. התרשמנו שהשיחות 

פתחו אפשרות לקיים קשר חיובי יותר. הדברים שאמרו המשתתפים במפגשים האישיים היו 

מובחנים ומורכבים יותר מאלה שנאמרו במסגרת הקבוצתית. בעקבות המפגשים הללו סברנו 

שנוכל לחלץ את עצמנו מהאכזבה והכעס שאליהם נקלענו.

השנה השנייה של הקבוצה המעורבת
והבחירות  הביצוע  רוב  אבל  המנחים,  אנחנו,  הצענו  השנייה  השנה  התכנית של  מבנה  את 

הלימודים  שנת  במהלך  בדיונים  שונות שעלו  סוגיות  בסיס  על  המשתתפים.  בידי  הופקדו 

להשוות  הצענו  היתר  בין  למשתתפים.  הרלוונטיים  הנושאים  של  רשימה  הכנו  הראשונה 

צרכים  עם  ילדים  בשילוב  מגדרית,  מבחינה  הטרוגניות  ומסגרות  הומוגניות  מסגרות  בין 

חינוך  מוסדות  בין  ובהבדלים  מדידים,  הישגים  יתר של  בהדגשת  הרגיל,  בחינוך  מיוחדים 

דתיים וממלכתיים.

המשתתפים התחלקו לצוותים קטנים, שמנו 5-4 חברים כל אחד. כל צוות בחר נושא והכין 

במוסדות  ביקורים  כללו  התכניות  ויילמד.  הנושא  ייחקר  שבהם  יומיים,  בת  למידה  תכנית 

הדיונים.  את  ויעשירו  שיזרזו  הספרות  מן  חומרים  ואיתור  אורחים,  מרצים  הזמנת  חינוך, 

הצוותים התחייבו לאפשר זמן לבחון את תהליך התכנון וביצועו, את האופן שבו פעל הצוות, 

ואת המידה שבה הושגו מטרותיו.



121תהליכים קבוצתיים בקבוצות חד–מגדריות ובקבוצה דו–מגדרית

מקבץ כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי כרך 23 / גיליון # 1 / ספטמבר 2018

ולתמוך בהם, אך העברנו אליהם את שרביט הביצוע,  לייעץ לצוותים  קיבלנו על עצמנו 

מתוך הכרה בכך שמדובר בקבוצה של אנשים בוגרים ומוכשרים, שלא הגיבו בחיוב לתפקיד 

התלמידים, ואולי אף חוו אותו כסוג של השפלה. סברה זו קשורה להסתייגויות מוכרות בכל 

הנוגע לחינוך מבוגרים )Knowles, Holton & Swanson, 2005(, ולטענה כי הוראה למבוגרים 

בין  שוויונית  תקשורת  על  הקפדה  תוך  קיים,  וידע  עבר  חוויות  על  מבוססת  להיות  צריכה 

מורה ותלמיד. ההשערה שלנו היתה שתכנית הלימודים הכללית מבוססת ברובה על הוראה 

ייתכן  ויכולותיהם.  ניסיונם  ביטוי את  לידי  פרונטלית, שאינה מאפשרת למשתתפים להביא 

שהתסכול שעוררה בהם הלמידה בתכנית כולה קיבלה ביטוי מובהק בתגובותיהם לסדנה.

לצד ימי הלמידה המתוארים למעלה, שהתמקדו בדיונים בסוגיות שונות, הקדשנו חמישה 

מזו  יותר  מעט  טובה  היתה  בהם  האווירה ששררה  תהליכית.  לעבודה  שעתיים  בני  מפגשים 

וכי  בתכנית,  שערכנו  השינויים  את  העריכו  המשתתפים  כי  נראה  הראשונה.  בשנה  ששררה 

כי  דומה  חותמן.  את  הטביעו  הקיץ  בחופשת  מרביתם  עם  שקיימנו  הפרטניות  הפגישות 

ההתחשבות בעקרונות החינוך למבוגרים עלתה יפה. ככלל, השנה השנייה התאפיינה ב“שקט 

היו  שלרוב  דיונים  הובילו  והגברים  מינורי,  באופן  להשתתף  המשיכו  הנשים  תעשייתי“. 

שכלתניים. מידת החיוניות והמעורבות לא היתה גבוהה. 

ניתוח ההבדלים בין שני סוגי הקבוצות
באופן כללי נמצאה תמיכה קלה אך עקבית ליתרונותיה של קבוצה חד–מגדרית. דוגמא לכך 

נשים  של  חד–מגדריות  בקבוצות  הקיים  בלמידה  היתרון  על  המצביע  במחקר  למצוא  אפשר 

 .)Tolbert, Graham & Andrews, 1999( לעומת למידה בקבוצות מעורבות שבהן יש רוב נשי

נכונות  ועל  עצמי  ביטחון  של  יותר  גבוהות  רמות  על  דיווחו  חד–מגדריות  בקבוצות  נשים 

גבוהה יותר להתנסות במשימות חדשות, והראו רמת שיתוף פעולה גבוהה יותר ביחס לנשים 

.)Bear & Wooley, 2011; Fields & Blum, 1997; Andrews, 1992( בקבוצות למידה מעורבות 

על הקושי שחוות נשים בקבוצות מעורבות אפשר ללמוד ממחקר המראה איך גברים בקבוצות 

נוטים לתפוס תפקידי מנהיגות, לזכות בהערכה גבוהה יותר, ולדאוג שקולם יישמע יותר מזה 

 .)Anderson & Hansson, 2011( של הנשים

קשורה  שהנחינו  בקבוצות  התהליכים  את  להבנתנו  התורמת  נוספת  מעניינת  זווית 

בעיקרם.  “נשיים“  הנחשבים  מקצועות   - מובהק  במיעוט  נמצאים  גברים  שבהם  למקצועות 

 ויליאמס, שחקרה ארבעה מקצועות “נשיים“ - ספרנות, סיעוד, הוראה ועבודה סוציאלית -

הזכוכית“ “תקרת  המוכר  למושג  המקביל  הנעות“,  הזכוכית  “מדרגות  המושג  את   הציעה 

)Williams, 1992(. במקצועות אלה נחשף המיעוט הגברי ללחצים סמויים אך חזקים להתקדם 
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לתפקידים של ניהול ופיקוח, להיות אסרטיביים ולעתים גם כוחניים. כפי שתיארנו בעבודה 

זו, מצב זה ניכר כבר בתהליך ההכשרה לניהול בתי ספר. ויליאמס מוסיפה כי בשל בחירתם 

הרחבה,  החברה  מצד  לזלזול  ואף  לביקורת  חשופים  הם  אלה  במקצועות  גברים  אותם  של 

המטילה ספק בגבריותם. היא מעלה את ההשערה כי על מנת לשקם את הדימוי הגברי שלהם, 

עלולים גברים אלה לנהוג ב“גבריות יתר“ במסגרות המקצועיות שלהם, כדי לנער מעליהם 

את החשד שמא אינם גבריים מספיק. 

כלפי  מפנה  שהחברה  השונות  לציפיות  מתייחסת  החברתיים  התפקידים  של  התיאוריה 

מזינות,  להיות  מצופה  מנשים   .)Eagly & Johnson, 1992( וגברים  נשים  של  התנהגותם 

רגשניות, בעלות לב רחב ותקשורתיות. מגברים, לעומת זאת, מצופה להיות מכווני תוצאה, 

חזקים ונמרצים. קיימת גם ציפייה כללית שגברים ייטלו על עצמם תפקידי מנהיגות, בעוד 

שנשים אמורות לבצע מטלות חברתיות, ואף לייצר הסחות דעת בעת שגברים מתחילים לריב 

ביניהם. אותו מחקר מעלה כי בקבוצות מעורבות מוותרות הנשים על האחריות והסמכות, 

מהן  השליליות  לציפיות  מודעות  הן  מעליהן.  המרחף  הסטריאוטיפ  בשל  מאוימות  וחשות 

לגבי תפקודן, וחוששות לאשש אותן באמצעות ביצועים נמוכים. ייתכן שהסטריאוטיפיזציה 

כמה  אחת  ועל  חד–מגדריות,  במסגרות  מאשר  מעורבות  במסגרות  יותר  נפוצה  המגדרית 

גברים בלבד. במאמר בנושא הנחיית  - בעיקר כאלה שבהן חברים  וכמה במסגרות דתיות 

הקושי  על  ברנשטיין  שמואל  מצביע  למשל,  כמטפלים,  הכשרתם  במסגרת  דתיים  גברים 

יחסים,  עיבוד  הכוללים  רגשיים  תהליכים  עם  להתמודד  נדרשים  הם  כאשר  חווים  שאלה 

2017(. תיאורו יכול לעזור להבין את  פתיחות רגשית ושיתוף בעולמם הפנימי )ברנשטיין, 

הקושי של הגברים בסדנה המתוארת להתמסר לעבודה קבוצתית המושתתת על רפלקסיה 

ושיח רגשי, לא כל שכן בנוכחות נשים. 

תובנות והשתמעויות
שההרכב  בוודאות  לקבוע  נוכל  לא  הקבוצות,  סוגי  שני  בין  ההבדלים  את  להסביר  בבואנו 

ובחקירת  הזו  ההשערה  בעצם  חיובי  ערך  מוצאים  אנו  אך  המכריע,  המשתנה  היה  המגדרי 

משמעותו של סימון המגדר כמשתנה על. השאלה שאנחנו שואלים היא מדוע שתי הקבוצות 

את  להכיל  מוכנות  והיו  הסדנה,  של  מובנה  הבלתי  הדינמי,  אופייה  את  קיבלו  הראשונות 

ואילו הקבוצה השלישית, שהיתה  האי–ודאות ולהיכנס לתהליך ברוח של חקירה והרפתקה, 

מעורבת מבחינה מגדרית, לא הצליחה להכיל או לשאת את אותה אוריינטציה תהליכית, את 

העדר הוודאות, העדר ההבניה והחוסר במטרות מוגדרות?
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נציג כאן שלוש השערות, שאינן בהכרח מוציאות זו את זו:

המונחים  תהליכית.  אוריינטציה  עם  אחד  בקנה  עולה  אינו  הספר  בבתי  הרווח  האתוס 

השגורים בשפה הבית–ספרית מדגישים בהירות, מטרות מוגדרות, הישגים ומעשיּות. איכויות 

אלה עומדות במתח מסוים עם האוריינטציה התהליכית, הדורשת פתיחות, נטילת סיכונים, 

חשיפה עצמית והתייחסות לגילוי מתוך סקרנות לגבי הלמידה של כל משתתף על עצמו. סביר 

להניח שהאוריינטציה התהליכית מקובלת יותר על נשים, ואילו גברים מתקשים לקבל גישה 

רכה כזאת. 

"doing gender“ המושג  על  מושתת  הקבוצות  סוגי  שני  בין  להבדלים  השני   ההסבר 

)Kelan, 2010(. אנו סבורים שבקבוצות מעורבות גוברת הנטייה להפגין התנהגויות הנתפסות 

בין  נאלצו המשתתפות לתמרן  בקבוצה המעורבת  ולכן  נשיות,  או  כגבריות  מובהק  באופן 

זו הכבידה עליהן, והכניסה מידה של  הקוטב הנשי לקוטב הניהולי, הנחשב לגברי. מטלה 

היו  החד–מגדריות  בקבוצות  המשתתפות  זאת,  לעומת  להתנהגותן.  מלאכותיות  ואף  לחץ 

הנשים  נתונות  היו  שבו  שהמתח  ייתכן  הללו.  הקצוות  שני  בין  לתמרן  מהצורך  פטורות 

בקבוצה המעורבת חתר תחת יכולתן להתמסר באופן מלא למטלה הראשונית של הקבוצה, 

שביקשה מהן ללמוד על עצמן כמנהלות בתי ספר. בקבוצות החד–מגדריות, למשל, מיעטו 

המשתתפות להעלות שאלות כמו “מה אנחנו עושות כאן?“ “איזה מין צורת למידה זו? ומה 

הקשר שלה להכשרה לניהול?“ בקבוצה המעורבת חזרה שאלה זו ועלתה, וחתרה תחת רצף 

העבודה וזרימתה. בהתאם לסטריאוטיפים, שאלה תכליתית מעין זו נושאת אופי גברי, ולכן 

למידה  שבמסגרות  ייתכן  מעורבת.  בקבוצה  יותר  גבוהה  בתדירות  שתופיע  לצפות  סביר 

נפרדות, המסגרות שבהן משתתפות נשים בלבד נוטות להאדיר למידה של נשים ולשפרה, 

בעוד שמסגרות המבוססות על טהרת הגברים מתאפיינות בהדגשת יתר של המשימה עצמה, 

ובהעדר התנהגות פייסנית.

להתנהגויות  המתייחסים  אלפא“,  ו“נקבה  אלפא“  “זכר  למושגים  קשורה  נוספת  השערה 

קבוצתיות של בעלי חיים ובני אדם, שבמסגרתן זכר או נקבה שליטים נאבקים עם פרטים אחרים 

ואף מחסלים אותם על מנת להוכיח כי הם בעלי הסמכות הדומיננטיים בקבוצה, ולעתים גם 

מי שמחזיקים בבעלות על בני המין האחר )Ludeman & Erlandson, 2004(. אנו שואלים את 

עצמנו אם ובאיזו מידה תרם ההרכב של התת–קבוצה של המנחים )גבר ואישה( להיווצרותה 

ו“הזמין“  אקטיבית,  עמדה  אימץ  שהמנֶחה  לציין  חשוב  הדו–מגדרית.  בקבוצה  התופעה  של 

משמעותית.  השתתפות  עודדה  ולא  אפקטיבית,  היתה  לא  זו  עמדה  עצמית.  וחשיפה  עימות 

במבט לאחור נראה שהמנֶחה לקח על עצמו את תפקיד “בעל הבית“, ובמסגרתו התנהג כ“זכר 

נכזבו:  ציפיותיו  חתר.  שאליו  הפעילות  לסוג  להיענות  למשתתפים  לגרום  שבכוחו  אלפא“, 
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הגברים ובעקבותיהם הנשים יצאו נגדו. אחת הנשים, שניתן לשער כי פעלה כ“נקבת אלפא“, 

התעמתה עם המנחים באחד המפגשים, ויצאה מהחדר. הדרך שלה לקרוא תגר על הסמכות לא 

עלתה יפה, ולאחר פגישה זו היא נסוגה לשוליים. ייתכן שההתנהגות המתעמתת בעלת הגוון 

זו לא עלתה בקנה אחד עם הנורמות של הקבוצה באשר להתנהגות  התוקפני של משתתפת 

מגדרית הולמת. 

לאחר מספר פגישות התברר כי אכן נוכחים בקבוצה שני “זכרי אלפא“, ששניהם מבקשים 

זה. המנֶחה  זה על  ונטו לחלוק  ואישיות שונים,  לתפוס עמדת מנהיגות. הם היו בעלי סגנון 

הכניס את המונח “גבר אלפא“ לשיח הקבוצתי, ואנו משערים כי בכך עודד את המאבק על 

המנהיגות הגברית בקבוצה. 

דיון 

מובנה  זו  החינוך. במערכת  למנהלים במערכת  תכנית ההכשרה  לגבי  תובנות  להלן מספר 

פרדוקס מעניין: המכללה שתמכה בתכנית ראתה במעבר לקבוצה מעורבת מהלך מהפכני 

וחדשני בכל הנוגע לקידום השוויון בין המינים בחברה הדתית. התיאור שלנו, לעומת זאת, 

בהכרח  ואינה  השוויון,  חוסר  את  להעצים  עלולה  מעורבת  שקבוצה  האפשרות  את  מעלה 

היום  בישראל מתאפיין  החינוך  במערכת  הניהול  למידה תהליכית. מאחר שתחום  מקדמת 

ההכשרה  אופי  את  להתאים  צריכה  ומנהלים  מנהלות  להכשרת  התכניות  גם  נשי,  ברוב 

לנסיבות המגדריות הקיימות, ולמשתמע מהן.

אנו סבורים כי בתרבויות שבהן מקובלת למידה חד–מגדרית, יש לנקוט זהירות ולהשקיע 

דו–מגדריות. בדיעבד, ההתנסות שלנו  מחשבה רבה לפני שמחליטים על למידה בקבוצות 

מלמדת כי הניסיון היה תמים במקצת. קשה מאוד לשלב מבוגרים, שהתחנכו במערכת חינוך 

היום, בלמידה תהליכית בקבוצה מעורבת מגדרית,  גם  כזו  ועובדים במערכת  חד–מגדרית 

תוך יצירת אווירה לימודית נינוחה, שתאפשר לבני שני המינים לבוא לידי ביטוי. נדרשת 

לכך הכנה מדוקדקת.

ובעיקר  )Lortie, 1975( מתאר בספרו את השמרנות הבסיסית המאפיינת מורים,  לורטי 

נמצאים  הניהול  שפרחי  סבורים  אנו  ניהוליים.  לתפקידים  להתקדם  המעוניינים  אלה  את 

על הטווח שבין שימור לשינוי, שהרי החינוך עוסק בעיקר בהעברה של מורשת תרבותית 

כל–כך,  מוצקה  בנורמה  שינוי  לחולל  כדי  עתידיים.  ושינויים  במהפכנות  ולא  קיימת, 

שבשנים האחרונות אף הולכת ומתחזקת - הנורמה של הפרדה בין המינים - נדרשת מחשבה 

שתקיף גם את המעגלים הרבים העוטפים את הנוהג הזה. כאשר מתכננים הכשרה בקבוצה 

מעורבת מבחינה מגדרית יש להכשיר את הלבבות לעניין, ולרתום מגמות הדורשות שוויון. 
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על המנחים להיות ערניים ורגישים למתחים העלולים להתעורר בקבוצה מעורבת. בניגוד 

המגדרי  במשתנה  המתחשבת  פרואקטיבית,  הנחיה  זה  במקרה  דרושה  התגובתית  לגישה 

עקבית  המינים  בין  ההפרדה  שבהן  לחברות  תקף  לעיל  האמור  שכל  כמובן  שבתהליך. 

ונמשכת בכל מסגרות החינוך.

ובין אמונתם  בין הלחץ להשיג תוצאות  נוספת מתייחסת למתח המובנה הקיים  מסקנה 

רוח. המערכת דורשת  כי למידה היא תהליך מתמשך הדורש אורך  רבים,  חינוך  של אנשי 

הוכחות להישגים, ובכך יוצרת מתח שאינו מאפשר הבשלה איטית אך משמעותית. יש סכנה 

עם  הגברים  יזדהו המשתתפים  בקבוצות מעורבות, שבהן  במיוחד  הזו תבלוט  שהקוטביות 

בתופעה  מדובר  התהליכית.  בגישה  יתמכו  המשתתפות  הנשים  ואילו  התכליתית,  המגמה 

המוכרת של פיצול )Wells, 1990( ועל המנחים להיות ערניים לה.

עד כמה מושפעת הלמידה מרמת ההרמוניה או מרמת הקונפליקט בסביבה הלימודית? 

בין  הרמוניים  וביחסים  פנים–קבוצתית  בהרמוניה  שהתאפיינו  קבוצות  שתי  כאן  תיארנו 

הקבוצה והמנחים, וקבוצה שממנה נעדרה ההרמוניה הזאת. בתחילה סברנו שהלמידה היתה 

משמעותית יותר בקבוצות החד–מגדריות, אך בדיעבד שאלנו את עצמנו אם אמנם כך היה. 

בחנו את האפשרות שבטווח הארוך למידה בתנאים של קונפליקט משמעותית יותר, ומעלה 

יותר מחשבות ורעיונות חדשים, בעוד שלמידה בתנאים הרמוניים משמרת את מה שכבר ידוע 

ומוכר. אך בסופו של דבר אנחנו סבורים שהתסיסה הרבה שאפיינה את הקבוצה הדו–מגדרית 

לעזור  הצלחנו  להודות שלא  עלינו  כנים,  להיות  אם  הלמידה.  באיכות  להפחתה  הובילה 

למשתתפים להבין מה קרה בקבוצה. במושגיו של ביון, התגובה לתסכול הובילה לתהליך 

והתלונות( שוגרו למרחב הקבוצתי באיכות הלמידה  )ההפחתה  ביתא   פינוי שבו חלקיקי 

לאפשר  היו  שעשויות  אלפא,  ליחידות  אלה  חלקיקים  להפוך  ניסינו   .)Bion, 1962(

אל  הקונפליקט  את  טאטאנו  דבר  של  בסופו  אך  החוויה,  את  ולעכל  לעבד  למשתתפים 

הקיץ  חופשת  בעת  המשתתפים  עם  שקיימנו  האישיים  במפגשים  אמנם  לשטיח.  מתחת 

נעשתה מעט עבודה במשלב אלפא, אך להתרשמותנו עבודה זו לא הצליחה לחלחל לתוך 

התהליך הקבוצתי.

הזה.  המקרה  חקר  של  התובנות  אל  להתייחס  צריך  שבה  הזהירות  על  להצביע  חשוב 

בהחלט ייתכן שהתהליכים הקבוצתיים המתוארים כאן יכולים להיות ייחודיים לזמן ולמקום, 

כמו גם לאישיות המשתתפים. היחס בין מספר הנשים והגברים בקבוצה המעורבת יכול גם 

הוא להוות מגבלה להסקת מסקנות. יחס אחר היה מניב אולי תמונה אחרת. גם העדרה של 

קבוצה חד–מגדרית של גברים בלבד מהמדגם מונעת ניתוח מלא יותר של המקרה. 

ברמה האישית, שאלנו את עצמנו האם יכולנו להיחלץ טוב יותר מהסבך שאליו נקלענו 
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מתהליך  חלק  הוא  הזה  שהמאמר  ייתכן  המעורבת.  בקבוצה  הראשונה  הלימודים  בשנת 

העיבוד שמאפשר לנו להבין בדיעבד את ההצלחה החלקית שכן השגנו בעבודתנו עם קבוצה 

זו. בראייה כוללת ניתן לומר כי חל שיפור מסוים בשנת הלימודים השנייה, אך כמו במקרים 

שנתקענו.  להודות  צריכים  היינו  גיוסה  לשם  לנו.  שתסייע  שלישית  לצלע  נזקקנו  רבים, 

ייתכן מאוד שבסופו של דבר הצלחנו לעשות עבודת תיקון צנועה.
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