


 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ

, כלי עבודה למטה
למפקח  , למחוז

 ולמנהל

בחינת התכנית 
 האסטרטגית 

 מהלכה למעשה

שבפיתוח   הרציונאל
ומשמעותו   נה"המת

 בעבודה היומיומית

 ב ג א

 ה"המתנמהות 

 המבנה ומשמעותו

 טבלאות מרכזות מרכיבים מרכזיים

 קישורים
 מסמך ומחוצה לוב

   ה"מהמתנצעדים 

 לתכנית עבודה

 תוצאה/מדדי תפוקה, הערכה, משאבים, משימות פעולות, יעדים, מטרות

 דוגמאות מגוונות  
 תחומים, אגפי גיל

 למחשבה'  נק

   

 המאחד ומייחד



  

  

  

 (ס"בי, מחוז, ברמת מטה; הבקרה, היישום, בשלב התכנון)? מה משמעות התוצר המערכתי שהתקבל

 (  למשאבים, לפעולות, למשימות, ביחס ליעד)? מהי החשיבות בהכרת הרצפים המוצגים

 יהול והיערכות ברצפים מגווניםנ, כנוןתארזי מ: מתנות 3כוללת 
 ; מצטיינים-רגילים-מתקשים-חינוך מיוחד; על יסודי-יסודי-יסודיקדם : רצפים כמו)

 (ד ועוד"ממ, רקסי'צ, בדוואי, דרוזי, ערבי, יהודי: מ"מ; וותיקים-עולים

 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 כלי עבודה המאפשר לכלל המערכת היערכות והתנהלות יעילה  
  , שפה משותפת, יצירת עוגן ברור, תוך הצגת תמונה שלמה של התכנית האסטרטגית)

 (גבולות ועודבחרות בתוך הכרה , למידה להרחבה-חומרי הוראה הנגשת

 (  ?באילו שלבים? באילו מסגרות? השותפות באה לידי ביטויבמה )? להיערכותמי השותפים 

 (  ?היצירתיות? לדי ביטוי הגמישות הפדגוגיתבאה היכן )? הגבולותמהי החרות שקיימת בתוך 

 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ

 מנהלים

 מחוזות

 מטה

 רשויות

 ארגונים

 עמותות

 הורים

 מדריכים

 גננות

 מפקחים



 

   

 הציר המרכזי

 התוכן

 

 

התכנית  

 האסטרטגית 

 

 

 

הנחיות  

ליישום  

 המשימות  

  

 

 

 

 מטרות

 משימות

 פעולות

 משאבים

 הערכה

 יעדים

 מדדי  
 תפוקה תוצאה

 ניהול והיערכות, כלי לתכנון

משימות  , משימות יעד)? מה בין משימות התכנית האסטרטגית למשימות אחרות

 (הגן/ס"ביה/הרשות/המחוז/משימות שגרה של המטה, בזיקה ליעד

,  הפעולות, ברמת המשימות)? מסייעת בבניית תכנית העבודה ה"המתנכיצד 

 ...(במיקוד, בשיח שיתנהל בין השותפים; המדדים

 למחשבה' נק

 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



  
 

 מנהלי מחוזות  •

 מפקחי מחוזות  •

 התכנון ל וצוות "המשנה למנכלשכת •

 מזכירות פדגוגית •

  ה"לעוהכשרה ופיתוח מקצועי  מינהל•

 ונוער חברה  מינהל•

 וטכנולוגיה  מדע  מינהל•

 מידע תקשוב ומערכות  מינהל•

 דתי לחינוך  המינהל•

 ותקציבים   כלכלה  מינהל•

 הפיתוח  מינהל•
 ולוגיסטיקה  נכסים ' אאגף •
   ב"לכאאגף בכיר •

 רשמי  לחינוך מוכר שאינו ' אאגף •

בחינוך   אסטרטגיות תכניות ' אאגף •

 לערכים   
 הביטחון  אגף •
 הפדגוגי   במינהלכלל המנהלים •

 



מערכת החינוך תחזק את 

,  החינוך לערכים ציוניים

 דמוקרטיים וחברתיים, יהודיים

 'מטרה א
 

מערכת החינוך תחתור לקידום 

לשיפור ההישגים  , המצוינות

והאיכות החינוכית ולצמצום  

 הפערים החברתיים
 

 'מטרה ב
 

מערכת החינוך תהיה  

תשרת , אפקטיבית ויעילה יותר

  צורכיהאת צורכי הפרט ואת 

 המשתנים של מדינת ישראל
 

 'מטרה ג
 ?מה בין מטרות על לבין מטרות ספציפיות? האמנם רק מטרה אחת לכל יעד

 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 ?לשם מה? כיצד? מי אחראי ליצירת הקשרים? מה הקשר בין היעדים

 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



משימות בזיקה  , משימות יעד)? משימות התכנית האסטרטגית למשימות אחרותמה בין 

 כדלעילמהי תרומת הצגת משימות (  הגן/ס"ביה/הרשות/המחוז/משימות שגרה של המטה, ליעד

 ...(מיפויים, ב"מיצ, תוצאות שאלון אינטרנטי)? על סמך מה? באילו משימות נבחר להתמקד

  

     :  לפי יעדים 

1-12   
בהתייחס לכלל  )

,  המערכת ולעולים

,  מצטיינים, ר"שח

 (מתקשים
כיצד    

הוצגו  

המשימות  

 ?  ה"במתנ
וכלוסיות  אלפי 

בעלי הנחיות  

:  ייחודיות

   מ"חנ, ד"ממ

 

:  אגפי גיללפי  

,  יסודיקדם 

 יסודי  

 יסודיועל 

 

  

סוג  לפי 

:  משימה

,  משימות יעד

משימות  

 שגרה

 

לפי תכניות   

מרכזיות  

 ורפורמות  

 

לפי הגורם   

האחראי  

 במחוז/במטה
 

 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ

למשימות המתייחס רק  ריכוזנעשה ; נוסחו לכלל האוכלוסייה בהתאם לתכנית האסטרטגית

מופיע  )שביעדים כשהוא מסונכרן עם יחידת התכנון ומשמשים ככלי בתהליך בניית תכניות העבודה 

 (בסוף המארז



קישורים להנחיות במסמך  

 ולהרחבות  מחוצה לו

לקדם 

 יסודי

 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ

 "משימות שגרה בזיקה ליעדים"בכל אגף כ' ריכוז משימות השגרה נמצא בפרק ב: הארה



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



אילו  ? אילו התאמות נעשה לפעולות שהוגדרו ברמה הארצית: הגדרת פעולות מרכזיות

 ? מה נחליט על כךעל סמך ? מדוע? גן/ס"פעולות מרכזיות נוסיף ברמת מחוז בי

הוצגו  

פעולות  

ברמת  

 ס"ביה/הגן
פעולות    

ליישום  

יש לנסח   המשימה

פעולות  

ספציפיות  

בהתאמה  

 לאוכלוסייה

הוצגו  

פעולות  

מרכזיות  

 בלבד

נכתבו   

פעולות  

לאוכלוסיות  

 ייחודיות  

  

הוצגו  

פעולות  

 המנהל

 הגננת

יש להגדיר  

ז לכל  "לו

פעולה  

ולהגדיר 

 אחראי

 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



סל שעות  

ההוראה  

 בתקן
מה  

המשאבים  

העומדים  

 ?לרשותנו
 מסגרות  

לפיתוח  

 מקצועי

למידת  

 עמיתים

שעות  

 הדרכה

סל שעות  

 תוספתיות

חומרי למידה 

ודגמי הוראה  

רגילים  

 ומתוקשבים

 ?מדוע( קבוע/מתחלף, הומוגניות/קבוצות הטרוגניות, רוחב/אורך)באיזה אופן שובצו השעות  

 למידה , ניסיון, סיפורי הצלחה, כיצד אפשרנו לשתף בידע קודם? כיצד העצמנו את המשאב האנושי

 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 :המשימה

 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ

1+1* 

* 



מי ישתתף  

בפיתוח  

 המקצועי  

של כל  

כלי לדיאלוג  ?תחום

 סביב

פיתוח מקצועי   

 ושעות הוראה
כיצד נתארגן  

לצפייה 

בשיעורים  

 ?בתחום

 מי ילמד    

?  כל תחום

? באיזה היקף

 ?באיזו שכבה

מתי ישתף   

את הצוות  

במה שלמד  

 ?בתחום

באיזה היקף 

ילמד את 

 ?התחום

למה נקדיש  

את השעות 

הלא  

 ?צבועות

בחירת : כיצד יתנהל השיח הבית ספרי שיתנהל סביב? מה ליבת הפיתוח המקצועי לאור היעדים

 המסגרות שיאפשרו להם לשתף בידע שרכשו? המורים שישתתפו בכל תחום? תחומי הלמידה

 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



מדדי  
 תוצאה

מדדי  
 תפוקה

הערכה  
 ובקרה

 ס"ביה/ברמת הגן מדדים ברמת בתי הספר  במחוז
 

 ?  מי יעריך? כיצד נעריך? לשם מה נעריך? מה נעריך

 ?  יכולים לשמש אותנו לקבלת תמונת מצב ספרייםנתונים בית אילו 

 ?ס"כיצד נהפוך את המדדים הכתובים ברמה מחוזית לרמה בי? בין מדדי תפוקה למדדי תוצאהמה 

 ?   ס במחוז"בתיהתוצאה ברמת /ס לבין מדדי תפוקה"ביה/מה בין הערכה ברמת הגן

 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 טיפוח ערכי מסורת ומורשת בגני הילדים : משימה 

הערכה  

 ובקרה בגן

 ?כיצד נהפוך למדד ברמת הגן

 ?על מה נתבסס

 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



   ב"הלמפתח הטמעת 

 בית ספרית  בתפיסה 

 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ



 ...  צעדים ראשוניים

 לקראת בניית תכנית העבודה ה"מהמתנ

 'טבלה מרכזת בפרק ו –היכרות עם כלל המשימות בתכנית האסטרטגית •

  
תוצאות ; אזור פיקוח/מחוז/בהתאם להנחיות מטה) ג"בתשעבחירת המשימות למיקוד •

 ...(חזון, בים"מיצמיפויים , שאלון אינטרנטי

  
 למידה מעמיקה ומשותפת של ההנחיות המפרטות את המשימות שנבחרו למיקוד•

  
 דרכי הערכה, גורם אחראי, ז"הוספת לו, התאמה, בחינת הפעולות שהוגדרו במשימה •

  
 כתיבת התכנית באקסל בהתאם להנחיות יחידת התכנון•

  
 ספרי שבודק את ההתקדמות לעבר השגת היעדים-בית/ליווי צוות מחוזי•

 עם קישורים בתוך המסמך ומחוצה לו –ג "תשע ה"מתנבערכת  לצפיה

 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ

 הפדגוגי   במינהלאגף פיתוח : לפרטים נוספים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/AlSederHayom/RD_Matana.htm


 ?ומה הלאה
 משרד החינוך

 הפדגוגי                                המינהל

 ג"תשע ה"מתנ

העבירו  •
בקשות 
בהתאם  

 לעקרונות

לוח 
 גאנט

העבירו  •
תכניות  

בהתאם  
 לתבנית

ספר  
 התכניות

 המועד              

 האירוע  

 'שבוע א
 בספטמבר 8 - 2

 א באלול  "כ –ו "ט

 'שבוע ב
 בספטמבר 15 - 9

 ח באלול  "כ –ב "כ

 'שבוע ג
 בספטמבר   22 -16

 בתשרי   ' ו –ט באלול "כ

 'שבוע ד
 בספטמבר   29 -23

 ג בתשרי  "י –' ז

 'שבוע ה
 בספטמבר   30

 ד בתשרי  "י

 שבועות  /ימים

 מיוחדים במערכת

 טקסי אזכרה      

 א חללי מינכן"לי

 בתשרי' ט)

 (בספטמבר 25

  

 מועדים  , חגים

 וחופשות  

 :יהודים    

 ראש השנה

 בתשרי' ב–' א)

 (בספטמבר 18 - 17

 :חופשה

בתשרי   ' ב –ט באלול "כ)

 (בספטמבר 16-22

 :יהודים

 :חופשת יום הכיפורים

 בתשרי' י-'ט)

 (בספטמבר 26 - 25

ימי חופשה נוספים   2+ 

 (  גשר)

בין יום הכיפורים לסוכות  

  - 27ב בתשרי  "י -א"י -

    (בספטמבר  28

 :יהודים

 סוכות ושמחת תורה

 ג בתשרי"כ-ד"י)

  –בספטמבר 30

 (  באוקטובר 9

 :חופשה 

 ג בתשרי"כ-ד"י)

 –בספטמבר 30

 (  באוקטובר 9 

  

  

   ימי צום

  

 :יהודים  

 צום גדליה

 בתשרי' ג)

 (בספטמבר  19

 :יהודים

 יום הכיפורים

 בתשרי' י)

 (בספטמבר 26

  

  

  

           ימי זיכרון ממלכתיים

טקסים  , חידונים

 וכינוסים במערכת  

          

  

 :  מפגשי

 מפקחים              

               

 מנהלים                  

  

 בעלי תפקידים        

          

          

          

 ,בקרה, דיווחים

 ומיפויים שאלונים

 (לכל עובדי ההוראה)  9-7ה לפיתוח מקצועי  ולדרגות "רישום עו

 (לכל מוסדות החינוך המיוחד)מ הזכאים ללימודים בחופשת סוכות "דיווח על הפעלת תכנית חופשה לתלמידי חנ

 (לגנים ולבתי הספר היסודיים)לאורך כל השנה   -יישום חוק ארוחה חמה : בקרת הזנה

 (  לכל מוסדות החינוך)סיכום נתוני ועדות השילוב לתלמידים חדשים 

 מבחנים, מבדקים

ומשימות הערכה  

 לתלמידים

          

   ביטחון

  

  

        


