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  ניהול קשרי : 4על-מדד
גומלין עם שותפי תפקיד 

 ועם בעלי עניין

ניהול קשרי גומלין עם 4.2
 הקהילה הרחבה

ניהול קשרי גומלין עם קהילת 4.1
 אזור ההזנה של מרכז הפסג"ה  

נציגי רשות, קשרי גומלין עם •
מנהלי מוסדות חינוך, מפקחים, 

ועובדי מדריכים, מורי מורים 
 הוראה 

קשרי גומלין עם הקהילה •
 האקדמית והמחקרית 

קשרי גומלין עם מוסדות •
 וגופים שונים 

 

השבחת תהליכי:2על-מדד
 הפיתוח המקצועי 

ניהול הוראה, למידה 2.1
במסגרת תהליכי והערכה 

 הפיתוח המקצועי

לאיתורפעולות  ומנגנונים•
צרכי עובדי הוראה ושותפי 

 תפקיד 

 מסגרות לפיתוח מקצועי•

 )ICT(טכנולוגיות תקשוב •

 מרחבי למידה•

 חדשניותדרכי הוראה ולמידה •

תרבות  מדידה והערכה של •
 תהליכי הפיתוח המקצועי

הסדרת ההתנהלות במרכז•
 הפסג"ה

 ושקיפות שיתוף, אחריותיות•

שירות מיטבי לעובדי הוראה •
 ובעלי העניין

 

ארגוני -קידום אקלים פדגוגי 2.2

צוות: הנהגת3על-מדד
ופיתוחו  מרכז הפסג"ה 

 המקצועי

חלוקת התפקידים3.2

ניהול המשאב האנושי3.1
במרכז הפסג"ה ופיתוחו 

 המקצועי

ביזור המנהיגות , האצלת•
  סמכויות וחלוקת אחריות

התפתחות מקצועית  של צוות •
 הבית 

 תפקידים ובעלי עובדים קליטת
 ה''הפסג במרכז חדשים

 מרכז הפסג"הכת צוות הער•

 מורי מוריםשל משוב והערכה •

קהילות  מקצועיות במרכז •
 הפסג"ה 

אתיקה מקצועית3.3

זהות מקצועית כפרופסיה•

 תהליך עיצוב החזון ויישומו•

התוויית  ייחודיות מרכז •
 הפסג"ה 

בניית תכנית עבודה לקידום•
  תהליכים  במרכז הפסג"ה 

משאבים לטיוב הקצאת  •
 ים במרכז הפסג"ה תהליכ

 

ה"הפסגמרכזמשאבי ניהול 1.2

עיצוב חזון ממוקד פיתוח 1.1
 מקצועי של עובדי הוראה ויישומו

של: עיצוב חזון1על -מדד
כנון ותמרכז פסג"ה 

 אסטרטגי

נורמות התנהגות•
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  תכנון אסטרטגיושל מרכז פסג"ה עיצוב חזון :  1 על-מדד
  מנהל אמן   מנהל מצטיין ןמנהל מיומ כשיר לניהול  מתחת לכשיר רמת ביצוע

  ויישומו הוראה עובדי של מקצועי פיתוח ממוקד חזון  עיצוב 1.1

 זהות
 מקצועית
  כפרופסיה

אינו מבטא תפיסות  
חינוכיות המושתתות על 

  למידת מבוגרים.

מכיר מגוון תיאוריות עדכניות   
בתחום הפיתוח המקצועי בכלל 

 ובמערכת החינוך בפרט. 
 חינוכיות תפיסות מבטא 

  מבוגרים למידת על המושתתות

  ...וגם
 המושתתבעל חזון אישי חינוכי  
  על עקרונות לשיפור איכות       

 ההוראה.       
 מיישם את עקרונות הפיתוח 
 /המקצועי בזיקה לחזון האישי     

  פסגה מרכז

 ..וגם
פועל לגיבוש תפיסה של  

התפתחות ולמידה בקרב עובדי 
 .ההוראה

 תגוניאר פדגוגית תרבות מפתח 
   איכות של סטנדרטים מבוססת   
   .ומצוינות   

   

 עיצוב תהליך
  ויישומו החזון
  

 מרכיב רשות
הערכת ב

  הסגן

קיים תהליך למראית מ 
עין בלבד או שאינו קיים 

 כלל.
אינו ממקד את חזון   

מרכז הפסג"ה בפיתוח 
מקצועי של עובדי 

  .ההוראה

עניין הולבעלי  מציג לעובדי הוראה  
 .צועיחינוכית לפיתוח מקתפיסה 

גיבוש החזון מוביל פעולות ל 
 בתהליכי פיתוח מקצועיהממוקד 

 .וברווחתם של עובדי ההוראה
 

  ...וגם
רף גבוה  החזון מציב באמצעות  

 לתהליכי הפיתוח המקצועי.
בוחן ומעדכן את החזון על בסיס  

נתונים לשם שיפור תהליכי 
 הפיתוח המקצועי.

  ...וגם
המנהל מקבל החלטות  

לחזון מרכז אסטרטגיות בזיקה 
 הפסגה ומיישמן.

מוביל את עיצוב החזון בשיתוף  
 צוות הבית ושותפי תפקיד.

 

   

ייחודיות   
מרכז 
  הפסג"ה

קיים פער בין הגדרת  
ייחודיות מרכז הפסג"ה 

 לבין היישום בפועל.
  

מוביל פעולות להגדרת ייחודיות   
 .עם שותפי התפקיד מרכז הפסג"ה

  ...וגם
  את  בפני כל בעלי הענייןמציג  
 ייחודיות מרכז הפסגה.    
  בפני כל בעלי העניין  מציג  
  פעולות אופרטיביות ליישום     
  הייחודיות.    

  ...וגם
  מוביל תהליכים להטמעת   
 .הייחודיות   
 ייחודיות מרכז הפסג"ה באה לידי   

 ביטוי בתהליכי הפיתוח המקצועי    
  ובסביבה הלימודית.   

   

  ה"הפסג מרכז משאבי ניהול 1.2

תכנית עבודה 
לקידום 

תהליכים  
במרכז 
  הפסג"ה

*** שותף 
(במידה 
והסגן 
 ממלא)

  

תכנית העבודה אינה  
 ניהולימשמשת כלי 

של מרכז בעשייה 
או אינה קיימת  הפסג"ה

 כלל.
 
תכנית העבודה אינה  

  .דינאמית

מרכז חזון נגזרת מתכנית העבודה   
 הפסג"ה

תכנית העבודה נגזרת מיעדי  
 והרשות המטה/המחוז

היעדים של תכנית העבודה  
 אופרטיביים ומדידים.

ינה בהלימה  תכנית העבודה ה 
מרכז משאבים העומדים לרשות ל

 הפסג"ה.
מוביל תהליכים לכתיבת תכנית  

עבודה של בעלי תפקידים במרכז 
 .***הפסג"ה

מנהל מעקב ובקרה אחר יישום  
ת העבודה ועמידה ביעדים ותכני

  .ובתוצאות

  ...וגם
תכנית העבודה על סמך  בונה את 

 נתונים. 
תכנית העבודה ממוקדת בשיפור  

  תהליכי הפיתוח המקצועי.
תכניות העבודה של בעלי  

תפקידים נגזרות מתכנית ה
 העבודה של מרכז הפסג"ה.

בוחן את התקדמות תכנית  
העבודה על רצף זמן ומעדכן 

 אותה בהתאם. 
  

  ...וגם
מתכנון חלק  היאתכנית העבודה  

בראייה  טווח אסטרטגי ארוך
 .מערכתית
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  תכנון אסטרטגיושל מרכז פסג"ה עיצוב חזון :  1 על-מדד

  מנהל אמן   מנהל מצטיין מנהל מיומן כשיר לניהול  מתחת לכשיר רמת ביצוע

הקצאת  
משאבים 

לטיוב 
תהליכים 
במרכז 
  הפסג"ה

לא רלוונטי 
להערכת 
  הסגן

  

 
אינו מתמצא במגוון  

המשאבים העומדים 
 .ז הפסג"המרכלרשות 

 
יעיל את לא  מנצל באופן 

בתהליכי  המשאבים
  .הפיתוח המקצועי

 
שיקולי דעת אינו מפעיל  

 ארגוניים -פדגוגיים 
 בהקצאת המשאבים.

 
 המשאבים אינו מקצה את  

בהתאם לנהלים 
ולהנחיות של משרד 

  החינוך.

  
 
מכיר את מגוון המשאבים העומדים  

 לרשות מרכז הפסג"ה.
 
מנהלם המשאבים ו מקצה את 

הנחיות של משרד לו נהליםבזיקה ל
 החינוך.

 
, מרכז הפסג"המוודא כי רכוש  

ים פועל ,ציודו ומערכות התמך שבו
  בצורה בטוחה, יעילה ואפקטיבית.

  ...וגם
מקצה את המשאבים בזיקה  

 .ליעדי מרכז הפסג"ה
 
לקידום ַמקצה את המשאבים  

עפ"י  תהליכי הפיתוח המקצועי
 .נייםארגו -שיקולים פדגוגיים 

  
משאבים מנתב פועל בגמישות ו 

 צרכים ולקשיים.כדי לתת מענה ל
 

  

  ...וגם
 מתוך המשאבים  מקצה את 

 חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח.
 

 קידוםמגייס משאבים לשם  
תהליכי הפיתוח המקצועי ורווחת 

 עובדי ההוראה.
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  :השבחת תהליכי הפיתוח המקצועי 2על -מדד

  מנהל אמן  מנהל מצטיין מנהל מיומן  כשיר לניהול  מתחת לכשיר רמת ביצוע
  במסגרת תהליכי הפיתוח המקצועי הערכהולמידה ניהול הוראה,  2.1

 מנגנונים
 ופעולות

 צרכי לאיתור
 הוראה עובדי

 ושותפי
  תפקיד
  

 
איתור אינו שם דגש על  

צרכי עובדי הוראה 
  ושותפי תפקיד.

  
עובדי ההוראה  צרכיאת מאתר  

בזיקה ליעדי ושותפי התפקיד 
 , והרשות המחוז,משרד החינוך 

 
 

  ...וגם
 על המיפוי תוצאות את מנתח 

 .נתונים בסיס
 

 עם מתמיד דיאלוג מקיים  
 ענין בעלי ועם תפקיד שותפי

על בסיס הנתונים.

  ...וגם
/ מנגנונים ומבנה פעולות יוזם 

ם צרכי לאיתור מגוונים כלים
 בראייה של שותפי התפקיד 

 נתונים. על בסיס שנתית תלת

  

 מסגרות
 לפיתוח
  מקצועי

 
מבנה מסגרות לפיתוח  

מקצועי שלא בהלימה 
לתוצאות המיפוי 

 ולצרכים.
 
מתכנן ומארגן את  

תהליכי הפיתוח המקצועי 
ם ינהליישיקולים מ "יעפ

  .בלבד

  
מפעיל מסגרות למידה המבטאות  

את צרכי עובדי ההוראה ומסייעות 
 לתהליכי הלמידה לטווח קצר.

 
שות גבוהות ליישום מציב דרי 

מוקפד של מסגרות הפיתוח 
ם השונים המקצועי בתחומי

 .(מקצועיות, נוכחות ועוד)
 

  

   וגם...
 בתכנון ובארגון של גמישותמגלה  

מסגרות הלמידה בתהליכי 
 הפיתוח המקצועי.

  
 של להטמעתו תהליכים מוביל 

 כבסיס המקצועי הפיתוח תחום
 מערכת של היעדים להובלת
/ מחוזית/  ציתאר ברמה החינוך
 .אזורית

 
 מקצועי לפיתוח מסגרות בונה 

  .רחוק לטווח מערכתית בראייה

  ...וגם
נותן מענה מקצועי ואפקטיבי  

לקיום תהליכי פיתוח מקצועי 
 .רלוונטי ומשמעותי

 
 יוזם חדשנות ומגלה יצירתיות 
  בתכנון ובארגון של מסגרות    
   הלמידה בתהליכי הפיתוח    
  המקצועי   

 
  

  

לת הוב
 טכנולוגיות

  )ICT( תקשוב
בתהליכי 
הפיתוח 
 המקצועי

 טכנולוגיות מעודד שילוב  
 במסגרות תקשוב
 .המקצועי הפיתוח

 
חסר ידע בטכנולוגיות  

  תקשוב.

 
בעל ידע בסיסי בטכנולוגיות  

 תקשוב.
 

 וסביבות טכנולוגיות פועל לשילוב  
 מתהליך כחלק וקשבותתמ למידה
עפ"י הנחיות  המקצועי הפיתוח

 .שרדהמ
 .  

  ...וגם:
בעל ידע מתקדם בטכנולוגיות  

 תקשוב.
אוסף נתונים באמצעות כלים  

ומשתמש מתוקשבים עדכניים 
 .בהם התהליך הניהול

מנתח את תהליכי ההוראה/  
 למידה בסביבות המתוקשבות 

  .ופועל לצורך קידומן
יוזם מסגרות לקידומם של עובדי  

הוראה ומורי המורים בהטמעת 
  ניות.סביבות למידה חדש

 ...וגם:
משאבי למידה  יוזם שילוב  

עם גורמים חיצוניים מרחוק 
 (בארץ ובחו"ל) להשבחת תהליכי

 הפיתוח המקצועי.
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  :השבחת תהליכי הפיתוח המקצועי 2על -מדד

  מנהל אמן  מנהל מצטיין מנהל מיומן  כשיר לניהול  מתחת לכשיר רמת ביצוע

 מרחבי
  למידה
  

 
אינו מוביל תהליכים  

 .לפיתוח מרחבי למידה
 
אין עדויות וראיות לפיתוח  

  מרחבי למידה.

  
מוביל תהליכים לפיתוח מרחבי  

 בזיקה לחזון.למידה 
 
ות עדויות וראיות לפיתוח קיימ 

מרחבי למידה בסיסיים בזיקה 
 לחזון.

  

וגם...
מוביל תהליכים בהם התכנים  

החינוכיים והלימודיים באים לידי 
סביב  ביטוי בסביבות הלמידה

 .ציר מארגן
 

 להתאמתברמה מערכתית  פועל 
 התשתיות, הלמידה סביבות

 והפיסיים הטכנולוגיים והאמצעים
 .הלומדים לצרכי

  

  וגם...
מוביל תהליכים לפיתוח מרחבי 

ווירטואליים  פיזייםלמידה 
 משמעותית למידההמעוררים 

 תוצרי להצגת תהליכים מקדם 
 במרחבי בידע ושיתוף לומדים
 .הלמידה

 
  

   

 הוראה דרכי
 למידהו

  חדשניות

 
את מורי  כווןמאינו  

להתאים את  המורים
התכנים ואת דרכי 

ההוראה לשיפור איכותה.
  

  
ים המורים להתאמורי  את מכוון 
הוראה הדרכי  התכנים ואת תא

 .איכותה לשיפור

  ...וגם
את מורי המורים להתאים  מכוון 

 במסגרותדרכי הוראה חדשניות 
 המקצועי הפיתוח

 

  ...וגם
יוזם מפגשי למידה למורי המורים  

להצגת דרכי הוראה חדשניות 
 i.וללמידת עמיתים

 

   
 

 תרבות
 מדידה
 של והערכה

 תהליכי
 וחהפית

  המקצועי
  

לא רלוונטי 
להערכת 
  הסגן

 
במרכז מנהל את העשייה  

ללא  הסתמכות פסג"ה 
על על מידע ושיטתית 

 נתונים.
 
אינו מנהל מעקב ובקרה  

אחר יישום תהליכי 
  .הפיתוח המקצועי

 
מנהל את העשייה במרכז פסג"ה  

  .אקראיים על סמך מידע ונתונים
 
מכיר מגוון כלים להערכת תהליכי  

 .מקצועי ומשתמש בהםהפיתוח ה
 
 

  ...וגם
 
משתמש במגוון כלים להערכת  

 תהליכי הפיתוח המקצועי.
 
מוביל תהליך של איסוף נתונים  

על איכות ההוראה של מורי 
 .המורים ועל איכות הלמידה

  
 להצבת הערכה בנתוני משתמש 

 הממוקדים מדידים יעדים
 בתוצאות

  
מזהה חוזקות ותחומים לשיפור,  

תווה דרכי מעבדם, מפרשם ומ
 .פעולה

  
 

  ...וגם
  

 גבוהים סטנדרטים ומנסח מגדיר 
 תהליכי ימדדו פיהם על ביצוע של

 בסיס על ופועל המקצועי הפיתוח
 .השבחהלו לשיפור הנתונים

 
מבסס את החלטותיו על ניתוח  

אינטגרטיבי ומערכתי של תוצרי 
 הערכה ומדידה מגוונים.

  
משתמש במכלול נתוני הערכה  

לזיהוי של סוגיות כבסיס לניתוח ו
מערכתיות בתהליכי הפיתוח 

 .המקצועי
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  :השבחת תהליכי הפיתוח המקצועי 2על -מדד

  מנהל אמן  מנהל מצטיין מנהל מיומן  כשיר לניהול  מתחת לכשיר רמת ביצוע
 ארגוני  -קידום אקלים פדגוגי  2.2

 הסדרת
 ההתנהלות
 במרכז
  ה"פסג

 
, ברורים אינם נהליםה 

 לעובדי וידועים שקופים
 אינם או/ו ההוראה
   .ממוסדים

  
משמעי -מטפל באופן עקבי וחד 

בביטויים של חוסר כבוד ויחס לא 
 ג"ה.במרכז הפסהוגן 

 
 
 

  ...וגם
פועל לגיבוש נהלים במרכז  

 בשיתוף הצוות הפסג"ה
המגדירים כללי התנהגות של 

 עו"ה בתהליכי הפיתוח המקצועי.
 
פועל לאכיפת הנהלים ולתגובה  

  החלטית על הפרתם. 
 

  ...וגם
 בעיות הוגןעקבי ו באופן פותר 

 ובהתנהלות בינאישית בתקשורת
 האינטרסים על ושומר הקורסים

 .התפקיד ושותפי למיםהמשת של

   

, אחריותיות
 שיתוף
  ושקיפות

אינו מדווח ומשתף בכל  
מרכז  הנוגע לפעולות

הפסג"ה ומידת עמידתו 
  ביעדיו.

  
 מקיים מדיניות של שקיפות בנוגע 

 .לתהליכי הפיתוח המקצועי
 
למנהלי מוסדות  מספק מידע וידע 

חינוך, למורי מורים ולבעלי העניין 
עי בתהליכי הפיתוח המקצו

(הנחיות, נהלים, נוכחות, 
 הערכה...)

  

 ...וגם
למנהלי מקיים דיאלוג עם  

מוסדות חינוך, מורי מורים ובעלי 
על בסיס נתונים לצורך העניין 

  קידום תהליכי הפיתוח המקצועי.

  ...וגם
 משתף בעלי עניין מחוץ למרכז   
  הפסג"ה בהצלחות וקשיים של    
  ופועל  תהליכי הפיתוח המקצועי  
   יפור מתמיד.לש  
  
מתעד תהליכים ותוצאות באופן  

עקבי ושיטתי לצורך שיתוף בידע 
 ושיפור מתמיד.

  

   

 מיטבי שרות
 לעובדי

 ובעלי הוראה
  העניין

*** שותף 
במידה (

 והסגן ממלא)

 ולבעלי ה"לעו שרות נותן 
 פניות פ"ע רק העניין
  .שלהם יזומות

  
מספק מידע וידע לעו"ה בתהליכי  

בזיקה להנחיות הפיתוח המקצועי 
 באחריות ולמדיניות המשרד

  ./המחוזהמטה

 ...וגם
מייעץ בתהליכי ומנהל דיאלוג  

הפיתוח המקצועי לעו"ה, למנהלי 
העניין  בעלי מוסדות חינוך ול

  שיקולים מקצועיים. פ"יע

  ...וגם
  

עורך סקרי לקוחות, מנתחם ופועל  
 להשבחת איכות השרות.     

  
 פועל לצורך מיתוגו ושיווקו של  
  .***מרכז הפסג"ה   
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  המקצועי ופיתוחו ה''פסג מרכז צוות הנהגת:  3 על - מדד

  מנהל אמן  מנהל מצטיין מנהל מיומן  כשיר לניהול  מתחת לכשיר רמת ביצוע

  ניהול המשאב האנושי במרכז פסג''ה 3.1

 התפתחות
 של ולמידה
 מרכז צוות

 ה"הפסג
  

 
תהליכי נו מתכנן את אי 

הפיתוח המקצועי של 
  פ"יע צוות המרכז 

 של העובדים בו. הצרכים
  

  
מתכנן את תהליכי הפיתוח  

המקצועי של צוות מרכז הפסג"ה 
 .רק בטווח הקצר

 
יוצר שגרות עבודה מקצועיות של  

 צוות מרכז הפסג"ה.
 

  ...וגם
מזהה את צורכי הלמידה  

של צוות המרכז ברמה 
 ית.האישית והמערכת

 התפתחות תכנית בונה 
 . שנתית-תלת אישית

אופן עקבי ושיטתי מנהל ב 
תכנית  פ"יישיבות צוות ע

העבודה, מתעדן ועוקב 
 אחר יישום ההחלטות.

  ...וגם
  צוות השתתפות אחר ומנטר עוקב 
   התפתחות של בתהליכים המרכז  
   העבודה לתכנית בזיקה מקצועית  
 .ה"הפסג ולחזון  

  
 וליישום שיתוףל מנגנונים ממֵסד 

  בתהליך המרכז צוות שרכש בידע
 .והמקצועית האישית התפתחותו

 

  

 קליטת
 עובדים
 ובעלי

 תפקידים
 חדשים

 מרכזב
  ה''פסגה

לא רלוונטי 
להערכת 
  הסגן

 
לא מתקיים תהליך  

בעלי קליטה של 
  תפקידים חדשים. 

עורך שיחות אקראיות עם  
 העובדים החדשים לגבי

ה בעבודהשתלבותם התקינה 
  במרכז הפסג"ה.

 

  ...וגם
 לקליטת תכנית בונה 

 תפקידים ובעלי עובדים
 ה"הפסג במרכז חדשים
 .ולליוויים

 
 

  ...וגם
את תהליכי הקליטה והליווי  בצמע 

 מרכז צוותכמשימה משותפת של 
 .ה"הפסג

 .תפקיד העברת של מנגנון ממֵסד 
 אישית להדרכה א"כ משאבי מקצה 

 .לתפקיד בכניסה

 

 צוות הערכת
 זמרכ
  ה"הפסג
  

לא רלוונטי 
להערכת 
  הסגן
  
  

 
אינו מבצע תהליכי  

הערכה ומשוב לצוות 
  מרכז הפסג"ה.

 .  
 צוות עם ומשוב שיחות מקיים 

 .צורך פי על ה"הפסג מרכז

  ...וגם
  

 עובדים הערכת תהליכי מנהיג 
 .ה"הפסג מרכז צוות בקרב

 
 חוזקות העובדים בשיתוף מגדיר 

 .לשיפור ותחומים
 

  ...וגם
  לקביעת ההערכה תוניבנ משתמש 
  .לעתיד פעולות ולתכנון לשיפור יעדים   
  שהוגדרו היעדים יישום אחר עוקב 
  . לשיפור    
 אופן את הבוחן משוב מקבל 

 בממצאיו ומשתמש וניהולו התנהלותו
 .שיפור לצורך

 של מוקיר ומפרסם את פועלם 
.ה"הפסג במרכז מצטיינים עובדים
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  המקצועי ופיתוחו ה''פסג מרכז צוות הנהגת:  3 על - מדד

  מנהל אמן  מנהל מצטיין מנהל מיומן  כשיר לניהול  מתחת לכשיר רמת ביצוע

  
  
  
  
 משוב
 והערכה

  מורים למורי
  
  
  

  
  

 
אינו מקיים תהליכי  

הערכה ומשוב למורי 
  המורים.

 
 ומשוב הערכה הליכית מקיים 

 .צורך פ"ע המורים למורי
 

  ...וגם
אוסף ראיות ועדויות על איכות  

 ההוראה של מורי המורים.
 בקורסים  תצפיות מערך מארגן 

 דיאלוג המורים מורי עם ומנהל
 . התהליך לגבי

מקיים שיח פתוח עם מורי  
ים לתכנון ולמעקב אחר המור

 יעדי שיפור אישיים.
 מתעד את ממצאי ההערכה. 
 מגדיר התצפית בעקבות 

 חוזקות המורים מורי בשיתוף
.לשיפור ותחומים

  ...וגם
  לקביעת ההערכה בנתוני משתמש 
  .לעתיד פעולות ולתכנון לשיפור יעדים   

 
מוודא כי מורי המורים משתמשים   

בממצאי הערכה לשיפור איכות 
 וראה. הה

 
   מורי של מוקיר ומפרסם את פועלם 
 .מצטיינים מורים  
 

 
  
 

  
 קהילה
 מקצועית
 במרכז
 ה"הפסג

, מורים מורי(
 היגוי צוות
 פורום, אזורי

  )אחר

 
פעילות למידה  קיימת  

של קהילות מצומצמת 
 מקצועיות באזור ההזנה.

 
 קהילות של למידה תהליכי מקיים 

  .צורך פ"י ע מקצועיות
 

 

  ...וגם
 יוזם תהליכי למידה של קהילות  
  מקצועיות באזור ההזנה   
  הממוקדים בתהליכי פיתוח    

 .מקצועי   
מפרסם את החלטות הקהיליות  
  המקצועיות בקרב שותפי    
 התפקיד.  

מקצה זמן למסגרות של למידת  
 עמיתים.    

  ...וגם
  הקהילות החלטות ליישום פועל 
  .המקצועיות   
 
 דה, משוב מנחה תהליכי למי 
  ורפלקציה בקהילה המקצועית.   
  
 / חדשניות פרקטיקות פיתוח מעודד 
   ולמידה הוראה של דרך פורצות  
 .המקצועית בקהילה   

  

  במרכז הפסג"ה חלוקת התפקידים 3.2

 ביזור
, מנהיגותה

 האצלת
 סמכויות

 חלוקתו
  אחריותה

  
לא רלוונטי 
להערכת 
  הסגן

 
ללא תפקידים מחלק  

 .עייםשיקולים מקצו
  
אינו מאציל סמכויות  

במרכז לבעלי תפקידים 
  .הפסג"ה

 
מגדיר בבהירות את מערך  

  .התפקידים במרכז הפסג"ה
 את  תפקידו הפדגוגי  לסגן מגדיר 

 
תחומי של  רורהב חלוקה עושה 

אחריות ומטלות בין בעלי 
 התפקידים.

 עליהם לקבל עובדים מעודד 
 .מערכתיים תפקידים

  ...וגם
 

התפקידים ך את מער מתאים 
ואת תחומי האחריות לכישורים 
ולרצונות של העובדים ובהתאם 

 לתכנית העבודה. 
 תפקידו את הסגן עם יחד מגדיר 

 הפדגוגי
  
עוקב אחר ביצוע בזיקה  

 להגדרת התפקידים.

  ...וגם
ומטפח יוזמות של עובדים  מפתח 

 במרכז הפסג''ה.
 לסמכויות מעצים את תפקיד הסגן 

 פדגוגיות
 
 בצוות ם פוטנציאלייםמאתר מנהיגי 

 ומיומנויותיהם כישוריהם סמך על
   .בהצמחתם ומשקיע הניהוליות
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  המקצועי ופיתוחו ה''פסג מרכז צוות הנהגת:  3 על - מדד

  מנהל אמן  מנהל מצטיין מנהל מיומן  כשיר לניהול  מתחת לכשיר רמת ביצוע

  אתיקה מקצועית 3.3

  
  
  

 נורמות
של  התנהגות

צוות מרכז 
  הפסג"ה

  
  
  
  
  

אינו פועל לאכיפתן של  
נורמות התנהגות 

מקובלות של צוות מרכז 
 הפסג"ה

 
 כללי על מקפיד אינו 

 .מקצועיתה אתיקהה
 
.  

  

 עמידה-באי משמעי-חד ופןבא מטפל  
, התנהגות של תוהנדרש ותרמנוב

 מרכז צוות של ודיווח נוכחות
 .ה"הפסג

 
  ציבמו אישית דוגמה מהווה 
     ה"הפסג מרכז לצוות   
   של גבוהים סטנדרטים   
  .אתית התנהגות   

  

וגם...
   
 התנהגות נורמות על מקפיד 

 וניהולית מקצועית אתיקה ועל
 תוך, השל צוות מרכז הפסג"

 אמון, יושרה על הקפדה
 .הזדמנויות שיוויון, ואמינות

  וגם...
   מרכז הפסג"ה צוות את משתף  
   במרכז ההתנהגות קוד בעיצוב   
  .ה''פסג   
 
  פועל להנחלת קוד ההתנהגות   
 במרכז הפסג"ה.   
 
  עוקב אחר יישום קוד ההתנהגות   
 במרכז הפסג"ה.   
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  שותפי תפקיד ובעלי עניןמלין עם גוהקשרי ניהול :  4 על-מדד

  מנהל אמן   מנהל מצטיין מנהל מיומן  כשיר לניהול  מתחת לכשיר רמת ביצוע

  ניהול קשרי גומלין עם קהילת אזור ההזנה של מרכז הפסג"ה  4.1

 גומלין קשרי
 נציגי עם
 מנהלי, רשות

 מוסדות
, חינוך

, מפקחים
, מדריכים

 מורים מורי
 ועובדי
  הוראה
  

 
הל קשרי גומלין מנאינו  

 הלימנעם נציגי רשות, 
, מפקחים, חינוך מוסדות
 מורים מורי, מדריכים
על פי  הוראה ועובדי
 צורך.

  

  
בקהילת  משאביםוממפה  מזהה 

איזור ההזנה לקידום מטרות מרכז 
 הפסג"ה.

מקיים קשרי גומלין באופן שוטף  
עם נציגי רשות, מנהלי מוסדות 
חינוך, מפקחים, מדריכים, מורי 

רכי ולצ ורים ועובדי הוראהמ
 .העברת מידע, תיאום ותקשורת

 קשרי של את המשך קיומם שמרמ 
שותפי תפקיד ובעלי  עם גומלין
 על פי צורך. עניין

  ...וגם
, רשות נציגי עם שותפויותמנהל  

, מפקחים, חינוך מוסדות מנהלי
 ועובדי מורים מורי, מדריכים
 מרכז מטרות לקידום הוראה
שלב התכנון (מ והאזור ה"הפסג

 .ועד ההטמעה)
 

 בין מגוונות תקשורת דרכי ממסד 
 להשבחת התפקיד שותפי
 .המקצועי הפיתוח תהליכי

  ...וגם
 של מעורבותליוזם פעולות  

שותפי תפקיד ובעלי עניין 
להשבחת תהליכי הפיתוח 

 המקצועי.
 
 שותפי עם מייעץ דיאלוג מנהל 

 להשבחת עניין ובעלי תפקיד
 . המקצועי הפיתוח תהליכי

 
 של קשוב לביקורת ולמשוב 

 .שותפי תפקיד ובעלי עניין

 

  הקהילה הרחבהניהול קשרי גומלין עם  4.2

קשרי גומלין 
עם הקהילה 
האקדמית 
  והמחקרית
ועם גופים 
  שונים

 
 קשרי גומליןאינו מקיים  

הקהילה האקדמית עם 
ועם גופים  והמחקרית

  .שונים

 
עם  קשרי גומלין וממפה מזהה 

בהלימה לצורכי מית הקהילה האקד
 .מרכז הפסג"ה

 
 עם אקראיים גומלין קשרימקיים  

ועם גופים  האקדמית הקהילה
 . שונים

 
 

  ...וגם
 באופן שוטף קשרי גומליןמקיים  

שותפים מהאקדמיה וגופים עם 
שונים לקידום מטרות מרכז 

 הפיתוח ותהליכי הפסג"ה
 .המקצועי

 
 עם מגוונות תקשורת דרכי ממסד 

 גופים ועם האקדמית קהילהה
 .שונים

  ...וגם
חדשניות ופורצות  יוזם פעולות 

 האקדמית קהילההדרך בשיתוף 
 שונים וגופיםוהמחקרית 

תהליכי הפיתוח  השבחתל
 .המקצועי

 
מנתח ובוחן את אופן התנהלותו  

עם הקהילה האקדמית 
 והמחקרית וגופים שונים.
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  :במרכזי פסג"העדויות וראיות כבסיס להערכת מנהלים וסגני מנהלים 
  ראיות לדוגמה להערכת המנהל/ת על-מדדי

  :  1על -מדד
  עיצוב חזון של מרכז פסג"ה ותכנון אסטרטגי

  חזון מרכז הפסג"ה 
  תכנית עבודה של מרכז הפסג"ה 
  מפת צורכי עובדי ההוראה ובעלי העניין 
  תכנית תקציבית 
  דו"ח סטטוס (דיווח תכנון מול ביצוע) 

  : 2על -מדד
 בחת תהליכי הפיתוח המקצועיהש

  

  מפת קורסים  
  אמצעי הוראה מגוונים ועזרי לימוד 
  תיעוד של ישיבות צוות 
  נתוני ממצאי הערכת הקורסים (תיעוד תצפיות, שביעות רצון עובדי הוראה) 
  שיעור מורי המורים בעלי הכשרה התואמת את המקצוע שהם מלמדים 
  ם שיעור המשתלמים שנשרו מהקורסי  
  שיעור נוכחות כלל המשתלמים בקורסים 
  תוצרי לומדים 
  אתר מרכז הפסג"ה, 
  אתר מלווה קורס 
  מרחבי למידה 
  ממצאי סקר לקוחות 
  מכתבי הוקרה למרכז הפס"גה 

  : 3על -מדד
 ופיתוחו המקצועי הפסג"ה מרכז הנהגת צוות

  

  מבנה ארגוני של מרכז הפסג"ה  
  מרכז פסג"התכנית לישיבות צוות של  
  תיעוד ישיבות צוות  
  מכתבי הוקרה לצוות מרכז פסג"ה 
  שיעור נוכחות של צוות הבית ומורי המורים בישיבות צוות ובעבודה 
  תכנית לפיתוח מקצועי של צוות מרכז פסג"ה 
  דוגמאות לכלים ו/או משובים הניתנים לצוות מרכז הפסג"ה 
  ממצאי הערכת עובדים 

  : 4על -מדד
  שותפי תפקיד ועם בעלי ענייןקשרי גומלין עם ול ניה

  תיעוד פגישות וישיבות   
  

  

                                                            
  


