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 ב'(-מנהלים בראשית דרכם )שנים א' ליווי והערכת

 2016 נובמבר

 שלום רב, למפקח הכולל

עומד בראש סדר הניהול  , לכן טיוב1למנהל בית ספר תפקיד חשוב בשיפור ההוראה, הלמידה והישגי התלמידים

 העדיפות של מערכת החינוך.

 הערכהתפיסת  המבוסס על'( ב-'א שנים)בראשית דרכם מנהלים  ליווי והערכת שלתהליך לשם כך יחל השנה 

 הליווי וההערכהתהליך . המנהל של המקצועית והתפתחותו הניהולית עבודתו שיפורב סייעל שמטרתה מעצבת

 בתכנית לכלול המפקח את מחייב ניסיון בתקופת מנהלים ליווי .דים ועד סוף חודש מאיעשה במהלך שנת הלימויי

 הניהול בשנת הליווי. שלו הפיקוח שבאזור מנהל כל נמצא בו לשלב בהתאם, הנדרש הליווי אופן את שלו העבודה

 .הנדרשים בתחומים למנהל ובסיוע בתמיכה יתמקד הראשונה

 ממושכים עבודה ביקורי/מפגשי המתבסס על למנהל המפקח בין מתמשך שיח על מבוסס ההערכההליווי ו תהליך

מגוון ראיות בית ספריות ב עיון; לו ומחוצה הספר בית בתוך אחרים גורמים עם שיחות/מפגשים; הספר בבית

 /הדוגמאות התומכותהראיותמהן לפרט יש ". שנה אמצע משוב" מפגשליווי וההערכה כולל גם הועוד. תהליך 

 בהחלטתך במיפוי המנהל בכל אחד מהמדדים.

 

 תהליך הליווי וההערכה יכלול שני שלבים: 

ב"כלי להערכת מנהלים בראשית  המנהל בכל אחד מהמדדיםאת רמת התפקוד של  העריך ל: שלב ראשון

  (.1) רמה נמוכה( ועד 4) רמה גבוההדרכם" מ

באפשרותך למקד את השיח במרכיבים בהם נדרש המשך שיפור וחיזוק בעבודת  בתום השנה הראשונה

את עליך להשלים בתום השנה השנייה . )אין חובה בשנה א' להתייחס לכלל המרכיבים בכלי( המנהל

 הערכת המנהל בכלל מרכיבי בכלי.

 

 :באופן כללי באחת מהרמות הבאות של המנהל/ת: לסכם את תפקודו שלב שני

 מנהל בראשית דרכו מבצע את תפקידו בהתאם למצופה מ .א

  מנהל בראשית דרכומבצע את תפקידו באופן חלקי בהתאם למצופה מ .ב

  מנהל בראשית דרכואינו מבצע את תפקידו בהתאם למצופה מ .ג
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 שלב ראשון: רמת תפקוד במדדים השונים

 _____________________       מגזר: _______________       שלב גיל: __________ :/תשם מנהל

 _______           ותק בניהול בבית ספר זה: ________מחוז: _____________                ותק בניהול: 

 פירוט ראיות/דוגמאות מרכיבים מדדים

עיצוב 

חזון 

ותכנון 

 אסטרטגי

רואה את בית הספר כמערכת ופועל תוך  .1
התייחסות לקשרי גומלין בין הרכיבים 

2השונים
 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1  

תפיסה ממוקדת חינוך, הוראה, למידה בעל  .2
הבאה לידי ביטוי בשיח  והישגי תלמידים

החינוכי של המנהל עם הצוות ו/או בפעולות 
 שמוביל המנהל

 

מוביל מגדיר יעדים לשיפור בבית הספר ו .3
כתיבת תכנית עבודה מבוססת נתונים לשנת 

 הלימודים הבאה

שיפור 

ההוראה, 

הלמידה 

 והחינוך

יו ובמנגנונים , בפעולותיובאמירות מבטא .4
ביכולתם של  כל אמונה  הבית ספריים 

של  / אחריותוהתלמידים להצליח, וביכולתו
 בית הספר לקדם אותם

 
 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1  

של תהליכי הוראה, למידה,  3מיפוי מוביל .5
נתונים ו/או  על בסיס והישגי תלמידים

. ראיות לצורך קבלת תמונה בית ספרית
אודות עם המורים   שיח מקצועימוביל 

 ומגדיר יעדים לשיפורהמיפויים 

 
 

 4מתכנן הבניית סדירויות ושגרות עבודה .6
 התומכות בתהליך השיפור המתוכנן

 
 

                                                           
2
משאבים מערכת  שעות, , מסגרות למידה לתלמידיםו תכנון הלימודיםספרית )חזון(, -לרכיבים השונים: תמונת עתיד בית דוגמאות 

הגדרות ו בנה ארגוני , מ()אנושים, פיזיים, טכנולוגיים וכד'(, מנגנונים וסדירויות )ישיבות צוות, ישיבות צוות מקצוע, ישיבת הנהלה
 .תפקידים ועוד

3
 דים, ישיבות עם צוותי מורים ועוד.למשל, על בסיס תצפיות בשיעורים, ניתוח מערכי שיעור, שיחות עם תלמי 
4
 2ראה הערה דה: ובות עושגרסדירויות  



 ראמ"ה 
 הרשות הארצית 

 למדידה והערכה בחינוך

 החינוךמשרד  
 לשכת המשנה למנהלת הכללית

      
 

 

3 
 

 פירוט ראיות/דוגמאות מרכיבים מדדים

הנהגת 

צוות 

-בית

הספר 

ופיתוחו 

 המקצועי

מזהה חוזקות וצורכי למידה של צוות  .7
)שנה  המורים לחלוקת תפקידים ומשימות

 ב'(
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1  

מבנה את תהליכי הפיתוח המקצועי של  .8
המורים כיחידים, כצוותים וכלל המורים 
כקהילה לומדת, ובהלימה ליעדי בית הספר 

 )שנה ב'(
 

יחסי אמון ותקשורת טובה עם צוות  מבנה .9
 5ועם בעלי תפקידים בבית הספר המורים

 

משתף מורים בקבלת החלטות בנושאים  .11
משמעותיים הקשורים לחינוך, הוראה 

 ולמידה בבית הספר
 

ניהול 

קשרי 

גומלין עם 

 הקהילה

 פעולה, ושיתוףאמון משרה אוירה של  .11
 גורמי הרשותחיובית עם תקשורת מקיים 

)אם מדובר בבית ספר  , הבעלותהמקומית
מוכר שאינו רשמי או בחטיבת ביניים בתוך 

 ועודבית ספר שש שנתי( 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1  

 ף פעולה,אמון ושיתומשרה אוירה של  .12
הורי חיובית עם תקשורת מקיים 

 הקהילה/התלמידים והנהגת ההורים

 

מנהיגות 

יכולת ו

למידה 

 אישית

פגין אופטימיות ותחושת מסוגלות עצמית מ .13
 לקידום בית הספר

 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1  

מגלה יכולת למידה: רפלקטיביות,  .14
התייעצות עם גורמים שונים, למידה 

 שוניםממקורות 
 

מסוגל לראות דרכי פעולה חלופיות  .15
 להתמודדות עם בעיות ו/או התנגדויות

 
 

                                                           
5
 לפעולות המתוכננות ו/או המבוצעות.מצליח לרתום/לגייס לפחות קבוצה קטנה של מורים : למשל 
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 פירוט ראיות/דוגמאות מרכיבים מדדים

 אחר

16. ______________________________

______________________________ 

______________________________ 

 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1  

17. ______________________________

______________________________ 

______________________________ 

 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 נמוכה                         הגבוה                                                       
4 3 2 1  
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 וההערכה שלב שני: סיכום תהליך הליווי

)בשנה הראשונה אינך נדרש  בכלי לאחר שהשלמת את הערכת המנהל על פני המדדים השוניםבתום השנה, 

, נבקשך לסכם את להעריך את המנהל על כלל המרכיבים ומומלץ להתמקד במספר מרכיבים בהם נדרש חיזוק(

 תפקודו של המנהל/ת באופן כללי ולבחור באחת משלוש רמות הביצוע הבאות:

 מנהל בראשית דרכו מבצע את תפקידו בהתאם למצופה מ .א

 מנהל בראשית דרכוהתאם למצופה ממבצע את תפקידו באופן חלקי ב .ב

 מנהל בראשית דרכואינו מבצע את תפקידו בהתאם למצופה מ .ג

 

 

 התייחסות המנהל/ת לתהליך הליווי וההערכה

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 ההמלצה הסופית:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 _____________________________ שם מפקח/ת:

 _____________________________ חתימת מפקח:

 _____________________________ חתימת מנהל/ת:

 _____________________________ תאריך:

 

 


