
הערכת סגני/סגניות 
מנהלים ומנהלות

זהותם המקצועית של סגני מנהלים בית הספר מבוססת על התפיסה כי הם שותפים מרכזיים למנהיגות פדגוגית 
מובילה בביה"ס בתהליכי חינוך הוראה ולמידה. תפיסה זו מבליטה היבטים מנהיגותיים, פדגוגיים וניהוליים בתפקידם. 

תפקיד סגני המנהלים הוא תפקיד מורכב מעצם היותו סמוך למנהלי ביה"ס ונושאים באחריות, אולם אינם מובילים את 
הארגון אלא מישניים למנהל, על כן, חשיבות רבה מונחת בהגדרת תפקיד הסגן וממשקי העבודה עם בעלי תפקידים 

אחרים בביה"ס על המיומנויות הנגזרות מהן.

בעידן בו פועלים במרחב הבית ספרי בעלי תפקידים נוספים הנושקים לתחום סגני מנהלי ביה"ס, קיימת חשיבות רבה 
לתפיסת תפקידם של הסגנים כ"מנהיג/ה של מנהיגים", וככזה עליהם להיות בעלי מיומנויות אישיות גבוהות המסוגלים 
להוביל צוותים ותהליכים בית-ספריים וכמי שמחזיקים תודעה של מנהיגות מעצבת )מתוך מתווה לפיתוח מקצועי של 

סגני מנהלים(.

סגני מנהלים מוערכים על רצף הקרירה: ליווי והערכת סגנים בשנים א-ב, הערכת סגנים לקביעות בתפקידם והערכה 
מעצבת - הערכה לקידום בדרגה, לצורך זה פותחה מפת ממדים ייעודית.

המפה מבוססת על ארבעת ממדי העל המגדירים את המצופה מסגני מנהלי בתי הספר: ראייה מערכתית, שיפור 
ההוראה, הלמידה והחינוך, הובלת צוות ותכלול מנהיגות הביניים, הסגן כאדם לומד, ובנוסף התייחסות לערכים, 

כישורים אישיים ובין אישיים. 

דגשים בתהליך הערכת סגני מנהלים:

תכנון: מנהלי בתי הספר אחראים על תהליך ההערכה של סגני המנהלים, התהליך נפתח בשיח בין המנהל לסגן 
שמטרתו תכנון משותף של תהליך ההערכה.

מיקוד: בשנת הליווי הראשונה מומלץ למקד את השיח במרכיבים בהם נדרשים לשיפור וחיזוק בעבודת הסגן 
)יש לבחור מבין המרכיבים המודגשים(. בשנה השנייה סגן המנהל יוערך על כלל המרכיבים המודגשים, בנוסף 

יבחרו שני מרכיבים נוספים בהלימה לתפקיד. בהערכה לגמר ניסיון בתפקיד ,ההערכה תתמקד בכל המרכיבים 
המודגשים ובשני מרכיבים נוספים לפחות. בהערכה מעצבת לקידום בדרגה יבחרו ממדים להערכה בהלימה 

לתפקיד הסגן בבית הספר. בסוף כל הערכה תינתן המלצה בהלימה לתפקוד.

שיח: תהליך הליווי וההערכה יתבסס על שיח מתמשך בין המנהל לסגן. התהליך יכלול מפגשים/תצפיות בזירות 
עבודת הסגן, עיון במגוון ראיות בית ספריות ועוד. 

הערכה עצמית: כחלק מהתפיסה של הערכה מעצבת, חשוב כי סגן המנהל יקיים במהלך השנה הערכה עצמית 
על עבודתו בממדים/ מרכיבים שנבחרו למיקוד בכל שנה, כחלק מהשיח המתמשך עם המנהל. בשיחת סיכום 

ההערכה, יתקיים דיאלוג בין המנהל לסגן על בסיס ההערכה העצמית והערכת המנהל תוך הסתכלות על צורכי 
התפתחותו המקצועית של הסגן.

סיכום תהליך ההערכה יתועד במערכת המתוקשבת ויכלול מידע על הממדים/מרכיבים שהוערכו על רמת הביצוע של 
הסגן, וכן מידע על נקודות חוזק ונקודות לחיזוק בעבודת הסגן וצורכי למידה והתפתחות מקצועית.

למידע נוסף ניתן לפנות ליחדת הערכת איכות עובדי הוראה ומנהלים.
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שיפור ההוראה, ראייה מערכתית
הלמידה והחינוך

הובלת צוות ותכלול 
הסגן כאדם לומדמנהיגות הביניים

תפיסת תפקיד 
לוקח חלק בהובלת בית הספר	 
תומך בעבודת המנהל ומסייע לו 	 
מכיר את מדיניות המשרד ופועל על פיה 	 
בעל תפיסה מערכתית ממוקדת חינוך, הוראה, 	 

למידה והישגי תלמידים הבאה לידי ביטוי בשיח 
החינוכי עם הצוות ו/או בפעולות שמוביל

מקדם בפעולותיו את היעדים של בית הספר	 
לוקח חלק ביצירת אקלים בית ספרי מיטבי 	 
בעל יכולת תפקוד בסביבה דינאמית 	 
ממלא את מקום מנהל בית הספר בהלימה 	 

לתרבות הבית ספרית ולמאפייני הניהול הקיימים
מוביל ומקדם תהליכי יזמות	 

מענה מותאם ללומדים
מבטא באמירותיו ובפעולותיו אמונה 	 

ביכולתם של כל התלמידים להצליח, 
וביכולתו/ ובאחריותו של בית הספר 

לקדם אותם
מנהל את השעות הפרטניות והתוכניות, 	 

תוך מתן מענה לכל הלומדים

הובלה וליווי של מנהיגות הביניים 
מאתר ומזהה כוחות פנים בית ספריים כבעלי 	 

פוטנציאל להובלת תהליכים 
מגדיר את תפקידי מנהיגות הביניים בעשייה הבית 	 

ספרית
משתף את מנהיגות הביניים בקבלת החלטות 	 

בנושאים משמעותיים הקשורים לחינוך, הוראה, 
למידה והערכה בבית הספר 

מנהיג ומניע צוותים ומוביל את הממשקים ביניהם	 
מקיים מנגנונים ושגרות להובלה שוטפת של 	 

מנהיגות הביניים
מסוגל לראות ולייצר דרכי פעולה חלופיות 	 

להתמודדות עם בעיות ו/או התנגדויות

למידה והתמקצעות 
לאורך הקריירה

מזהה וצורך מענים איכותיים ורלוונטיים 	 
להתפתחותו המקצועית כסגן

משתתף במסגרת התפתחות מקצועית 	 
לסגני מנהלים לאורך הקריירה

בעל יכולת להסתגל לדרישות משתנות	 

ניהול המערכת הבית ספרית
בונה את מערכת השעות הבית ספרית בהלימה 	 

לתפיסה הבית ספרית ולצרכים השונים
מגלה גמישות בניהול ועדכון מערכת השעות 	 

בהתאם לצרכים
יוצר סדירות למפגשי צוותי בית הספר )צוותי 	 

הוראה, צוותי סיוע, אנשי מקצוע( במערכת הבית 
ספרית 

מכיר ומשתמש בכלים טכנולוגיים ניהוליים 	 
)דוגמת משכית, אופקית(

הובלה פדגוגית
שותף בהובלת תהליכים פדגוגיים	 
מתכלל את מגוון תוכניות התערבות 	 

ותוכניות תוספתיות והתאמתן לשונות 
הלומדים

הבניית התפתחות מקצועית של 
מנהיגות הביניים וצוות בית הספר 

מזהה את צורכי הלמידה של מנהיגות הביניים 	 
וצוות המורים ברמה האישית והצוותית

מתכנן ומוביל תהליכי התפתחות מקצועית של 	 
צוות בית הספר

מתכנן ומוביל מנגנונים ללמידה ולשיתוף בידע 	 
שנרכש

אחראי על שילוב של מערך ההדרכה 	 

למידה מחקר הפרקטיקה
מקיים שיח מתמשך עם בעלי תפקידים 	 

שונים על בסיס מגוון נתונים ועדויות 
לשיפור מתמיד

מפיק ומיישם תובנות מהשיח לטיוב 	 
תהליכים אותם הוא מוביל  

סדירויות ומנגנונים
פועל לקידום שותפויות בין צוותים, בעלי תפקידים 	 

והפיכתן לשגרה בית ספרית
פותר מחלוקות/ אי הסכמות על ידי מתן מקום 	 

למפגשים צוותיים 
פועל לקידום שותפויות עם גורמי חוץ 	 
שותף ביצירת קשרים, הנגשת מידע וטיוב 	 

הקשרים עם קהילת בית הספר

קליטה וליווי של אנשי סגל
אחראי על קליטה מיטבית של מתמחים, מורים 	 

חדשים ועל פעילות המורים החונכים בבית הספר  
אחראי על קליטה, ליווי והנחייה של סטודנטים, 	 

תומכי הוראה, שירות לאומי ומעקב אחר 
השתלבותם

בכל מקום בו מצוין לשון זכר הכוונה ללשון נקבה ו/או זכר כאחד, ולהיפך.

*מרכיבי בחירה לליוויי והערכת סגני מנהלים בשנתם הראשונה מודגשים ומסומנים בקו תחתון  ׀  **מרכיבי חובה לליווי והערכת סגנים בשנתם השנייה ובהערכה לקביעות מודגשים

ערכים, כישורים אישיים 
ובין אישיים 

ערכים
מתנהל תוך שמירה על אתיקה ונורמות התנהגות 	 

מקצועיות – יושרה, אמינות, כבוד לזולת, הוגנות, 
אחריות וצנעת הפרט

פועל תוך שמירה על החוק ובהתאם לנהלים 	 
רלוונטיים

כישורים אישיים ובינאישיים
עובד בשיתוף פעולה עם המנהל	 
מייצר קשרי גומלין ושיתופי פעולה עם גורמים שונים	 
מגלה יכולת רפלקטיבית	 
בעל תודעת שיפור מתמיד	 
בעל חשיבה ביקורתית )קול אחר( 	 
בעל יכולת להתמודדות עם לחצים ושינויים, דרישות 	 

קונפליקטים וניהול משברים
מפגין גמישות מחשבתית 	 

מפת מימדים להערכת סגני/סגניות מנהלים/מנהלות - 
בראשית דרכם א׳-ב׳, לקביעות בסגנות וקידום בדרגה

אתיקה 
מקצועית

1. שומר על שפה 
מכבדת

2. מקיים את הוראות 
הממונים עליו

3. מתנהל בהלימה להוראות 
ונהלים החלים על עובדי מדינה 

ומנהלים
4. שומר על תדמיתו ושמו הטוב של 
המוסד החינוכי ומשרד החינוך )שירות 

המדינה(
5. מקפיד על נוכחות בעבודה ומעדכן את 

הממונים עליו על היעדרויותיו מבעוד מועד
6. מקפיד על יושרה ואמינות

7. אחר
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