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 רקע: .1

למיסוד ממלכתי של  תהליכי משוב והערכה של  סגלי  ,פועל לשינוי נרחבמשרד החינוך  .1.1

 מוסדות החינוך השונים, וביניהם גם מרכזי הפסג"ה.חינוך, הוראה וניהול ב

מתאימים, מהווים יעד מכונן  לקידום  הבנייהתהליכים אלה מבוססים על תנאי שיתוף ו .1.2

 חינוכית בה הם פועלים.    הרכת ניהול, במעהושיפור עבודת צוותי 

 הפיתוח המקצועימהווה נתיב יחיד ובלבדי לשיפור ביצועי  והערכה כאמור, אינתהליך ה .1.3

עשויה להוות מצע חשוב לקידום תהליכים  לאבטחת איכות ההערכה . פסג"הה זיבמרכ

-המתבססים על תרבות בה  למידה, הוראה והערכה,  נשענות על מסד אינטלקטואלי

    ., חברתי, ערכי ומוסרי רחב ומהוות פעולות התומכות ושלובות זו בזותרבותי

  , כתהליכים מעוגני ראיות ועדויותמרכז הפסג"התהליכי הערכה ומשוב  המעוצבים ב .1.4

, יש בהם סיכוי גדול המרכזתומכות, מסייעים להאיר את עבודת סגל הניהול אל תוך 

  פתוח המיקצועי .ליצור תנאים לשיפור וטיוב ה

תנאי השיפור המושתתים על יצירת נורמות עקביות, שיטתיות, אובייקטיביות  והוגנות,  .1.5

ים המניעים מנהלה ניסגבאיסוף הראיות התומכות ובניהול השיח הפדגוגי לגבי שיקולי 

פעולות מסייעות. פעולות  יהוואת הכרעותיהם, יקדמו את הסיכוי שבו הערכה והמשוב 

ם ומסכמים, בתפקודם ובנכונותם לחולל  שינוי המקדמות תהליכי שיפור, מעצבי

 וחדשנות מועילים בעבודתם.

 ,החינוך מעשהניהול ובהנהגת ב, מיקוד העבודה הוא מרכז הפסג"ה  סגן מנהלעבור  .1.6

עם זאת, קיימת במרכז עליו הוא אמון.  קיימותהמת הלמידהמסגרות ב הפתוח המיקצועי

בי מכלול פעילויות וביצועים  המתקיימים חשיבות, לבחון ולהעניק משוב למוערכים גם לג

בתחומי פעילות ארגוניים, חברתיים וקהילתיים. עשייה חינוכית נרחבת מהווה  מרכזב

. ככל שההערכה תשקף את מכלול זירות סגן המנהל חלק  משלים וחשוב במילוי תפקודי

רכה ותיתן ביטוי לפועלם, קיים סיכוי שהעבעשייה החינוכית הפעולה של המעורבים 

  ה.תהיה תקפה ומהימנה ותיתן ביטוי הולם למורכבות

, בקהילות מרכז הפסג"ה בתוך שיח משוב פדגוגיתהליכים אלה יבחנו ויידונו באמצעות  .1.7

על המרכז מפקח המנהל המרכז, עם בעלי תפקידים, ובמפגשים עם של  למידה מקצועיות

עורר לחשיבה לן וובחלבאר, . השיח  יחתור לאנשי מקצוע נוספים מהמחוז והמטהעם ו

והניהול, לצורך יצירת תנאים לשיפורם  תהליכי הפתוח המיקצועי שיפור רפלקטיבית על 

בצמיחתם של  כערך וכתהליך מנחה הלמידההשותפות הפעילה וובמיוחד לקידום 

   המעורבים.
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ן לומד, התומך ועל בסיס השיחות התומכות והמתמשכות, כחלק מעיצוב תרבות של ארג .1.8

כי ההתפתחות המקצועיים של עמיתיו, ניתן יהיה לקדם את ההכרה גם בחשיבות בתהלי

תהליכי הערכה מסכמים. אלה מסייעים להכיר באחריותיות לביצוע לגבי תהליכים 

ותוצאות, כעיקרון פרופסיונאלי חשוב, במימד האישי, ההוראתי והארגוני. מהלך זה  

ומנומקים לגבי קביעת מדדי איכות  ייעשה תוך קידום שיקולי דעת מעמיקים, מבוססים

וביצוע מוסכמים לתפקוד בעבודת המוערכים, לצד קביעת תנאי התאמה,  תיגמול 

 והתקדמות ברצף הדרגות, בהוראה ובניהול.

לפיכך, הערכה ומשוב מהווים חלון הזדמנויות חשוב לכל המעורבים, אשר ישכילו לנתבו  .1.9

ה מקצועית. תכליות אלה יאפשרו  לכל לתכליות מרכזיות להתמודדות, לשיפור ולצמיח

המעורבים לעצב את זהותם המקצועית, תפיסותיהם, ערכיהם ופועלם, לפיתוח מציאות 

 חינוכית טובה, משמעותית וראויה יותר בעיניהם ובעיני תלמידיהם.       

 הנחות היסוד לתהליכי המשוב והערכה   .1.10

 ת מידה קיומה של שפה מוסכמת, המבוססת על קריטריונים ואמו .1.10.1

, בארץ רכזי הפסג"הבכל מים מנהל ניסגאחידות לאפיון ביצועים בהערכת 

 הינה חשובה וחיונית לטיוב איכות ההוראה והניהול.

 , במרכזאת עצמם במכלול התחומים י מרכזי הפסג"ה מנהלסגני הערכת  .1.10.2

מפתח בטיפוח  יממלאים תפקידכיסייעו לעיצוב דמותם וזהותם המקצועית, 

 שיפור תוצאותיהם והישגיהם הכוללים.בו תהליכי למידה

 במרכזה ש בוססת על תרבות ארגוניתהמהערכה מתמשכת וקבועה  .1.10.3

נורמות וקודים אתיים מחייבים של: כבוד, אמון, הוגנות, דיאלוג רפלקטיבי 

מרכז נדבך חשוב בהבניית קהילה מקצועית לשיפור  הושותפות, מהוו

 הפסג"ה בתחומי העשייה השונים.

  ,באמצעות עיצוב זהות מקצועית םתחזק את מעמדים מנהלה ינסג הערכת .1.10.4

התפתחות , לשם קבלת קביעות, קידום בסולם הדרגות והתפקידיםלקראת 

 מקצועית מתמדת.

 תהליך מיטבי של הערכה מבוסס על הבנה מעמיקה של המעריך  .1.10.5

הקריטריונים על פיהם מושתתת ההערכה, תוך התייחסות  אודות ,והמוערך

 רמות הביצוע השונות ולשלבים הנדרשים לביצוע ההערכה. להבדלים בין
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 קידום כמו: מצאי הערכה ולקחיהם עשויים לשמש להשגת תועלות  .1.10.6

עיצוב ההתפתחות  ,הצמחת עתודה ,למידהוושיפור תהליכי הוראה 

הפקת לקחים על אופן ביצוע , הערכהההמקצועית של כלל השותפים בתהליך 

סות לצורך לבסס תהליכי עבודה מקצועיים ההערכה. כל זאת תוך התייח

 המושתתים על חשיבות חיסיון המידע שנאסף ועשיית שימוש ראוי והוגן בו. 

 מטרות תהליך ההערכה והמשוב  .1.11

 בהם תהליכי ההערכה והמשוב  ,מרכז בפסג"הפתח תרבות ואורחות חיים בל .1.11.1

הינם אמצעי מעצב ומסכם לקידום ההוראה, הלמידה וההתפתחות 

 ת.  המקצועי

 על הפיתוח  מפקחיםהומרכז הפסג"ה  סגן מנהללהבנות את תפיסת תפקיד  .1.11.2

 תוצאות  ההערכה.לתהליכים ולבזיקה ליעדים,  ,המקצועי  

 להציב מדדי איכות ורמות ביצוע מוסכמים ברמה ארצית, המשמשים  .1.11.3

 תוך התחשבות  ,שפה מנחה משותפת בתהליך הערכת צוותי הניהול 

 ותוך הכרה בייחודיות ובשונות שלהם. יהםמותבמורכבות תפקידם ומשי 

 לבין  ,להגביר את הזיקה בין תהליכי הערכה מעצבים לשיפור ביצועים .1.11.4

( כערך מנחה בעבודת המוערכים accountabilityהגברת האחריותיות )

 במערכת החינוך.

 בהתאמה  ,יםסגן מנהלתהליכי התפתחות מקצועית של הלהשפיע על  .1.11.5

 ו בתהליך ההערכה.לצרכים ולאתגרים שזוה 

 להרחיב את שיקולי הדעת בתהליך קבלת ההחלטות, תוך הסתמכות על  .1.11.6

  ים. סגן מנהלהמגוון ראיות, לצורך שיפור ביצועי  

 לפתח שיח רפלקטיבי המקדם למידה ובוחן באופן ביקורתי את הסוגיות  .1.11.7

 מוסריות,  ההצלחות, הקשיים והאתגרים בתהליך ההערכה.ה 
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 את עצמו ועל הערכת המפקח המחוזי על הפיתוח המקצועי  סגן מנהלהערכה עצמית של ה   

 .סגן מנהלאת תפקודו של ה   

 שיטה .3

 

יתוח המחוזי על הפעל ידי המפקח אופן שיטתי במרכז הפסג"ה תתבצע  סגן מנהלהערכת עבודת 

 בשיתוף עם מנהל המרכז. המקצועי ובאחריותו

לי ההערכה המתאים ככמי שיעריך את עצמו באמצעות ן השותף לתהליכי הערכה יהיה  מנהלהסגן 

  כים.המעריומנהל מרכז הפסג"ה והן בהעברת עדויות רלוונטיות לעשייתו לעיון המפקח 

 ל תוצרי ההערכה לצורך גיבוש עם סיום תהליך ההערכה יקיימו המפקח ונציג האגף שיחה ע 

 ים המוערכים ופיתוחם מנהלה ניסגתכנית עבודה לצורך שיפור הנושאים טעוני השיפור בקרב  

 המקצועי. 

 

 המוערכים יםמנהלה ניסגאפיון אוכלוסיית  .3.1

  .ובשנה השלישית לתפקיד חדש לצורך מתן קביעות סגן מנהל .3.1.1

 .במעבר שבין כל דרגה המועמד לקידום סגן מנהל .3.1.2

   

 שלבי ההערכה .3.2
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 ( עד חודש ספטמבר חודש יולישלב ההתארגנות )מ  .3.3

 ני סגאת שמות  בשלב זה יקבל המפקח המחוזי על הפיתוח המקצועי .3.3.1

, ייפגש עם ים האמורים לעבור תהליך הערכה בשנה המדוברתמנהלה

המיועדים להערכה על ת הסגנים ים שבפיקוחו ויעדכן אמנהלני הסגקבוצת 

כלי ההערכה בהם הוא מתכוון להשתמש על  המתוכנן, ך ההערכהתהלי

על מטרות ההערכה ו שיקיים במרכז הפסג"ה במסגרת ארועי ההערכה

 . ויעדיה

  מנהלי המרכזים הרלוונטיים ועם הסגנים עם המפקח יתאם במסגרת זו  .3.3.2

 ההערכה תהליך צפיותיו לגבי יציג את והמתוכננים מועדי ההערכה את   

 סג"ה.במרכז הפ  

 (חודש יוניעד  חודש ספטמבר)מ שלב ההערכה .3.4

 בשלב זה יבצע המפקח את הערכתו בשלושה ארועי הערכה אשר יתקיימו  .3.4.1

  במשך שנת הפעילות המדוברת.  

 את עצמו על פי סגן ך הייער ,מנהלהסגן במקביל להערכת המפקח את  .3.4.2

 דכניות כלי ההערכה הייעודי ויעבירו למפקח בצירוף עדויות רלוונטיות וע  

 כתובות.  

 על מנת לקבל תמונה רחבה ואובייקטיבית יותר, יוכל המפקח לזמן  .3.4.3

לאחד ממועדי ההערכה את הממונה הפדגוגית על מרכזי הפסג"ה לביצוע 

וןמנהל תהיה בשיתוף המפקח הערכה. השתתפותו של הממונה בהערכה 

מרכז הפסג"ה במסגרת שלב  סגן מנהלתתואם עם ומרכז הפסג"ה 

 נות, תוף פירוט הסיבות למעורבות הממונה בתהליך.ההתארג

 את הערכתו העצמית  מנהלהסגן בסיומו של ארוע ההערכה השלישי יעביר  .3.4.4

, אשר יעיין בהם ויסתייע ולמנהל מרכז הפסג"ה והתיעוד הרלוונטי למפקח

 בהם על מנת לגבש את הערכתו.  

  פסג"ה, מנהל מרכז השלב ההערכה יסתיים בישיבה משותפת של המפקח .3.4.5

 מנהלהסגן , התייחסות להצגת תוצרי ההערכהמרכז הפסג"ה  סגן מנהלו

מן הראוי הפעולות אותן חשיבה משותפת לגבי ולהערכה בכלל ולמרכיביה 

 לנקוט על מנת לשפר את הנושאים טעוני השיפור.

 לאחר ישיבה זו יקליד המפקח את הערכתו למערכת הממוחשבת הייעודית.  
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 (חודש אוגוסט עד חודש יוני)מ ע פעולות נדרשותביצושלב הלמידה ו .3.5

 המפקח את עיקרי הממצאים מתהליך ההערכה שקיים  ירכזבשלב זה  .3.5.1

מנת לדון ויתאם פגישת עבודה עם הממונה הפדגוגי על מרכזי הפסג"ה על 

במשותף בפעולות אותן יש לקיים על מנת לשפר את הטעון שיפור 

 ים המוערכים. סגן מנהלבתפקודם של ה

 המוערך או בלעדיו,  מנהלהסגן ודגש כי ישיבה זו יכולה להתקיים בשיתוף י .3.5.2

 בהתאם לצורך.  
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 שלב ההתארגנות להערכה .3.6

 המערכת המפקח על הפיתוח המקצועי מ יפיק יולי לקראת חודש .3.6.1

 ר אמורים להיות י מרכזי הפסג"ה אשמנהל ניסגאת רשימת הממוחשבת   

 נה המדוברת.שמוערכים ב  

 יקיים המפקח מפגש הכנה לנושא  יםמנהלה ניסגלאחר קבלת שמות  .3.6.2

תהליך ההערכה הינו כי ים מנהל ניסגלבמסגרתו יבהיר המפקח  ,ההערכה

מטרות תהליך עיקרי נוהל ההערכה, ויפרט בפניהם את  תהליך מתמשך

  , מנהל המרכזסגןהההערכה, את כלי ההערכה ואת הפעולות אשר 

 בצע במסגרת התהליך.והמפקח אמורים ל

 האמור להיות  סגן מנהלבהמשך, יקיים המפקח שיחת הכנה אישית לכל  .3.6.3

, את מועדי פעולות במשותף את תהליך ההערכה לגבש על מנתמוערך 

וההכנות הנדרשות לפני הגעתו של המפקח למרכז ומרכיבי המידע  ההערכה

  אותו יש להעמיד לרשותו.

 שני מרכיבים בתהליך במסגרת שיחת ההכנה האישית יינתן דגש מיוחד ל .3.6.4

 ההערכה: 

 דריך את להבאחריות המפקח  - ההערכה כליכרה טובה של ה .3.6.4.1

את  ,שימוש נכון בכלי ההערכה העצמיתבכל הקשור ל מנהלהסגן 

, תוך מתן דגש למספר נושאים וביצועי ההערכה שלו אתאופן 

ווי ההערכה בתיעוד רלוונטי ועדכני, רלוונטיים, כמו: הצורך בל

  וכו'.

, למרכיביו  ת הכלימכיר היטב אסגן וודא כי היהמפקח שמומלץ 

של אחד  ודרךוזאת ניתן לעשות גם באמצעות תרגול קצר למילוי מ

  הפרמטרים בשאלון.

 אחריות ב - סגן מנהלההערכה על פיהם יוערך התחומי גיבוש  .3.6.4.2

 מים העיקריים על פיהם יוערך לגבש את התחו מנהלהסגן המפקח ו 

בתהליך כולו, תוך התייחסות מיוחדת לתחומים בהם יוערך  סגןה

יתמקד בחזון המרכז והתכנון  הארוע הראשון)למשל:  בכל ארוע הערכה

והארוע כמוביל פדגוגי  מנהלהגן סבמנהיגותו של  -ני הארוע השהאסטרטגי, 

   בשיפור ההוראה והלמידה במרכז(. - השלישי
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 לב ההערכהש .3.7

 ההערכה  שלבב סגן מנהלתפקיד ה .3.7.1

יכי ההערכה  והמשוב  פעיל בתהלמרכזי ותפקיד  מנהלהסגן ל .3.7.1.1

 על 

)הערכה עצמית( והן  סגן עבודתו, הן כמי שמעריך את עבודתו כ

ספק עובדות וראיות רלוונטיות לתמיכה במגוון מי שאמור לכ

 המרכז. סגן מנהלפעילויותיו כ

  ,הערכה יתקיים באופן מיטביעל מנת לוודא כי תהליך ה .3.7.1.2

 -ימים בהת יתקריים ארוע ההערכה כי ב מנהלהסגן קפיד י

ולמנהל המרכז וכל מי שיידרש מצוותו זמין למפקח הוא יהיה 

לצורך קיום ההערכה מסודרת, כמו גם כל החומרים והמסמכים 

 ההתארגנות.שלב כפי שתואם מראש ב ,הנדרשיםהרלוונטיים 

 סגן מנהלה יהערכה עצמית של ביצוע .3.7.1.3

 בשלב  עם המפקח מנהלהסגן לאחר שיחת ההכנה של  (א)

, ולאחר שקבל הדרכה מסודרת על מטרות ההתארגנות

ההערכה על הנושאים העיקריים בהם תתמקד ההערכה 

סגן יתחיל בטים הטכניים לביצוע ההערכה, יועל הה

 בתהליך ההערכה העצמית בכלי ההערכה היעודי. מנהלה

 להסתייע  מנהלהסגן יכול  במהלך ההערכה  העצמית (ב)

 במפקח או בכל מי שימצא לנכון, על מנת במנהל המרכז,  

 ההערכה תהיה מבוססת עובדות ועדויות.ש 

  מנהל והמפקח,לקראת שיחת המשוב המסכמת עם ה (ג)

השיחה  לאחריואת ההערכה העצמית,  מנהלהסגן  ישלים

בצירוף כל העדויות הנדרשות ההערכה כלי ימסור את 

י שיהיה לנגד עיניו בעת כתיבת ההערכה למפקח כד

 המסכמת. 

במערכת את נתוני ההערכה  מנהלהסגן יקליד  -בנוסף 

 המתוקשבת. 
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 ריכוז עדויות רלוונטיות על פעילויות המרכז: .3.7.1.4

 חייבת להיות מבוססת  מנהלהסגן  יהערכת ביצועכאמור,  (א)

, כאשר מתפקידו ועדכניות על תיעוד ועדויות רלוונטיות

לאתר את העדויות הנדרשות ולהעמידן לרשות סגן של ה

כמו גם לצרפן להערכתו העצמית וזאת  ,והמנהל המפקח

בהתאם לדגשים ולנושאי ההערכה העיקריים, כפי 

שסוכמו עם המפקח במסגרת שיחת ההכנה שלהם טרום 

      תחילת תהליך ההערכה.

 .(אנספח  -ולראיות )דוגמאות לעדויות  

 הראיות המוצגות בהסבר על  ילווה את מנהלהסגן  (ב)

מעורבותו, תרומתו ושיקולי הדעת לקידום התכניות,  

הפעילויות, התהליכים ומסגרות הפעולה המוצגות על ידו. 

שיקולי דעת, לבטים ודרכי סגן היציג , ובדברי ההסבר של

 התמודדות המשקפים שיקולים בקבלת החלטות בפניהם 

  .עומדהוא 

 עדויות לתהליכים, ח גם המפקציג בפני י מנהלהסגן  (ג)

 בהתייחס לשנים גם  במרכזשינויים ושיפורים שחלו  

 (. סגן מנהלקודמות )בהן כיהן או לא כיהן כ 

 יחליט  אילו ראיות נוספות הוא מעוניין להציג  מנהלהסגן  (ד)

 . ההערכהבפני המפקח בעת ימי  

 ועל העשייה  מנהלהסגן הראיות על ביצועי ככלל,  (ה)

 לא יאוחר והמנהל מפקח בפני ה , יוצגובמרכז המתקיימת  

 . ראיות אחרות מרכזב הערכהליום ה םמשבוע לפני הגעת 

 .ההערכהימי מסגרת יודגמו ויוצגו ב 

 ההערכשלב התפקיד המפקח ב .3.7.2

ארועי הערכה שלושה במהלך השנה יקיים המפקח כאמור,  .3.7.2.1

)בתקופה שבין החודשים אוקטובר  במרכז הפסג"הלפחות 

ם הערכה ישתמש המפקח במתודולוגיות . במסגרת יולמרץ(

הערכה שונות המותאמות לנושאים בהם תתמקד ההערכה: 

, )תצפית משתתפת, תצפית לא משתתפת( תצפית לסוגיה
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וכל אמצעי הערכה אחר אשר ראיונות, קבוצות מיקוד, שאלונים 

 . מנהלהסגן מגוון פעילויותיו של  ביכולתו לתאר את

אל ידו על מנת שארועי לעשות ככל של חככלל, על המפק .3.7.2.2

 - ההערכה יתפרסו על פני שנת הפעילות כולה, ובכל מקרה

 כחודש לפחות בין ארוע הערכה למישנהו.

 שיחה אירוע ההערכה במרכז, יערוך המפקח לפני קיום כשבוע  .3.7.2.3

 וקבלת מהארוע , לצורך תיאום ציפיות מנהלהסגן מקדימה עם  

 העשויה המתקיימת חומרים רלוונטיים העשויים לשפוך אור על  

 במרכז בכל הקשור לנושא המוערך באותו ארוע. 

 מרכיבי ארוע הערכה .3.7.2.4

כאמור, תהליך ההערכה מורכב משלוש פעימות של    (א)

לפחות שיתפרסו, ככל הניתן, על פני שנת  פעולות הערכה

 הפעילות.

משך פעילות ההערכה יימשך בין ארבע לשש שעות,    (ב)

ומקורות המידע בהתאם לנושא הנדון, לכלי ההערכה 

 הנדרשים למפקח על מנת ללמוד על הנושא הנדון.

במקרה ותהליך ההערכה לא הסתיים ביום שנקבע, יתאמו 

יום הערכה נוסף להשלמת המידע  מנהלהסגן המפקח ו

 החסר.  

עם הגעתו של המפקח למרכז הוא יקיים שיחת פתיחה עם    (ג)

 מו, ולאחריה יקייבהשתתפות מנהל המרכז מנהלהסגן 

וצוות  מנהלהסגן פעולות ההערכה הנדרשות כאשר  את

למפקח ככל שיידרש לקיים את תהליך  והמרכז יסייע

 ההערכה בצורה יעילה.

פעילות ההערכה תסתיים במועד שייקבע על ידי המפקח    (ד)

 סגן בפני הוהמנהל  המפקח ובשיחת סיכום ומשוב בה יציג

במסגרת ההערכה,  ואת עיקרי הנושאים אותם למד

 להתייחס לדברים. סגן מנהלמה וויבקש

על הנושאים  מנהלהסגן יסכמו המפקח ובסיום הישיבה 

 אותם יש לשפר ואופן ההתארגנות ליום ההערכה הבא. 
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במקרה בו לא יתאפשר למפקח לקיים את שיחת הסיכום    (ה)

והמנהל  מנהלהסגן באותו יום, הוא יתאם מועד אחר עם 

 ה.ובכל מקרה לא יאוחר  משבוע מיום ההערכ

  הצפייה יום את המפקח יתעד בכתב את השיחה המקדימה,  .3.7.2.5

לא יאוחר משבוע מהמועד בו  ,מנהלהסגן המשוב עם את ו

על התיעוד להיות מפורט ככל האפשר  התקיימה הפעילות.

 ולהתמקד בנושא/י ההערכה הרלוונטיים לארוע ההערכה.

קיימת חשיבות לכך שבתהליך ההערכה, ובעיקר יודגש כי 

-הזדמנות להערכה עצמית סגן מנהלמשוב, תינתן לבשיחות ה

 תוך זיהוי פקחרפלקטיבית, להתלבטויות ופרישתן בפני המ

ואת האתגרים והקשיים בפניהם  מנהלהסגן את יכולות  יעצמ

 ניצב.   

 אספו , ילמידע אשר ייאסף במהלך ארועי ההערכה בנוסף  .3.7.2.6

 ראיות תומכות נוספות  מנהלהסגן ו, מנהל המרכז קחפהמ 

 .  (א'בנספח  -)דוגמאות   סגןלעבודת ה 

 המפקח ישלים , מנהלהסגן לקראת שיחת המשוב המסכמת עם  .3.7.2.7

 את ההערכה. רק לאחר השיחה יישלח המפקח את הערכה  

המסכמת  ולא יאוחר מסוף חודש מרץ )לקביעות( או עד סוף 

  , בהתאמה.מאי לצרכי קידום

 המוערך החדש  מנהלהסגן אפשר למומלץ מאד כי המפקח י .3.7.2.8

 או כל גורם המדריך האישי מנהל המרכז, את לשתף את  

 בכל הקשור להערכה המלווה אותו בראשית דרכו מקצועי אחר  

 ים מנהל ניסגלהיוועץ בהעצמית ולתיעוד הנדרש, כמו גם  

על פי שיקול  מרכז הפסג"העמיתים ובצוות הפדגוגי והניהולי שב

 נשוא ההערכה.   סגן מנהלדעתו של ה

 להביא ראיות מתחומי עשייה  מנהלהסגן עודד את להמפקח על  .3.7.2.9

שונים ומזירות עבודה מגוונות שיעידו על איכות עבודתו 

 הניהולית בתחומי הפדגוגיה וניהול הארגון כאחד. 

 על מנת לקבל תמונה רחבה ואובייקטיבית יותר, יוכל המפקח  .3.7.2.10

לזמן לאחד ממועדי ההערכה את הממונה הפדגוגית על מרכזי 

סג"ה לביצוע הערכה. השתתפותו של הממונה בהערכה הפ
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מרכז הפסג"ה במסגרת שלב ההתארגנות,  סגן מנהלתתואם עם 

 תוף פירוט הסיבות למעורבות הממונה בתהליך.

 שיחה הסיכום .3.7.3

 במלואו את תהליך ההערכה  מנהלהסגן לאחר שביצעו המפקח ו .3.7.3.1

 סגן מסודרים וה )המפקח ביצע לפחות שלושה ארועי הערכה

ים למלא את כלי הערכה העצמית תוך צירוף כל העדויות סי

סגן ל ושיחה סיכום בה יציגוהמנהל המפקח  מוהרלונטיות( יז

בתחומים השונים והמלצתו לגבי  ולביצועי םאת הערכת מנהלה

 מתן קביעות או קידום בדרגה, בהתאמה.

 מומלץ מאד כי שיחת הסיכום תתקיים במרכז הפסג"ה בשעות  .3.7.3.2

 כדי שהשיחה לא תופרע על ידי  פנוי מפעילות למנההסגן בהן  

 עובדים, משתלמים או גורמים אחרים. 

 יכול  ואמצעותבש וניהולי מהווה כלי פדגוגימשוב הסיכום  .3.7.3.3

 לקבל מידע על החוזקות שלו ועל הנקודות טעונות  מנהלהסגן  

 היא לבנות תכנית העיקרית  תוכשמטר עבודתוהשיפור בדרכי  

 מטה האגף וגורמים רלוונטיים במחוז.תוף שיפור אישית בשי 

  םאת הערכת מנהלהסגן לוהמנהל המפקח  ובמהלך השיחה יציג .3.7.3.4

 במדדים השונים בפירוט מירבי תוך שימוש בעדויות ודוגמאות  

 להגיב בצורה עניינית למשוב. וככל הניתן על מנת לאפשר ל

 מאפייני משוב איכותי הינם:  .3.7.3.5

 .עליו להיות תיאורי ולא שיפוטי (א

 .להיות ספציפי וממוקד בנושאים הרלוונטיים (ב

 להתייחס בעיקר להתנהגויות ופעילויות שאותן ניתן לשנות.  (ג

 .הבנה עם מקבל המשובלהביע  (ד

   לנותן המשובה ומקבלו. בעיתוי הולםלהינתן  (ה

  מנהלהסגן את  והמנהל המפקח ויעודדהמסכם במהלך המשוב  .3.7.3.6

 ו גם להמלצה להתייחס למרכיבי ההערכה במימדים השונים כמ 

  הסופית )קידום בדרגה או מתן קביעות(. 

במימד זה או אחר שלא הועכו סבור כי ביצועיו סגן במקרה בו ה

, או שלא התייחס כראוי לתיעוד שהוצג בפניו או שתיעוד כראוי
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הוא יכול  -האו שהמלצתו מחמיר רלוונטי וחשוב לא הובע בפני,

 םולנסות לשכנעל והמנהלהביע את דעתו במפורט בפני המפקח 

 לשנות את ההערכה.

להערכה או  מנהלהסגן על המפקח לתעד גם את התייחסותו של 

לבקש ממנו לנסח את דבריו ולהעבירם אליו בשלב מאוחיר יותר 

 ובכל מקרה בתוך שבעה ימים ממועד שיחת המשוב.

  על הערכת המפקח ערעור .3.7.4

 , הן לגבי קבלת פקחהמבקש לערער על הערכת המ סגן מנהל .3.7.4.1

 האגפית לוועדה בכתב יגיש ערעור  -קביעות והן לגבי קידום  

, תוך שהוא מצרף למכתבו את כל החומר להערכת עובדי הוראה

להופיע בפני הועדה רשאי לבקש  מנהלהסגן  הרלוונטי לערעור.

 את טיעוניו בעל פה. גל מנת להציע

יום ממועד שיחת המשוב  14-הערעור יוגש לא יאוחר מ .3.7.4.2

 המסכמת 

 . מנהלהסגן ל המסכמת ן ההערכהומת 

 מפקח יו"ר,  –( או מי מטעמואגף )ה מנהלהרכב הוועדה:  .3.7.4.3

המחוזי על פקח המממונה פדגוגי על מרכזי הפסג"ה, מחוזי, 

על פי  נוספיםנציגים רפרנט הערכה מחוזי,  ,הפיתוח המקצועי

 היו"ר.החלטת 

  יתבצעו לא מנהלהסגן דיוני הוועדה וסיכום החלטותיה בערעור  .3.7.4.4

 יאוחר משלושה שבועות מיום הגשת הערעור.  

 על הפיתוח הפדגוגית הממונה ידי -תשובות הוועדה יועברו על .3.7.4.5

על הפיתוח למפקח , הפסג"ה מרכז סגן מנהללהמקצועי 

לא יאוחר משבוע מיום קבלת  ולמנהל המרכז המקצועי

 הוועדה המחוזית. ידי -ההחלטה על

עות הכרוכות בו, הליך הערעור,  מהגשתו ועד השלמת ההכר

 יסתיים במהלך חודש ימים בלבד.

  מנהלהסגן במקרים בהם הוועדה המחוזית מצאה כי ערעור  .3.7.4.6

 מוצדק, רשאית הוועדה להחליט על שנת  קביעותמתן להמועמד  

המפקח על הפיתוח המקצועי ניסיון נוספת במהלכה יבצע 

 תהליך הערכה מחודש וסופי.
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 המועמד  מנהלהסגן ר במקרים בהם הוועדה מצאה כי ערעו .3.7.4.7

מוצדק, רשאית הוועדה להחליט על קביעת מעריך נוסף  לקידום

  ועל לוח זמנים מחודש לקבלת החלטה מעודכנת.

יודיע על החלטת הוועדה הממונה הפדגוגי על מרכזי הפסג"ה 

 סגן עדכן את ה, שיעל הפיתוח המקצועי פקחלגבי הערעור למ

 בדבר ההחלטה.

 יאוחר מתום שבוע מהחלטת הוועדה.הודעה על כך תימסר לא 

 יעדכן את רשומות המערכת  רפרנט ההערכה המחוזי .3.7.4.8

 המתוקשבת, בכל מקרה בו התקבל ערעורו של המוערך. 

  מנהלהסגן יודגש כי החלטת הוועדה הינה סופית ולא יתאפשר ל .3.7.4.9

 להגיש ערעור נוסף על החלטתה. 

 גיבוש תכנית פעולה בשיתוף מטה האגף .3.7.5

 ר סיום תהליך ההערכה ושיחת הסיכום עם יום לאח 14בתוך  .3.7.5.1

 יזמן המפקח המחוזי על הפיתוח המקצועי את  מנהלהסגן  

הממונה הפדגוגית במטה האגף לפגישת עבודה בה יציג בפניות 

ים, תוך התייחסות לתהליך מנהלה ניסגאת עיקרי ההערכות של 

 התחומים המחייבים שיפור.לנקודות החוזקה ו ההערכה עצמו

 ו יגבשו המפקח והממונה הפדגוגית מתווה מוסכם בפגישה ז .3.7.5.2

רכזי מי מנהל ניסגלפיתוחם המקצועי של נדרשות לפעילות 

בתחומים אשר  ,ים המוערכים בפרטמנהל ניסגהפסג"ה בכלל ו

 הועלו בתהליך ההערכה.
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 אחריות .6

 אחראי ליישומו של נוהל זה. האגף סגן מנהל

 רסום נוהל וסייגים לפרסוםפ .7

 יועמד לעיון הציבורנוהל  זה 

 מועד רענון הנוהל .8

אחת לשלוש שנים ולכל נושאי תפקידים פקחים ולנושאי תפקידים באגף הנוהל יועבר למ

  .חדשים

 נספחים .9

 י מרכזי פסג"ה וסגניהםסגן מנהלעדויות וראיות להערכת נספח א':    9.1   
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 :ים במרכזי פסג"הסגן מנהלים וסגני סגן מנהלות כבסיס להערכת עדויות וראי: א' חנספ
 

 ת/סגן מנהלראיות לדוגמה להערכת ה 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
 השבחת תהליכי הפיתוח המקצועי

 

  מפת קורסים 
 אמצעי הוראה מגוונים ועזרי לימוד 
 תיעוד של ישיבות צוות 

  נתוני ממצאי הערכת הקורסים )תיעוד תצפיות, שביעות רצון
 עובדי הוראה(

  המקצוע שהם שיעור מורי המורים בעלי הכשרה התואמת את
 מלמדים

   שיעור המשתלמים שנשרו מהקורסים 
 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
 הנהגת צוות מרכז הפסג"ה ופיתוחו המקצועי

 

 ה ארגוני של מרכז הפסג"ה מבנ 
 תכנית לישיבות צוות של מרכז פסג"ה 
  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 

 מרכז הפסג"ה דוגמאות לכלים ו/או משובים הניתנים לצוות 
 ממצאי הערכת עובדים 

 : 4על -מדד
ניהול קשרי גומלין עם שותפי תפקיד ועם בעלי 

 עניין

   תיעוד פגישות וישיבות 
 

 
י סגן מנהלאיזוריים המבוסס על הכלי להערכת  ה"פסג וסגני מרכזי יסגן מנהל להערכת * מתוך הכלי

 ספר -בתי
 שפותח ע"י ראמ"ה   
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