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כזי  רדף עוגנים למפקחים כוללים ומקצועיים לניהול שיח הערכה עם מנהל ו 

 מהלכים מקדמי חשיבת עתיד לתבלהומקצוע 

 *מיועד לקיום שיח פתוח וזיהוי פערים בין מצוי לרצוי

  -מצב קיים מרכיב קטגוריה 
 עדויות 

  מצב רצוי
 ]הצעד הבא[ 

מציאות 
מורכבת  
 ומשתנה 

 למידה
מתנהלת למידה שוטפת של מגמות העתיד והשפעתן על בית  

איסוף מידע רלוונטי ממגוון מקורות שונים  הספר בהווה, 
   ואמינים

  

   זיהוי אתגרים והזדמנויות
תהליך עיתי של זיהוי אתגרים והזדמנויות רלוונטיים  קיים

 ממגמות העתיד הנגזרים 

  

דרכי 
התמודדות 

עם 
מאפייני 
 המציאות 

 

ליצירת   שטח בניית יכולת חיישנות  -אי ודאות 
 תמונת מצב  

  

למציאות  מבנה ארגוני ההתאמת   -מורכבות 
 המשתנה ותיווכו 

  

   בניית זמישות ארגונית  -תנודתיות 

ועדכון בהתאם הבנה דרך התנסויות   -עמימות 
 של מנגנוני הפעולה 

  

שלומות  
Well being 

   הפרט והכלל  בריאות שמירה על  

   תקשורת עקבית ותכופה 

   נתינה ורשת של תמיכה חברתית 

   גיבוש צוות 

   פיתוח קשיבות 

   ת אישית וכללי ביטחון ובטיחות 

   איזון בית עבודה 

   סביבת עבודה פיזית מכבדת 

   תרומה לאיכות הסביבה 

מצפן 
מותאם  
 ועדכני 

   נגזרו אתגרים והזדמנויות בית ספריים כמענה למגמות העתיד 

הכולל את לתמונת עתיד בית ספרית, גדר חזון ייחודי וה
 פעולה להשגתו תוכנית  נגזרה הייחודיות הבית ספרית ו

  

הוראת הידע, המיומנויות והערכים המוגדרים בדמות הבוגר  
 21למאה ה  של מערכת החינוך 
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פעלנות  
 ואוטונומיה

   אוטונומיה וביזור:
 מבזרת סמכויות ומאפשרת מרחב תמרון אוטונומי   ההנהלה

  

חדשנות   ,פעלנות עידוד פעלנות, חדשנות ויצירתיות:
בהתארגנות עצמית תמיכה   בעלי העניין.ויצירתיות של 

 להתמודדות עם אתגרים והזדמנויות 

  

 דפוסי פעולה שצמחו מהשטח: 
דפוסי פעולה, שפותחו על ידי בעלי העניין,    בחינה ואימוץ

 כדפוסים ארגוניים 

  

מספר מועט של כללים  יישום כללים מועטים ופשוטים:
פשוטים המנחים את הפעילות הפעלנית והאוטונומית של בעלי  

 העניין 

  

התנסויות קטנות ומהירות  עידוד התנסות לצורך למידה:
לצורך למידה והבנה של תחומים המאופיינים באי ודאות 

 ועמימות 

  

הפעילויות לצורך הפקת תהליכי משוב בכל  יישום משוב:
 לקחים ושיפור

  

ת של בית מגוון שיתופי פעולה עם גורמים בסביבתו החיצוני מנהיגות 
 הספר

  

לימודים מקומיות התואמות  תוכניות של פיתוח תמיכה ועידוד 
 לצרכים ולייחודיות של מגוון בעלי העניין 

  

תפקידים בהתאם לצרכי  של הארגוני והמבנה הגמישות של 
 המציאות המשתנה 

  

קיימת פונקציית מו"פ ארגונית התומכת בפעילות הפיתוח 
 הפדגוגית והארגונית 

  

הנדרשות במיומנויות בית הספר תומכת הכשרת עובדי 
 להתמודדות עם מציאות משתנה 

  

מעורב בהגדרת היעדים וסדרי העדיפויות של  צוות ההוראה
 ההכשרה המקצועית 

  

 מאגר מידע שימושי ונגיש ,קיימות תשתיות לניהול והפצת ידע 
 לעובדי ההוראה 

  

תרבות  
 ארגונית 

מחושבים, סובלנות תרבות הארגון תומכת בנטילת סיכונים 
 אישי וארגוני  לכישלונות וחוסן

  

   תרבות הארגון תומכת באמון וכבוד 

תרבות הארגון תומכת בהפקת תועלת ממציאות מורכבת 
 ומשתנה

  

את הידע הנוצר בחשיבת העתיד   תרבות ארגונית המניעה 
 לכלל פעולה 

  


