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 מודל בשלות מחוזי 

 מדיניות  .1

 דירוג  הסבר רכיב

הצהרה פורמלית על הפמ"ע כמצפן ארגוני. מתועד במסמכי הארגון  מצפן מערכתי
 ומהווה בסיס לתרבות הארגונית

 

הארגון מזהה מגמות, גוזר אתגרים והזדמנויות, מציב יעדים ארגוניים   מגמות
ביצוע, ומשפר את ניהול המצפן המערכתי לאורך זמן  לקידום בעלי מדדי 

 על בסיס מדדים

 

הארגון מאפשר אוטונומיה מותאמת לכל מוסד חינוכי לפי צרכיו ויכולתו,   אוטונומיה
 ניתנות הזדמנויות וסמכויות לקבלת החלטות עצמאיות

 

והציפיות של  קיימות תכניות או פעולות כדי ללמוד ולמפות את הצרכים  צרכי השטח
 לקוחות הארגון ובעלי העניין בתחום הפמ"ע 

 

פיתוח 
מוטיבציה 
 ומעורבות

  פותחו מנגנונים לעידוד מוטיבציה ומעורבות של לקוחות הארגון לפמ"ע

 

 הון אנושי  .2

 דירוג הסבר רכיב

התפתחות 
 מקצועית

קיימת תכנית סדורה להתפתחות מקצועית של המפקחים ובעלי  
 תפקידים בעקרונות הפמ"ע 

 

מערכת של הכשרות בנושאי פמ"ע מוצעת לעובדים וללקוחות הארגון,   הכשרה
 התועלת של ההכשרה נבדקת ומוערכת ומשתנה בהתאם

 

מודל 
 תיפקוד

הנדרשים מבעלי קיימת הגדרה ברורה של הכישורים והמיומנויות 
התפקידים לליווי מוסדות חינוך מוטי עתיד, ואלה מתורגמים  

 לסטנדרטים ]ידע, מיומנויות, קריטריונים של התנהגות..[

 

הערכת 
בעלי 

 תפקידים

הערכת בעלי התפקידים עומדת בזיקה לכישורים ולמיומנויות הנדרשים  
 מבעלי התפקידים לליווי מוסדות חינוך מוטי עתיד 
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 תשתיות פיזיות וטכנולוגיות  .3

 דירוג הסבר רכיב

ניהול 
 הטכנולוגיה

נערך מיפוי ומעקב אחר הטכנולוגיות הקיימות במוסדות החינוך,  
 הארגון תומך ומקדם החלפת טכנולוגיות ישנות

 

למחוז תכנית לקידום מרחבי למידה תומכי פמ"ע במוסדות החינוך.   מרחבי למידה
מבוקרת ונערכים בה שינויים בהתאם לצרכי  התכנית מנוהלת, 

 השטח

 

 
 תרבות  .4

 דירוג הסבר רכיב

הארגון מייצר עבור מוסדות החינוך הזדמנויות לשיתופי פעולה עם בעלי   בעלי ברית 
 ברית שיקדמו את הטמעת הפמ"ע ותשתיות הנדרשות לכך

 

חשיפת הפמ"ע  
 באירועי המחוז 

  במסמכי הארגון חשיפת הפמ"ע בכנסים, באירועים,  

קיימת מערכת יחסים של שותפות בין הארגון לבין מוסדות הקהילה   יחסי גומלין 
 הנותנים שירותים למוסדות החינוך ]רשויות, מתנ"סים וכד[ 

 

מטופחת תרבות התומכת בפיתוח רעיונות ודרכי חשיבה המקדמים   תרבות יזמית 
 חדשנות, יזמות וחדשנות מטופחות ונתמכות 

 

 
 תקציב ומשאבים  .5

 דירוג הסבר 

הקצאות  
ומשאבים לאקו  

 סיסטם

הארגון מספק תמיכה הולמת בהקצאת המשאבים הדרושים לפיתוח  
 האקו סיסטם 

 

הקצאות  
ומשאבים  

 למוסדות חינוך 

הארגון מספק תמיכה הולמת בהקצאת המשאבים הדרושים לפיתוח  
 פעולות תומכות פמ"ע במוסדות החינוך 

 

 
 שירותים  .6

 דירוג הסבר רכיב

ידע ומידע בנושאי פמ"ע מונגשים ללקוחות הארגון, הידע והמידע   שירותי ידע ומידע 
 מתעדכנים על בסיס קבוע. 

3 

מרכזי הפס"גה מספקים שירותי ידע ומיומנויות באמצעות קורסים תומכי   קורסים והכשרות 
 פמ"ע 
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