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 ד"ר אורנה שמחון-דבר מנהלת המחוז .1
 

תכנית עבודה זו עוצבה דרך הפעולה של המחוז אשר  ז. בהכנת"מתכבדת להציג בפניכם את תכנית העבודה המחוזית לשנת הלימודים תשע אני
על פי המתנ"ה לשנת הלימודים  מוקדם וחשיבה אסטרטגית בתאום עם התוכנית האסטרטגית של המטה תאפשר את השגת היעדים תוך תכנון

 .תשע"ז

התכנית מתרגמת את המחויבות למשימות . העבודה המחוזית הינה בבחינת מפת דרכים ומשמשת כביטוי שלם לעשייה במחוז הצפון תכנית
האירגונית במחוז. איכותה של התרבות   ולתוצאות בקרב כולנו .המיקוד במדדי התוצאה מקרין על המפורטות, ללוחות הזמנים, למדדי התפוקה

 הוא בביצועה. כחלק מהמאמץ לשיפור  תייהאמ אך, האתגר, ישרת אותנו בתהליך העבודה השוטףבתכנית העבודה כלי ניהולי אשר  אני רואה
לעצמנו ובקרת האיכות על תהליכי העבודה.  מוש התכנית, עמידה ביעדים שהצבנוימתמיד בעבודתנו יושם השנה דגש על צמתי הבקרה אחר מ

את מגוון   מסגרת אחידה המאגדת תחתיה ייצורעבודה ובקרה משותפים מחוזיים. תכנון מוקדם זה  לצורך כך, הוגדרו בלוח גאנט המחוזי מפגשי
 .לקדםנרצה  ותחומי האחריות אות

 מתקדמות ,נמשיך להוביל אתהשירות בשילוב טכנולוגיות איכות האיכות ,המצוינות ושיפור  הנושא של  השנה, נמשיך במרץ לקדם ולבסס את גם
והערכיים. בנוסף,  והשאיפה למצוינות בתחום ההישגים הלימודיים  וזאת לצד קידום הלמידה המשמעותית  להיות פורץ דרך בתחום זה  המחוז

ברי קיימא על   םפעילותנו זו תהווה מקור השראה להובלת המסר לחיים משותפי נשזור בעשייה המחוזית את נושא הקיום המשותף .אני מצפה כי
 .בסיס כבוד הדדי בעתות משבר כמו גם בעתות שגרה

 לכלאני מודה  .מלווה בעשייה ברוכה ,ביצירתיות ,בשיתופי פעולה ובתוצאות מעולות ז תהיה"לכולנו ששנת הלימודים תשעאני מאחלת    

  תודה מקרב לב לאמיר מיכאל מפקח השותפים הרבים שעמלו והכינו את תכנית העבודה ושאמורים לממש אותה במהלך שנת הלימודים תשע"ז.   

 המחוז, לצילה לוי שנייר, ליושבי ראש הצוותים  ולכל צוות הפיקוח על השותפות בעיצוב תכנית העבודה.    

 .ארגונית, פדגוגית וערכית  לעצמנו ונמשיך לקדם את המחוז למצוינות ים שהצבנואני סמוכה ובטוחה שנצליח לעמוד ביעד   

 

 ר אורנה שמחון"ד   

 מנהלת המחוז   
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 המטרות, היעדים ויושבי ראש היעדים של תכנית העבודה המחוזית .2
 

יעד  מטרה
 מספר

 יושבי ראש שם היעד יעד
 היעדים

קידום למידה -מטרה א'
משמעותית ואיכותית 

להישגים שתוביל 
לימודיים, למימוש 

 עצמי ולמצוינות
 

 21-קידום הישגים לימודיים בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה  1
 

ד"ר האני כרידין, גב' רבקה 
 וישניה ומר אמיר מיכאל

 מר סלימאן סלאמה  קידום החינוך המדעי, טכנולוגי ומקצועי ופיתוח עתודותיו, בדגש על עתודותיו 2

גב' רבקה וישניה ומר אמיר  המשך הטמעת ההוראה, תכניות הלימודים, סביבות הלמידה ומתווי ההערכה והמדידה ללמידה משמע 3
 מיכאל

חיזוק החינוך -מטרה ב'
לערכים יהודיים, 

ציוניים ודמוקרטיים 
ולערכי מורשת ייחודיים 
 ברוח מגילת העצמאות

 

משותף בחברה הישראלית במדינה יהודית, טיפוח זהות וערכי מורשת בתוך מרחב חיים  4
 דמוקרטית וציונית

 

מר יעקב שבות ומר חיים 
 גבאי

 מר יוסי כיטוב העמקת החינוך הרגשי, הערכי חברתי וקידום מעורבות אישית וחברתית 5

 מר בוריס ברודסקי טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה האישית ולקידום סובלנות והכלת האחר 6

 מר ג'לאל אסעד קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי סביב היממה ובין מגוון מסגרות חינוך 7

קידום שוויון -מטרה ג'
הזדמנויות למיצוי 
הפוטנציאל לכלל 

 האוכלוסיות בישראל

 

 חברתית ובקרב אוכלוסיות ייחודיות-קידום חינוך איכותי בפריפריה הגיאו 8
 

 מר אחמד בדראן

 גב' טובה הלוי איכותי בגילאים הצעיריםקידום חינוך  9

 מר חיים גבאי מתן מענה חינוכי וארגוני שיאפשר הכלתם של תלמידים מזרמי חינוך מגוונים 10

קידום תרבות -מטרה ד'
ניהולית, ארגונית 

ואפקטיבית במערכת 
 החינוך

 

 חיזוק המנהיגות החינוכית ופיתוח ההון האנושי, במרכזם המורים בישראל 11
 

 גב' ענת כהן

 ביסוס אוטונומיה פדגוגית, ניהולית ותקציבית במוסדות החינוך והתאמת הרגולציה 12
 

 מר מוסא חילף

ביסוסו של משרד החינוך כארגון המקדם ערכים של מצוינות ניהולית בשרות בשילוב טכנולוגיות  13
 מתקדמות

 ד"ר עדה גרינברג

גב' מרגלית רטר, גב' נורית  ותרומה לקיימות ולאורח חיים בריא ובטוחהגברת המודעות לאחריות  14 יעד מחוזי
 ברגר גיל וגב' אילנית אייזיק
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 משרד החינוך –מחוז צפון  ערכים מובילים, הנחות יסוד וחזון  .3

 :הצפון במחוז המובילים הערכים .א

, המחוז של אתי קוד לגיבוש התהליך במהלך, ג"תשע הלימודים בשנת.  והארגון היחידים של האמונות את מייצגים אשר והאיכויות הסטנדרטים, העקרונות הם ערכים

 :המחוז פועל שלאורם, מובילים ערכים ארבעה נבחרו

 האדם כבוד •

 ומצוינות איכות •

 ויצירתיות יזמות, חדשנות •

 הזדמנויות שוויון •

 :הצפון מחוז חזון מושתת עליהן היסוד הנחות .ב

 :ופלורליסטיים דמוקרטיים, הומניסטיים ערכים, תרבותית-רב.1

     דיאלוג לפיתוח לתרום העשוי, הזדמנויות עתיר חיובי ערך הינה, בפרט הצפון מחוז ואת בכלל הישראלית החברה את המאפיינת והדמוגרפית התרבותית גוניות-הרב   

 . משותפת ישראלית-דמוקרטית זהות פיתוח לצד, תרבות לכל הייחודיים והמנהגים המסורות,  הזהויות לפיתוח, השונות התרבויות בין לבבות ומקרבבונה 

 פניה על להשפיע עשויה, לפרט( ונפשית פיזית) ומוגנות אכפתיות, דאגה, האדם בכבוד בהכרה המעוגנת, ודמוקרטיים הומניסטיים ערכים על המבוססת חינוכית תרבות   

 .הזדמנויות ושוויון תרבותי פלורליזם, חברתי צדק המקדמת מופת כחברת, הישראלית החברה של

 :היכולת ומיצוי פיתוח.2

 ערכיו, יכולותיו, כישוריו, ייחודיותו את בהצלחה לממש מנת על, ולצרכיו לו המותאמת חינוכית במסגרת ולהצטיין ליצור, ללמוד, להתחנך וההזדמנות הזכות ילד לכל   

 .ותחביביו

, תרבות ונכסי ידע בסיס על רחבה והשכלה דעת פיתוח, ותבונתו הכרעותיו את המנחים מוסריים ערכים טיפוח: באמצעות להישגים ולהגיע להתפתח הזכות ילד לכל  

 .ובחברה בסביבה מיטבי באופן לתפקד שיאפשרו, וכישורים מיומנויות רכישת
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 :ואחריות מנהיגות .3

 תהליכים, יעדים, ערכים ובקידום במימוש וכן ושינוי חדשנות כמחוללי רבה עצמה יש והורים מפקחים, מנהלים, חינוך סגלי, תלמידים בקרב מובילה חינוכית למנהיגות   

 לפיתוח תומכות פעולה מסגרות בהקמת, להובלה והזדמנויות תנאים לאפשור ומכוונות הדגשה התובע תהליך הינו מנהיגות טיפוח.  וראויות מבוקשות, חינוכיות ותוצאות

 .משמעותי באופן ומסגרות רעיונות, יוזמות שקידמו חינוכיים למנהיגים והערכה הכרה ובמתן, ומנהיגות אחריות

 :הישראלית ולחברה ישראל למדינת זיקה .4

, ומחויבות מעורבות, שייכות תחושת פיתוח באמצעות חוסנה את ולקדם להמשיך ובצורך בהישגיה בהכרה מתבטאת, הישראלית ולחברה ישראל למדינת חיובית זיקה  

 .והמדינה החברה, היישובית הקהילה פיתוח למען פעיל באופן ולהתנדב לתרום

 :ומצוינות איכות .5

 תרבות באמצעות תתאפשר, זו צמיחה. אותו לסובבים ובזיקה בתוכו הפועל האנושי המשאב את, מתמיד באופן, להצמיח ביכולת טמונה חינוכי ארגון של מצוינותו   

 לתת בצורך ההכרה ועל; שונים והמגזרים המחוז, המקומית הרשות, הקהילה גורמי, החינוך מוסדות ובתוך בין, פעולה ושיתוף צוות עבודת תהליכי על המתבססת תומכת

 .מתמיד שיפור השגת למען, ומשוב בקרה, הערכה, שקיפות תהליכי וביסוס גבוה מקצועי לשירות ביטוי

 

 הצפון מחוז חזון.  ג

  שואפים אנו

 .ומצוינות איכות, חדשנות של ותרבות הזדמנויות שוויון המאפשרת, האדם כבוד על המושתתת, תרבותית רב מופת חברת של לעיצובה

  מאמינים אנו

 .מנהיגותו ולעיצוב העצמי למימושו, פרט כל של לקידומו יוביל האנושי ההון שטיפוח

  חותרים אנו

 .תרבותית רב דמוקרטית כחברה, ולערכיה ישראל למדינת משותפת זיקה המטפחת, השראה מעוררת ערכית חינוכית מנהיגות להעצמת

  פועלים אנו

 .מעולות תוצאות ולהשגת ומקצועיים איכותיים חינוך שירותי למתן
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מטרה א: קידום למידה משמעותית 

ואיכותית שתוביל להישגים לימודיים, 

 למימוש עצמי ולמצוינות
 

: קידום הישגים לימודיים בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה 1 יעד אסטרטגי מספר

 . 21 -ה

: קידום החינוך המדעי , טכנולוגי ומקצועי ופיתוח עתודותיו, בדגש על 2יעד אסטרטגי מספר 

 מתמטיקה. 

: המשך התאמת ההוראה, תכניות הלימודים, סביבות הלמידה ומתווי 3יעד אסטרטגי מספר 

 .ה ללמידה משמעותיתהערכה והמדיד
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 : 1יעד אסטרטגי מספר 

 21 -תפקודי לומד המותאמים למאה הקידום הישגים לימודיים בדגש על פיתוח 

 : 3יעד אסטרטגי מספר 

המשך התאמת ההוראה, תכניות הלימודים, סביבות הלמידה ומתווי הערכה 

 והמדידה ללמידה משמעותית

 יושבי ראש היעדים:

 רבקה וישניה ואמיר מיכאלד"ר האני כרידין, 
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 21-בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה הקידום הישגים לימודיים : 1יעד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות: 1מערכתיה מדד תוצא
 

 הישגים לימודיים בכל הגילאים במתמטיקה, אנגלית, שפת אם )ערבית, עברית( ומדעים: 2מערכתיה מדד תוצא
 

 : שיעור התלמידים המדווחים על רלוונטיות וערך ללומד ולחברה3מערכתיה מדד תוצא
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 בתחום  קידום ההישגים הלימודיים 1יעד  -מדדי תוצאה

 מדד תוצאה )הצלחה(
ערך מדד מצב 

 מצוי

עמידה  % ערך מדד מצב רצוי
 ביעד

מסמך מעיד על 
השגת תוצאות 

 היעד
 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון 

שיעור התלמידים  -1מדד מערכתי 
 הזכאים לבגרות

 תשע"ז תשע"ו תשע"ה    
 

  

עור יבשכל שנה  2.5%. עליה של 1
 התלמידים הזכאים לבגרות

65.4% 
 בתשע"ד

   70% 72.5% 75%  
תוצאות מבחני   

 הבגרות

בשיעור כל שנה  2%. עליה של 2
הזכאים לתעודה העומדת בתנאי סף 

 ללימודים אקדמייםהכניסה 

75.7% 
 בתשע"ד

   77.7% 79.7% 81.7%  
 

תוצאות מבחני 
 הבגרות

שיעור כל שנה ב 1%עליה של . 3
 המסיימים בהצטיינות

9.57% 
 בתשע"ד

   10.5% 11.5% 12.5% 
תוצאות מבחני  

 הבגרות

. שיעור התלמידים חסרי מקצוע אחד 4
 לבגרות

הנתונים 
יתקבלו לאחר 

מועד קיץ 
 תשע"ה

      

70% 
מתלמידי 

 1חסם 
 יקבלו זכאות

 

מסמך מחוזי על 
 פי המיפוי

 

 

 

 

 



 

12 
 

 ם קידום ההישגים הלימודיים )המשך(בתחו 1יעד  -מדדי תוצאה

 

 ערך מדד מצב מצוי מדד תוצאה )הצלחה(
עמידה  % ערך מדד מצב רצוי

 ביעד
מסמך מעיד על 
השגת תוצאות 

 היעד
 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון 

הישגים לימודיים -2מערכתי מס' מדד 
בכל הגילאים במתמטיקה, אנגלית, 

 שפת אם )ערבית, עברית( ומדעים
 תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד   

 

  

הישגים נקודות ב 6עליה של . 1
  לימודיים במתמטיקה

  
מיצב ה'  

434 
440 446 

תוצאות מבחני  
 המיצ"ב 

  
 

  
מיצב ח'  

521 
527 533 

תוצאות מבחני  
 המיצ"ב 

כל שנה בלומדים  1%. עליה של 2 
 יחידות 4-5מתמטיקה 

 11.4% 10.4% 9.4%  8.4% יחידות לימוד 5
תוצאות מבחני  

 הבגרות

 18.90% 17.9% 16.9%  15.9%  יחידות לימוד  4  
תוצאות מבחני  

 הבגרות

הישגים נקודות ב 6עליה של .  3
 לימודיים באנגלית

 526 520 514    ה'מיצב 
תוצאות מבחני  

 המיצ"ב 

 518 512 506    מיצ"ב ח'   
תוצאות מבחני  

 המיצ"ב 

שיעור בכל שנה ב 1%עליה של  .4
י הסף הזכאים לתעודה העומדת בתנא

 ללימודים האקדמיים באנגלית
 38.40% 37.4%  36.4%  35.4%  יחידות לימוד  4

 
תוצאות מבחני 

 הבגרות

 21.70% 20.7%  19.7% 18.7%  יחידות לימוד  5  
תוצאות מבחני  

 הבגרות
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 )המשך(ולחברה  ורלוונטיות וערך הלימודים ללומד בתחום קידום ההישגים הלימודיים 1יעד -מדדי תוצאה

 ערך מדד מצב מצוי מדד תוצאה )הצלחה(

 % ערך מדד מצב רצוי
עמידה 

 ביעד

מסמך מעיד 
על השגת 
תוצאות 

 היעד
 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון 

   תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד   

הישגים נקודות ב 6עליה של . 5
 שפת אם עבריתב לימודיים

 543 537 531   מיצ"ב ה' 
תוצאות  

 המיצ"ב 

 532 536 520   מיצ"ב ח'   
תוצאות  

 המיצ"ב 

הישגים נקודות ב 6עליה של . 6
 שפת אם ערבית לימודיים

 591 585 579    ה'מיצב 
תוצאות  

 המיצ"ב 

 552 546 540   מיצ"ב ח'   
תוצאות  

 המיצ"ב 

הישגים נקודות ב 6עליה של . 7
 מדעיםב לימודיים

 557 545 545   מיצב ח' 
תוצאות  

 המיצ"ב 

שיעור התלמידים המדווחים על . 8

רלוונטיות וערך הלימודים ללומד ולחברה 

 יסודי-)מדד מסכם(
     )פיילוט מחוזי( חדש

שאלון  
למידה  

 משמעותית

על  דווחיםשיעור התלמידים המ. 9

רלוונטיות וערך הלימודים ללומד 

 על יסודי-ולחברה)מדד מסכם(
     )פיילוט מחוזי( חדש

שאלון  
למידה 

 משמעותית
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 מיפוי הישגים, פערים וצרכים קיימים וניתוחם בראייה רב שנתית לשם קידום הישגים איכותיים  1.5משימה:  

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

1.5 

מיפוי מחוזי של    -.א 5.1
צרכים, פערים והישגים קיימים 

וניתוחם בראיה רב שנתית 
בדגש על  מבוססת נתונים

 עבודת המפקחים המגזריים

ניתוח הישגי התלמידים בבחינות הבגרות ברמה המחוזית ובפילוח מחוזי  
 מפ. מגזריים ומגזרי

18/08/2016 
  

 כנית מחוזית ומגזרית לשיפור ההישגים ולהעלאת שיעור הזכאותגיבוש ת 
 מפ. מגזריים

01/10/2016 
  

 מעקב ובקרה אחר הפעלת התכנית שגובשה בהתאם לרבעונים -שלב א  
 מגזרייםמפ. 

01/11/2016 
  

 מעקב ובקרה אחר הפעלת התכנית שגובשה בהתאם לרבעונים -שלב  ב  
 מפ. מגזריים

01/02/2017 
  

 01/04/2017 מפ. מגזריים מעקב ובקרה אחר הפעלת התכנית שגובשה בהתאם לרבעונים -שלב  ג  
  

   01/06/2017 מפ. מגזריים מעקב ובקרה אחר הפעלת התכנית שגובשה בהתאם לרבעונים -שלב  ד  

 

איתור רשויות ובתי -.ב  5.1
ספר בהם מוקדי קושי 

מתמשכים ותכנון והטמעה של 
תכניות התערבות לקידום 
התלמידים וצמצום פערים 

 לימודיים

קושי מתמשכים על ידי איתור ומיפוי רשויות ובתי ספר שיש בהם מוקדי 
 המגזריים מפקחים מתכללים ועברת המיפוי למפקחים

 01/09/2016 מפ. מגזריים
  

ובית ספריות ברשויות שיש בהן מוקדי קושי  מיפוי תכניות התערבות רשותיות 
 מתמשכים  ובניית תכנית התערבות והגשתה למפקח המגזרי

 01/10/2016 מפ. מגזריים

  

ובקרה אחר יישום התכנית להתערבות  ודיווח  של המפקח מעקב  -שלב א 
 המתכלל  למפקחים המגזריים

 01/11/2016 פיקוח מתכלל 
  

מעקב ובקרה אחר יישום התכנית להתערבות ודיווח  של המפקחים  -שלב ב 
 המתכללים למפקחים המגזריים

 01/05/2017 פיקוח מתכלל 
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 (חלק ב) –מיפוי הישגים, פערים וצרכים קיימים וניתוחם בראייה רב שנתית לשם קידום הישגים איכותיים   1.5משימה:  

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

1.5 

הקמת צוות היגוי מחוזי   -.ג 5.1
לתכנון, יישום והערכה של 

הלימודיים בתחומי ההישגים 
 הליבה

הקמת צוות מחוזי לשיפור ההישגים תוך מתן דגש לתפקיד המפקח המגזרי 
 כמוביל התהליך  מול המפקחים , המנהלים  והיועצים החינוכיים

 01/09/2016 מפקח המחוז
  

בקרה  של המפקח המגזרי על  מערך קידום ההישגים ברמת המחוז  -שלב א 
מונה במסוגלות שלהם לשפר יכולות התלמידים וא וברמת בתי הספר למיצוי 

 הישגים
 01/12/2016 מפקח המחוז

  

בקרה על  מערך קידום ההישגים ברמת המחוז וברמת בתי הספר  -שלב ב 
למיצוי  יכולות התלמידים ואמונה במסוגלות שלהם לשפר הישגים )רמה 

 מגזרית(
 01/06/2017 מפקח המחוז

  

תכנית עבודה שתוגש למפקח המגזרי ובה תהייה המפקחים יכינו כל 
 שגים לימודייםיהתייחסות לתפקיד המפקח בקידום ה

 31/08/2016 מפקח המחוז

  

1.5 
עידוד מגמות ותכניות    -.ד 5.1

מצוינות בפריסה רשותית ובית 
 ספרית

   01/09/2016 נות מצוימפק  מיפוי כל תכניות המצוינות הפעולות במחוז 

ייזום תכניות מצוינות בשיתוף מוסדות אקדמאים, רשויות מקומיות ,  -שלב א
 קרנות, המגזר השלישי בראייה מחוזית והכנת דיווח על פעילות זו

המפקחת על 
 ינות המצו

01/12/2016 

  

ייזום תכניות מצוינות בשיתוף מוסדות אקדמאים, רשויות מקומיות ,  -שלב ב
 מחוזית. והכנת דיווח על פעילות זוקרנות, המגזר השלישי בראייה 

המפקחת על 
 נות המצוי

01/05/2017 

  

   01/10/2016 ינות צומפ' מ הקמת והפעלת צוות שיתכלל את נושא המצוינות  -שלב א 

בקרה על פעילות צוות התכלול לנושא המצוינות והכנת דיווח ליו"ר  -שלב ב
 היעד. )מחצית שנה(

המפקחת על 
 ינות המצו

01/02/2017 
  

בקרה על פעילות צוות התכלול לנושא המצוינות והכנת דיווח ליו"ר  -שלב ג  
 היעד.  )לקראת סיום שנה(

המפקחת על 
 נות המצוי

01/05/2017 
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 : המשך התאמת ההוראה, תכניות הלימודים, סביבות הלמידה ומתווי הערכה והמדידה 3יעד 

  ללמידה משמעותית

 

 : שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה, למידה והערכה איכותית בבית הספר4מערכתי מדד תוצאה
 

 3יעד - מדדי תוצאה

 

 

 

 
 

  

 מדד תוצאה )הצלחה(
ערך מדד 
 מצב מצוי

 ערך מדד מצב רצוי
עמידה  %

 ביעד
מסמך מעיד 
על השגת 

 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  תוצאות היעד

המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה, שיעור התלמידים 
 יסודי -למידה והערכה איכותיות בבית הספר )מדד מסכם( 

81%    83% 
שאלון אקלים  

 מיצ"ב

שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה, 
 חט"ב -למידה והערכה איכותיות בבית הספר )מדד מסכם( 

72%    74% 

 
שאלון אקלים 

 מיצ"ב

התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה, שיעור 
 חט"ע -למידה והערכה איכותיות בבית הספר )מדד מסכם( 

62%    64% 
שאלון אקלים  

 מיצ"ב

ממוסדות החינוך מיישמים הלכה למעשה יוזמה  %__
 חדשנית המעודדת למידה משמעותית 

     חדש

 
 רגולציה
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   וסנכרון דרכי העבודה 21 -במאה ה משותפת  של הלמידה המשמעותיתהעמקה וחידוד תפיסה  1.1משימה:  

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

1.1 

גיבוש תפיסה מחוזית    -.א 1.1
להטמעת הלמידה 

יצירת שפה -המשמעותית
אחידה וקביעת מושגים 

מרכזיים. בדגש על הגדרת 
הרלבנטיות ללומד כיסוד מושג 

מארגן בתהליכי למידה של 
הלומדים בהקשר ליישום 

החומר הנלמד לחיים ויצירת 
חברה הקשרים לפרט, ל

 ולמדינה. )"בית ספר לחיים"(

   01/08/2016 מפקח המחוז קביעת סדירויות ולו"ז למפגשים של המטה המחוזי להובלת היעד

   01/08/2016 מפקח המחוז והכנת מסמך רלבנטי  השותפויות,קביעת מנגנון לנהלי העבודה 

קיום מפגשי למידה והתפתחות מקצועית  של המטה המחוזי בנושא למידה 
 משמעותית )עם אנשי אקדמיה (

 01/05/2017 מפקח המחוז
  

כתיבת מתווה  מחוזי בדגש נושא הרלבנטיות ללומד כיסוד מארגן בלמידה 
 יסוד ומושגי המפתח והפצת המסמךהמשמעותית  הכולל  את עקרונות 

 01/10/2016 מפקח המחוז
  

כתיבת מחוון לבחירת  עובדי הוראה ומוסדות חינוך פורצי דרך המהווים  
 מופת לרלבנטיזציה של תהליך הלמידה

 01/10/2016 מפקח המחוז

  

1.1 

גיבוש דרכי עבודה    -ב1.1
משותפות ומתואמות של 

המפקחים הכוללים 
מדריכים  והמקצועיים,

דיסציפלינאריים ומדריכי למידה 
משמעותית בליווי המוסד 

יצירת שפה אחידה  -החינוכי
מחוזית וקביעת מושגים 

 מרכזיים

קביעת מפגשים לחידוד תפקידם ואחריותם של מפקחים מקצועיים  ומדריכי 
מפמ"ר לשם הטמעת התפיסה ) שפה אחידה בדיסציפלינות השונות (  לפי 

 ה.י.ל.ה.
 01/10/2016 חוזמפקח המ

  

תפקודי הלומד ,יום עיון לפיקוח הכולל והמקצועי בדגש על עקרונות הרפורמה  
 ות ללמידה משמעותיתידיסציפלינריים בשיתוף עם הרפרנט ודרכי הערכה

 01/12/2016 מפקח המחוז

  

בחירת ישובים מדגימים להליכה לימודית בהובלת מפקחים מקצועיים וקביעת  
 נט מחוזי אלו"ז בג

 09/10/2016 מפקח המחוז
  

מיפוי בתי הספר במחוז  ובחירת בתי הספר  בהם ישתתפו מפקחים מקצועיים 
 ומדריכי מפמ"ר בוועדות מלוות

 01/10/2016 מפקח המחוז
  

כל המפקחים הכוללים, המגזריים  והמקצועיים יתבקשו להכין תכנית עבודה 
המרכזיים בה הוא להטמיע בבתי לשנת הלימודים תשע"ז שאחד היעדים 

 הספר את הלמידה המשמעותית

מפקחים 
 מגזריים

31/08/2016 

  

הכשרת מדריכי מפמ"ר כסוכני שינוי של למידה משמעותית שתומכים ברכזי 
 המקצוע בהובלת השינוי הפדגוגי

 01/05/2017 מפקח המחוז
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 שינוי משמעותיים לקידום הלמידה המשמעותית חיזוק מעמד בעלי התפקידים בביה"ס כסוכני     1.2משימה: 

  
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

1.2 

תכנון מתווה להעצמת  -.א 2.1.
בעלי התפקידים במוסדות 
החינוך כמנהיגים פדגוגיים 

המובילים את הלמידה 
המשמעותית הרלבנטית ללומד 

ביה"ס, לרבות: בין כותלי 
הטמעת התפיסה ללמידה 

משמעותית במסגרת הגדרת 
 התפקיד תפקידו של בעל

הגדרת התפקידים של רכז הפדגוגיה ורכז המקצוע בדגש על הטמעת למידה 
 משמעותית רלבנטית לעולם התלמיד, החברה והסביבה

מטה מחוזי 
ללמידה 

 משמעותית 
01/10/2016 

  

 החינוך במחוזשרור ההגדרה והפצתה במוסדות א
 01/10/2016 הנהלת המחוז 

  

הקמת צוות מו"פ בית ספרי לקידום ולהטמעת למידה משמעותית  בדגש על 
 רלבנטיות )"בית הספר לחיים"(, בהנחיית המפקח הכולל

מפקחים 
 כוללים 

31/10/2016 

  

1.2 

ניהול תהליכי הלמידה   -.ב2.1
וההתפתחות המקצועית של 

על  בעלי התפקידים, בדגש
למידת עמיתים, ליווי אישי ומתן 

כלים אופרטיביים לקידום 
 שמעותיתהלמידה המ

ליווי מקצועי   של הרכזים בתחום למידה משמעותית בדגש על הובלת השינוי  
 הפדגוגי )"בית ספר לחיים"(

מדריכות 
ללמידה 

 משמעותי 
01/05/2017 

  

מפמ"ר לקידום למידה משמעותית שישמשו כשגרירים לרכזי הליווי מדריכי  
 המקצוע 

מדריכות 
ללמידה 

 משמעותי 
01/05/2017 
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 ת למידה משמעותית במוסדות החינוךפיתוח וביסוס תשתיות ארגוניות להובל    1.4משימה: 
   

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

1.4 

הטמעת עקרונות    -.א4.1
היסוד ומושגי המפתח של 

למידה משמעותית במוסדות 
 החינוך

תפעול ועדות מלוות מחצית השנה  : קביעת מועדי הועדות לכל  -שלב א 
עדות ) תכנון , סדירויות  ,הערכה , סוכני השינוי ( .מתן ושנה. חידוד ומיקוד בו

כהכנה לוועדה באמצעות סדנאות, מפגשים הדרכה וכלים למפקחים ומנהלים 
 שוטפים וחומרים כתובים

רפרנטיות 
ומדריכות 

ללמידה 
 משמעותית

31/12/2016 

  

תפעול ועדות מלוות סיום שנה והיערכות לתשע"ח :קביעת מועדי  -שלב ב
עדות ) תכנון , סדירויות  ,הערכה , סוכני ושנה. חידוד ומיקוד בוההועדות לכל 

מתן הדרכה וכלים למפקחים ומנהלים כהכנה לוועדה באמצעות השינוי (  . 
 סדנאות מפגשים שוטפים וחומרים כתובים

רפרנטיות 
ומדריכות 

ללמידה 
 משמעותית

31/05/2017 

  

הפצת המתווה המחוזי הכולל את עקרונות היסוד ומושגי המפתח של למידה  
 משמעותית המתמקד ברלבנטיות תהליך הלמידה ללומד, לחברה ולסביבה

 01/11/2016 מפקח המחוז

  

ביסוס מנגנונים לדיון ולמידה בתוך מוסדות החינוך כדוגמת תצפיות  -שלב א  
למידה  עמיתים, ,למידת  לימודיתהליכה  מפקח וצוותי ניהול בשיעורים,

 של תהליך הלמידה   ברלבנטיותמהצלחות  תוך התמקדות 

מפקחים 
כוללים 

 ומקצועיים
01/12/2016 

  

ביסוס מנגנונים לדיון ולמידה בתוך מוסדות החינוך כדוגמת תצפיות  -שלב ב 
למידה  למידת עמיתים, לימודית, הליכה  מפקח וצוותי ניהול בשיעורים,

 מהצלחות 

מפקחים 
כוללים 

 ומקצועיים
01/05/2017 

  

1.4 
הובלת תהליכים    -  ב.4.1

לשינוי תפיסתי בהתאם 
 לעקרונות הלמידה המשמעותית

 השתלמויות מפקח ומנהליו בדגש על דרכי ה.ל.ה וניהול השינוי
מפקחים 
 מגזריים

31/12/2016 
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 משמעותית במוסדות החינוך )חלק ב(פיתוח וביסוס תשתיות ארגוניות להובלת למידה     1.4משימה: 
   

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

1.4 

עידוד עובדי הוראה    -ג.4.1
למידה -לפתח דרכי הוראה

מגוונות ויחידות הוראה והפצתן 
היתר באמצעות מאגר כלים )בין 

מחוזי, ימי חשיפה, קהילות 
 ועוד...(

 01/10/2016 מטה מחוזי טריונים לבחירת עובדי הוראה פורצי דרך והפצת "קול קורא"יכתיבת קר
  

   01/11/2016 מטה מחוזי המלצת המפקחים על מועמדים לעובדי הוראה ומוסדות פורצי דרך 

   01/05/2017 הנהלת המחוז ההוראהועדה לבחירת עובדי כינוס  

"עובדים פורצי דרך בלמידה משמעותית "ופרסומו  בשיתוף -הכנת ספר המחוז
 עם הדוברות

רפרנטית 
ללמידה 

 משמעותית
01/08/2017 

  

לפיתוח דרכי ה.י.ל.ה במפגשים של   6:6המשך הטמעת השימוש בכלי  
 המפקח ומנהליו

רפרנטית 
ללמידה 

   31/12/2016 משמעותית

1.4 

הובלת תהליכי תכנון    - ד.4.1
במוסדות החינוך כך שיכללו 

מטרות, מבנים ארגוניים, 
מנגנונים וסדירויות אפקטיביות 

 המקדמות למידה משמעותית

 הנחיית המנהלים  לקראת כתיבת תכניות העבודה 
מפקחים 

 כוללים
01/06/2016 

  

 פעמים בשנה ( 3החינוך) בקרת תכניות העבודה במוסדות  -שלב א 
מפקחים 

 כוללים
01/09/2016 

  

 פעמים בשנה ( 3בקרת תכניות העבודה במוסדות החינוך ) -שלב ב
מפקחים 

 כוללים
01/12/2916 

  

 פעמים בשנה ( 3בקרת תכניות העבודה במוסדות החינוך ) -שלב ג 
מפקחים 

 כוללים
01/06/2016 

  

1.4 
של קיום צמתי הערכה    -ה.4.1

תכניות העבודה המוסדיות 
 בוועדה המלווה

   01/10/2016 מפקח המחוז הנחיית המפקחים לקראת ועדה מלווה

 הנחיית המנהלים לקראת ועדה מלווה
מפקחים 

 כוללים
01/10/2016 

  

 קיום וועדה מלווה  -שלב א 
מפקחים 

 כוללים
15/11/2016 

  

 קיום וועדה מלווה  -שלב ב
מפקחים 

 כוללים
01/06/2017 
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 הטמעת דרכי הערכה חלופיות ובכלל כך יישום תכנית ההיבחנות - 3.3משימה: 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

3.3 

חשיפה, הנגשה  -.א.3.3
והטמעה של דרכי הוראה 

חלופיות שפותחו ע"י אנשי מחוז 
ופיתוח מנגנונים ועובדי הוראה 

 ללמידת עמיתים בנושא

איסוף חומרי הוראה חלופיות דרך מדריכים דיסציפלינריים ע"י רכזי  -שלב א 
 המניפה

רפרנטית ל. 
 משמעותית

01/12/2016 
  

איסוף חומרי הוראה חלופיות דרך מדריכים דיסציפלינריים ע"י רכזי  -שלב ב 
 המניפה

רפרנטית ל. 
 משמעותית

01/04/2017 
  

העשרת המאגרים הקיימים באתר למידה משמעותית ע"י מדריכות  -שלב א  
 למידה משמעותית

רפרנטית 
למידה 

 משמעותית
01/12/2016 

  

העשרת המאגרים הקיימים באתר למידה משמעותית  ע"י מדריכות  -שלב ב
 ללמידה משמעותית

רפרנטית 
למידה 

 משמעותית
01/04/2017 

  

 הפצת החומרים דרך מפקחים מקצועיים / מדריכים לבתי הספר  -שלב א 
מפקחים 

מקצועיים / 
 מדריכים

15/11/2016 

  

 הפצת החומרים דרך מפקחים מקצועיים / מדריכים לבתי הספר -שלב ב 
מפקחים 

מקצועיים / 
 מדריכים

15/04/2017 

  

3.3 

ליווי מוסדות החינוך    -.ב 3.3
ההערכה בגיבוש מפת דרכי 

החלופיות ובחינת האפקטיביות 
שלהן )על פני הרצף הגילאי, 

 תחומי הדעת ותפקודי הלומד(

בניית עקרונות מפת דרכי הערכה חלופיות על ידי הצוות ללמידה משמעותית  
 בהתייחס לאגפי הגיל השונים

 15/10/2016 מפקח המחוז
  

 01/11/2016 מפקח המחוז בהתייחס לשלבי הגיל השונים  החינוך הפצת העקרונות למנהלי מוסדות
  

מעקב ובקרה אחר אפקטיביות של דרכי הערכה בוועדות מלוות  והגשת דיווח  
 מסכם

 15/02/2017 מפקח המחוז
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 "תפקודי מלמד"  -גיבוש תפיסת הוראה המותאמת לתפקוד הלומד  - 3.4משימה:  

   
 גורם אחראי התארגנותשלבי  פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

3.4 

הטמעת השינויים בתכניות  
הלימודים באמצעות המפקחים 

המקצועיים והמדריכים 
 הדיסציפלינריים

קביעת מפגשים לחידוד תפקידם ואחריותם של מפקחים מקצועיים ומדריכי 
על פי מפמ"ר לשם הטמעת התפיסה )שפה אחידה בדיסציפלינות השונות( 

 היל"ה

מפקחת 
רפרנטית על 

 יסודי
31/10/2016 

  

יום עיון בדגש על עקרונות הרפורמה ,תפקודי לומד , תפקודי מלמד ודרכי 
 הערכה דיסציפלינריים

 31/10/2016 מפקח המחוז

  

בחירת ישובים מדגימים ל"הליכה לימודית"  בהובלת מפקחים מקצועיים  
 נט מחוזיאגלוח וקביעת לו"ז ב

מפקחת 
רפרנטית על 

 יסודי
30/09/2016 

  

של למידה משמעותית שתומכים ברכזי  שינוי  הכשרת מדריכי מפמ"ר כסוכני
 המקצוע בהובלת השינוי הפדגוגי של תפקודי לומד ותפקודי מלמד

מדריכות ל. 
 משמעותית

31/10/2016 
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 קידום התכנית המערכתית ללימודי  מקצוע האנגלית 

 
 גיבוש תכנית מערכתית לקידום לימודי האנגלית  1.6משימה: 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

1.6 

העלאת שיעורי   -.א 6.1
הזכאות בבגרות באנגלית 

והעלאת מספר הזכאים לבגרות 
איכותית ומשמעותית )רמה של 

עמידה בסף כניסה  -יח"ל 5ו 4
 למוסדות אקדמיים(.

יח"ל  5יח"ל ו  4בניית תכנית עבודה מחוזית ברצף תלת שנתי )לקראת 
באנגלית( שתשקף את נקודות ההשקה במעברי התפר בין היחידות השונות 

תאפשר מיצוי מקסימלי של  על מנת לעודד ניידות תלמידים כלפי מעלה,
 שור יו"ר היעדהתכנית תוגש לאי ,יאל התלמידים ותבטיח רשת ביטחוןפוטנצ

פיקוח על 
 האנגלית

01/09/2016 

  

לאור הפעלת התכנית שגובשה בשיתוף מדריכות אנגלית בחטיבה העליונה ו 
 ודיווח ליו"ר היעד תכניות העבודה הבית ספריות

פיקוח על 
 האנגלית

01/11/2016 

  

פיקוח על  הגשת דיווח ליו"ר היעדבקרה והפקת לקחים, ,מעקב -שלב א' 
 האנגלית 

01/02/2017 

  

מעקב ובקרה , היערכות לאור הפקת הלקחים מהפעלת התכנית -שלב ב' 
 לקראת שנת הלימודים תשע"ח והגשת המלצות ליו"ר היעד

פיקוח על 
 האנגלית 

01/05/2017 

  

-מפגשים אזוריים שמטרתם מתן כלים למורים בתיכון ליישום תכנית תלת 
+ אשר יוצרת רשת ביטחון לתלמידים פוטנציאלים )תלמידי תפר 4+, 3שנתית 

( ומאפשרת להם לגשת לרמה היותר גבוהה בלי הסיכון של אובדן 4/5, 3/4
פיקוח על  זכאות בבגרות באנגלית

 האנגלית

30/11/2016 

  

1.6 

 מיפוי מחוזי של צרכים,-.ב 6.1
פערים והישגים קיימים  

-באנגלית וניתוחם בראייה רב
 שנתית המבוססת על נתונים

מיפוי מחוזי של הישגים לימודיים וקביעת דרכי פעולה מתבקשות:                                                -שלב א'
יח"ל                                                         3 -ח             ב( בזכאות באנגלית -א( במיצ"ב ה ו

 עמידה בסף הכניסה למוסדות אקדמיים -יח"ל באנגלית 4-5-ג( וב

פיקוח על 
האנגלית 
/היחידה 

   01/11/2016 לתכנון

                       מיפוי מחוזי של הישגים לימודיים וקביעת דרכי פעולה מתבקשות :                         -שלב ב'
יח"ל                                                         3 -ח                      ב( בזכאות באנגלית -א( במיצ"ב ה ו

 עמידה בסף הכניסה למוסדות אקדמיים -יח"ל באנגלית 4-5-ג( וב

פיקוח על 
אנגלית/היחידה 

 לתכנון

30/10/2016 
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 (המשך ב') -גיבוש תכנית מערכתית לקידום לימודי האנגלית  1.6משימה: 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

1.6 

איתור רשויות ובתי ספר  -.ג 6.1
שבהם מוקדי קושי מתמשכים 
באנגלית ותכנון והטמעה של 

תכניות התערבות לקידום 
התלמידים וצמצום  פערים 

 לימודיים

איתור רשויות ובתי ספר המתאפיינים בקושי מתמשך באנגלית במיצ"ב, שיעור 
יח"ל נמוך בקרב התלמידים וכן שיעור העומדים בתנאי הסף  5-4הניגשים ל

 לקבלה למוסדות אקדמיים והגשת המיפוי לידי ראש היעד

פיקוח על 
 האנגלית 

30/07/2017 

  

פי צורכיהן והגשת התכנית -בניית תכניות התערבות המותאמות לרשויות על 
 לאישור יו"ר היעד

פיקוח על 
האנגלית 

 ופיקוח כולל

15/08/2016 

  

מעקב ובקרה אחר  התכנית בקרב רשויות ובתי ספר עם מוקדי קושי -שלב א'
 והגשת דיווח ליו"ר היעד

פיקוח על 
האנגלית 
והפיקוח 

 הכולל

30/01/2017 

  

מעקב ובקרה אחר  התכנית בקרב רשויות ובתי ספר עם מוקדי קושי -שלב ב'
 והגשת דיווח ליו"ר היעד

פיקוח על  
האנגלית 

 ופיקוח כולל

30/05/2017 

  

1.6 

קידום ושדרוג עתודה -.ד  6.1
מקצועית מובילה: מדריכים 

 ממונים על המגזרים הדרוזי,
מדריכת מניפה  הבדואי וממ"ד,

,מדריכים מחוזיים ובית ספריים 
לאנגלית ביסודי, חט"ב וחט"ע, 

מרצים בפסג"ות ומורים 
 מובילים

איתור מורים מובילים ומינויים לתפקידי הובלת מקצוע האנגלית והגשת  
 רשימת המורים / מדריכים ליו"ר היעד

פיקוח על 
 האנגלית 

30/07/2016 

  

ומדריכים והפעלתה בשיתוף מדריכת בניית תכנית להעצמת מורים  -שלב א  
 מניפה באנגלית והגשתה לאישור יו"ר היעד

פיקוח על 
 האנגלית 

30/09/2016 

  

אישיות ממוקדות תוכן  , פגישות תווצ פגישות  קיום מפגשי עבודה, -שלב ב
ועניין והגשת דיווח לגבי מהות הפגישות ותוכנן,  תוך התמקדות בהצעות 

 המורים

פיקוח על 
 האנגלית 

01/05/2017   

השתלמות להסמכת מנחי השתלמויות מומחים בנושא "הערכת חלופות  
 באנגלית" בשיתוף עם המועצה הבריטית

פיקוח על 
 האנגלית

30/08/2016   
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 (המשך ג) –גיבוש תכנית מערכתית לקידום לימודי האנגלית   1.6משימה: 

   
 גורם אחראי התארגנותשלבי  פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

איתור , מיפוי וליווי  -.ד 6.1 1.6
תלמידים עם קשיי קריאה 

 ABLEערכת  -באנגלית 

רמה בסיסית ומתקדמת, בנושא הטמעת הכלי לאיתור קשיי -קיום השתלמות 
והגשת דיווח על קיום ההשתלמויות ברמת  ABLEקריאה באנגלית ערכת 

 המחוז

פיקוח על 
 האנגלית

30/07/2016   

הטמעת מבדק הקריאה בסוף ד' או תחילת ה' ע"פ שיקולים בית ספריים,   
בנייה של תכנית התערבות של המורים מבוססת נתוני הערכה על ידי המורים. 

 המפקחות ילוו את התהליך ויועבר דיווח ליו"ר היעד

פיקוח על 
 האנגלית

30/09/2016   

האנגלית והמדריכים, יבחנו את תוצאות המבדק ויופקו מסקנות הפיקוח על 
 שתועברנה ליו"ר היעד

פיקוח על 
 האנגלית

30/10/2016   

הטמעת תכנית ההתערבות הבית ספרית וקיום דיון בקרב הפיקוח  -שלב א 
 לגבי תהליך ההתערבות בשלב מחצית השנה

פיקוח על 
 האנגלית

01/02/2017   

מעקב ובקרה אחר ביצוע תכנית ההתערבות , הפקת לקחים -שלב ב  
 והיערכות לקראת תשע"ח

פיקוח על 
האנגלית 
ומדריכי 
 אנגלית

30/06/2017 

  

1.6 

העלאת ההישגים -.ה 6.1
באנגלית במבחני מיצ"ב 
 חיצוניים בכיתות ה' ו ח'

בנושא קיום מפגשים אזוריים לבתי ספר הניגשים למיצ"ב חיצוני בתשע"ז 
היכרות עם תכנית המפרט של המיצ"ב ושילובה בתכנית ההוראה הכיתתית. 

 הגשת דיווח על קיום התכנית  ליו"ר היעד

פיקוח על 
 האנגלית 

15/12/2016 

  

בניית תכניות הוראה בית ספרית משלבות צרכי מיצ"ב  והגשת דיווח על סיום 
 תהליך הבניית התכניות ליו"ר היעד

פיקוח על 
 האנגלית

30/10/2016 

  

הטמעת תכניות הוראה בית ספריות משלבות צרכי מיצ"ב ודיון  -שלב א  
 ביניים לגבי השגת היעדים במחוז. הגשת דו"ח מסכם דיון ליו"ר היעד

פיקוח על 
 האנגלית

15/01/2017 

  

מעקב ובקרה אחר הטמעת התכנית והיערכות לקראת שנת  -שלב ב  
 ח"הלימודים תשע

פיקוח על 
 האנגלית

30/04/2017 
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 (המשך ד')–גיבוש תכנית מערכתית לקידום לימודי האנגלית   1.6משימה: 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עידוד מגמות ותוכניות -.ו 6.1
נות באנגלית בכל שלבי מצוי

 הגיל

( לבתי Public Speaking(/דיבור בציבור)Debateבאנגלית ) חושי גתכנית שי
      ספר חט"ב וחט"ע .  מפגש חשיפה לתכנית   והגשת דיווח על מפגש החשיפה                                                             

פיקוח על 
 האנגלית

01/10/2016 

  

( לבתי Public Speaking(/דיבור בציבור)Debateבאנגלית ) חושי גתכנית שי
.קיום השתלמות מחוזית  2.הטמעת התכנית  1ספר חט"ב וחט"ע             

 למורים המשתתפים בתכנית     בשיתוף עם המדריכים ומנחה ההשתלמויות                                               

פיקוח על 
 האנגלית

01/06/2017 

  

 5ת ומשמעותית ברמה של העלאת אחוז הזכאים לבגרות איכותי -א'שלב 
יח"ל באנגלית                  5יית תכנית עבודה ברצף תלת שנתי לקראת הבניח"ל:   

יח"ל על מנת                5ל  4שתשקף נקודות השקעה במעברי התפר בין 
של                לעודד ניידות תלמידים למצוינות ואשר תאפשר מיצוי מקסימלי

תוף עם רכזי ,מדריכי ומורי האנגלית בתיכון(     יפוטנציאל התלמידים    )בש
 הגשת התכנית לאישור יו"ר היעד                                                         

פיקוח על 
 האנגלית

01/10/2016 

  

 5ת ברמה של העלאת אחוז הזכאים לבגרות איכותית ומשמעותי-שלב ב' 
 מעקב ובקרה והגשת דיווח ליו"ר היעד הפעלת התכנית,, יח"ל

פיקוח על 
 האנגלית

01/06/2017 

  

במיצ"בים  8ו  7איתור בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים בעשירונים -שלב א'
מיצוי של פוטנציאל התלמידים חיצוניים קודמים להטמעת תכנית שמטרתה 

במיצ"ב חיצוני בתשע"ז . הגשת תכנית  10ו  9והעלאת בית הספר לעשירונים 
 ליו"ר היעד

פיקוח על 
 האנגלית

30/09/2016 

  

במיצ"בים  8ו  7בניית תכנית לבתי הספר שאותרו בעשירונים -שלב ב'
חיצוניים קודמים להטמעת תכנית שמטרתה מיצוי של פוטנציאל התלמידים 

במיצ"ב חיצוני בתשע"ז   התכנית  10ו  9והעלאת בית הספר לעשירונים 
 ,קריאה ,שמיעה, מיומנותתדגיש את הגדלת והעשרת אוצר המילים דרך 

 יומנויות מסדר גבוהוחיזוק מ

הפיקוח על 
 האנגלית

30/10/2016 
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 (המשך ה') –גיבוש תכנית מערכתית לקידום לימודי האנגלית   1.6משימה: 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

1.6 

 
 
 
 
 

עידוד מגמות ותוכניות --.ו 6.1
בכל שלבי מצוינות באנגלית 

)המשך הפעולה מעמוד  הגיל
 הקודם(

מנהלי בתי  מורי האנגלית, ליווי משוב ובקרה בשיתוף יחידת ההערכה,-שלב ג'
 הספר ומדריכים לאנגלית 

הפיקוח על 
 האנגלית

30/03/2017 

  

הפצת חוזר מטעם הפיקוח לאנגלית אשר דורש מכל בית ספר יסודי -שלב א'
הבית ספרית באנגלית לפחות פרויקט ייחודי  וחט"ב לשלב בתכנית הלימודים

אחד במהלך השנה שייתן מענה גם לתלמידים המצטיינים וישם דגש על 
(, הצגות Spelling Beeלמידה משמעותית באנגלית, כגון: תחרות איות )

בניית  (, ימי שיא,English Book Weekבאנגלית, שבועה קריאה להנאה )
 ו'ספריית משחקים, תכנית אמירים וכ

הפיקוח על 
 האנגלית

30/09/2016 

  

חודי במוסדות החינוך בשיתוף מנהלי בתי יהי תכנון ובניית הפרויקט -שלב ב'
 רכזי המקצועות המורים לאנגלית והגשת דיווח ליו"ר היעד הספר,

הפיקוח על 
 האנגלית

01/11/2016 

  

הפיקוח על  מעקב ובקרה והגשת דיווח הפעלת הפרויקט ,ליווי, -שלב ג' 
 האנגלית

01/06/2017 
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 :  2יעד אסטרטגי מספר 

 יתוח עתודותיו, בדגש על המתמטיקהקידום  החינוך המדעי, טכנולוגי ומקצועי ופ

 

 

 יושב ראש היעד:

 סלימאן סלאמה 
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 )ערבית, עברית(ומדעים :הישגים לימודיים בכל הגילאים במתמטיקה, אנגלית, שפת אם2מערכתימדד תוצאה             
 

 

 

 2יעד -מדדי תוצאה 

 מדד תוצאה )הצלחה(
ערך מדד 
 מצב מצוי

 % ערך מדד מצב רצוי
בעמידה 

 ביעד

מסמך מעיד על השגת 
 תוצאות היעד

רבעון 
1 

רבעון 
2 

רבעון 
3 

 4רבעון 

יח"ל  5מספר הניגשים לבחינת בגרות ברמת 
 במתמטיקה

1804       2100 
 

 הבגרותתוצאות בחינות 

יח"ל  5מספר הניגשים לבחינת הבגרות ברמת 
 במתמטיקה לפי מגדר )ושיעור כל מגדר מתוך הניגשים(

בנות,  1042
 בנים 762

      
בנות,  1100
 בנים 1000

 
 תוצאות בחינות הבגרות

יח"ל מתמטיקה מתוך כלל  5שיעור הזכאים לבגרות 
 הניגשים

10.03%       12% 
 

 תוצאות בחינות הבגרות

יח"ל מתמטיקה מתוך כלל  4שיעור הזכאים לבגרות 
 הניגשים

16.00%       19% 
 

 תוצאות בחינות הבגרות

 מיפוי סטטוס מחוזי וארצי  55%       50.00% שיעור הבנות הלומדות מגמות טכנולוגיות

מספר התלמידים בחינוך העל יסודי ב 5%תוספת של 
 טכנולוגיות בחט"ע במגמותהלומדים 

29,869       31,500  
 

 מיפוי סטטוס מחוזי וארצי

-1אקונומיים נמוכים )-שיעור התלמידים מאשכולות סוציו
 יח"ל במתמטיקה 5( הניגשים לבגרות ברמת 3

10.03%       12% 
 

 תוצאות בחינות הבגרות

מספר בוגרי החינוך הטכנולוגי המשתלבים לשירות 
 צבאי/למקצוע בתחום בו למדו )שוחרים(

900       950 
 

 מיפוי סטטוס מחוזי וארצי
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 (המשך) –)חינוך מתמטי, מדעים וטכנולוגיה(  2יעד  -מדדי תוצאה 

 מדד תוצאה )הצלחה(
ערך מדד 
 מצב מצוי

 % ערך מדד מצב רצוי
בעמידה 

 ביעד

מסמך מעיד על השגת 
 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  תוצאות היעד

תהליך חקר מדעי שיעור בתי הספר המקיימים 
 בבתי הספר היסודיים ובחט"ב

55%   

 

 
60% 

 
 מיפוי סטטוס מחוזי וארצי

יח"ל  5שיעור הניגשים לבחינת הבגרות ברמת 
 בפיזיקה 

14%     
 

16% 
 

 תוצאות בחינות הבגרות

     1647 יחידות 5מספר הלומדים פיסיקה 
 

 תוצאות בחינות הבגרות  1900

יח"ל  5הבגרות ברמת מספר הניגשים לבחינת 
במקצועות מדעיים לפי מגדר )ושיעור כל מגדר 

 מתוך הניגשים(
      

 
תוספת 

5% 

 

 תוצאות בחינות הבגרות

יה )ע"י מיזם ישיעור בתי הספר המחוברים לתעש
 כלשהו( ביסודי בתוכניות שונות

יש נתונים 
חלקיים)יופץ 

 שאלון(
    

 
עליה 
10% 

 

 מיפוי סטטוס מחוזי וארצי

יה )ע"י מיזם ישיעור בתי הספר המחוברים לתעש
 כלשהו( בעל יסודי בתוכניות שונות

יש נתונים 
 חלקיים

    
 

15% 
 

 מיפוי סטטוס מחוזי וארצי

שיעור בתי הספר המגישים את הקולות הקוראים 
 ומתמטיקה 

90% 100%   
 

 
 

  מיפוי מחוזי

שיעור בתי הספר המגישים את הקולות הקוראים 
 במדעים

70% 100%   
 

 
 

  מיפוי מחוזי

ראים ושיעור בתי הספר המגישים את הקולות הק
 בטכנולוגיה

40% 60%   
 

100% 
 

 מיפוי סטטוס מחוזי וארצי
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 מדד תוצאה )הצלחה(
ערך מדד 
 מצב מצוי

ערך 
מדד 
מצב 
 רצוי

% 
בעמידה 

 ביעד

מסמך 
מעיד 
על 

השגת 
תוצאות 

 היעד

מדד 
תוצאה 
 )הצלחה(

ערך 
מדד 
מצב 
 מצוי

 מדד מצב רצויערך 

שיעור בתי הספר המשתתפים בתחרויות המזמנות 
 חשיבה טכנולוגית

לא היה -חדש
נתון מסודר 
)יצירת מסד 

 נתונים(

    
 

עליה 
5% 

 

 מיפוי מחוזי
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 שיפור איכות ההוראה במתמטיקה  2.1משימה:  

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

2.1 

.א.  הקמת מנגנוני פיתוח 1
מקצועי המותאמים למורים 
למתמטיקה, למשל קהילות 

 למידת עמיתים וחממות יזמות

, 5-פרסום ושיווק קהילות מורים לומדות כגון מועדון ה
 רמזור לצפון ועוד

המפקח על 
 המתמטיקה

30/09/2016 
  

עפ"י צרכי השטח והפצתן בניית השתלמויות למורים 
 למורים

המפקח על 
 המתמטיקה

30/09/2016 
  

 בניית קהילות מרכזים ומורים ברשתות כמו בווטסאפ
המפקח על 
 המתמטיקה

30/09/2016 
  

שתתפו ון שני כנסים מחוזי וארצי שבהם יארג-שלב א 
 מהמורים 80%מעל 

המפקח על 
 המתמטיקה

31/12/2016 
  

שתתפו שני כנסים מחוזי וארצי שבהם יון ארג -שלב ב 
 מהמורים 80%מעל 

המפקח על 
 המתמטיקה

30/05/2017 

  

2.1 

.ב.  תכנון מבוסס נתונים של 1
תכנית עבודה לקידום לימודי 

המתמטיקה במחוז )מיפוי 
 יכולות והכשרות המורים(

מיפוי מספר המורים  -ליווי ההשתלמויות וקהילות המורים 
 ושביעות הרצוןבהשתלמויות, התכנים 

המפקח על 
 המתמטיקה

15/05/2017 
  

 יחידות במחוז 5, 4מיפוי מספר מורי 
המפקח על 
 המתמטיקה

15/11/2016 
  

יחידות  5 -ו 4מיפוי מספר קבוצות לימוד ומספר תלמידי 
 י', י"א, י"ב -ב

המפקח על 
 המתמטיקה

15/11/2016 
  

 תכנון ובניית קבוצות לימוד עפ"י יחידות
המפקח על 
 המתמטיקה

30/09/2016 
  

2.1 
.ג.  מיפוי מוסדות חינוך 1

ומורים המתאימים לתכנית 
 הליווי

 ליווי מורים לאורך השנה, צפיות ומשובים
המפקח על 
 המתמטיקה

01/05/2017 
  

 מיפוי מורים הצריכים ליווי ע"י הדרכה
המפקח על 
 המתמטיקה

30/10/2016 
  

הדורשים ליווי בנושא בניית קבוצות מיפוי מנהלים ובתי"ס 
 ושיבוצים

המפקח על 
 המתמטיקה

30/09/2016 
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: פיתוח ומיסוד תכנים, מנגנונים ופלטפורמות לחיזוק לימודי 2.2משימה 
 המתמטיקה

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

2.2 

א   תכנון מבוסס נתונים 2.2
של תכנית עבודה לקידום 

לימודי המתמטיקה במחוז 
)מיפוי התלמידים הלומדים 
ובעלי הפוטנציאל ללימודים 

מוגברים במתמטיקה, מעקב 
אחר ניצול תוספת שעות 

 ללימודי המתמטיקה(

 -מיפוי נתונים בית ספריים, מספרי תלמידים בקבוצות השונות בכיתות ז'
 והות ע"י שאלון דיגיטליי"ב, מספר התלמידים הלומדים ברמות הגב

מפקח על 
 המתמטיקה

30/09/2016 
  

בדיקה של עמידה ביעדי מספרי תלמידים  -מיפוי אמצע  שנה  -שלב א 
 ברמות הגבוהות

מפקח על 
 המתמטיקה

31/01/2017 
  

בדיקה של עמידה ביעדי מספרי תלמידים  -מיפוי  סוף שנה  -שלב ב
 ברמות הגבוהות

מפקח על 
 המתמטיקה

30/06/2017 
  

שאלון דיגיטלי יופץ לרכזים דרך  -מעקב אחר ניצול השעות התוספתיות  
 המדריכים הבית ספריים. דיווח יועבר ליו"ר היעד

מפקח על 
 המתמטיקה

30/09/2016 
  

ת תהליך של מעקב אחר שימור תלמידים ברמות הגבוהות דיון וקבל
 למנהלת המחוז. יועבר החלטות. סיכום ההחלטות 

מפקח על 
 המתמטיקה

15/05/2017 
  

2.2 

.ב   ביסוס תפקידן ומעמדן 2.2
 5-של המדריכות המחוזיות ל

יח"ל וחיזוק קשריהן עם 
מוסדות החינוך ובעלי 

 התפקידים בהם

יח"ל בצוות מדריכים מחוזיים ובמפגשים  5 -שילוב המדריכים המחוזיים ל
 החודשיים

מפקח על 
 המתמטיקה

30/09/2016 
  

 יח"ל בישיבות המניפה בכל מגזר 5-שילוב המדריך המחוזי ל
מפקח על 
 המתמטיקה

15/05/2017 
  

יח"ל   5 -בניית תכנית ליווי של בתי הספר למדריך המחוזי ל -שלב א 
 והגשתה ליו"ר היעד

מפקח על 
 המתמטיקה

30/09/2016 
  

תי  הספר על הליווי של ב דיון ברמת המחוז לגבי הערכת תהליך -שלב ב 
 הכנת דו"ח כתוב,מחצית שנה והפקת לקחים ,יחידות 5ידי מדריך 

מפקח על 
 המתמטיקה

01/12/2016 
  

 בישיבות הארציות אחת לחודש 5 -השתתפות מדריכי ה
מפקח על 
 המתמטיקה

15/05/2017 
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 יח"ל 5 -בעלות שיעור נמוך של לומדים ב: הרחבת לימודי המתמטיקה ברמה גבוהה בקרב אוכלוסיות 2.3משימה  

 שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
גורם 
 אחראי

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

2.3 

פנייה יזומה באמצעות קול   
קורא וכנסי מורים ומנהלים לבתי 

הספר בהם אין מורה למתמטיקה 
יח"ל להצטרף לתכנית  5ברמת 

 "יהווירטואל"התיכון 

 30/07/2016 יו"ר היעד יח"ל 5בקרב בתי ספר שאין בהם כיתות  יהווירטואלפרסום ושיווק התיכון 
  

 15/05/2017 יו"ר היעד יהווירטואלהזמנת מנהלים להשתתפות בכנסי מנהלים המציגים את התיכון 
  

ביקור של המדריך בכל בי"ס וקיום ישיבה עם הנהלת ביה"ס )רצוי בשיתוף עם 
 המפקח הכולל( 

 15/04/2017 יו"ר היעד
  

 01/06/2017 יו"ר היעד בבתי הספר בניהול יו"ר היעד יהווירטואלדיון מסכם והפקת לקחים מהטמעת התיכון 
  

      

 

 
 יח"ל מתמטיקה 5המוסף שבלימוד הגברת המודעות הציבורית לערך   2.4משימה:  

   
 שלבי התארגנות פעולות עיקריות  

גורם 
 אחראי

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

2.4 

הפעלת מערך מפגשים בין בתי  
ספר למפעלי הייטק והרצאות של 
מהנדסים בבתי הספר באמצעות 

 המדריכה המחוזית

 30/08/2016 יו"ר היעד אשר בהם יש שילוב מהנדסים בבתי ספר )שיעור אחר( פרויקטיםפרסום 
  

 30/09/2016 יו"ר היעד מיפוי בתי הספר אשר נרשמו לפרויקטים הנ"ל
  

 יו"ר היעד מיפוי בתי הספר אשר הזמינו הרצאות וביקורים של אנשי הייטק ומהנדסים
30/10/2016   

 30/01/2017 יו"ר היעד יטק לצורך קיום מפגשים עם תלמידים והוריםיה תיאום בין בתיה"ס לבין אנשי
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 שיפור איכות הוראת מקצוע המדעים    2.5משימה:  

   
 שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

גורם 
 אחראי

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

2.5 

הפעלת מערך   -.א 5.2
השתלמויות מקיף למורים 

בתחומי המדע והטכנולוגיה, קוד 
 -ורובוטיקה, תוך חיזוק גישת ה

PBL  

 6פתיחת השתלמות קוד רובוטי להכשרת מורים באחריות הפיקוח על התקשוב 
 שעות. הגשת דיווח ליו"ר היעד 30השתלמויות 

המפקח על 
 התקשוב

15/11/2016 

  

קיום השתלמויות במדעים למורי חט"ב בתחום החקר המדעי וההנדסי , שילוב 
דיגיטלית מדעית, הסבת מורים והסמכתם לכימיה, קהילת מורים לפיזיקה  אוריינות

 בחט"ב וחט"ע, בניהול של צוות הפיקוח על המדעים והגשת  דיווח ליו"ר היעד
 15/05/2017 יו"ר היעד

  

המקיימים פעולות בנושאי רובוטיקה בבתי הספר היסודיים,  הרחבת מספר בתי הספר 
 חטיבות הביניים והחטיבות העליונות והגשת דיווח ליו"ר היעד

המפקח על 
 התקשוב

15/012/2016   

2.5 

חיזוק ועדכון הידע -.ב 5.2
המעשי של המורים על ידי 

חיבורם למרכזי תעשייה 
 דע"יבאמצעות "תעש

למנהלים ומורים שלא מקיימים קשר כלשהו עם התעשייה ארגון וביצוע יום חשיפה 
 )מר אכראם אברהים(  הוף עם גורמים מקשרים  מול התעשייבשית

 15/12/2017 יו"ר היעד
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 הרחבת הלמידה ההתנסותית והחקר המדעי בחינוך המדעי ובחינוך הטכנולוגי 2.6משימה 

 שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
 גורם

 אחראי
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

2.6 

מיפוי מבוסס נתונים   -.א 6.2
של צורכי בתי הספר במחוז 
)פתיחת מגמות טכנולוגיות 

חדשות, חיזוק המגמות 
הקיימות, בתי ספר המתאימים 
להסבה, תלמידים המתאימים 

 לחינוך טכנולוגי(

בתי הספר שאין  -פילוח ממצאי נתוני המגמות הטכנולוגיות בבתי הספר עפ"י 
בהם מגמות טכנולוגיות, מגדר, סוג המגמות. יבוצע על ידי מפקח ממונה על 

 הטכנולוגיה ויוגש דו"ח ליו"ר היעד
 01/06/2016 יו"ר היעד

  

גיוס לפתיחת מגמות : הפצת מכתב מנהלת המחוז, חשיפה באמצעות כנס, 
יעדים חשיפה לחוזר ההסמכות החדש, גיוס המפקחים המלווים, מתן 

 למפקחים. הגשת דיווח ליו"ר היעד
 15/01/2017 יו"ר היעד

  

2.6 

הקמת ועדה מחוזית     -ב6.2
שתרכז את עבודת המחוז 
בקידום החינוך הטכנולוגי 

ותתאם מול יחידות המטה 
 הקצאת משאבים נכונה לתחום

 הטכנולוגיכינוס ועדה מחוזית להמשך העמקת והטמעת החינוך  -שלב א 
במחוז  בהשתתפות מנהלת המחוז , מפקחים מגזריים, מפקחים החברים 
הצוות היעד ומדריכים רלבנטיים. סיכום ההחלטות של הוועדה על ידי יו"ר 

 היעד

 01/01/2016 יו"ר היעד

  

ת פגישת ועדה בראשות מנהלת המחוז לקבלת סקירה, דיון והפק -שלב ב
 כחלק מסטטוס אמצע השנה לקחים

 29/02/2017 יו"ר היעד
  

פגישה עם מפמ"ר טכנולוגיה לתיאום מגמות והקצאת משאבים באחריות  
 והגשת דיווח למנהלת המחוז 2חברי צוות יעד מספר 

 01/11/2016 יו"ר היעד
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 מחוזית :   חיזוק הלמידה ההתנסותית תוך שיתוף פעולה עם גורמי תעשייה-2משימה 

   

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 סטטוס לתאריך 

 ביצוע

משימה 
 מחוזית 

מיפוי הקשרים בין  -מחוזית א
בתי הספר לבין גורמים 

 בתעשייה

הפצת שאלון הבודק מספר בתי ספר יסודי ועל יסודי המקיימים קשר עם 
 התעשייה והגשת דיווח ליו"ר היעד

 15/09/2016 יו"ר היעד

  

ומיפוי  מול התעשידע  לגבי קשרים בין בתי הספר לבין  עבודת תיאום 
 התעשייה

 31/010/2016 יו"ר היעד

  

משימה 
 מחוזית 

בניית תכנית  -מחוזית ב 
מחוזית לחיזוק הקשר עם גורמי 

תעשייה בלימודים , בבתי 
 הספר ובהתנסויות המעשיות 

עידוד איתור בתי הספר שלא מקיימים קשר עם התעשייה וביצוע פעולות 
 לחיזוק הקשר בעזרת המפקחים המגזריים

 30/09/2016 יו"ר היעד

  

 30/09/2016 יו"ר היעד פרסום חוזר למפקחים לעידוד יצירת הקשר
  

חשיפה "לקולות קוראים" בתחום הטכנולוגי ועידוד בתי הספר ורשויות 
 להגשתם

 15/05/2017 יו"ר היעד
  

 יו"ר היעד תאגם את כל הפעולות לאור הממצאים אשר  כתיבת תכנית מחוזית 
01/10/2016   

משימה 
 מחוזית 

עידוד הסמכות  -מחוזית ג
 תלמידים

פילוח בתי הספר המקבלים תעודות הסמכה במחוז ועידוד בתי הספר 
 לפתיחת מגמות המקנות הסמכות במיוחד לתלמידים מתקשים

 20/01/2017 יו"ר היעד
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חיזוק החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים  :במטרה 

  ולערכי מורשת ייחודיים ברוח מגילת העצמאות

טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף :  4 יעד אסטרטגי מספר

  בחברה הישראלית, במדינה יהודית, דמוקרטית וציונית

:העמקת החינוך הרגשי, הערכי והחברתי וקידום מעורבות אישית  5יעד אסטרטגי מספר 

 וחברתית

: טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה האישית ולקידום  6יעד אסטרטגי מספר 

 סובלנות והכלת האחר

: קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי סביב היממה ובין מגוון 7יעד אסטרטגי מספר 

 מסגרות החינוך. 

. 
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 :  4 יעד אסטרטגי מספר

טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית, 

 במדינה יהודית, דמוקרטית וציונית

 

  יושב ראש היעד:

 חיים גבאי
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טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית, במדינה יהודית, : 4יעד 

  וציונית דמוקרטית
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בוגרי מכלל אזרחי/לאומי לשירות התנדבו או צבאי לשירות שהתגייסו במחזור הבוגרים שיעור : 11/בחירה ז' מדד תוצאה
 (4. )מדד זה מהווה חלק ממדדי התוצאה של יעד המחזור
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 4יעד - תוצאהמדדי 

 

 

 

 

 מדד תוצאה )הצלחה(
ערך מדד 
 מצב מצוי

 ערך מדד מצב רצוי
עמידה  %

 ביעד
מסמך מעיד 
על השגת 

 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  תוצאות היעד

לערכים דמוקרטיים באורח  כניותמספר בתי הספר המקדמים ת

 ]על פי המיפוי[ החיים הבית ספרי
     חדש

 
 מיפוי מחוזי

על ]ערכים בתחומי הדעת השונים המשלבים  מספר בתי הספר 

 [פי מחוון שפותח
30    35 

 
 מיפוי  מחוזי

מפגשים רב תרבותיים וחיים המקיימים מספר בתי הספר 
 משותפים

94    106 
 

 מיפוי מחוזי

התנדבו לשירות לאומי / אזרחי ששיעור הבוגרים במחזור 
 מכלל בוגרי המחזור

בסוף 
תשע"ו 
יתקבלו 
נתוני 
2013 

        

 

 נתונים ארציים

לשירות צבאי מתוך הבוגרים במחזור שהתגייסו שיעור 
 מחויבי הגיוס במחזור

בסוף 
תשע"ו 
יתקבלו 
נתוני 
2013 

        

 

 נתונים ארציים
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 פיתוח , מיסוד  והטמעה של תכנים ותכניות מטפחות זהות )יהודית, דמוקרטית, ציונית וייחודית לכל מגזר( 4.1משימה: 

  
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

4.1 

הדרכה, ליווי ויישום  -.א 1.4 
תכניות בונות זהות במוסדות 

החינוך בדגש על החברה 
 הישראלית על כל גווניה.

הקמת צוות היגוי מחוזי המורכב מנציגי המגזרים והזרמים השונים בעלי 
 נטציה לתחום האזרחות והמורשת והקיום המשותףיאורי

 03/06/2016 יו"ר היעד
  

פיתוח צוות הדרכה מחוזי בשיתוף המפקחת על הפיתוח המקצועי, רפרנטית 
 לחינוך האזרחי ולתרבות ישראל

 31/08/2016 יו"ר היעד
  

הפצת קול קורא של מנהלת המחוז לעידוד המוסדות לפתח תכניות  -שלב א 
 ייחודיות לו 

 01/09/2016 יו"ר היעד
  

   10/12/2016 יו"ר היעד פעילויות מטפחות זהות 3הספר לקיום לפחות התארגנות בתי  -שלב ב 

פעילויות בונות זהות וידווח עליהן   3כל בית ספר יקיים לפחות  -שלב ג
 למפקח הכולל

 01/05/2017 יו"ר היעד
  

4.1 

תי הרחבת מספר ב -.ב 1.4 
הספר הפועלים על פי מדיניות 

כניות הליבה להכרת הארץ ת
 בה.והחברה 

חשיפת הפיקוח  על ידי מדרכי תכנית הליבה ומפקחי השל"ח לתכנית הליבה 
 להכרת הארץ ותפקיד המפקח הכולל ביישומה, בשיתוף עם מנהלת טיולים

 15/10/2016 יו"ר היעד

  

פיתוח חומרי למידה המשלבים פרקים העוסקים בגווני החברה הישראלית  
 חברה ונוערוהצגתם לפיקוח הכולל, בשיתוף עם מנהל 

 01/10/2016 יו"ר היעד
  

כל מוסדות החינוך יגישו תכנית להכרת הארץ והחברה הישראלית, התכניות 
 יאושרו על ידי המפקחים הכוללים

 01/11/2016 יו"ר היעד
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 (המשך ) –פיתוח , מיסוד  והטמעה של תכנים ותכניות מטפחות זהות )יהודית, דמוקרטית, ציונית וייחודית לכל מגזר(  4.1משימה: 

 
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

4.1 

חשיפה, ליווי,  -.ג 1.4
דוד והנחיית מוסדות יע

התכנית החינוך ביישום 
 "מסע לירושלים"

וחברי הצוות(ליישום  4כינוס צוות היגוי מחוזי בראשות מנהלת המחוז)יו"ר יעד -שלב א'
 התכנית "מסע לירושלים"

 01/10/2016 יו"ר היעד
 

וחברי הצוות(  4כינוס צוות היגוי מחוזי בראשות מנהלת המחוז)יו"ר יעד -שלב ב'
 ליישום התכנית "מסע לירושלים

 01/02/2017 היעדיו"ר 
 

וחברי הצוות(  4כינוס צוות היגוי מחוזי בראשות מנהלת המחוז)יו"ר יעד -שלב ב'
 ליישום התכנית "מסע לירושלים

 01/05/2017 יו"ר היעד
 

כל מנהלי בתי הספר יכירו את התכנית החדשה "מסע לירושלים" ויטמיעו אותה 
 במוסדות החינוך

 01/11/2016 יו"ר היעד 
  

   15/11/2016 יו"ר היעד  פרסום חוזר לרשויות ולמוסדות החינוך  אודות המסע לירושלים

   01/12/2016 יו"ר היעד  מפקח ומנהליופורום  הנגשת תכנית העבודה באמצעות 

   01/04/2017 יו"ר היעד  מדריכים ינחו את בתי הספר בהטמעת התכנית

ייחודית העוסקת בירושלים. דיווח יועבר  כל בתי ספר יקיימו לפחות פעולה אחת
 מהמנהלים למפקחים הכוללים

 01/06/2017 יו"ר היעד 
  

   01/01/2017 יו"ר היעד  פרסום באתרי המחוז בנושא המסע לירושלים

   01/06/2017 יו"ר היעד  תכנון , פיתוח וביצוע תכנית מחוזית מקיפה בשבוע שבו יחול יום ירושלים

4.1 

חשיפת בתי  -.ד1.4
הספר לכלי המיפוי 

לקידום לערכים 
דמוקרטיים באורח 
 החיים הבית ספרי

 01/11/2016 יו"ר היעד  חשיפת המפקחים לכלי המיפוי
  

דו"ח סטאטוס מחוזי וניתוחו  וגזירת תכנית פעולה בהתאם לממצאיו  -שלב א 
 ההמלצות תועברנה למנהלת המחוז. מחצית ראשונה 

 01/02/2017 יו"ר היעד 
  

דו"ח סטאטוס מחוזי וניתוחו  וגזירת תכנית פעולה בהתאם לממצאיו  -שלב ב 
 ההמלצות תועברנה למנהלת המחוז. מחצית שנייה 

 01/06/2017 יו"ר היעד 
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 פיתוח כלים והטמעת מדיניות ברוח התפיסה המערכתית לחינוך ערכי  4.2משימה:  
   

 גורם אחראי התארגנותשלבי  פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

4.2 

שילוב ערכים  
בתחומי הדעת 

השונים על פי מחוון 
 שפותח

המחוון יוצג בכנס מפקחים ובכנסי מנהלים תוך הנחייה לאפשר ביטויים ערכיים בבתי 
 הספר שיהפכו להוויה הבית ספרית

 15/11/2016 יו"ר היעד
  

את המחוון במפגשי מפקח ומנהליו ויאפשר למנהליו להציג  מפקחי בתי הספר ינכיחו
 יוזמות ופעולות המנכיחות את הערכים

 01/01/2017 יו"ר היעד
  

 15/11/2016 יו"ר היעד רבעון ראשון  -מיפוי וליווי בתי ספר המשלבים ערכים במקצועות הלימוד --שלב א 
  

 01/02/2017 יו"ר היעד רבעון  שני -במקצועות הלימוד מיפוי וליווי בתי ספר המשלבים ערכים  -שלב ב
  

 01/04/2017 יו"ר היעד רבעון  שלישי  -מיפוי וליווי בתי ספר המשלבים ערכים במקצועות הלימוד -שלב ג 
  

 01/06/2017 יו"ר היעד רבעון רביעי -מיפוי וליווי בתי ספר המשלבים ערכים במקצועות הלימוד -שלב ד 
  

 01/03/2017 יו"ר היעד מפגש מחוזי להצגת והפצת התכניות והתוצרים
  

 01/05/2017 יו"ר היעד הכנת תכנית להעמקת שילוב הערכים בתהליך הלמידה לקראת שנת הלימודים תשע"ח
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       הכנת הנוער לשירות משמעותי  4.3משימה:  

 אחראיגורם  שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

4.3 

ליווי והנחיית מוסדות  -.א 3.4
החינוך בגיבוש תכנית בית 

ספרית להכנה לשירות 
 משמעותי.

הקמת שולחן עגול בית ספרי שבו שותפים מנהל בית הספר,  -שלב א
מחנכים, מורה של"ח, יועצת, רכז חינוך גופני, רכזת פדגוגית, רכזי בית, 

אגף נוער ונח"ל,  –החברתי, רכז מעורבות חברתית, צה"ל  רכז החינוך
נציגי משרד הביטחון, מפקח מינהל ח"ן. מפקחי מנהל חברה ונוער 

 ידווחו על קיום השולחן העגול למנהל חברה ונוער. רבעון ראשון

 01/11/2016 יו"ר היעד

  

כנית ההכנה לצה"ל ית בית ספרית שמטרתה להתאים את תכנגיבוש ת
ולשירות אזרחי לבית הספר, על פי נתוני הגיוס הבית ספריים, תוך 

תכנית תאושר על ידי ההשותפים. בניית מנגנון של שתוף פעולה בין 
   ם כוללים ומפקחי מנהל חברה ונוערמפקחי

 01/12/2016 יו"ר היעד

  

 -שולחן עגול בית ספרי להכנה לקראת שירות משמעותי  -שלב ב
 סטטוס של רבעון שני

 15/02/2017 יו"ר היעד
  

 -שולחן עגול בית ספרי להכנה לקראת שירות משמעותי  -שלב ג
 סטטוס של רבעון שלישי

 01/04/2017 יו"ר היעד
  

 -שולחן עגול בית ספרי להכנה לקראת שירות משמעותי  -שלב ד
 סטטוס של רבעון רביעי 

 01/06/2017 יו"ר היעד
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 )המשך( הכנת הנוער לשירות משמעותי  4.3משימה:  

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

 4.3 

ליווי והנחיית מוסדות  -.א 4
החינוך בגיבוש תכנית בית 

ספרית להכנה לשירות 
  )המשך( משמעותי.

 מי או הנוער יחידת מנהל בהובלת רשותי עגול שולחן הקמת-רשות ברמת

, רשות נציגי, בו חברים. רשותי אזרחי ולשירות  לצה"ל הכנה רכז-מטעמו

 ראיית על יושם מיוחד דגש .טחוןהבי ומשרד ל"צה גורמי, פיקוח, ח'של, ס"בתי

ב  רכז יופעל הפיילוט. ערב עד מבוקר בעיר החינוך מסגרות בכל הנוער בני

 ידווח שנה מחצית סטטוס.  משמעותי לשירות הכנהחמש רשויות בהן רכז 

 .ונוער חברה מנהל מפקחי ידי על ונוער חברה מנהל למנהל

היעד ר"יו  01/12/2016   

 לשירות הכנה רכזי חמישה של פעילותם אחר ומעקב רשותי עגול שולחן קיום

 השנה סיום לקראת סטטוס הגשת - רכז בהן שאין רשויות בחמש משמעותי

 מנהל ידי על ילווה התהליך. ח"תשע הלימודים שנת לקראת המלצות הכולל

 .ונוער חברה

   01/05/2017 היעד ר"יו

4.3 

גיבוש מתווה מחוזי וליווי  -.ב3.4
בניית מתווה רשותי )ממשקי 

עבודה עם גורמים שונים כמו: 
משרד הביטחון , משרדי 

ממשלה, עמותות שירות לאומי, 
 פיקוח כולל, שפ"י וצה"ל(.

ועדת היגוי מחוזית באחריות מנהל מנהל חברה ונוער בנושא הקמת  -שלב א 
מינהל ח"ן, , משרד הביטחון , פיקוח כולל, נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל"“

יוגש  ת המלצוהעל כתוב  ( דיווח 4"ר היעד )יעד שפ"י וצה"ל(. בשיתוף יו
 רבעון ראשון  -למנהלת המחוז 

 01/11/2016 יו"ר היעד

  

הגשת המלצות  -שירות משמעותי בנושא ועדת היגוי מחוזית  -שלב ב
 למנהלת המחוז. רבעון שלישי

 01/04/2017 יו"ר היעד
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 כרון"(יהטמעת התכנית החינוכית בנושא השואה )"בשבילי הז  4.4משימה:  

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

4.4 
יצירת מסגרות פיתוח  -ב 4.4

מקצועי למורים המתמקדות 
 בתכנית "בשבילי הזיכרון". 

ומנהליו  לתכנית בתיאום  מפקחבמסגרת אחד חשיפה  קיום מפגש  -שלב א 
 סטטוס רבעון ראשון -עם מפקחים מגזריים. 

 01/12/2016 יו"ר היעד 
  

ומנהליו  לתכנית בתיאום   מפקחאחד במסגרת  חשיפה קיום מפגש -שלב ב 
 סטטוס רבעון  שלישי  -עם מפקחים מגזריים. 

 15/04/2017 יו"ר היעד 
  

במסגרת קורסי רכזים כרון" ישעות בנושא "בשבילי הז  12השתלמות בת 
ע"י מדריכי יד ושם בתיאום עם מטה מנהל חברה ונוער. הגשת  -חברתיים 

 מנהל חברה ונוערי מנהל דו"ח ביצוע לידי יו"ר היעד על יד
 31/08/2017 יו"ר היעד 

  

נציגות הפיקוח   :הקמת ועדה מחוזית  לקידום התכנית הכוללת את -שלב א 
הגשת  .באחריות יו"ר היעד הכולל, פיקוח על השתלמויות ומנהל חברה ונוער,

הטמעת התכנית בבתי ספר בשנים בהתייחס להמלצות למנהלת המחוז 
 העברת שמות בתי הספר למזכירות הפדגוגית"ט , כולל תשע -תשע"ז 

 01/09/2016 יו"ר היעד 

  

סטטוס והמלצות למנהלת תגיש  –מחוזית לקידום התכנית הועדה ה -שלב ב
 יו"ר היעד רבעון ראשון -המחוז 

31/10/2016 
  

סטטוס והמלצות למנהלת תגיש  –מחוזית לקידום התכנית הועדה ה  -שלב ג
 יו"ר היעד רבעון שלישי  -המחוז

31/08/2016 
  

  
של  שיתוף בתוצרי הלמידה

התכנית "בשבילי הזיכרון" 
 רי המחוז ובכנס מחוזיבאת

קביעת מתווה והוצאת הנחיות על תהליכי הלמידה והתוצרים המצופים להצגה 
ת החינוכיים בדבר ודסמכתב למנהלי המוהוצאת .בכנס מחוזי ובאתרי המחוז 

 יו"ר היעד מנהלת המחוזמלשכת הכנס המחוזי 

30/12/2016 

  

   31/03/2017 יו"ר היעד המציגים פרהס שלב התארגנות וקבלת החומרים מבתי

חינוכיים על פי התכנית "בשבילי התהליכים הקיום כנס מחוזי להצגת תוצרי 
 יו"ר היעד מוך ליום הזיכרון לשואה ולגבורהכרון:" הכנס יתקיים בסיהז

15/05/2017 
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     (4והועברה ליעד  6יישום המדיניות למפגשים רב תרבותיים וחיים משותפים )המשימה צריכה להיות ביעד   6.2משימה:  

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

6.2 

חשיפת צוותים חינוכיים -.א 2.6
המאפשרת לתפיסה חינוכית 

מפגשים רב תרבותיים  
משמעותיים המבוססים על רצון 

ופתיחות להכיר, להבין , 
 להתקרב ולכבד תרבויות שונות.

שולחנות עגולים מחוזיים אחת לרבעון לשיח המשותף בפעילויות  -שלב א 
רבעון  -המחוזיות שיעסקו בתחום הקיום המשותף  בשיתוף מומחי תוכן 

 ראשון
 15/11/2016 יו"ר היעד

  

שולחנות עגולים מחוזיים אחת לרבעון לשיח המשותף בפעילויות  -שלב ב
 רבעון שני -המחוזיות שיעסקו בתחום הקיום המשותף  בשיתוף מומחי תוכן 

 15/01/2017 יו"ר היעד
  

שולחנות עגולים מחוזיים אחת לרבעון לשיח המשותף בפעילויות  -שלב ג 
רבעון  -הקיום המשותף  בשיתוף מומחי תוכן  המחוזיות שיעסקו בתחום

 שלישי
 15/03/2017 יו"ר היעד

  

שולחנות עגולים מחוזיים אחת לרבעון לשיח המשותף בפעילויות   -שלב ד
רבעון   -המחוזיות שיעסקו בתחום הקיום המשותף  בשיתוף מומחי תוכן 

 רביעי 
 15/05/2017 יו"ר היעד

  

 15/10/2016 יו"ר היעד תכניות לימוד בתחום הקיום המשותףמיפוי מוסדות שפיתחו 
  

הכנת  תכניות עבודה של המפקחים הכוללים, המקצועיים והמגזריים לצורך 
 הטמעת הקיום המשותף

 31/08/2016 יו"ר היעד
  

 15/04/2017 יו"ר היעד ק בסוגיית הקיום המשותף בצפון הארץוארגון כנס בני נוער מחוזי שיעס
  

 01/12/2016 יו"ר היעד פרסום התכניות של בניית זהות וקיום משותף באתרי המחוז ובתי הספר
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   (המשך) –( 4והועברה ליעד  6יישום המדיניות למפגשים רב תרבותיים וחיים משותפים )המשימה צריכה להיות ביעד   6.2משימה:  

 גורם אחראי שלבי התארגנות   משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

6.2 

.א )המשך( חשיפת צוותים 2.6
חינוכיים לתפיסה חינוכית 
המאפשרת מפגשים רב 
תרבותיים  משמעותיים 

המבוססים על רצון ופתיחות 
להכיר, להבין , להתקרב ולכבד 

 תרבויות שונות. 

הוצאת צוותים למכוני הכשרה בנושא זה והכנת לוח גאנט מחוזי של בתי 
 הספר

 15/10/2016 יו"ר היעד
  

קיום מפגש שיח בין מפקחי המחוז, מנהלי אגפי החינוך וראשי  -שלב א 
 רשויות מקומיות לצורך טיפוח והעמקת הקיום המשותף. מפגש ראשון

 01/12/2016 יו"ר היעד
  

קיום מפגש שיח בין מפקחי המחוז, מנהלי אגפי החינוך וראשי  -שלב ב 
 רשויות מקומיות לצורך טיפוח והעמקת הקיום המשותף. מפגש שני 

 01/04/2016 יו"ר היעד
  

דיון בוועדה מחוזית לקיום משותף והגשת המלצות למנהלת המחוז. -שלב א 
 רבעון ראשון 

 15/11/2016 יו"ר היעד
  

דיון בוועדה מחוזית לקיום משותף והגשת המלצות למנהלת המחוז. - שלב ב
 רבעון שני

 01/02/2017 יו"ר היעד
  

דיון בוועדה מחוזית לקיום משותף והגשת המלצות למנהלת המחוז. -שלב ג 
 רבעון שלישי 

 01/04/2017 יו"ר היעד
  

דיון בוועדה מחוזית לקיום משותף והגשת המלצות למנהלת המחוז. -שלב ד 
 רבעון רביעי 

 01/06/2017 יו"ר היעד
  

מפגש מנהלים בתקווה הישראלית מחצית ראשונה והגשת סיכום  -שלב א 
 והמלצות על ידי יו"ר היעד

 01/02/2017 יו"ר היעד
  

מחצית שנייה והגשת סיכום מפגש מנהלים בתקווה הישראלית  -שלב ב 
 והמלצות על ידי יו"ר היעד

 01/06/2017 יו"ר היעד
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   (המשך) –( 4והועברה ליעד  6יישום המדיניות למפגשים רב תרבותיים וחיים משותפים )המשימה צריכה להיות ביעד   6.2משימה:  

 גורם אחראי שלבי התארגנות   משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

6.2 

הדרכה , ליווי ויישום -.ב 6.2
 מודלים המקדמים חיים

סדות החינוךומשותפים במ   

 יו"ר היעד פיתוח וליווי מודלים המקדמים חיים משותפים והכנת דיווח על ידי ראש היעד
01/11/2016   

 יו"ר היעד פוי תכניות לקיום משותף  והכנת דיווחימ
01/10/2016   

המקיימים מודלים של קיום משותף: בין הבארות, בתי ספר ליווי בתי ספר 
 תאומים ועוד והכנת דיווח

 יו"ר היעד
01/12/2016   

מפגשים עם מכונים וגופים מומחי תחום )מכון הרטמן, קרן אברהם ותקווה 
 ישראלית

 יו"ר היעד
01/02/2017   

   01/04/2017 יו"ר היעד במחוז צפוןהכנת תכנית עבודה מפורטת בנושא רב תרבותיות וקיום משותף 
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 : 5יעד אסטרטגי מספר 

 העמקת החינוך הרגשי, הערכי והחברתי וקידום מעורבות אישית וחברתית

 

 יושב ראש היעד: 

 טוב יוסי כי
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 העמקת החינוך הרגשי, הערכי והחברתי וקידום מעורבות אישית וחברתית: 5יעד 

 

  5יעד -מדדי תוצאה 

 

 

 

 ואזרחית חברתית למעורבות לעידוד ס"ביה מאמצי על המדווחים והמורים התלמידים שיעור: 5מערכתימדד תוצאה 

 מדד תוצאה )הצלחה(
ערך מדד 
 מצב מצוי

 ערך מדד מצב רצוי
עמידה  %

 ביעד
מסמך מעיד 
על השגת 

 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  תוצאות היעד

 מיפוי מחוזי  45,000    44,150 הנוערמספר חניכים בתנועות 

 3,000    2,755 מספר המתנדבים לשירות לאומי אזרחי
 נתונים ארציים 

 ס"ביה מאמצי על המדווחים והמורים התלמידים שיעור
 יסודי -ואזרחית חברתית למעורבות לעידוד

69%    71% 
שאלון אקלים  

 מיצ"ב

 ס"ביה מאמצי על המדווחים והמורים התלמידים שיעור

 65%    63% חט"ב -ואזרחית חברתית למעורבות לעידוד
שאלון אקלים  

 מיצ"ב

 ס"ביה מאמצי על המדווחים והמורים התלמידים שיעור

 60%    58% על יסודי -ואזרחית חברתית למעורבות לעידוד

 שאלון אקלים  

 מיצ"ב
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 ומעורבות חברתיתיישום תכנית רב שנתית להתפתחות אישית  - 5.1משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

5.1 

.  חיזוק תפקיד היועצת -.א1.5
בעבודת הצוות החינוכי הבית 

ספרי התומך ומלווה את 
 התכנית

חשיפת המפקחים על הייעוץ לעבודה משלבת ומשתפת של צוות החינוך 
תוף יועץ בכיר וממונה חינוך יבנושא מעורבות חברתית בשהחברתי והייעוץ 

 לתייחברתי קה
 15/09/2016 יו"ר היעד

  

עוץ ילוו וידריכו את היועצים על מנת שיהיו שותפים יהמפקחים על הי -שלב א 
 מחצית שנה -לרכז המעורבות החברתית. יוגש דיווח ליו"ר היעד. 

 28/02/2017 יו"ר היעד
  

עוץ ילוו וידריכו את היועצים על מנת שיהיו שותפים ימפקחים על הי -שלב ב 
 סיום שנה -לרכז המעורבות החברתית. יוגש דיווח ליו"ר היעד 

 30/05/2017 יו"ר היעד
  

5.1 

.  ליווי והדרכה של יישום -.ב1.5
התכנית הרב שנתית 

להתפתחות אישית ומעורבות 
 חברתית

   30/11/2016 יו"ר היעד יכין דיווחהכשרת רכזים חדשים, יו"ר היעד 

   30/05/2017 יו"ר היעד ליווי והדרכה בהתאם לתכנית

   15/11/2016 יו"ר היעד כינוס פורום רכזי מעורבות-שלב א'

 28/02/2017 יו"ר היעד כינוס פורום רכזי מעורבות-שלב ב'
  

 30/05/2017 יו"ר היעד כינוס פורום רכזי מעורבות-שלב ג'
  

5.1 
.  מיצובו והעצמתו של ג.1.5

 רכז מעורבות חברתית

רכז מעורבות חברתית ישמש כחבר בוועדה המלווה ושותף בדיונים -שלב א'
 בהנהלת בית הספר םרלוונטיי

 30/01/2017 יו"ר היעד

  

עדה המלווה ושותף בדיונים וורכז מעורבות חברתית ישמש כחבר ב-שלב ב'
 בהנהלת בית הספר םרלוונטיי

 30/05/2017 יו"ר היעד
  

עדה הפדגוגית הבית ספרית וחבר ורכז החינוך החברתי ישמש כחבר בו
 עדה המלווהובו

 30/05/2017 יו"ר היעד
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 המשך - יישום תכנית רב שנתית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית - 5.1משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 ביצועסטטוס לתאריך 

5.1 

הבניית מסגרות זמן  -.ד 1.5
לתכנון, יישום ולעיבוד מהלכי 
המעורבות החברתית ברמה 

 מחוזית, אזורית ומוסדית

,גיבוש  תמיכה ובקרה בכל מוסדות החינוך העל יסודי על התנעה ליווי,-שלב א'
 דו"חהכנת קפי הפעילות, יהתכנית ,מקומות הפעילות וה

 15/11/2016 יו"ר היעד

  

,גיבוש  תמיכה ובקרה בכל מוסדות החינוך העל יסודי על התנעה ליווי,-שלב ב'
 קפי הפעילות, הכנת  דו"חיהתכנית ,מקומות הפעילות וה

 28/02/2017 יו"ר היעד
  

גיבוש  תמיכה ובקרה בכל מוסדות החינוך העל יסודי על התנעה, ליווי,-שלב ג'
 קפי הפעילות , הכנת דו"חיהתכנית ,מקומות הפעילות וה

 15/05/2017 יו"ר היעד
  

איתור וטיפול בקשיים,  כינוס וועדה מחוזית למעורבות חברתית עדכון,-שלב א'
 הגשת המלצות למנהלת המחוז

 01/11/2016 יו"ר היעד
  

וטיפול איתור  כינוס וועדה מחוזית למעורבות חברתית עדכון, -שלב ב'
 בקשיים, הגשת המלצות למנהלת המחוז

 01/03/2017 יו"ר היעד
  

כינוס וועדה מחוזית למעורבות חברתית עדכון ,איתור וטיפול בקשיים, -שלב ג'
 הגשת המלצות למנהלת המחוז

 01/06/2017 יו"ר היעד
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 ערכית-יישום התכניות לקידום למידה רגשית וחברתית  5.3משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

5.3 

קידום ומיסוד -מחוזי-.א3.5
הרצף החינוכי בין בית הספר 
ליחידת הנוער למיצוי למידה 

חברתית ערכית ולהעלאת 
מספר המשתתפים בפעילויות 

 בקהילה ובבית הספר

עבודה סדורה של יחידת הנוער    ישובים לפיילוט במסגרתו תשולב 3בחירת 
בתוך בית הספר להרחבת היקף המעורבות של התלמידים בתוך בית הספר 

 ומחוצה לו כחלק מהובלת תהליך השינוי
 15/08/2016 יו"ר היעד

  

תוף פעולה  מלא בין בית יבניית תכנית עבודה בבתי הספר הנבחרים בש
 למקום ולקהילה לאדם, לזהות,תוך מיקוד על החבור:  הספר ויחידת הנוער,

 30/09/2016 יו"ר היעד

  

 01/11/2016 יו"ר היעד ובקרה והכנת דיווח ליווי, יישום,-שלב א'
  

 01/03/2017 יו"ר היעד יישום ,ליווי ובקרה והכנת דיווח-שלב ב'
  

 01/05/2017 יו"ר היעד יווחדיישום ליווי ובקרה והכנת -שלב ג'
  

הסקת  עומק במנהל חברה ונוער בנושא ללימוד ממצאי הפיילוט,קיום דיון 
מסקנות ,לקחים וקידום לקראת  שנת הלימודים תשע"ח העברת המסקנות 

 למנהלת המחוז 
 01/05/2017 יו"ר היעד

  

שום ולעיבוד מהלכי המעורבות יי  הנחייה להבניית מסגרות זמן לתכנון,
 מבתי הספר 100%החברתית ב

ממונה חינוך 
חברתי 

 לתייקה
30/08/2016 
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 (המשך )– ערכית-יישום התכניות לקידום למידה רגשית וחברתית  5.3משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

5.3 

הטמעת תכניות   -.ב3.5
ומסגרות לנכונות ומוכנות 
לשירות משמעותי בצה"ל 

 לאומי אזרחי ושירות

 , הכנת דיווח2016ע. פיילוט מאי "לשבוע התנסות גדנ 'שיבוץ שכבות יא
ממונה חינוך 

 לתייחברתי קה
30/06/2016 

  

 למיצג חילות  צה"ל בתל השומר, הכנת דיווח 'שיבוץ שכבות יב
ממונה חינוך 

 לתייחברתי קה
30/08/2016 

  

 חומשותפות בשנה, הכנת דיופעולות  3-בי"ס מאמצים יחידות צה"ל כ
ממונה חינוך 

 לתייחברתי קה
30/08/2016 

  

 טחוןיתוף עם משרד הביסדנאות ערכיות לשכבות יא' בבתי הספר בש
ממונה חינוך 

 לתייחברתי קה
30/05/2017 

  

 טחוןיתוף עם לשכות הגיוס ומשרד הבימודל צו ראשון לשכבות יא' בש
ממונה חינוך 

 לתייחברתי קה
30/12/2016 

  

קיום הכשרה  לכ"א סמי מקצועי: מורות חיילות חינוך משלים+ חיילי גרעיני 
 נח"ל בפרק משימה

ממונה חינוך 
 לתייחברתי קה

30/06/2016 
  

הכשרות לרכזי חינוך חברתי/ רכזי הכנה לצה"ל בבי"ס, רכזי מרכזי -שלב א'
ימים  3אשכולות)רשותיים, מחנכים, פורומים עפ"י  הכנה לצה"ל

 מרוכזים(באמצעות המה"ד, הכנת דיווח

ממונה חינוך 
 לתייחברתי קה

30/06/2016 
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 ערכית-יישום התכניות לקידום למידה רגשית וחברתית  5.3משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

5.3 

תכניות הטמעת   -.ב3.5
ומסגרות לנכונות ומוכנות 
לשירות משמעותי בצה"ל 

 ושירות לאומי אזרחי )המשך(

הכשרות לרכזי חינוך חברתי/רכזי רכזי הכנה לצה"ל בבי"ס, רכזי -שלב ב'
פורומים 4רשותיים, מחנכים, פורומים עפ"י אשכולות) מרכזי הכנה לצה"ל

 במהלך השנה(באמצעות המה"ד, הכנת דיווח

ממונה חינוך 
חברתי 

 לתייקה
30/05/2017 

  

דוד הגיוס והשרות הלאומי לאוכלוסיות מיוחדות: אתיופים, הבן יתכנית לע
 ימי מוקד לשירות לאומי -היהדתי, הבת הדתי

ממונה חינוך 
חברתי 

 לתייקה
30/05/2017 

  

שולחן עגול מחוזי לתאום כל הפעולות בין כל הגורמים: מנהל חברה -שלב א'
 טחוןי+משרד הב לשכת גיוס גדנ"ע+מערך  ונוער+

ממונה חינוך 
חברתי 

 לתייקה
01/11/2016 

  

שולחן עגול מחוזי לתאום כל הפעולות בין כל הגורמים: מנהל חברה -שלב ב'
 טחוןימשרד הב לשכת גיוס+ מערך גדנ"ע+ ונוער+

ממונה חינוך 
חברתי 

 לתייקה
01/02/2017 

  

הפעולות בין כל הגורמים: מנהל חברה שולחן עגול מחוזי לתאום כל -שלב ג'
 טחוןיהב  משרד גיוס+  לשכת גדנ"ע+  מערך ונוער+

ממונה חינוך 
חברתי 

 לתייקה
01/05/2017 
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 (4פיתוח כלים והטמעת מדיניות ברוח התפיסה המערכתית לחינוך ערכי )המשימה הועברה מיעד  4.2משימה:  

 גורם אחראי התארגנותשלבי  פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

4.2 

הטמעת התכנית   -.א 2.4
 -לשילוב ערכים בתחומי הדעת 
הפעלת פיתוח מקצועי בנושא 
 ופיתוח יחידות הוראה לדוגמא.

 מיפוי ההשתלמויות וההכשרות הקיימות בתאום עם הפיתוח המקצועי
מנהל מנהל 
 חברה ונוער

15/10/2016 
  

הנחייה  וליווי  של בתי הספר  הכלולים בתכנית לשילוב התכנית הערכית 
 לבוס של תחומי הדעתיבס

מנהל מנהל 
 חברה ונוער

20/05/2017 
  

מיפוי בתי הספר הפוטנציאלים להרחבת שילוב הערכים בתחומי הדעת 
 בתי ספר( 20השונים )

מנהל מנהל 
 חברה ונוער

30/10/2016 
  

מתואם עם נציגי המפמ"רים להטמעה וליווי בבתי  פתיחת ממשק עבודה
 הספר של תכנית הלימודים לתפיסה הערכית

מנהל מנהל 
 חברה ונוער

30/10/2016 
  

 4.2 

קיום קורסים והכשרות   -.ב 2.4
י חינוך בתוך המוסד לצוות

ות לביסוס כלים "גהחינוכי ובפס
מגוונים המאפשרים קיומו של 
שיח ערכי גם במצבים של אי 

הסכמה וקונפליקט תוך ביסוס 
תנאי שיח מוגן )שייך לפיתוח 

 המקצועי(.

בקורסים ובהכשרות יושם גדש על הטמעת מרכיבי החינוך הערכי בתכנית  
 תחום הדעת

מנהל מנהל 
 חברה ונוער

30/05/2017 
  

 בקורסים ובהכשרות יושם דגש על הטמעת דרך השיח הערכי
מנהל מנהל 
 חברה ונוער

30/05/2017 
  

 הנגשת ההכשרות באמצעות מרכזי פסג"ה באזור בתי הספר
מנהל מנהל 
 חברה ונוער

30/80/2016 

  

 4.2 

הנגשת עקרונות   -.ג2.4
הפעלת התפיסה המערכתית 
לכלל בעלי התפקידים ברמת 
המחוז )מפקחים ומדריכים( 
וברמת בתי הספר במסגרת 

 המפקח ומנהליו

במסגרת מפקח ומנהליו באמצעות נציגי שיווק והטמעה של התפיסה הערכית 
 מנהל חברה ונוער אחת לשנה לכל מפקח מתכלל.

מנהל מנהל 
 חברה ונוער

30/11/2016 

  

     
 

 

 
 
 

   



 

59 
 

 
 (6. מיסוד והטמעת התכנית למאבק בגזענות )התכנית הועברה מיעד 6.1משימה:  

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

6.1 

הכשרה והדרכה של היועצות   
את הצוותים החינוכיים 
להפעלת מערכי שיעור 

העוסקים במאבק בגזענות 
במסגרת תכנית "כישורי חיים" 

 )שייך לפיתוח המקצועי(

בניית קבוצות הכשרה  לצוותי חינוך בית ספריים הכוללות תהליך של למידה 
 יועצת בית הספרוליווי  על ידי 

 30/06/2016 מפקחי ייעוץ
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 : 6יעד אסטרטגי מספר 

טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה האישית ולקידום סובלנות והכלת 

 האחר

 

 

 יושב ראש היעד: 

 בוריס ברודסקי
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 האישית ולקידום סובלנות והכלת האחרטיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה : 6יעד 

 

 

 6יעד  -מדדי תוצאה

 מדד תוצאה )הצלחה(

 %   % -ערך מדד מצב מצוי
עמידה 

 ביעד
 ארצי חט"ע ארצי חט"ב ארצי יסודי

 4רבעון 

 חט"ע חט"ב יסודי

סובלנות כלפי האחר  שמקדמיםבית הספר  נקודות בשיעור  2ב עליה 
 והשונה

83 82 76 73 71 72 85 78 73 
 

שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים 
 לתלמידים

70 66 59 48 48 42 72 61 50 
 

  6 7 9 7 8 9 9 11 11 שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות באירועי אלימות

  6 5 4 6 8 7 7 6 7 שיעור התלמידים המדווחים על היעדר תחושת מוגנות

עי אלימות דיגיטלית ושיעור התלמידים המדווחים על מעורבות באיר
 ברשתות

3 3 4 5 6 5 2 3 5 
 

  75 79 84 75 71 79 76 84 81 שיעור המורים המדווחים על שיתוף הפעולה בין ההורים  לביה"ס 

  7 7 9 7 9 9 11 11 11 המדווחים על תחושת חוסר מוגנות מצד ההוריםשיעור המורים 

  5 5 3 5 7 5 6 4 4 שיעור המורים המדווחים על תחושת חוסר מוגנות מצד התלמידים

 

 והשונה האחר כלפי סובלנות לקידום ס"ביה מאמצי על המדווחים התלמידים שיעור: 6מערכתי מדד תוצאה 
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 X-מ נמוך ההתמדה שיעור בהם במחוז הספר בתי :  שיעור 7מדד תוצאה מערכתי 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 מדד תוצאה )הצלחה(
ערך מדד 
 מצב מצוי

 רצוי ערך מדד מצב
עמידה  %

 ביעד
מסמך מעיד על 
השגת תוצאות 

רבעון  היעד
1 

רבעון 
2 

רבעון 
3 

 4רבעון 

 מיפוי מחוזי      חדש X-מ נמוך ההתמדה שיעור בהם במחוז הספר בתי שיעור
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 וכקבוצה הכשרת המחנך לחיזוק החוסן והצמיחה האישית של תלמידיו כפרטים  6.3משימה:

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

6.3 
הבניית מפגשים / .א  3.6

השתלמויות בית ספריות 
 בנושא חוסן וצמיחה אישית.

 הקצאת תקציב עבור השתלמויות 
פיקוח על 

 הייעוץ
28/05/2016 

  

 המשך הפעלת מתווה שפ"י בנושא החוסן והצמיחה האישית ליועצים חדשים 
פיקוח על 

 הייעוץ
30/06/2017 

  

 בניית סילבוס ליועצים ותיקים בנושא החוסן והצמיחה האישית של המחנך 
פיקוח על 

 הייעוץ
30/08/2016 

  

 בחירת חמישה יישובים להרחבת התוכנית " כאן פונים" 
פיקוח על 

 הייעוץ
30/08/2016 

  

6.3 
סיוע למחנכים   -.ב 3.6

בפתרון בעיות התנהגות 
 ותפקוד של תלמידים

כתיבת ופרסום קול קורא למפקחים הכוללים והמלצתם על רשימת מורים    
 מובילים בנושא

פיקוח על 
 הייעוץ

30/07/2016 
  

בניית השתלמות מחוזית בנושא כלים להתמודדות עם תלמידים מאתגרים  
 בחינוך הרגיל

פיקוח על 
 הייעוץ

30/07/2016 
  

הכשרת המורים  כמפיצי ידע בתוך המוסד החינוכי בלווי המפקח הכולל. ) מודל 
 מניפה להפצת הידע(

פיקוח על 
 הייעוץ

30/05/2017 
  

בניית שאלון הערכה ושביעות רצון על הידע והיישום של ההשתלמות בשיתוף  
 ודיווח ליו"ר היעד המפקחים הכוללים

פיקוח על 
 הייעוץ

30/06/2017 

  

6.3 

הכשרת המחנכים   -.ג 3.6
להעברת התכנים הייעוציים 
)עפ"י תכנית "כישורי חיים" 

לחיזוק הרווחה הנפשית 
ולמניעת התנהגויות סיכון( 

בשיעורי המחנך ובשעת 
 "כישורי חיים"

 איוש ימי ההדרכה  
פיקוח על 

   30/10/2016 הייעוץ

 ודיווח ליו"ר היעדם להפעלת התוכנית "כישורי חיים" יהכשרה וליווי צוותים חינוכי 
פיקוח על 

 הייעוץ
30/06/2017 
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 המשך -הכשרת המחנך לחיזוק החוסן והצמיחה האישית של תלמידיו כפרטים וכקבוצה   6.3משימה:

   
 סטטוס ביצוע עד לתאריך  גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

 ביצוע

6.3 

ליווי המחנכים    -.ד 3.6
להתפתחות ביישום התכנית 

 אישית ומעורבות חברתית

שיבוץ מנחים בנושא התפתחות אישית ומעורבות חברתית בכל מוס"ח )חט"ע( 
 במחוז. דיווח ליו"ר היעד

 30/06/2016 יו"ר היעד
  

סדות במחוז על ידי מנהל חברה ליווי והנחיית רכזי התפתחות חברתית בכל מו
 ר ודיווח ליו"ר היעדעוונ

 30/06/2017 יו"ר היעד
  

ר עוהכשרת רכזי התפתחות אישית ומעורבות חברתית על ידי מנהל חברה ונ
 ליו"ר היעד והעברת דיווח

 30/06/2017 יו"ר היעד
  

6.3 
יישום מדיניות  -.ה  3.6 

הכשרת המחנכים החדשים 
 וליוויים בתחילת התפקיד

ושפ"י בתאום יועצת  הכשרת המחנכים בבתי הספר האמצעות רכז חינוך חברתי,
 עם הפיקוח על הייעוץ ופיקוח מינהל חברה ונוער

 30/11/2016 יו"ר היעד

  

6.3 

.ו  העצמת הרכז 3.6
החברתי בליווי וחיזוק 

מיומנויות המחנך בניהול 
שיח ערכי וטיפוח יכולת 

השיפוט המוסרי של 
 תלמידיו

חברה ז בתיאום עם מנהל שיבוץ מנחים בנושא ריכוז חברתי בכל מוס"ח  במחו
 ונוער ושפ"י  ודיווח על השיבוץ ליו"ר היעד

 30/06/2016  יו"ר היעד
  

ליווי והנחיית רכזים  חברתיים בכל מוסדות במחוז על ידי מנהל חברה ונוער 
 ל הליווי במחצית השנה ליו"ר היעדושפ"י ודיווח ע

 01/12/2016  יו"ר היעד
  

"י ודיווח על ההכשרה ונוער ושפיים באחריות מנהל חברה הכשרת רכזים חברת
 ליו"ר היעד

 30/06/2017 יו"ר היעד 
  

6.3 
הגדלת כוח הייעוץ - -.ז3.6

 והליווי הפדגוגי בבית הספר

וח על הייעוץ  ודיווח ליו"ר בניית מערך הכשרה בנושא פסיכופדגוגיה בידי הפיק 
 היעד

פיקוח על 
 הייעוץ

01/09/2016 
  

 והעברתו ליו"ר היעדורא להכשרה  פרסום קול ק
קוח  על פי

 הייעוץ
30/10/2016 

  

 מיועצים בנושא פסיכופדגוגיה 20%הכשרת 
קוח על פי

 הייעוץ
30/06/2017 

  

בניית תכנית פעולה  מחוזית למיקוד המחנך בראיית וניהול השונות בכיתה 
 כהזדמנות לצמיחה

 01/10/2016 יו"ר יעד
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 המשך -החוסן והצמיחה האישית של תלמידיו כפרטים וכקבוצה  הכשרת המחנך לחיזוק  6.3משימה:

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

6.3 

ליווי המחנכים -.מחוזי6
במיקוד על ראיית השונות 

בכיתה מתוך כבוד 
 והזדמנות לצמיחה

מפגשי הנחייה ליועצות על ידי  2-היועצותמיסוד התכנית והכנה להפעלתה בקרב 
הפיקוח על הייעוץ לליווי המחנכים במיקוד על ראיית השונות בכיתה כהזדמנות 

 לצמיחה

יו"ר 
היעד/הפיקוח 

 על הייעוץ
01/11/2016 

  

תוף הפיקוח על הייעוץ החינוכי להתנעת התהליך ימפגש מפקח ומנהליו בש
ספריות בהן היועצות החינוכיות יקיימו דיאלוג והדגשת חשיבות הסדירויות הבית 

 עם המחנכים אודות השונות ובניית דרכים להתמודדות מצמיחה

יו"ר 
היעד/הפיקוח 

 על הייעוץ
01/11/2016 

  

 הפעלת התכנית וליווייה על ידי הפיקוח על הייעוץ ודיווח ליו"ר היעד-שלב א'
 יו"ר היעד

01/03/2017   

   01/06/2017 יו"ר היעד התכנית וליוויה על ידי הפיקוח על הייעוץהפעלת  -שלב ב'

 01/05/2017 יו"ר היעד ח על הייעוץ  והעברת דיווח למפקח המחוזוקיהפ למשוב ובקרה ש
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 יישום התכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי וצמצום התנהגויות סיכון  6.4משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

6.4 

ליווי בניית תכנית   -.א6.4
אקלים בית ספרי ע"י ועדה בית 
ספרית מתכללת בהתבסס על 

ניתוח ומיפוי האקלים הבית 
 ספרי

ח על קוחוזית בראשות מנהלת המחוז עם הפיכינוס ועדת אקלים מ -שלב א' 
 הייעוץ ויו"ר היעד

 30/10/2016 היעדיו"ר 

  

   28/03/2017 יו"ר היעד כינוס ועדת אקלים מחוזית בראשות מנהלת המחוז-שלב ב' 

   30/05/2017 יו"ר היעד כינוס ועדת אקלים מחוזית בראשות מנהלת המחוז -שלב ג' 

 30/11/2016 יו"ר היעד ישיבת סטטוס אקלים בית ספרי עם הפיקוח הכולל על פי מגזרים -שלב א'
  

 30/05/2017 יו"ר היעד ישיבת סטטוס אקלים בית ספרי עם הפיקוח הכולל על פי מגזרים-שלב ב'
  

 30/10/2016 הייעוץ. פ כנס יועצים בכירים
  

   30/11/2016 על הייעוץ .פ כניות אקלים על ידי המדריכיםנחיית ועדות בית ספריות בבניית תה

   30/11/2016 על הייעוץ .פ ילוט אקלים יישובי לחמישה יישובים נוספיםיהרחבת פ 

6.4 

איתור וזיהוי ילדים   -.ב6.4
בסיכון ובסכנת נשירה  

והפנייתם לקבלת טיפול 
במסגרות מותאמות שיאפשרו 

תמיכה חינוכית ורגשית בשיתוף 
 גורמי קהילה

מיפוי )איתור וזיהוי( ילדים ונוער בסיכון בכל ביה"ס הנמצאים בתכנית  
 מרום)שאלון תמ"י(

 30/01/2017 יו"ר היעד
  

הכשרת יועצים לליווי והנחית חדרי מורים לאיתור וזיהוי ילדים ונוער בסיכון  
 בביה"ס הנמצאים בתכנית מרום

 30/06/2017 יו"ר היעד
  

   30/06/2016 יו"ר היעד הכשרת מחנכי שח"ר חדשים  

   10/01/2017 יו"ר היעד ענון נוהל ההתמדה ברמת בית הספר וברמת הרשותיר

   30/01/2017 יו"ר היעד התאמת תכניות  אישיות וקבוצתיות לטיפול בתלמידים שאותרו-שלב א' 

 30/05/2017 יו"ר היעד התאמת תכניות  אישיות וקבוצתיות לטיפול בתלמידים שאותרו-שלב ב' 
  

 תוף רשת אורט בבתי הספר מעלות,יהמשך הטמעת התכנית ההוליסטית בש
 והרחבת התכנית ההוליסטית ביוקנעם מגדל העמק וואדי סאלמה בית שאן,

 01/10/2016 יו"ר היעד
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 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

6.4 
בניית מעטפת רשותית -.ג6.4

לקידום מרכיבי חוסן לתלמידים 
 על רצף הסיכון

ניסוח מסמך מדיניות בנושא תהליכי העבודה בין התכנית הלאומית לתהליכי 
 ההתמדה

 30/10/2016 יו"ר היעד
  

פעולה בין מנהלי התכנית הלאומית והקבסי"ם יצירת מנגנונים לתאום ושתופי 
 בנושא ההתמדה ומתן מענים אישיים לתלמידים

 28/02/2017 יו"ר היעד
  

 30/05/2017 יו"ר היעד ניתוח שאלוני אח"מ ברמת בית הספר וברמת היישוב
  

   01/03/2017 יו"ר היעד שובייישוביות לאקלים חינוכי יימיסוד וביסוס ועדות 

      

      

 
 קידום גלישה בטוחה וצמצום אירועי פגיעה ברשת  6.5משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

6.5 
הפעלת תכנית מחוזית   -.א6.5

ובית ספרית לקידום גלישה 
 בטוחה

הפיקוח על  מיפוי התכניות הקיימות בנושא הגלישה הבטוחה בתאום עם
 הייעוץ ובסיוע המפקח על התקשוב

 30/06/2017 יו"ר היעד

  

 01/10/2016 יו"ר היעד     הטמעת התכניות והרחבתן במחוז
  

   01/10/2016 יו"ר היעד ושפ"י  ייעוץ תאום הפעולות בנושא בין הפיקוח על התקשוב,

6.5 
הטמעת חוזר מנכ"ל  -.ב6.5

אקלים העוסק בהתמודדות עם 
 אירועי אלימות ברשת

ענון חוזר מנכ"ל בנושא התמודדות עם אירועי אלימות ברשת על ידי יר 
 הפיקוח על הייעוץ בשיתוף מפקח תקשוב

 30/11/2016 יו"ר היעד

  

העברת סדנאות להטמעת חוזר מנכ"ל להורים , תלמידים ומורים על ידי  
 הפיקוח על הייעוץ ושיתוף מפקח תקשוב

 28/02/2017 יו"ר היעד
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 המשך -קידום גלישה בטוחה וצמצום אירועי פגיעה ברשת   6.5משימה:  

   

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 סטטוס לתאריך 

 ביצוע

6.5 
. קידום נושא הגלישה -.ג6.5 

הבטוחה במסגרת הוועדה 
 המחוזית לקידום אקלים

המורים על ידי רכזי התקשוב ומעקב אחר בצוע הנגשת חומרי למידה לכלל 
 מול רכזי התקשוב במוסדות החינוך

פיקוח על 
התקשוב/פיקוח 

 על הייעוץ

30/06/2017 
  

 נטרנט הבטוח בתאום עם שפ"י ,משטרת ישראל,יתכנון פעילות לשבוע הא
 חברות תקשוב והייטק

28/02/2017 
  

   01/03/2017 נטרנט הבטוחיבנושא שבוע האסטטוס ביצוע פעילות בכל מוסדות החינוך 

בנושא  המשטרה, תוף יבש פעולות מקוונות בשתי השפות בבתי הספר,
 אחריות פלילית

30/05/2017 
  

הוצאת אגרת הנחיות למורים לקראת היציאה לחופשת הקיץ בנושא גלישה 
 בטוחה ברשת במהלך חופשת הקיץ

01/05/2017 
  

ענון וחשיפת יהנחיות מידי חודש לרכזי התקשוב לצורך רהוצאת -שלב א'
 הנושא

01/11/2016 
  

ענון וחשיפת יהוצאת הנחיות מידי חודש לרכזי התקשוב לצורך ר-שלב ב'
 הנושא

01/03/2017 
  

ענון וחשיפת יהוצאת הנחיות מידי חודש לרכזי התקשוב לצורך ר-שלב ג'
 הנושא

01/05/2017 
  

תוף מנהל חברה ונוער יהתערבות בבית הספר/רשות בש הפעלת תכנית
 רוע של פגיעה ברשתיושפ"י במקרה ומתגלה א

30/06/2017 
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 המשך -קידום גלישה בטוחה וצמצום אירועי פגיעה ברשת   6.5משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

6.5 

יישום תכניות ופיתוח -.ד 6.5
יוזמות באמצעות המנהיגות 

הצעירה במחוז לקידום גלישה 
 בטוחה

שפ"י והפיתוח  קיום הכשרות לרכזי תקשוב בתאום עם הפקוח על התקשוב, 
 המקצועי

 30/11/2016 יו"ר היעד

  

גיבוש קבוצות מנהיגות בתוך בתי הספר להובלת נושא צמצום -שלב א'
 וער והמפקח על התקשובבשיתוף מנהל חברה ונגיעה ברשת הפ

 30/11/2016 יו"ר היעד

  

גיבוש קבוצות מנהיגות בתוך בתי הספר להובלת נושא צמצום -שלב ב'
 על התקשוב מפקחהו  יעה ברשת בשיתוף מנהל חברה ונוערהפג

 30/05/2017 יו"ר היעד
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 7.4משימה: 

)המשימה הועברה לילדים ונוער בסיכוןפיתוח מענים קהילתיים מותאמים 
 (7מיעד 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

7.4 

הקמת יחידות משותפות  -.א7.4
ברשויות המקומיות המתאימות 

)קידום נוער, ביקור סדיר 
 וקהילה(.

המקומיות המתאימות )קידום בניית מודל הנחיה ליחידות משותפות ברשויות  
ביקור סדיר וקהילה(ומתן הנחיה וליווי אישי למנהל היחידה המשותף  נוער,

 והכשרת בעלי תפקידים
 יו"ר היעד

01/10/2016 

  

 יו"ר היעד עודיות, אישור הרשויות על ידי מחוז + מטה יהפצת קול קורא בנושא משרות י
0/09/2016 

  

   01/11/2016 יו"ר היעד

חשיפת המפקחים ומנהלי בתי הספר למודל שפותח כמשאב לראיית התלמיד 
 יו"ר היעד על פני הרצף והגברת כוח ההתמדה

01/07/2017 
  

 31/12/2017 יו"ר היעד רשויות בשלות למהלך והצגת מהות היחידה המשותפת 4בחירת 
  

7.4 

פיתוח הדרכה ותקצוב  -.ב7.4
הפעילות של מרכזי הילדים 

והנוער בסיכון ברשויות 
 המקומיות

 פיתוח הדרכה במרכזי נוער ע"פ מתווה של האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון 

 ממונה שח"ר

30/12/2016 
  

 28/02/2017 אישור ותקצוב תכניות שנתיות של מרכזי הנוער 
  

7.4 
הפעלת שיתופי פעולה -.ג7.4

מחוזיים לקידום הילדים והנעור 
 בסיכון במחוז

בחירת שלוש רשויות בהם יתקיימו שיתופי הפעולה בין כלל גורמי הפיקוח  
ממונה  ברשות

שח"ר/ממונה 
התכנית 
הלאומית 

לילדים ונוער 
 בסיכון

01/07/2016 
  

ישוביות יועדות ההיגוי הום ממשרד החינוך ליזימון גורמי הפיקוח הרלוונטי 
 לילדים ונוער בסיכוןועדה המחוזית ולצורך הטמעת המלצות שהוגשו לרשות ב

30/07/2017 

  

קיום סיורים משותפים / מפגשי למידה ברשויות בנוכחות נציגי הפיקוח 
 הרלוונטיים

30/06/2017 
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 (8)המשימה הועברה מיעד פיתוח והטמעת מענים רחבים לצמצום הנשירה ממוסדות החינוך  8.6משימה: 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

8.6 

הפעלת מעקב וטיפול -.א8.6
בבעיות היעדרות תלמידים 

למניעת נשירה וזיהוי של 
תלמידים בסיכון, ובכלל כך 

אפשרות להקמת וועדה מחוזית 
למניעת נשירה וחיזוק 

 ההתמדה. 

 ענון נוהל אחזקת תלמידים במוסדות לימודיר 

ממונה 
שח"ר/בקור 

 סדיר

30/10/2016   

   30/06/2017 ת(ומיסוד והרחבת ועדות ההתמדה )הבית ספריות ורשותי 

   30/11/2016 בניית מסד נתוני אחזקת תלמידים והצגתו בהנהלת המחוז 

   30/05/2017 בניית מסד נתוני אחזקת תלמידים והצגתו בהנהלת המחוז 

   30/06/2017 הטמעת מודל עבודה )מחוזי ורשותי( לשילוב תלמידים נושרים במערכת 

8.6 
אכיפת נוהל ההרחקה  -.ב8.6

 מבתי הספר

 תלמידים ממוסדות לימוד תענון והטמעת נוהל הרחקת/ השעייר 
ממונה בקור 

 סדיר

30/11/2016   

   30/01/2017 סדות הלימוד וושיבוץ נערים שהורחקו ממ בניית מודל עבודה: טיפול, 

   30/06/2017 בניית מסד נתונים מחוזי למעקב ובקרה 

8.6 

קיום וועדות מעקב למתן  -.ג8.6
מענה לילדים ולנוער בסיכון 
בשילוב התכנית הלאומית 

 ברשויות המקומיות.

ממונה  ניסוח נייר עמדה מחוזי והפצתו, בניית מודל עבודה בנושא 
שח"ר/בקור 

תכנית סדיר/ 
 לאומית

31/08/2016 
  

   01/10/2016 בחירת שלוש רשויות לפיילוט 

   10/05/2017 הפעלת הפיילוט 

   01/08/2017 הסקת תובנות לקראת תכנית העבודה תשע"ח 

8.6 

הפעלת מסגרות ללמידה -.ד8.6
והיוועצות לגורמים המטפלים 

במוסדות החינוך בכל שלבי 
 הגיל.

 אישור מסגרות למידה ע"פ צרכי מוס"ח והרשויות 
ממונה 

שח"ר/בקור 
סדיר/תכנית 

 לאומית

15/08/2016 
  

   10/06/2017 הפעלת תהליכי התמדה ברמת ביה"ס והרשות 

 10/01/2017 שילוב מנהלי התכנית הלאומית וגורמים קהילתיים בתהליכי ההתמדה 
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 המשך -מענים רחבים לצמצום הנשירה ממוסדות החינוך פיתוח והטמעת   8.6משימה: 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

8.6 

בניית מודל עבודה  -.ה8.6
להכשרת צוותי ההוראה לזיהוי 

, איתור, טיפול ומניעה של מצבי 
 סיכון ונשירה סמויה / גלויה. 

 בחירת חמישה יישובים לפיילוט 
ממונה 

שח"ר/בקור 
סדיר/תכנית 

 לאומית

30/06/2016 

  

   30/08/2016 הקמת צוות משימה)מנהלי שפ"ח וצוות פיקוח מחוזי( 

   30/01/2017 בניית מודל עבודה 

 30/06/2017 הפעלת המודל כפיילוט
  

8.6 

"אפס סובלנות" במקרי -.ו8.6
ובהתנהגויות סיכון של אלימות 

תלמידים המתרחשים 
במרחבים השונים , כולל 

בהסעות, ברשתות החברתיות 
 ובאירועי הפנאי.

 ענון חוזר מנכ"ל החדש בנושא אקלים חינוכי מיטבייר

פיקוח על 
 הייעוץ

30/10/2016   

   30/03/2017 הפעלת תכנית אח"מ בית ספרית על פי צורכי בתי הספר ותוצאות המיצב 

   30/10/2016 ענון נוהל דיווח מקוון במקרים חריגים ברמה מחוזיתיר

 30/10/2016 בניית מודל עבודה הנותן מענה לביה"ס במקרי אלימות חריגים.
  

 30/06/2017 ניתוח דיווחי האלימות החריגים המדווחים למחוז ולמידה ארגונית
  

8.6 
הכשרת מערך הביקור -.ז8.6

 במכללותהסדיר 

 סים מתחילים למטה ולמכללת אורנים"העברת רשימת קב 

ממונה בקור 
 סדיר

30/06/2016   

 30/07/2017 פיקוח ובקרה על תכני  ההכשרה
  

   30/06/2017 ליווי והדרכה בהכשרה 
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 בחינוך המיוחדהטמעת מנגנונים למיפוי ומיצוי המענים לתלמידים טרום השמתם  -.מחוזית 6.6משימה:

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

6.6 .
 מחוזית 

ענון והטמעת מסמך נהלי יר
 טרום השמה

 ענון למוס"ח, פיקוח , רשויות, בנושא ועדות טרום השמה    יהפצת מסמך ר

פיקוח על 
החינוך 

 המיוחד/הכלה

30/11/2016   

   30/10/2016 בניית לו"ז מפגשי ועדות טרום השמה    

   01/01/2017 קיום ועדות טרום השמה ובניית מסד נתונים מחוזי  

   01/01/2017 עדות השמהוסטטוס מקוון לעיבוד ממצאים בין ועדות טרום השמה לו 

   15/04/2017 קיום דיון מחוזי להבנת התובנות של התהליך 

     
 

     
 

     
 

 

 "מ המשולבים בחינוך הרגילנהמנגנון להרחבת המענה לתלמידי החחיזוק  -מחוזי 6.7משימה: 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

6.7 
 מחוזית 

הבניית פיילוט בקרב שלוש 
רשויות לשילוב לתמידי חנ"מ 

 בחנוך הרגיל

 רשויות לפיילוט איתור

פיקוח על 
החינוך 

 המיוחד/הכלה

30/06/2016   

   30/06/2016 בחירת שלושה ישובים לפיילוט בתאום עם המפקחים הכוללים

הבניית מערך  הדרכה תומך ומלווה למחנכים בחינוך הרגיל בבתי הספר 
 הנבחרים

30/07/2016 
  

   01/10/2016 לי תהליך השינוייכמוב שיבוץ מדריכי חנ"מ ומתי"א ברשויות הנבחרות

   01/11/2016 הבנייה ויישום שגרות עבודה בקרב השותפים בבתי הספר בישובים הנבחרים

   01/06/2017 הערכה ומשוב כתוב שיועבר למפקח המחוז הבניית מערך בקרה,
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 הפדגוגי, חברתי, רגשי וכיו"ב בין מוסדות  מהחנ"מ ומוסדות מהחינוך הרגילהבניית פיילוט שותפות בהיבט   -מחוזית 6.8משימה: 

      
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

6.8 
 מחוזית

 בניית מודל לקידום התפיסהה

 בנושא שת"פ בין המוסדות על ידי מנהלת המחוז ורציונלהפצת קול קורא  

פיקוח על 
חנ"מ/  עוץ/יהי

מנהל חברה 
 ונוער

30/10/2016   

   01/09/2016 הקצאת יום הדרכה לריכוז הפיילוט   

   30/12/2016 קט  פעולה בין בתי הספר שנבחרו לפרויבניית מודל שיתוף  

   01/05/2017 נהל חברה ונוער בסופו יוענק אות חברתייום שיא מחוזי בשיתוף מ   

   01/02/2017 מעקב ,בקרה ומשוב-שלב א'

   01/05/2017 מעקב , בקרה ומשוב  כתוב שיועבר למפקח המחוז-שלב ב'
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 : 7יעד אסטרטגי מספר 

 היממה ובין מגוון מסגרות החינוך קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי סביב

 

 

 יושב ראש היעד: ג'לאל אסעד
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 קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי סביב היממה ובין מגוון מסגרות החינוך: 7יעד 

 

 7יעד -תוצאהמדדי 

 

 

 

 

 

 

 

 מדד תוצאה )הצלחה(
ערך מדד 
 מצב מצוי

 ערך מדד מצב רצוי
עמידה  %

 ביעד
מסמך מעיד על 
השגת תוצאות 

רבעון  היעד
1 

רבעון 
2 

רבעון 
3 

 4רבעון 

 94%    94% בהנהגה בית ספרית – הורים שותפות
 רגולציה 
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 קידום שותפות הורים לחינוך הילדים והנוער 7.1משימה:

   

 הגורם האחראי  שלבי התארגנות  פעולות עיקריות  משימה 
ביצוע עד 
 תאריך 

סטטוס 
 ביצוע

.  גיבוש  -.א1.7 7.1
תפיסה ותכנית פעולה 

מחוזית בנושא 
 שותפות הורים.

   01/09/2016 היעדיו"ר  הקמת צוות היגוי מחוזי

ניתוח והסקת מסקנות מתמונת המצב  על פי דו"ח המיצב 
   01/09/2016 יו"ר היעד והעברת דיווח כתוב למפקח המחוז)סקר עמדות הורים(

   01/11/2016 יו"ר היעד הגדרת היעדים ,גיבוש מסמך מחוזי ואישור הנהלת המחוז

 הפצת המסמך המחוזי
יו"ר היעד/מפקח 

   01/11/2016 המחוז
קיום פעולות  -.ב 1.7 7.1

המאפשרות, 
מעודדות ומתקצבות 

מודלים ומסגרות 
לבניית אמון בין 

ההורים לבין המוסד 
 תכנית פיילוט-החינוכי

   01/07/2016 יו"ר היעד פרסום קול קורא 

   01/09/2016 יו"ר היעד בחירת  בתי ספר בהתאם לקריטריונים בשיתוף הפיקוח 

   30/09/2016 יו"ר היעד מפגש מפקחים  ומנהלים לחשיפת התכנית

   01/11/2016 יו"ר היעד הגשת תכנית פעולה על ידי בתי הספר לאישור הפיקוח

ליווי יישום התכנית ע"י  המפקח )מעקב ובקרה -שלב א'
   01/11/2016 יו"ר היעד פעמיים בשנה(

המפקח )מעקב ובקרה ליווי יישום התכנית ע"י  -שלב ב'
   01/06/2017 יו"ר היעד פעמיים בשנה(

   01/04/2017 יו"ר היעד והגשת דיווח כתוב למפקח המחוז מעקב ובקרה

הערכה ,סיכום ,תובנות והמלצות להמשך והעברתם 
   01/05/2017 יו"ר היעד למפקח המחוז ומנהלת המחוז
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 לחינוך הילדים והנוער )המשך(קידום שותפות הורים  7.1משימה:

   

 הגורם האחראי  שלבי התארגנות  פעולות עיקריות  משימה 
ביצוע עד 
 תאריך 

סטטוס 
 ביצוע

7.1                          
הקמת בית  -.ג 1.7

ספר להורים בקדם 
 יסודי

 הפצת  קול קורא לרשויות
מפקחת מתאמת 

   30/09/2016 גנ"י

 בחירת הרשויות בהתאם לקריטריונים בסיוע מפקחות גנים 
מפקחת מתאמת 

   01/09/2016 גנ"י

 מפגש מנהלי אגפי חינוך ומפקחות לחשיפת התכנית
מפקחת מתאמת 

   01/09/2016 גנ"י

 בית לאשור הפיקוחוהגשת תכנית פעולה ייש
מפקחת מתאמת 

   01/11/2016 גנ"י

 הפיקוחליווי יישום התכנית ע"י  
מפקחת מתאמת 

   01/05/2017 גנ"י

התכנסות הוועדה עם הפיקוח הרלוונטי לבחינת אופן 
 היישום העברת המסקנות למפקח המחוז

מפקחת מתאמת 
   01/05/2017 גנ"י

7.1 

קיום מפגשים  -.ד1.7
עם וועדי הורים 
במטרה לקדם 

שותפות חינוכית 
 ברמה המחוזית.

   01/11/2016 יו"ר היעד הורים בית ספרי קיום רגולציה בנושא בחירת ועד

המחוז ישלב וועדי הורים בדיונים בנושאים שבכוונת המחוז 
   01/05/2017 יו"ר היעד בתאום עם מפקח המחוז ומנהלת המחוז לקדם

 



 

79 
 

 

גיבוש מדיניות והטמעתה בנושא הרצף החינוכי בין מסגרות פורמאליות לבלתי  7.2משימה :
 ורמאליותפ

  

 הגורם האחראי  שלבי התארגנות  פעולות עיקריות  משימה
ביצוע עד 
 תאריך 

סטטוס 
 ביצוע

גיבוש  -מחוזי-.א 2.7 7.2
תפיסה מחוזית 

-לבניית רצף פורמאלי
 בלתי פורמאלי

   01/11/2016 יו"ר היעד בנייה וגיבוש מודל פעולה מחוזי 

   01/11/2016 יו"ר היעד אישור המודל ע"י הנהלת המחוז 

הצגת המודל בפני המפקחים / בקרה וליווי להטמעת המודל 
 ברשויות ע"י הצוות המחוזי 

   01/12/2016 יו"ר היעד

בקרה וליווי להטמעת המודל ברשויות ע"י הצוות המחוזי 
 הגשת דיווח כתוב למפקח המחוז המוביל את היעד

   01/05/2017 יו"ר היעד

   01/06/2017 יו"ר היעד  הלימודים תשע"חהערכת התהליך וסיכום + תכנון לשנת 

מיסוד   -.ב 2.7 7.2
מנגנונים תומכים 

לחיבור מחנך הבוקר 
ומחנך הערב ולסנכרון 

 ביניהם 

כל מפקח מתכלל יקיים שולחן רשותי לבניית רצף חינוכי 
 ברמת הרשות הדיווח יועבר למפקחים המגזריים

   01/11/2011 יו"ר היעד

   01/01/2017 יו"ר היעד מיסוד מנגנון רשותי לחיזוק הרצף   

המפקח המתכלל הרשותי  -בכל אחת מהרשויות שנבחרו   
 והיישובי יקיימו ישיבת מעקב ובקרה

   01/01/2017 יו"ר היעד

המפקח המתכלל הרשותי  -בכל אחת מהרשויות שנבחרו   
 ליו"ר היעד,והיישובי יגבשו מסמך מסקנות ביניים אשר יוגש 

 הדו"ח המסכם יוגש למפקח המחוז. 

   01/04/2017 יו"ר היעד

המפקח המתכלל הרשותי  -בכל אחת מהרשויות שנבחרו   
והיישובי יערכו מיפוי מחודש הערכה  מסכמת ,המלצות 

הדו"ח  לעדכון התכנית והחלטות לשנת הלימודים תשע"ח,
 המסכם יוגש למפקח המחוז.

   01/05/2017 יו"ר היעד

דגש מיוחד על -.ג 2.7 7.2
היישובים שנבחרו  10

בתהליך ומיסוד 
 וועדות מתכללות

   01/12/2016 יו"ר היעד הקמת וועדה מתכללת בכל רשות וקביעת מועד דיון 

   01/12/2016 יו"ר היעד התכנסות הוועדה המתכללת לבניית תכנית עבודה 

ומעקב של המפקח יישום תכנית העבודה תוך בקרה 
 והגשת דיווח כתוב למפקח המחוז הרשותי

   01/04/2017 יו"ר היעד

   01/05/2017 יו"ר היעד הערכה מסכמת ,תובנות והחלטות להיערכות לקיץ ולתשע"ח
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 גיבוש מדיניות והטמעתה בנושא הרצף החינוכי בין מסגרות פורמאליות לבלתי פורמאליות )המשך( 7.2שימה :מ

 
 

 הגורם האחראי  שלבי התארגנות  פעולות עיקריות  משימה
ביצוע עד 
 תאריך 

סטטוס 
 ביצוע

7.2 

הקמת ועדות    -ד 2.7
בית ספריות 

מתכללות, המורכבות 
מבעלי תפקידים 
מובילים בתחום 
הלימודי, חברתי, 
אקלימי וכן נציגי 
מסגרות בלתי 

פורמאליות, ככל 
 שיידרש

הקמת וועדות בית ספריות העברת הנחיות לבתי הספר ל 
 כנית רצףלבניית ת

   01/09/2016 יו"ר היעד

ישיבת מעקב ובקרה של הוועדה הבית ספרית בכל -שלב א'
 רבעון לקידום הנושא 

   01/11/2016 יו"ר היעד

ישיבת מעקב ובקרה של הוועדה הבית ספרית בכל -שלב ב'
 רבעון לקידום הנושא 

   01/02/2017 יו"ר היעד

ישיבת מעקב ובקרה של הוועדה הבית ספרית בכל -שלב ג'
 רבעון לקידום הנושא 

   01/04/2017 יו"ר היעד

שיבת מעקב ובקרה של הוועדה הבית ספרית בכל י-שלב ד'
 רבעון לקידום הנושא ,העברת סיכום שנתי למפקח המחוז

   01/06/2017 יו"ר היעד

מפגש משותף של הצוות המחוזי עם נציגות מעשרת  
 בקרה והסקת מסקנות, הרשויות שנבחרו  לצורכי משוב,

 העברת דיווח למפקח המחוז 

   01/03/2017 יו"ר היעד

ישיבת הערכה מסכמת לתהליך  ותכנון לתשע"ח בשיתוף 
 מפקח המחוז.

   01/06/2017 יו"ר היעד
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 גיבוש מדיניות והטמעתה בנושא הרצף החינוכי בין מסגרות פורמאליות לבלתי פורמאליות )המשך( 7.2: משימה

 
 

 הגורם האחראי  שלבי התארגנות  פעולות עיקריות  משימה
ביצוע עד 
 תאריך 

סטטוס 
 ביצוע

7.2 

ליווי מוסדות   -ה 2.7
חינוך בהבניה ומיסוד 

מסגרות לשיח 
קבוצתי יומיומי ברצף 

 החינוכי

   01/10/2016 יו"ר היעד הנחייה להקמת וועדות בית ספריות לבניית תכנית רצף 

   01/11/2016 יו"ר היעד בניית תכנית פעולה בית ספרית 

   01/05/2017 יו"ר היעד הטמעה ויישום התכנית

ישיבת מעקב ובקרה של הוועדה הבית ספרית בכל -שלב א'
 רבעון לקידום הנושא

   01/10/2016 היעד יו"ר

ישיבת מעקב ובקרה של הוועדה הבית ספרית בכל -שלב ב'
 רבעון לקידום הנושא 

   01/02/2017 יו"ר היעד

ישיבת מעקב ובקרה של הוועדה הבית ספרית בכל  -שלב ג'
 רבעון לקידום הנושא .

   01/04/2017 יו"ר היעד

ישיבת מעקב ובקרה של הוועדה הבית ספרית בכל -שלב ד' 
 רבעון לקידום הנושא .סכום והעברת דיווח למפקח המחוז

   01/06/2017 יו"ר היעד

7.2 

הכנת בעלי  -ו 2.7
התפקידים בבתי 
הספר לשיח על 

פעילות הפנאי של 
 התלמידים

   01/10/2016 יו"ר היעד הכשרת בעלי התפקידים בבתיה"ס ע"י המדריכים 

   01/12/2016 יו"ר היעד ספרי שיש בו חומרים לפעילויות-הכנת תלקיט בית

שיעורים בנושא עם התלמידים ע"י המחנכים  2-3קיום 
 והיועצת

   01/05/2017 יו"ר היעד

הפעלת שיעור אחד בכל כיתה הנוגע לפעילות הפנאי 
 בחופשת הקיץ 

   01/05/2017 יו"ר היעד
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 הטמעת מדיניות בתי הספר כעוגן בקהילה 7.3משימה:

   

 הגורם האחראי  שלבי התארגנות  פעולות עיקריות  משימה
ביצוע עד 
 סטטוס ביצוע תאריך 

7.3 

קיום פעולות    -.א3.7
לקידום התפיסה של 

בית הספר כעוגן 
בקהילה בקרב 

מפקחים ומוסדות 
 החינוך

שיעור ההתמדה נמוך מהערך מיפוי מחוזי לאיתור בתי ספר שבהם 
  תוף ממונה אגף שח"ר כחלק מתפיסת השינוייהמחוזי בש

יו"ר היעד וממונה 
   01/10/2016 אגף שח"ר

 והעברת דיווח כתוב למפקח המחוז  רגולציההו ניתוח הנתונים,
יו"ר היעד וממונה 

   01/11/2016 אגף שח"ר

 המחוזהעברת הנתונים למפקחים לאחר אישור הנהלת 
יו"ר היעד וממונה 

   01/11/2016 אגף שח"ר

כל מפקח יבחר בית ספר  אחד או שניים שבו יילווה את מנהל בית 
הספר וצוותו בפיתוח תפיסה של בית הספר כעוגן בקהילה בדגש על 

 מחויבות הצוות הבית ספרי לכלל תלמידיו

יו"ר 
היעד/מפקחים 

   01/11/2016 מגזריים

הרשות והקהילה בליווי המפקח  בית הספר, משותפת,בניית תכנית 
 המתכלל

יו"ר 
היעד/מפקחים 

   01/12/2016 מגזריים

 המפקח יוודא את קידום התפיסה  וקיום התכנית בבית הספר-שלב א'

יו"ר 
היעד/מפקחים 

   01/02/2017 מגזריים

 יו"ר המפקח יוודא את קידום התפיסה  וקיום התכנית בבית הספר-שלב ב'
היעד/מפקחים 

   01/05/2017 מגזריים

לקהילה ,בדגש על הכלת  מיפוי מודלים קיימים של חיבורים בין ביה"ס
 התלמידים 

יו"ר 
היעד/מפקחים 

   01/09/2016 מגזריים

 הידע והמודלים למפקחים ולמנהלים הפצת

יו"ר 
היעד/מפקחים 

   01/09/2016 מגזריים
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 הספר כעוגן בקהילה )המשך(הטמעת מדיניות בתי  7.3משימה:

   

 הגורם האחראי  שלבי התארגנות  פעולות עיקריות  משימה
ביצוע עד 
 סטטוס ביצוע תאריך 

הדרכה של   -.ב3.7 7.3
צוותי חינוך ביישום 
מדיניות בית הספר 

 כמודל בקהילה

 הקצאת ימי הדרכה ומלווים בית ספריים בהלימה לתכנית המטה
יו"ר היעד ומנהל 

   01/11/2016 חברה ונוערמנהל 

 איתור מדריכים מקצועיים בסיוע המפקחים 
יו"ר היעד ומנהל 

   01/08/2016 מנהל חברה ונוער

 הכשרת המדריכים שנבחרו להטמעת המשימה
יו"ר היעד ומנהל 

   01/08/2016 מנהל חברה ונוער

 הטמעת התכנית בבתיה"ס שנבחרו 
יו"ר היעד ומנהל 

   01/09/2016 ונוערמנהל חברה 

 יישום התכנית באותם בתי ספר שנבחרו 
יו"ר היעד ומנהל 

   01/11/2016 מנהל חברה ונוער

 הערכה סיכום תובנות והמלצות להמשך 
יו"ר היעד ומנהל 

   01/05/2017 מנהל חברה ונוער

מפקחי מנהל חברה ונוער יאתרו בתי ספר  מתאימים לחיבור עם 
 וארגוני הנוער  ויובילו את תהליך העבודה עמםתנועות הנוער 

יו"ר היעד ומנהל 
   01/06/2017 מנהל חברה ונוער

ליווי ועידוד  -.ג3.7 7.3
בתי הספר להידוק 

החיבורים בין 
התנועות וארגוני 

 הנוער 

מפקחי מנהל חברה ונוער ילוו את פעילות מקשרי תנועות הנוער בבתי 
 הספר

יו"ר היעד ומנהל 
   01/11/2016 ונוער מנהל חברה

 בתי ספר יקיימו ימי שיא וישלבו תנועות וארגוני נוער בפעילויות
יו"ר היעד ומנהל 

   01/10/2016 מנהל חברה ונוער
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שוויון הזדמנויות : קידום ג מטרה

ומיצוי הפוטנציאל לכלל האוכלוסיות 

 בישראל 
 

חברתית ובקרב אוכלוסיות  –קידום חינוך איכותי בפריפריה הגיאו : 8 יעד אסטרטגי מספר

 . ייחודיות

 קידום חינוך איכותי בגילאים הצעירים. : 9יעד אסטרטגי מספר 

מתן מענה חינוכי וארגוני שיאפשר הכלתם של תלמידים מזרמי חינוך : 10 יעד אסטרטגי מספר 

 מגוונים.

 



 

85 
 

 

 
 

 

 :8 יעד אסטרטגי מספר

 חברתית ובקרב אוכלוסיות ייחודיות –קידום חינוך איכותי בפריפריה הגיאו 

 

 יושב ראש היעד:

 אחמד בדראן 
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 חברתית ובקרב אוכלוסיות ייחודיות –קידום חינוך איכותי בפריפריה הגיאו : 8יעד 

 

 8יעד -תוצאה מדדי 

 

 לימודיים להישגים התלמיד של אקונומי-הסוציו המצב בין המתאם : 8מערכתימדד תוצאה 

 

 הלומדים מכלל חינוכית ממסגרת הנושרים התלמידים שיעור: 9מערכתימדד תוצאה 

 

 שיעור תלמידי החינוך המיוחד והמשולבים בחינוך הרגיל:12/לבחירה י"ד  תוצאה מדד

 

 שיפור עקב) גבוה ממיקוד שיצאו הספר בתי שיעור": מרום" בתכנית ספר לבתי הצלחה מדד: 13/לבחירה  ט"ומדד תוצאה 
 (מצבם

 מדד תוצאה )הצלחה(
ערך מדד 
 מצב מצוי

 ערך מדד מצב רצוי
עמידה  %

 ביעד
מסמך מעיד 
על השגת 

 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  תוצאות היעד

  0.60%    0.70% הלומדים מכלל חינוכית ממסגרת הנושרים התלמידים שיעור
 

 הספר בתי שיעור": מרום" בתכנית ספר לבתי הצלחה מדד
 (מצבם שיפור עקב) גבוה ממיקוד שיצאו

     חדש
 

 מיפוי מחוזי

 33.000    28.676 שיעור תלמידי החינוך המיוחד והמשולבים בחינוך הרגיל
 

 מיפוי מחוזי
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 יישום התכנית לקידום החינוך בחברה הערבית -מדדי תוצאה  
 ) וועדת אתגרים למערכת החינוך הערבית(  

 ערך מדד מצב מצוי מדד תוצאה )הצלחה(

 ערך מדד מצב רצוי
עמידה  %

מסמך מעיד  ביעד
על השגת 

 תוצאות היעד
 הערות

רבעון 
1 

רבעון 
2 

רבעון 
3 

 4רבעון 

שיפור ממוצע ההישגים  
 -בעברית כשפה שנייה 

 ערבי

ח )הבנה והבעה(:                           "י 2 
                              66.1%בדואי:        78.4%ערבי: 

דרוזי:                                                        
יחידה בספרות ב'  :                           1

                                75.4%י: בדוא        84.1%ערבי: 
 דרוזי:    

               יח' ידע לשון וספרות:       2  
                               67.2%י: בדוא   75.2%ערבי: 

 דרוזי:         

      

                          
          80%ערבי 
        68%בדואי 

                 דרוזי               
          86%ערבי 

       77%בדואי  
דרוזי                                

          77%ערבי 
        70%בדואי 
 דרוזי  

 

  נתוני בגרות

  

שיפור הישגי תלמידים 
במבחן העברית הארצי 

נק'  10-לכיתות ו' ב
 לפחות

       הישג כולל:                                 
                                        527ערבי: 

       479י: ואבד
       541דרוזי: 

הישג כולל:                                        
                                        540ערבי: 

                                      490וי: בדו
 551דרוזי: 

 

  מיצ"בנתוני 
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 (המשך ב) –יישום התכנית לקידום החינוך בחברה הערבית ) וועדת אתגרים למערכת החינוך הערבית(  -מדדי תוצאה 

 ערך מדד מצב מצוי מדד תוצאה )הצלחה(

 ערך מדד מצב רצוי
עמידה  %

 ביעד
מסמך מעיד 
על השגת 
תוצאות 

 היעד

 הערות
רבעון 

1 
רבעון 

2 
רבעון 

3 
 4רבעון 

צמצום הפער בין בנים 
לבנות בבחינה הארצית 
בעברית לכיתה ו' בהיקף 

 נקודות 6של 

מגדר:                                                
 513בנות:             487בנים: 

      

                   
מגדר:                                

          500בנים: 
 520בנות: 

 

  מיצ"בנתוני 

  

צמצום הפער בין הישג 
תלמידים מרקע חברתי 

 25-כלכלי נמוך לבינוני ב
 נקודות

         רקע חברתי כלכלי:                      
                                                 574גבוה: 
                                         538בינוני: 
 480נמוך: 

      

חברתי  רקע
כלכלי:                           

                                    580גבוה: 
                                545בינוני: 
 500נמוך: 

 

  נתוני מיצ"ב

  

צמצום הפער בין המגזר 
הערבי ובין המגזר הבדואי 

 נקודות 17-ב

מגזר:                                                
                                        527ערבי: 
                                        479בדואי: 

      
מגזר:                                            

                                     540ערבי: 
                                    500בדוואי:

 

  נתוני מיצ"ב

  

צמצום הפער בין ממוצע 
הישגי בנים ובנות כיתה ה' 
 בשפת אם עברית במיצ"ב

             כיתה ה':                                  
                    546בנות:         528בנים: 

              כיתה ח':                               
 555בנות:              525בנים: 

      

                          
כיתה ה':                        

                  535בנים: 
                      550בנות: 

כיתה ח':                     
               540בנים: 
 560בנות: 

 

  נתוני מיצ"ב
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 (המשך ג) –יישום התכנית לקידום החינוך בחברה הערבית ) וועדת אתגרים למערכת החינוך הערבית(  -מדדי תוצאה

 מדד תוצאה )הצלחה(
ערך מדד מצב 

 מצוי

מסמך מעיד על  עמידה ביעד % ערך מדד מצב רצוי
השגת תוצאות 

 היעד
 הערות

 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון 

צמצום הפער בין ממוצע 
בנים ובנות כיתה  הישגי

ה' בשפת אם ערבית 
 במיצ"ב

כיתה ה':                                           
              539בנים: 
                                     581בנות: 

כיתה ח':                
            486בנים: 
 546בנות: 

      

כיתה ה':                                
          550בנים: 
                             585בנות: 

כיתה ח':                                   
           495בנים: 
 550בנות: 

 

 נתוני מיצ"ב 

  

צמצום הפער בין ממוצע 
הישגי תלמידים בחתך 

כלכלי גבוה -חברתי
כלכלי -חברתילחתך 

נמוך בכיתה ה' בשפת 
 אם עברית במיצ"ב

חתך חברתי 
          79כלכלי גבוה:
חתך כלכלי 

 69חברתי נמוך:

    

  
חתך חברתי כלכלי 

חתך כלכלי   82גבוה:
 76חברתי נמוך:

 

נתוני מיצ"ב 
צמצום הפער 

מעשר נקודות 
 לשש נקודות

  

צמצום הפער בין  
ממוצע הישגי תלמידים 

כלכלי -בחתך חברתי
-בינוני לחתך חברתי

כלכלי נמוך בכיתה ה' 
בשפת אם ערבית 

 במיצ"ב

חתך חברתי 
                 79כלכלי בינוני:  

חתך כלכלי 
 70חברתי נמוך:

    

  

חתך חברתי כלכלי 
           82בינוני:  

חתך כלכלי חברתי 
 76נמוך:

 

נתוני מיצ"ב 
צמצום הפער 

מעשר נקודות 
 לשש נקודות
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 (המשך ד )–ת אתגרים למערכת החינוך הערבית( יישום התכנית לקידום החינוך בחברה הערבית ) וועד -מדדי תוצאה 

 ערך מדד מצב מצוי מדד תוצאה )הצלחה(

 ערך מדד מצב רצוי
עמידה  %

מסמך מעיד  ביעד
על השגת 

 תוצאות היעד
 הערות

 1רבעון 
רבעון 

2 
רבעון 

3 
 4רבעון 

עלייה בשיעור הזכאים לתעודת 
 בגרות  מהלומדים  בי"ב

       64.9%ממוצע מחוזי 
ממוצע מחוזי: 

67.9% 

 

נתוני בגרות 
 3%עלייה של 

  

עלייה בשיעור הזכאים לתעודת 
 בגרות העומדת בתנאי הסף

78%       82% 

 
נתוני בגרות 

 4%עלייה של 
  

בממוצע הישגי התלמידים עלייה 
הערבית במבחני המיצ"ב  ידובר

 בשפת אם
 591כיתה ה':              581כיתה ה':

 
מיצ"ב נתוני 

 10עלייה של 
 נקודות

  

עלייה בממוצע הישגי התלמידים 
דוברי הערבית במבחני המיצ"ב 

 בשפת אם
 551כיתה ח' :        541כיתה ח' : 

 
מיצ"ב נתוני 

 10עלייה של 
 נקודות

  

עלייה בממוצע הישגי התלמידים 
דוברי הערבית במבחני המיצ"ב 

 במתמטיקה

כיתה ה':                                             
                                         526ערבי: 

                                        519י: ואבד
                                        538דרוזי: 

      

כיתה ה':                                             
                                         532ערבי: 

                                        526י: ואבד
                                        544דרוזי: 

 

מיצ"ב נתוני 
 6עלייה של 
 נקודות
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 (המשך ה)–יישום התכנית לקידום החינוך בחברה הערבית ) וועדת אתגרים למערכת החינוך הערבית(  -מדדי תוצאה 

 מדד מצב מצויערך  מדד תוצאה )הצלחה(

 ערך מדד מצב רצוי
עמידה  %

מסמך מעיד  ביעד
על השגת 
תוצאות 

 היעד

 הערות

 1רבעון 
רבעון 

2 
רבעון 

3 
 4רבעון 

עלייה בממוצע הישגי 
התלמידים דוברי הערבית 

 במבחני המיצ"ב במתמטיקה

                                      כיתה ח':       
                                        524ערבי: 
                                        475י: בדוא

                                        540דרוזי: 

      

כיתה ח':                                   
                                      529ערבי: 

                                       480: ואיבד
                                        545דרוזי: 

 

נתוני מיצ"ב 
 5עלייה של

 נקודות

  

צמצום הפער בין דוברי 
עברית לדוברי ערבית   

 במבחני המיצ"ב במתמטיקה

הפער בין המגזר הנמוך ביותר 
י( לבין המגזר הגבוה א)הבדו

 34ביותר )הממלכתי( עומד ל 
 נקודות

      
 24הפער יצומצם ל 

 נקודות

 

נתוני מיצ"ב 
צמצום הפער 

 נקודות 10ב 

  

צמצום הפער בין דוברי 
עברית לדוברי ערבית   

 במבחני המיצ"ב במתמטיקה

ר בין המגזר הנמוך ביותר הפע
לבין המגזר הגבוה  ואי()הבד

 65ביותר )הממלכתי( עומד ל 
 נקודות

      
 40הפער יצומצם ל 

 נקודות

 
נתוני מיצ"ב 

צמצום הפער 
 נקודות 25ב 

  

עלייה בממוצע הישגי 
התלמידים דוברי הערבית 
 במבחני המיצ"ב באנגלית

כיתה ה':                                             
                                         529ערבי: 

                                        483אי: ובד
                                        506דרוזי: 

      

כיתה ה':                                             
                                         536ערבי: 

                                        489י: אבדו
                                        513דרוזי: 

 

נתוני מיצ"ב 
 7עלייה ב 

 נקודות
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 (המשך ו) –יישום התכנית לקידום החינוך בחברה הערבית ) וועדת אתגרים למערכת החינוך הערבית(  -מדדי תוצאה 

 מדד מצב מצויערך  מדד תוצאה )הצלחה(

 ערך מדד מצב רצוי

עמידה  %
מסמך מעיד  ביעד

על השגת 
 תוצאות היעד

 הערות

 1רבעון 
רבעון 

2 
רבעון 

3 
 4רבעון 

 הישגיעלייה בממוצע 
התלמידים דוברי הערבית 
 במבחני המיצ"ב באנגלית

כיתה ח':                                             
                                         515ערבי: 

         473י: ואבד
                                        489דרוזי:  

      

כיתה ח':                                             
                                         521ערבי: 

                                       479י: אבדו
                                        495דרוזי: 

 

נתוני מיצ"ב 
 6עלייה ב 

 נקודות

  

צמצום הפער בין דוברי עברית 
ערבית   במבחני  לדוברי

 המיצ"ב אנגלית

כיתות ה' הפער בין המגזר 
י( לבין אהנמוך ביותר )הבדו

ביותר המגזר הגבוה 
 43)הממלכתי( עומד ל 

 נקודות

      
הפער יצומצם ל 

 נקודות 30

 
נתוני מיצ"ב 

צמצום הפער 
 נקודות 13ב 

  

צמצום הפער בין דוברי עברית 
ערבית   במבחני  לדוברי

 המיצ"ב אנגלית

הפער בין המגזר כיתות ח' 
י( לבין הנמוך ביותר )הבדוא
המגזר הגבוה ביותר 
 48)הממלכתי( עומד ל 

 נקודות

      
הפער יצומצם ל 

 נקודות 30

 

נתוני מיצ"ב 
צמצום הפער 

 נקודות 5ב 

  

עלייה בממוצע הישגי 
התלמידים דוברי הערבית 

במבחני המיצ"ב במדע 
 וטכנולוגיה

כיתה ח':                                             
                                         545ערבי: 
                                          503בדאוי:
                                        581דרוזי: 

      

כיתה ח':                                             
                                         550ערבי:
                                       508בדאוי:
                                        586דרוזי: 

 
נתוני מיצ"ב 

 5עלייה ב 
 נקודות
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 לקידום החינוך בחברה הערבית ) וועדת אתגרים למערכת החינוך הערבית( יישום התכנית  8.1משימה 

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה   
ביצוע עד 
 סטטוס לתאריך 

 ביצוע

8.1 

הרחבת התכנית    -.א  1.8
לעידוד שיח חופשי בעברית 

)"יהיה בסדר"( לשילוב מורים 
דוברי עברית בבתי ספר 

 ולהיפךדוברי ערבי 

 11בתי"ס ערבי  58איתור בתי הספר שבהן תופעל התכנית בתשע"ז )
 בדואי(

מפקח המחוז 
הערבי ומפקח 
 המחוז בדואי

25/05/2016 
  

שיבוץ מורים מהמגזר היהודי ליישום התכנית על ידי המפקחים הכוללים. 
 רשימת מועמדים בהוראה מהמגזר היהודי תועבר מגבעת חביבה לגילה נגר

המחוז מפקח 
הערבי 

ומפקחים 
 כוללים

31/08/2016 

  

   31/12/2016 יו"ר היעד הספר במחוז על ידי המפקחים הכוללים-מעקב אחרי קליטת המורים בבתי

 15/05/2017 יו"ר היעד הערכת התכנית באמצעות שאלון מקוון כדוח סטטוס
  

8.1 

הפעלת מערך  -.ב 1.8
למענה הוליסטי לישובים 
הערביים במיקוד )שיתוף 

 אשלים(.  -פעולה עם ג'וינט 

   01/04/2016 יו"ר היעד כרום כיישובים רלוונטיים ד אל'בחירת היישובים עראבה ומג

   01/12/2016 יו"ר היעד איתור צרכים יישוביים מהיבטים של החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי 

תית מידע יישובי( וחיבור בניית תכנית יישובית הבנויה על שאלון תמ"י ) תש
 לאקדמיה

 יו"ר היעד
01/02/2017   

יישום התכנית עם בניית כלי הערכה ומדידה לבניית סטטוסים  -שלב א 
 רבעוניים

 יו"ר היעד
15/11/2016   

סטטוסים יישום התכנית עם בניית כלי הערכה ומדידה לבניית  -שלב ב
 רבעוניים

 יו"ר היעד
15/01/2017   

יישום התכנית עם בניית כלי הערכה ומדידה לבניית סטטוסים  -שלב ג
 רבעוניים

 יו"ר היעד
15/03/2017   

יישום התכנית עם בניית כלי הערכה ומדידה לבניית סטטוסים  -שלב ד
 רבעוניים

 יו"ר היעד
15/06/2017   
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 יישום התכנית לקידום החינוך בחברה הערבית ) וועדת אתגרים למערכת החינוך הערבית( חלק ב'   8.1משימה 

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה   
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

8.1 

הפעלת מערך למענה  -.ג 1.8
הוליסטי לישובים הערביים 
במיקוד . )שיתוף פעולה עם 

 אשלים( -ג'וינט 

 חשיפת התכנית בפני המפקחים
   10/05/2016 יו"ר היעד

 יו"ר היעד חשיפת התכנית בפני המנהלים על ידי מנהלת המחוז
01/07/2016   

בניית תכניות בית ספריות בבתי הספר לצורך הטמעת תכנית "אתגרים" 
 יו"ר היעד נתנו על ידי יבליווי המפקחים הכוללים , הנחיות למפקחים י

 יו"ר היעד
30/09/2016   

 יו"ר היעד מעקב אחר יישום התכנית -שלב א' 
01/12/2016   

 יו"ר היעד מעקב אחר יישום התכנית -שלב ב' 
01/05/2017   

8.1 

איגום משאבים  -.ד 1.8
ליצירת תכנית אינטגרטיבית 
ורצף הוראה במוסד החינוכי 

 להוראת העברית. 

   0/06/2016 יו"ר היעד גנים לפחות 50"טעימות" לגן לעוד הרחבת התכנית 

   01/09/2016 יו"ר היעד ב'  -יישום התכנית  " טעימות " לכיתות א'

 01/09/2016 יו"ר היעד ש"ש 2-ש"ש ל 1-ו' מ-הרחבת התכנית "טעימות" לכיתות ג' 
  

מהמגזר הפעלת התכנית " יהיה בסדר" בחטיבות הביניים ושיבוץ מורים 
 של דוברי עברית

 01/09/2016 יו"ר היעד

  

הכשרת המורים לעברית להקניית שפה דבורה מעבר לתכנית " עברית על 
 הרצף"

 01/09/2016 יו"ר היעד

  

 .ד  1.8בקרת סטטוס ביצוע  רבעון ראשון לכל הפעולות במשימה   -שלב א' 
 יו"ר היעד

15/11/2016   

בקרת סטטוס  ביצוע רבעון שלישי  לכל הפעולות במשימה   -שלב ב' 
 .ד  1.8

 יו"ר היעד
01/04/2017   
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 )תכנית "מרום"( חלק א'  6-10ליווי ותמיכה פדגוגי וארגוני לבתי ספר במיקוד ובמיקוד מיוחד במדד טיפוח גבוה    8.2משימה:  

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה 
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

8.2 

גיבוש תכנית יישום   -.א 2.8
מחוזית אשר תכלול מערך 
הטמעה וסנכרון כלל בעלי 

התפקידים הרלבנטיים לניהול 
התכנית )מפקחים, מדריכים 

פדגוגיים ומלווים בית 
 ספריים(.

כנית מרום ועדה מחוזית לתכנית מרום תלווה את התקדמות ת -שלב א 
 פעמים במהלך השנה )כינוס ראשון( 4ותתכנס בבתי הספר 

 15/08/2016 מפקחת על התכנית
  

 01/11/2016 מפקחת על התכנית כינוס שני של וועדה מחוזית לתכנית מרום  -שלב ב
  

 01/02/2017 מפקחת על התכנית כינוס שלישי של וועדה מחוזית לתכנית מרום  -שלב ג
  

 01/05/2017 מפקחת על התכנית כינוס  רביעי של וועדה מחוזית לתכנית מרום  -שלב ד
  

מחוז עם מפקח ביה"ס , מפקח מגזרי, במפגשי יעץ  2יתקיימו  -שלב א
מדריך מרום ומנהל ביה"ס למעקב אחר התקדמות התוכנית )ע"ס מחוון  

 מפגש ראשון  -ארגוני פדגוגי( 
 31/09/2016 מפקחת על התכנית

  

מפגשי יעץ במחוז עם מפקח ביה"ס , מפקח מגזרי,  2יתקיימו  -שלב ב
מדריך מרום ומנהל ביה"ס למעקב אחר התקדמות התוכנית )ע"ס מחוון  

 מפגש שני  -ארגוני פדגוגי( 
 31/05/2017 מפקחת על התכנית

  

8.2 

הידוק ממשקים וקיום  -.ב2.8
שיח רציף בין כלל השותפים 
לקידום אחריות משותפת , 

בדגש על הרשויות 
 המקומיות. 

כנית מרום ברשות בהשתתפות  מנהל ומדריך יתקיימו מפגשי הכרות עם ת
 מרום במהלך תחילת השנה 

 30/10/2016 מפקחים כוללים
  

 והמלווה היישוביהנחייה לביצוע מיפוי תמ"י  עם הרשות 
מפקחת על התכנית 

ומנהלת התכנית לנוער 
 בסיכון

30/11/2016 
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 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה 
ביצוע עד 
 סטטוס לתאריך 

 ביצוע

8.2 
מיסוד שגרות מחוזיות  -.ג 2.8

ומתווי עבודה של מפקחים עם 
 בתי הספר בתכנית מרום.

חודשיות  כל מפקח ישב בישיבות צב"מ )צוות בין מקצועי(  -שלב א 
בלו"ז. כל חודש יוכן דו"ח של המפקח הכולל אודות  מתוכננות 

למפקחת על תכנית הטמעת התכנית בבית הספר . הדוחות יועברו 
 מרום  בהתאם לרבעונים.  )רבעון ראשון(

 01/11/2016 מפקחים כוללים

  

ישיבת  צב"מ )צוות בין מקצועי(.   )רבעון על דיווח חודשי  -שלב ב 
 שני( 

 01/02/2017 מפקחים כוללים
  

)רבעון ישיבת  צב"מ )צוות בין מקצועי(  עלדיווח חודשי  -שלב ג 
 שלישי(

 01/04/2017 כולליםמפקחים 
  

)רבעון )צוות בין מקצועי(  ישיבת  צב"מ  עלדיווח חודשי  -שלב ד 
 רביעי(

 01/07/2017 מפקחים כוללים

  

8.2 
ליווי תהליכי ותקציבי  -.ד2.8

של בתי הספר בתוכנית 
 לניהול אפקטיבי 

 מכנית. כולל קביעת מפגשי צב"ביה"ס יגבש ויוביל צוות מוביל ת מנהל
בגאנט הבית ספרי בתיאום עם גורמי חוץ בדגש של העצמת דרג 

 הביניים בבית הספר על ידי המנהל
 01/10/2016 מפקחת על התכנית

  

צוות מרום מחוזי יפקח על ניהול המשאבים  בבתי הספר -שלב א' 
תכנית ויקיים דיון מחוזי לגבי ניצול המשאבים בכל בתי הספר שב

  ראשון(פעמיים בשנה. )דיון 
 03/11/2016 מפקחת על התכנית

  

צוות מרום מחוזי יפקח על ניהול המשאבים  בבתי הספר -שלב ב' 
ויקיים דיון מחוזי לגבי ניצול המשאבים בכל בתי הספר שבתכנית 

 פעמיים בשנה. )דיון שני(
 30/03/2017 מפקחת על התכנית

  

8.2 
בחירה וגיוס בתי ספר  -.ה2.8

לתכנית לשנת הלימודים 
 תשע"ח 

 05/01/1900 מפקחת על התכנית איתור בתי הספר לתכנית מרום 
  

 ב')תכנית "מרום"( חלק  6-10ליווי ותמיכה פדגוגי וארגוני לבתי ספר במיקוד ובמיקוד מיוחד במדד טיפוח גבוה    8.2משימה:  
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 )תכנית "מרום"( חלק ג' 6-10גבוה ליווי ותמיכה פדגוגי וארגוני לבתי ספר במיקוד ובמיקוד מיוחד במדד טיפוח    8.2משימה:  

 ביצוע עד לתאריך  גורם אחראי התארגנותשלבי  פעולות עיקריות משימה 
 סטטוס

 ביצוע

8.2 

ניהול תהליכי הכשרה ,  -.ו2.8
למידה וליווי למפקחים הכוללים 

ובעלי תפקידים רלבנטיים 
במחוז אודות תכנית מרום 

 והתקצוב הדיפרנציאלי.

 מפגש למידה  ראשון למפקחים הכוללים  -שלב א 
מפקחת על 

 התכנית
15/09/2016 

  

 מפגש למידה  שני למפקחים הכוללים  -שלב ב 
מפקחת על 

 התכנית
15/03/2017 

  

ישיבה בהשתתפות המפקח הכולל ומנהל בית הספר בתכנית 
מרום שקבל שעות דיפרנציאליות  במטרה ולהחליט  על חלוקת 

 השעות ע"פ יעדי ביה"ס
 01/07/2016 מפקחים כוללים

  

 איסוף  המידע לגבי חלוקת השעות הדיפרנציאליות 
מפקחת על 

 התכנית
30/09/2016 

  

8.2 
חשיפה , ליווי  -הטמעה  -.ז 2.8

המיפוי תמ"י  ויישום של כלי
 פוהאבחון סקו" 360

  2016תמ"י יוטמע בבתי הספר החדשים בחודש אוקטובר 
מפקחת על 

 התכנית
01/10/2016 

  

  2016סקו"פ ) כלי אבחון בארגון( יוטמע בחודשים ספטמבר 
מפקחת על 

 התכנית
01/10/2016 
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 קידום שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית "דרך חדשה"  8.4משימה: 
   

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך

 סטטוס
 ביצוע

8.4 
שבוע קליטת עליה קיום    -.א4.8

 בכל שכבות הגיל

 01/01/2017 מ. ק.  תלמידים עולים מכתב מנהלת המחוז לבתי הספר ]או באיגרת[
 

העברת  הצעות פעילות לבתיה"ס בשיתוף מדריכי למידה משמעותית 
 ומנהל חברה ונוער

ממונה קליטת תלמידים 
 עולים

01/01/2017 
 

ספר שבהם שיעור התלמידים ממוצא קיום כנס מחוזי לצוותי חינוך בבתי 
 אתיופי גבוה

 01/05/2017 מ. ק. תלמידים עולים
 

8.4 
שילוב יוצאי אתיופיה   -.ב4.8

בתכניות מצטיינים קיימות ובמרכזי 
 מצוינות בקהילה

 01/06/2016 מ.  ק.  תלמידים עולים איתור תלמידים מצטיינים בשיתוף עם המפקחת על מחוננים ומצטיינים
 

מינוי וליווי מנטורים  לתלמידים מצטיינים  על מנת שיתמידו  -אשלב 
 רבעון ראשון -בתכניות אלו והגשת דו"ח ביצוע ליו"ר היעד כל רבעון. 

ממונה קליטת תלמידים 
 עולים

01/10/2016 
 

ליווי מנטורים  לתלמידים מצטיינים  על מנת שיתמידו בתכניות   -שלב ב
 רבעון שני -היעד כל רבעון. אלו והגשת דו"ח ביצוע ליו"ר 

ממונה קליטת תלמידים 
 עולים

01/11/2016 
 

ליווי מנטורים  לתלמידים מצטיינים  על מנת שיתמידו בתכניות אלו   -שלב ג
 והגשת דו"ח ביצוע ליו"ר היעד כל רבעון. רבעון שלישי

ממונה קליטת תלמידים 
 עולים

01/03/2017 
 

לתלמידים מצטיינים  על מנת שיתמידו בתכניות ליווי מנטורים   -שלב ד 
 אלו והגשת דו"ח ביצוע ליו"ר היעד כל רבעון. רבעון רביעי

ממונה קליטת תלמידים 
 עולים

01/06/2017 
 

תלמידים מצטיינים ממוצא אתיופי בתכניות  המלמדיםוהנחיית הדרכת 
 דיווח ליו"ר היעד -לרגישות תרבותית והתאמת התכנית לתלמידים 

ממונה קליטת תלמידים 
 עולים

01/11/2016 
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 (חלק ב) –קידום שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית "דרך חדשה"   8.4משימה: 

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה  
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

8.4 
שילוב מורים יוצאי   -ג 4.8

אתיופיה בתכניות הכלליות 
 וליווי עד להשמתםלהכשרה 

 איתור פרחי הוראה במכללות והגשת דו"ח ליו"ר היעד
רפרנטית מורים 

 עולים
01/06/2016 

  

 -מינוי וליווי מנטורים מלווים למורים על מנת שיצליחו  -שלב א
 . הגשת דו"ח ליו"ר היעד 2016איתור במהלך חודשים יולי אוגוסט 

רפרנטית מורים 
 עולים

15/09/2016 
  

. הגשת -מנטורים מלווים למורים על מנת שיצליחו ליווי  -שלב ב'
 דו"ח ליו"ר היעד. מחצית שנה

רפרנטית מורים 
 עולים

01/01/2017 
  

. הגשת -מנטורים מלווים למורים על מנת שיצליחו  ליווי-שלב ג' 
 דו"ח ליו"ר היעד. סיום שנה

רפרנטית מורים 
 עולים

01/05/2016 
  

 -וצאי אתיופיה קבוצת למידת עמיתים של מורים י הפעלת -שלב א 
 הקבוצה פתיחת הגשת דו"ח ליו"ר היעד עם

רפרנטית מורים 
 עולים

01/10/2016 
  

 -י קבוצת למידת עמיתים של מורים יוצאי אתיופיה וליו -שלב ב
 הגשת דו"ח ליו"ר, מחצית ראשונה של שנת הלימודים 

רפרנטית מורים 
 עולים

01/02/2017 
  

 -י קבוצת למידת עמיתים של מורים יוצאי אתיופיה וליו -שלב ג
 הגשת דו"ח ליו"ר לקראת סיום  שנת הלימודים

רפרנטית מורים 
 עולים

01/06/2016   

8.4 

הפעלת התכנית -.ד 4.8
לחיזוק  מוסדות החינוך בהם 

מספר התלמידים יוצאי 
אתיופיה מהווים מעל לשליש 

דים בבית הספר ימכלל התלמ
)בעבודה עם ההורים, 

הכשרת הצוותים החינוכיים , 
 שיעורי תגבור ומערך הזנה(.

הכנת תכנית פעולה לביצוע פעולות העשרה והשראה  -שלב א
לקידום הסקרנות, המוטיבציה והמנהיגות בקרב התלמידים העולים 

]חוגים מיוחדים, סיורים במפעלים עתירי ידע, ביקור במוזיאונים, 
מהעדה שעשו שינוי משמעותי[. בשיתוף עם פגישות עם דמויות 
 מנהל חברה ונוער

ממונה קליטת 
 תלמידים עולים

01/09/2017 

  

 -הפעלת תכנית ההעשרה והגשת דו"ח ביצוע ליו"ר היעד  -שלב ב
 מחצית שנה 

ממונה קליטת 
 תלמידים עולים

02/01/2017 

  

 -הפעלת תכנית ההעשרה והגשת דו"ח ביצוע ליו"ר היעד  -שלב ג 
 סיום  שנה 

ממונה קליטת 
 תלמידים עולים

02/06/2017 
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 חלק ג -קידום שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית "דרך חדשה"   8.4משימה: 

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה  
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

8.4 

הפעלת התכנית -.ד 4.8
לחיזוק  מוסדות החינוך בהם 

מספר התלמידים יוצאי 
אתיופיה מהווים מעל לשליש 

בבית הספר  םהתלמידימכלל 
.)המשך  הפעולה מהעמוד 

 הקודם (

 1/3פתיחת השתלמות למורים בבתי הספר שיש בהם מעל 
מהתלמידים שהם יוצאי אתיופיה בשיתוף עם הפיקוח המקצועי. 

 למורים תההשתלמויוהגשת דו"ח ליו"ר היעד לגבי מערך 

ממונה קליטת 
 תלמידים עולים

01/10/2016 

  

 ליווי מערך ההשתלמויות והגשת דו"ח ליו"ר היעד
ממונה קליטת 
 תלמידים עולים

01/02/2017 

  

8.4 

 תכניותהפעלת  -.ו 4.8
התערבות עם נוער מנותק 

בתחום  האתיופיובסיכון יוצא 
טיפולים,  -העבודה החינוכית 

בתחום ההכנה לעולם העבודה 
 ובתחום חיזוק הזהות

ראיונות אישיים עם תלמידים ממוצא אתיופי בסיכון לזיהוי מוקדם של 
השירות הצבאי, יתבצע  בתאום עם אנשי מענים לחיזוקם במהלך 

 מנהל חברה ונוער

ממונה קליטת 
 תלמידים עולים

01/11/2016 

  

 איסוף נתונים דרך מילוי תמ"י בי"ס / קב"ס מחוזי ללימוד הצרכים

ממונה על התכנית 
לנוער בסיכון. ממונה 

קליטת תלמידים 
 עולים

01/11/2016 

  

האגף לקליטת תלמידים על ידי לתלמידים עולים  הפניית משאבים
ממנהל חברה ונוער לתכניות והקצאת משאבים עולים, לבני עולים 
 בונות  זהות ציונית

ממונה קליטת 
 תלמידים עולים

01/09/2016 

  

8.4 

הפעלת תכנית לשיפור  -.ז4.8
הישגי הבגרויות בקרב 

 תלמידים עולים מאתיופיה

עולים אשר הישגיהם איתור בתי"ס בהם לומדים תלמידים  -שלב א 
בשנים האחרונות היו נמוכים, ליווי צוות המורים בבתי"ס אלה 

במדריכים ייחודיים, כתיבת תכנית עבודה  בבתי"ס אלה לשיפור 
 הישגי התלמידים . הגשת תכנית פעולה מחוזית ליו"ר היעד

ממונה קליטת 
 תלמידים עולים

01/10/2016 

  

קידום הישגי התלמידים  בבגרויות. למעקב וליווי בתי הספר  -שלב ב
 הגשת דו"ח ליו"ר היעד

ממונה קליטת 
 תלמידים עולים

01/03/2017 
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 קידום שילוב יוצאי בני מנשה   -.א מחוזית4.8משימה 

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה  
ביצוע עד 
 סטטוס לתאריך 

 ביצוע

 .א.4.8
חיזוק בתי הספר  -.א.א.4.8

 הקולטים

 איתור המורים המלמדים תלמידים עולים יוצאי בני המשה
ממונה קליטת 
 תלמידים עולים

01/10/2016 
  

 יום עיון  למורים המלמדים תלמידים יוצאי בני המנשה
ממונה קליטת 
 תלמידים עולים

01/11/2016 
  

מינוי מדריכים לליווי המורים המלמדים תלמידים יוצאי בני המנשה. 
 דו"ח ליו"ר היעד הגשת

ממונה קליטת 
 תלמידים עולים

01/10/2016 
  

 כי המורים והגשת דו"ח ליו"ר היעדמעקב אחר הפעלת מדרי
ממונה קליטת 
 תלמידים עולים

01/03/2017 
  

 ת מיל"ת לטובת תלמידים עולים מבני מנשהוהרחבת מסגר
ממונה קליטת 
 תלמידים עולים

01/10/2016 
  

 .א.4.8

 

 

 

 

 

 

מתן מענה מערכתי  -.א.ב. 4.8
 לקליטה מיטבית

מפגש בין משרדי בפיקוח המחוזי ]קליטה, רווחה, חינוך, בטחון פנים[ 
 /  ]פורום פיקוח עולים/ תכנית לאומית[

ממונה קליטת 
תלמידים עולים 
 ומנהלת המחוז

01/11/2016 

  

חיזוק הקשר הבין משרדי ברמת היישוב ]קליטה, רווחה,  -שלב א' 
חינוך, בטחון פנים[ /  ועדות מקצועיות של התכנית הלאומית, ליווי 

 התהליך והגשת דו"ח ראשוני ליו"ר היעד

ממונה על התכנית 
לנוער בסיכון. ממונה 

קליטת תלמידים 
 עולים

01/10/2016 

  

חיזוק הקשר הבין משרדי ברמת היישוב ]קליטה, רווחה,  -שלב ב' 
מקצועיות של התכנית הלאומית, ליווי חינוך, בטחון פנים[ /  ועדות 

 התהליך והגשת דו"ח מסכם  ליו"ר היעד

ממונה על התכנית 
לנוער בסיכון. ממונה 

קליטת תלמידים 
 עולים

01/05/2017 
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 השילוב(קידום וליווי שילוב ילדים עם מוגבלויות ומהחינוך המיוחד )תכנית "השתלבות" עפ"י המלצת ועדת דורנר בנושא   8.5משימה:  

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות  
ביצוע עד 
 סטטוס לתאריך 

 ביצוע

8.5 
הובלת תהליך הטמעת -.א 5.8

יישום השילוב ברשויות 
 המקומיות ובבתי הספר

 4 - 3בחינוך הרגיל וקיבלו איתור התלמידים המתקשים אשר לומדים 
 -חברתית משך שנתיים תמיכה מסל ביה"ס )משעות רווחהבשעות 

 שעות פרטניות( -ניהול עצמי

מתאמת חנ"מ 
מחוזית ומפקחים 

 כוללים. 
30/10/2016 

  

בדיקת יעילות של השעות  שניתנו ממשאבי בית הספר לפי מספר 
 תלמידים שהופנו לוועדת השילוב ) השוואה(

מ מתאמת חנ"
מחוזית ומפקחים 

 כוללים.
30/11/2016 

  

לשילוב אשר יכלול מדדים לניתור  עריכה מחודשת לשאלון ההפניה
מיצוי המשאבים מהחינוך הרגיל, תוך מתן דגש על תפקיד המחנך 

 המחויב לשילוב התלמידים המתקשים

מתאמת חנ"מ 
 מחוזית 

30/09/2016 

  

נוך הרגיל  שטרם עברו השתלמות  אחת במהלך ימיפוי  המורים  מהח
וגיוון דרכי הוראה שנתיים בנושא אסטרטגיות שילוב ולמידה 

 להפנות אותם להשתלמותו לתלמידים עם לקויות שונות

מתאמת חנ"מ 
מחוזית ומפקחים 

 כוללים.
03/08/2016 

  

הפעלת מערך ליווי ותמיכה במחנכים ובמורים בחינוך הרגיל  -שלב א' 
 ה והגשת דו"ח  ביצוע ליו"ר היעדעל ידי מדרכי מתי"א ומדריכי ההכל

מתאמת חנ"מ 
 מחוזית 

30/10/2016 
  

יישום תכנית לליווי למורים ומחנכים בחינוך הרגיל הגשת  -'שלב ב
 דו"ח  ביצוע ליו"ר היעד. 

מ מתאמת חנ"
 מחוזית 

01/01/2017 
  

קיום וועדות בין מקצועיות בכל בית ספר בנוכחות ההורים  - 'שלב א
 באחריות המפקחים הכולליםטרום שילוב בשלב 

 15/01/2017 מפקחים כוללים

  

דיון והפקת הלקחים מתהליך טרום ההשמה בבתי הספר.  -'שלב ב
 והגשת דו"ח ליו"ר היעד

מתאמת חנ"מ 
 מחוזית 

01/05/2017   
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 (חלק ב)קידום וליווי שילוב ילדים עם מוגבלויות ומהחינוך המיוחד )תכנית "השתלבות" עפ"י המלצת ועדת דורנר בנושא השילוב(   8.5משימה:  

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות  
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

8.5 

הפעלת ועדת זכאות    -.ב5.8
והקצאת תקצוב אישי לתלמידים 

 דיפרנציאליהזכאים )תקצוב 
 מחינוך מיוחד(

הטמעת המלצות וועדת דורנר בנושא השילוב דרך וועדות  - 'שלב א
היגוי יישובית בית ספרית והעלאת המודעות של רשויות, מנהלי אגפי 

שיתוף עם חינוך, בעלי תפקידים במערכת החינוך היישובית. ב
 רבעון ראשון של שנת הלימודים -המפקחים הכוללים. דו"ח מצב 

מתאמת חנ"מ 
 מחוזית 

01/11/2016   

הטמעת המלצות וועדת דורנר בנושא השילוב דרך וועדות  - 'שלב ב
היגוי יישובית בית ספרית והעלאת המודעות של רשויות, מנהלי אגפי 

חינוך, בעלי תפקידים במערכת החינוך היישובית. בשיתוף עם 
 רבעון שלישי של שנת הלימודים -המפקחים הכוללים. דו"ח מצב 

מתאמת חנ"מ 
 מחוזית 

10/04/2017   

לפי   דיפרנציאלייםבניית מסד נתונים מחוזי בנושא  שילוב תלמידים 
תחומים ורמות תפקוד למען מעקב, בקרה ויישום של המלצת ועדת 

 דורנר, בשיתוף עם מנהלי בתי הספר, מפקחים של החנ"מ, תקן סייעות 

מתאמת חנ"מ 
 מחוזית 

01/11/2016 

  

מוגבלויות , בשיתוף עם האגף הנגשת בתי הספר לקליטת תלמידים עם 
לחינוך מיוחד, הרשות המקומית והממונה על הנגשה במחוז צפון. 

 הגשת דו"ח ביצוע ליו"ר היעד

מתאמת חנ"מ 
 מחוזית 

31/07/2016 

  

8.5 

ליווי בחירת ההורים    -.ג 5.8
את המסגרת החינוכית ובניית 

תכניות אישיות מותאמות 
 לתלמידים זכאים

לקבלת משוב לשביעות רצון ההורים ממסגרות השילוב / בניית שאלון 
ההשמה של התלמיד. השאלון יוכן על ידי הפיקוח על החנ"מ ומנהלי 

 המתי"א

מתאמת חנ"מ 
 מחוזית 

01/04/2017 

  

הפצת השאלון להורים והפקת לקחים מהשאלון לגבי תהליך השילוב. 
 הגשת דו"ח ליו"ר היעד 

מתאמת חנ"מ 
   01/06/2017 מחוזית 
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 .ב. מחוזית הרחבת תכנית אל"ה בחטיבת הביניים ובבתי הספר היסודיים  8משימה 
 

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות  
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

.ב. 8
 מחוזית

הרחבת  תכנית אל"ה 
 בחטיבות הביניים

הלימודים תשע"ו  מיפוי חטיבות הביניים שבהן מתקיימת תכנית אל"ה בשנת
 בשכבות ח' וט', בהתאם למגזרים השונים

 15/07/2016 יו"ר היעד
  

הכנת תכנית להרחבת  תכנית אל"ה בחטיבות הביניים לקראת שנת 
קצוב הלימודים תשע"ז תוך שימוש במשאבי בתי הספר בדגש על ת

 דיפרנציאלי ואף תכנית מרום
 15/08/2016 יו"ר היעד

  

   01/11/2016 יו"ר היעד רבעון ראשון  -ליווי והפעלת הרחבת התכנית והכנת דו"ח  -שלב א 

   01/03/2017 יו"ר היעד רבעון שלישי   -ליווי והפעלת הרחבת התכנית והכנת דו"ח  -שלב ב 

הערכות להמשך הרחבת התכנית בחטיבות הביניים בשנת הלימודים 
 תשע"ח

 01/06/2017 יו"ר היעד
  

.ב. 8
 מחוזית

הרחבת תכנית אל"ה בבתי 
 הספר היסודיים

מיפוי בתי הספר היסודיים שבהן מתקיימת  תכנית אל"ה בשנת הלימודים 
 ט', בהתאם למגזרים השונים תשע"ו ח' ו

 15/07/2016 יו"ר היעד
  

הכנת תכנית להרחבת  תכנית אל"ה בבתי הספר היסודיים  לקראת שנת 
דגש על תקצוב שימוש במשאבי בתי הספר בהלימודים תשע"ז תוך 

 דיפרנציאלי
 15/08/2016 יו"ר היעד

  

   01/11/2016 יו"ר היעד רבעון ראשון  -ליווי,  והפעלתו הרחבת התכנית והכנת דו"ח  -שלב א 

   01/04/2017 יו"ר היעד רבעון שלישי   -ליווי, הפעלתו הרחבת התכנית והכנת דו"ח  -שלב ב 

להמשך הרחבת התכנית בבתי הספר היסודיים בשנת הלימודים  הערכות
 תשע"ח

 01/06/2017 יו"ר היעד
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  : 9יעד אסטרטגי מספר 

 ום חינוך איכותי בגילאים הצעיריםקיד

 

 

 

 ראש היעד: תיושב

 טובה הלוי
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 בגילאים הצעירים: קידום חינוך איכותי 9יעד 

 9יעד -תוצאהמדדי 

 

 

 
 

 

 

 )הצלחה(מדד תוצאה 
ערך מדד 
 מצב מצוי

 ערך מדד מצב רצוי
עמידה  %

 ביעד
מסמך מעיד 
על השגת 

 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  תוצאות היעד

 דיווחי גננות –שביעות רצון הגננות מהפיתוח המקצועי  
 

85%    88% 

מיפוי  
/שאלון מחוזי

הערכה 
 פסגו"ת

והעמקה שיעור גננות אשכול המדווחות על השבחה 
 בתהליכים פדגוגים וארגוניים

     חדש
סקר עמדות  

 מחוזי

שיעור התלמידים המדווחים על הוראה דפרנציאלית בבתי 
 הספר היסודיים

      חדש
 מיצ"ב
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 רוני הטיפוחו' לפי עש-למידים בכיתות א'הקטנת מספר הת  9.1משימה: 

   
 אחראיגורם  שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

 איתור ומיפוי צרכים   -.א1.9 9.1

 40הפעלת סימולציה בכל בתי הספר לאיתור פתיחת כיתות חדשות )מדד 
 ו(-בכיתות ג 34-40ב, -בכיתות א

 15/08/2016 מתאמת יסודי

  

מיפוי מחוזי של בתי הספר המקבלים תוספת שעות בתקצוב הדיפרנציאלי 
 המסמך ליו"ר היעדוהעברת 

 01/07/2016 מתאמת יסודי
  

נציאלי רליווי בתי הספר המקבלים תוספת שעות בתקצוב הדיפ -שלב א 
בשיתוף המפקחים הכוללים  בשיתוף עם הממונה על תכנית מרום לאיתור 

 רבעון ראשון -צרכים ומתן מענים. הגשת המלצות ליו"ר היעד 
 01/11/2016 מתאמת יסודי

  

נציאלי רליווי בתי הספר המקבלים תוספת שעות בתקצוב הדיפ - שלב ב
בשיתוף המפקחים הכוללים  בשיתוף עם הממונה על תכנית מרום לאיתור 

 רבעון שני -צרכים ומתן מענים. הגשת המלצות ליו"ר היעד 
 02/02/2017 מתאמת יסודי

  

יאלי רנצהמקבלים תוספת שעות בתקצוב הדיפ ליווי בתי הספר -שלב א 
בשיתוף המפקחים הכוללים  בשיתוף עם הממונה על תכנית מרום לאיתור 

צרכים ומתן מענים והיערכות לקראת שנת הלימודים תשע"ח. הגשת המלצות 
 רבעון רביעי -למנהלת המחוז

 01/05/2017 מתאמת יסודי
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 ומתן מענה דיפרנציאליהתאמת המדיניות והפיתוח המקצועי להוראה בכיתה הטרוגנית   9.2משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

9.2 

חיזוק מנגנוני    -.א 2.9
התמיכה למורים בהתמודדות 

עם צורכי התלמידים 
ולכלל התלמידים  המתקשים

באמצעות מדריכי ההכלה 
והצוותים הבית ספריים )יועצות 

 ביה"ס, צוותי החינוך המיוחד(

לעבודה רשותית  מודלהקמת פורום מחוזי בינתחומי שיהווה  -שלב א 

מערכתית התומכת בבתי ספר בשיפור מתן מענה לתלמידים. הפורום יכלול 
ל המחוננים, השפ"ח, מנהל אגף הפיקוח ע נציגות של:  הכלה, ייעוץ, חנ"מ,

חינוך, הפיתוח המקצועי, למידה משמעותית, התכנית הלאומית לנוער בסיכון 
והפיקוח הכוללים. את הפורום תוביל מתאמת בתי הספר היסודיים והוא יכונס 

 פעמים בשנה ויגיש המלצות למנהלת המחוז. רבעון ראשון 3

 01/11/2016 מתאמת יסודי

  

מפגש התנסות ולמידה של הפורום עם מליאת הפיקוח לקראת  -שלב ב
הקמת צוותים בינתחומיים יישוביים ניסוח ופרסום מסמך מחוזי למודל עבודה 

רשותי מערכתי הנותן מענה לתלמידים מאתגרים. לאחר שיוגש לאישור 
 הנהלת המחוז 

 01/01/2017 מתאמת יסודי

  

מתן מענה  צורךין תחומית לכפיילוט לעבודה ברשויות  5ליווי של  -שלב ג 
 לתלמידים מתקשים בהלימה להמלצות הרשומות במסמך

 02/02/2017 מתאמת יסודי
  

 01/05/2017 מתאמת יסודי ת מסקנות  ולקחים מהפעלת הפיילוט  והערכות לתשע"חהפק -שלב ד 
  

9.2 

הנגשת הכלים   -.ב2.9 
לעבודה בכיתה הטרוגנית 
למנהלי בתי הספר על ידי 

המפקח הכולל ומדריכי הכלה 
 מחוזיים

מיפוי הכלים הקיימים לעבודה בכיתה ההטרוגנית ע"י: הפיקוח על החינוך 
המיוחד, הפיקוח על תכנית מרום, הממונה על התכנית הלאומית לנוער 

ריות, מדריכות הכלה , שח"ר, התכנית פלניצסיבסיכון מדריכות מחוזיות ד
הלאומית  לילדים בסיכון ומדריכה ללמידה משמעותית לצורך הכנת מודל 

משופר לעבודה מותאמת לכיתה הטרוגנית. כתיבת מסמך ההמלצה למול זה 
 שיוגש למנהלת המחוז 

 30/09/2016 מתאמת יסודי

  

ענון של מאגר הכלים והמודל המומלץ  לכלל המפקחים והמדריכים יחשיפה ור
 המחוזיים 

 15/11/2016 מתאמת יסודי
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 התאמת המדיניות והפיתוח המקצועי להוראה בכיתה הטרוגנית ומתן מענה דיפרנציאלי )המשך(  9.2משימה:  
  

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

9.2 

חיזוק מנגנוני    - ג.2.9
התמיכה למורים בהתמודדות 

עם צורכי התלמידים 
המתקשים ולכלל התלמידים 
באמצעות מדריכי ההכלה 

והצוותים הבית ספריים )יועצות 
 -ביה"ס, צוותי החינוך המיוחד(

 המשך

ירעננו המפקחים את במסגרת ביקורים בבתי ספר ובמסגרת מפקח ומנהליו 
הכלים המתאימים. המפקחים  הכוללים יעבירו למפקחים המגזריים דיווח על 

 מקצועית לצורך מתן מענים בכיתה ההטרוגנית -התנסות בעבודה בין 

מתאמת יסודי 
ומפקחים 
 מגזריים

31/12/2016 

  

פיתוח מקצועי למורים בשיתוף עם המפקחת על הפיתוח המקצועי  בנושא 
כלים לעבודה בכיתה הטרוגנית, הכשרת המחנכים  העובדים עם תלמידים 

 בסיכון, בשיתוף עם המפקחת על הפיתוח המקצועי 
 31/08/2016 מתאמת יסודי 

  

מסמך קיום דיון מסכם לאור שנת הלימודים הנוכחית , הפקת לקחים והגשת 
 המלצות למנהלת המחוז לקראת תשע"ח

 31/08/2016 מתאמת יסודי 
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 פיתוח כלים למתן מענה דיפרנציאלי בגני הילדים  9.4משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

9.4 
מיפוי צרכים ישוביים  -.א 4.9

 ומתן מענים בהתאם.

כנית תהפיקוח גנ"י, שפ"ח, ייעוץ,  הקמת פורום גיל רך מחוזי בהשתתפות:
 לאומית ואגף שח"ר

 31/08/2016 מתאמת גנ"י
  

יצירת מסמך המייצג פרופיל יישובי של הקדם יסודי בשיתוף עם יחידת 
 התקשוב

 30/09/2016 מתאמת גנ"י
  

   31/12/2016 מתאמת גנ"י ייחודיים על ידי הפורום לגיל הרךאיתור צרכים מחוזיים למתן מענים 

   31/05/2017 מתאמת גנ"י ים לאור המענים שנתנו ברמת המחוזתהליך של בקרה והפקת לקח

9.4 
כתיבת תכנית עבודה  -.ב4.9

 לכל גננת

   31/08/2016 מפקחות גנ"י כנית העבודה יום מפגשי הדרכה להנחיית כתיבת תק

כניות על גני הילדים ודיווח על הגשת ת אישור תכניות על ידי המפקחות
 העבודה המאושרות למתאמת גני הילדים

 01/11/2016 מפקחות גנ"י
  

9.4 
הטמעת כלי למיפוי  -.ג 4.9

ולאבחון בגני הילדים 
 )"מבטים"(.

   31/08/2016 מתאמת גנ"י מפגש חשיפה למפקחות גנ"י על כלי המיפוי "מבטים" 

דיווח המפקחות על  -מפגשי הדרכה לגננות לחשיפה והטמעת הכלי "מבטים" 
 גנ"י למתאמת הגנים

 30/09/2016 מפקחות גנ"י
  

תהליך של בקרה והפקת לקחים לאור הטמעת הכלי "מבטים" והיערכות 
 הלימודים תשע"חלשנת 

 34/04/2017 מתאמת גנ"י

  

9.4 
קיום צמתים לאורך  -.ד 4.9

השנה לבחינת ניצול המשאבים 
 בהתאם לצרכים

שלוש  -קביעת לו"ז לבחינת ניצול המשאבים בהתאם לצרכים  -שלב א 
 פעמים בשנה והגשת הדיווח למנהלת המחוז. )סיום רבעון ראשון( 

 01/11/2016 מתאמת גנ"י
  

תהליך של בקרה על ניצול משאבים בהתאם לצרכי המחוז והגשת  -שלב ב 
 מחצית השנה  -דיווח למנהלת המחוז 

 01/02/2017 מתאמת גנ"י
  

תהליך של בקרה על ניצול משאבים , השגת דיווח למנהלת המחוז  -שלב ג 
 לקראת סיום השנה

 01/05/2017 מתאמת גנ"י
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 ארגוני חדש של אשכולות הגניםמיסוד מבנה   9.5משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

9.5 

הבניית ומיסוד  -.א 5.9
המפקחת  תהליכי ניהול של

על גני הילדים  בהתאם 
 למבנה ארגוני החדש

אשכול  על ידי המפקחות על הגנים חלוקת אזורי הפיקוח לאשכולות גנים ומינוי גננת מובילה בכל 
 מית והגשת המבנה הארגוני לידי מתאמת הגניםקובשיתוף הרשות המ

מתאמת  
 גנ"י

15/08/201
6 

  

תכנון מערך התפתחות מקצועית של הגננות בכל אזור פיקוח והגשת התכנית לאישור מתאמת 
 םהגני

 מפקחות גנ"י
15/09/201

6   

בממשקים עם שותפי התפקיד: רשות, צוות הדרכה, ייעוץ, שפ"ח  קביעת סדירויות ושגרות עבודה
 ועוד

 מפקחות גנ"י
20/08/201

6   

9.5 
הטמעת הפעלת  -.ב 5.9

הסייעת השנייה בגני טרום 
 חובה 

מיפוי גני טרום חובה על ידי המפקחות על גני הילדים שיש בהם סייעת שנייה בשיתוף  עם 
 למתאמת הגניםהרשויות המקומיות. הגשת המיפוי 

 מתאמת גנ"י
30/09/201

6   

 -ליווי מפקחות הגנים ומובילות הגנים את מנהלות גנים בהפעלת הסייעות השניות  -שלב א 
 הגשת דיווח למתאמת הגנים . רבעון ראשון

 מתאמת גנ"י
01/11/201

6   

 -ליווי מפקחות הגנים ומובילות הגנים את מנהלות גנים בהפעלת הסייעות השניות  -שלב ב 
 הגשת דיווח למתאמת הגנים . רבעון שלישי 

 מתאמת גנ"י
01/04/201

7   

הבניית מערך הכשרה לסייעות  בגנים  בשיתוף הפיקוח ורשויות המקומיות. שלב  -שלב א 
 ההתנעה

 מתאמת גנ"י
01/10/201

6   

הפעלת מערך הכשרה לסייעות  בגנים  בשיתוף הפיקוח ורשויות המקומיות. המפקחות  -שלב ב 
 מחצית שנה  -על הגנים יגישו דו"ח למתאמת הגנים על מערכי ההכשרה והליווי לסייעות בגנים. 

 מתאמת גנ"י
01/01/201

7 
  

 והיערכות  לשנת הלימודיםהפקת לקחים מתהליך הליווי וההכשרה של הסייעות בגנים  -שלב ג 
  תשע"ח

 מתאמת גנ"י
01/05/201

7 
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 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

 
9.5 

 

השתתפות פעילה  -.ג 5.9
של הגננות המובילות 

 בקורסים לפיתוח  מקצועי

המובילות בשיתוף עם המפקחת על הפיתוח פתיחת קורסים מחוזיים לפתוח מקצועי של הגננות 
  המקצועי

 מתאמת גנ"י
15/09/201

6   

 מתאמת גנ"י קבלת משוב על הקורסים המחוזיים ועיבודם בשיתוף עם המפקחת על הפיתוח המקצועי
15/05/201

7   
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 הילדים במשרד החינוך ובין הרשויות המקומיותחיזוק הקשר בין מערך גני  9.6משימה:  

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

9.6 
.א   בניית תכנית עבודה 6.9

משותפת למחוז ולרשויות 
 המקומיות

גנ"י,  הקמת פורום מחוזי לחיזוק הקשר עם הרשויות המקומיות בהשתתפות: מפקחות -שלב א 
נציגי רשות, שפ"ח, ייעוץ חינוכי.. הפורום יהווה גורם מייעץ ומלווה בסוגיית הקשר בין המחוז 

 לרשויות.  מפגש ראשון
 מתאמת גנ"י 

30/09/201
6 

  

נציגי  פורום מחוזי לחיזוק הקשר עם הרשויות המקומיות בהשתתפות: מפקחות גנ"י, -שלב ב 
,לבניית תכנית עבודה משותפת אשר תגדיר את ממשקי העבודה  רשות, שפ"ח, ייעוץ חינוכי

 מפגש שני -המשותפים ותאושר על ידי מנהלת המחוז.
01/11/201 מתאמת גנ"י 

7   

פורום מחוזי לחיזוק הקשר עם הרשויות המקומיות בהשתתפות: מפקחות המשך עבודת  –שלב ג 
 שלישיגנ"י, נציגי רשות, שפ"ח, ייעוץ חינוכי. מפגש  

30/05/201 מתאמת גנ"י 
7   

9.6 
מיסוד שגרות  - ב.6.9

עבודה עם מחלקות גני 
 הילדים ברשויות המקומיות

 מפקחות גנ"י זור פיקוח.עם מנהלות הגיל הרך ברשות בכל א קביעת סדירויות ושגרות עבודה של מפקחת גנ"י
30/09/201

6   

ומפקחות גני הילדים בנוכחות מנהלת האגף מפגש שנתי בין מנהלות מחלקות הגנים ברשויות 
 לחינוך קדם יסודי הגב' סימה חדד

 מתאמת גנ"י
01/01/201

7   
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 מתן מענה חינוכי מותאם לאוכלוסיות ייחודיות בגני הילדים  9.7משימה:  

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

 
9.7 

מיפוי הצרכים במחוז  -א 7.9
ובניית תכניות בהתאם 

 למשאבים.

בניית מאגר נתונים מחוזי לאוכלוסיות ייחודיות )קבוצות מיעוט( בקדם יסודי 
תוף עם מנהלת כוח אדם ויחידת וגמא: עולים, צ'רקסים, ועוד, בשילד

 התקשוב. 
 01/12/2016 מתאמת גנ"י  

  

לגבי מתן  מענים דפרנציאלים תהליך של קבלת החלטות  -שלב א 
 ודיות. הגשת ההצעה למנהלת המחוז.לאוכלוסיות ייח

 30/12/2016 מתאמת גנ"י  
  

דיפרנציאלים לאוכלוסיות ליווי והפקת לקחים מתהליך מתן המענים ה -שלב ב
  ייחודיות

 30/05/2017 מתאמת גנ"י  
  

 דיישום תכניות לעידו -.ב7.9
 השיח והשפה בגני הילדים

חומש ,עולים והגשת -הקצאת משאבים ומינוי מדריכות ליישום התכנית
 התכנית למפקחים המגזריים

 15/09/2016 מתאמת גנ"י
 

מפגש מפקחות ומדריכות עם רפרנטית המטה בנושא: עידוד השיח והשפה 
 בגנ"י

 30/11/2016 מתאמת גנ"י
  

בגני  שיח השפהמפגשי הדרכה על הדרכה מחוזיים ליישום תכניות לעידוד 
 הילדים דוברי ערבית ועברית

 30/12/2016 מתאמת גנ"י
  

 30/05/2017 מתאמת גנ"י הפקת לקחים והגשת דו"ח למפקחים המגזריים , סיכום תהליך של בקרה,
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 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

9.7 
הפעלת תכניות -.ג 7.9

לחיזוק השפה העברית בגני 
 הילדים דוברי הערבית. 

כנית והגשה לאישור המפקחים תהליך של בחירת הגנים הפועלים בת
 המגזריים 

 30/08/2016 מתאמת גנ"י
  

   30/08/2016 מתאמת גנ"י בחירת רפרנטית מחוזית להפעלת התוכנית

   15/09/2016 מתאמת גנ"י מינוי מדריכות להפעלת התוכנית

הטמעת התכנית בגני הילדים שאותרו והגשת דו"ח של המפקחות על גני 
 הילדים למפקחים המגזריים.

 01/12/2016 מתאמת גנ"י
  

בניית שאלון משוב מקוון  בשיתוף עם הרפרנטית ויחידת ההדרכה להערכת 
 התוכנית והפצתו. 

רפרנטית 
 התכנית

15/05/2016   

 "חת לאור ממצאי השאלון והערכות לתשעדיון לצורך קבלת החלטו קיום  
רפרנטית 
 התוכנית

30/06/2017  

9.7 
הפעלת בית ספר  -.ד  9.7

 להורים בישובים במיקוד

 כניתשכונות בישובים במיקוד להפעלת התאיתור 
מפקחת 
יישובית 
 +רשות 

15/11/2016 
  

והפעלתה , הדיווח על  שובית להפעלת בית הספר להוריםיכנית יבניית ת
 הטמעת התכנית  יוגש על ידי המפקחות על גני הילדים לידי מתאמת גנ"י

 15/12/2016 מתאמת גנ"י
  

בשיתוף עם היחידה להערכה  בניית שאלון משוב מקוון להערכת התוכנית
  והפצתו

 15/05/2017 מתאמת גנ"י
  

התוכנית של בית ספר קיום דיון בממצאי  שאלון המשוב המקוון להערכת 
 הלת המחוזלהורים והגשת המלצות  למנ

 30/06/2017 מתאמת גנ"י 
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 : 10 יעד אסטרטגי מספר

 של תלמידים מזרמי חינוך מגוונים מתן מענה חינוכי וארגוני שיאפשר הכלתם

 

 

 

 יושב ראש היעד:

 חיים גבאי
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 תלמידים מזרמי חינוך מגווניםמתן מענה חינוכי וארגוני שיאפשר הכלתם של : 10יעד 

  

 

 10יעד  -תוצאהמדדי 

 

 

 

  

 הפיקוח חוק תחת רשמי – משפטי מעמד שקיבלו שונים מזרמים חינוך מוסדות מספר-14/לבחירה י"ט מדד תוצאה

 מדד תוצאה )הצלחה(
ערך מדד 
 מצב מצוי

 ערך מדד מצב רצוי
עמידה  %

 ביעד
מסמך מעיד 
על השגת 

 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  תוצאות היעד

 – משפטי מעמד שקיבלו שונים מזרמים חינוך מוסדות מספר
 הפיקוח חוק תחת רשמי

4    6 
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 הכרה והסדרה של מוסדות חינוך רשמיים כבתי ספר ייחודיים  10.1משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

10.1 

הפיקוח הכולל,  -א  1.10
הממונים על תחומי הדעת 

ונציגי הרשויות יעודדו ויתכללו 
הכנה של תכניות לימודים 
ייחודיות בהתאם לאורחות 

החיים והתרבות של באי בית 
 הספר

מיפוי מוסדות החינוך העונים על קריטריון מוסדות החינוך הייחודיים , 
 ים המגזריים יעבירו לידי יו"ר היעד את המיפוי על לפורמט מחוזי אחידהמפקח

 31/10/2016 יו"ר היעד 

  

פרסום קול קורא מטעם מנהלת המחוז המזמין את מוסדות החינוך לפתח  
 מודל פדגוגי ייחודי 

 31/12/2016 יו"ר היעד 
  

המפקח הכולל  יבקר במוסד החינוכי בשיתוף מומחה תחום ויבדוק את תכנית  
הלימודים  הקיימת  בהתאמה לתכנית הייחודית וימליץ  את  המלצתו לגבי 

 ייחודיות בית הספר לאור הביקור וחוות דעת מומחה התוכן
 01/03/2017 יו"ר היעד 

  

ינחו  את המפקחים בפיתוח מנחים מומחים לפיתוח מודלים פדגוגיים ייחודיים 
 המודלים

 31/12/2016 יו"ר היעד 
  

המפקח יגייס וישתף את מנהל אגף החינוך ברשות וידווח על התהליך   
 למפקחת הממונה על הייחודיות של בתי הספר

 01/03/2017 יו"ר היעד 
  

10.1 

העצמת המפקח    -ב 1.10
כצומת מרכזי באכיפת מדיניות 

פי תקצוב מוסדות על 
 קריטריונים מוגדרים

לאחר תהליך ההיכרות עם הייחודיות של בית הספר והמלצת המפקח, 
חודי ע"י ועדה מחוזית בהובלת מנהלת יתתבצע הכרה במודל הפדגוגי הי

המחוז ,מפקח מגזרי, מפקח כולל, רפרנט על תשלומי הורים , נציג ארגון 
המוסד החינוכי וצוותו  מורים , נציגות הורים, נציג רשות , נציג מטה , מנהל

ועל מנת לאשר/לדחות הכרה בייחודיות כשלב מקדים להכרת מטה ומתן 
 מענה תקציבי לייחודיות ע"י מתן אישור לגמישות בניצול השעות.

 01/06/2017 יו"ר היעד 

  

באחריות המפקח לקיים תהליכי הערכה ובקרה של תהליכי הייחודיות כל חצי 
 שנה

 01/10/2017 יו"ר היעד 
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 (המשך ) –הכרה והסדרה של מוסדות חינוך רשמיים כבתי ספר ייחודיים   10.1משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

10.1 

הקמת צוות היגוי או    -.ג 1.10
מנגנון משותף מחוזי לתכנון, 

בנוגע לקבלת החלטות ולבקרה 
להכרה של מוסדות חינוך 

 ייחודיים במחוז

הקמת צוות היגוי בחלוקה לתת צוותי חשיבה ועבודה ע"פ שכבת גיל -שלב א 
 חודיות ולקבלת החלטות יבראשות מנהלת המחוז לבחינת הי

 30/09/2016 יו"ר היעד

  

בראשות מנהלת המחוז  ע"פ חלוקה לתת צוותי עבודת צוות ההיגוי  -שלב ב 
 מחצית השנה -חשיבה וקבלת החלטות. ל

 01/02/2017 יו"ר היעד

  

עבודת צוות ההיגוי בחלוקה לתת צוותי חשיבה ועבודה ע"פ שכבת  -שלב ג 
 רבעון שלישי -גיל  בראשות מנהלת המחוז וקבלת החלטות 

 01/05/2017 יו"ר היעד

  

 01/12/2016 יו"ר היעד חודיים לכלל המפקחים יתהליך חשיפת מוסדות חינוך בעלי מודלים פדגוגיים י
  

 01/10/2016 יו"ר היעד חודיים                                                                                 יהוצאת קול קורא למפקחים לעידוד כתיבת מודלים פדגוגיים י 
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 חינוך ממעמד מוכש"ר למעמד רשמימחוזית א: העברת מוסדות  10משימה 
   

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 סטטוס לתאריך 

 ביצוע

10 
 מחוזית א 

קיום שולחן עגול במחוז לשיח   
ולמשוב על תהליך השילוב 

בחינוך הרשמי שבו ישתתפו 
זרמים ייחודיים בחינוך, בשלטון 

המקומי, בפיקוח ושותפים 
 מרכזיים

על ידי  ביצוע תהליך של מיפוי מוסדות חינוך שנמצאו כפוטנציאל להעברה, 
 המפקח הכולל והעברת דיווח למפקח המגזרי

 01/11/2016 יו"ר היעד

  

המפקח יזמן דיון בשולחן עגול של ועדת היגוי על מוסדות החינוך שנמצאו 
 פוטנציאלים להעברה                

 01/12/2016 יו"ר היעד
  

   01/02/2017 יו"ר היעד                           ת להעברה וקבלת אישור מנהלת מחוזהתנעת תהליך לבחינת היתכנו

שיח עם הבעלויות השונות בשיתוף הרשות לקביעת דרך להעברתם קיום 
 שמיחינוך הרל

 01/03/2017 יו"ר היעד
  

 

 

 : מיסוד תהליכי רישוי הסדרת מנגנון להסדרת מצבת כוח אדם בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים  במחוזית  10משימה: 

  
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

10 
 במחוזית 

פיקוח ובקרה אחר קבלת עובדי 
 הוראה 

קליטת עו"ה באישור מפקח כולל בכפוף לחוק הפיקוח לאחר בחינת ההסמכה  
 המקצועית

מנהל כוח 
 אדם בהוראה 

30/08/2016 
  

 עדת מכרזים לבחירת מנהל וסגן מנהל והשתתפות מפקח כולל בו
מנהל כוח 

 אדם בהוראה 
30/08/2016 

  

 בקרה שוטפת במערכת עוש"ר אחר העסקת עו"ה במוסדות השונים 
מנהל כוח 

 אדם בהוראה 
30/08/2016 
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 :  גיבוש ויישום מדיניות אכיפה )סדר פעולות ומדרג אכיפה בין המטה למחוזות(גמחוזית  10משימה:  
   

 גורם אחראי התארגנותשלבי  פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

10 
  ג מחוזית

שותפות בהגדרת וגיבוש 
מדיניות מערכתית אחידה 

 בנושא האכיפה

הפצת מדיניות כתובה שנקבעה ואושרה בשנה"ל תשע"ה לכל הגורמים 
 ,לשכה משפטית  אגף מוכש"ר רשויות, מפקחים, : יםהרלוונטי

 30/08/2016 יו"ר היעד

  

דיווח של הפיקוח להנהלת המחוז על מוסדות הפועלים ללא רישיון בהתאם 
 להנחיות של יו"ר היעד

 30/09/2016 יו"ר היעד

  

ידוע אגף מנהל לרישוי בקרה ואכיפה והפעלת כללי אכיפה  על ידי יחידת 
 התקן ומנהל רישוי , בקרה ואכיפה. , כולל נוהל סגירה

יחידת תקן  
מנהל רישוי 
 בקרה ואכיפה

01/10/2016 
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 –תרבות ניהולית : קידום דמטרה 

 ארגונית ואפקטיבית במערכת החינוך
 

חיזוק המנהיגות החינוכית ופיתוח ההון האנושי , במרכזם המורים : 11יעד אסטרטגי מספר 

 בישראל

ניהולית ותקציבית במוסדות החינוך והתאמת ביסוס אוטונומיה פדגוגית, : 21יעד אסטרטגי מספר 

 הרגולציה

ביסוסו של משרד החינוך כארגון המקדם ערכים של מצוינות ניהולית : 31יעד אסטרטגי מספר 

 ושירות , בשילוב טכנולוגיות מתקדמות
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 :11יעד אסטרטגי מספר 

 

 חיזוק המנהיגות החינוכית ופיתוח ההון האנושי , במרכזם המורים בישראל

 

 

 

 יושב ראש היעד:

 ענת כהן
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 חיזוק המנהיגות החינוכית ופיתוח ההון האנושי , במרכזם המורים בישראל: 11יעד 

 )פיתוח מקצועי ( 11 יעד -מדדי תוצאה 

 מדד תוצאה )הצלחה(
ערך מדד 
 מצב מצוי

 % ערך מדד מצב רצוי
עמידה 

 ביעד

מסמך מעיד על השגת 
רבעון  תוצאות היעד

1 
רבעון 

2 
רבעון 

3 
רבעון 

4 

 תוצאות מיצ"ב תשע"ו  75%       69% שביעות הרצון של מורים מבית הספר

שיעור המורים המסכימים עם ההיגד "המנהל היה שותף בבניית 
 תכנית ההתפתחות המקצועית שלך לשנה זו" )מיצ"ב(

54%       65% 
 

 תוצאות מיצ"ב תשע"ו

       128 28 שיעור המורים המובילים
רשימת מורים מובילים  

 ג-ב  -מחזור א

שיעור המורים המסכימים עם ההיגד: "הדברים הנלמדים בתהליכי 
הפיתוח המקצועי מיושמים בשגרות ובמנגנונים הבית ספריים" 

 )חדש החל ממיצ"ב תשע"ו(
         חדש 

 

 תוצאות מיצ"ב תשע"ו

 שיעור המנהלים במגזר הערבי המדווחים ש"לעיתים קרובות" או
"לעיתים קרובות מאד" הם עוסקים בקידום שיתוף פעולה בין 

 המורים לשם פיתוח דרכי הוראה חדשות
         חדש 

נדרש שאלון ברמה  
ארצית ע"י אגף לחינוך 

 ערבים

בבית הספר מתקיים תהליך סדור ושיטתי של ליווי לבעלי 
 תפקידים, למשל: לרכז שכבה, לרכז מקצוע וכו'

         חדש 
 

 תוצאות מיצ"ב תשע"ז

 תוצאות מיצ"ב תשע"ו  55%       49% דיווחי מורים )מתוך המיצ"ב( –פיתוח וקידום מקצועי של מורים

דיווחי גננות  -ממוצע שביעות רצון הגננות מהפיתוח המקצועי 
 )מדד מסכם( 

85%       88% 

שאלון שביעות רצון גננות  
מתהליכי הפיתוח 

 המקצועי תשע"ו

 12%       15% המורים הנושרים לאחר השמתם במוסדות החינוךשיעור 

שיעור המורים הנושרים  
לאחר השמתם במוסדות 

החינוך /מסמך מטה 
 תשע"ו
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שדה ולשיפור יחסי מורה -הרחבת תכנית "אקדמיה כיתה" לחיזוק ההכשרה והקשר אקדמיה 11.3משימה:  
 תלמיד

  

 משימה
 שלבי התארגנות פעולות עיקריות

גורם 
 אחראי

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

11.3 

מיפוי צרכי   -א 3.11
המוסדות החינוכיים 

ובחירה משותפת עם 
המוסד האקדמי של בתי 

הספר, שישתתפו בתכנית 
 בהתאם לצרכים שאותרו

 חשיפת התכנית ומסמך העקרונות בפני המפקחים ומנהלי מרכזי פסג"ה

מפקחת 
פיתוח 
 מקצועי

01/05/2016 
  

בחירת מוסדות חינוך לתכנית "אקדמיה כיתה" לאחר התייעצות עם מפקחים מגזריים 
 ומפקחים כוללים

01/05/2016 
  

מכשירים לפי תחומי איסוף נתונים ממכללות וממוסדות חינוך במחוז: סטודנטים, מורים 
 דעת ואגפי גיל

01/05/2016 
  

11.3 

חיבור בין המוסד   -.ב 3.11
מקצועי האקדמי ופיתוח 
 הפנים בית ספרי

הבניית תהליכי פיתוח מקצועי למורים מכשירים ולצוותי בתיה"ס הנכנסים לתכנית 
מפקחת  "אקדמיה כיתה" בשיתוף מנהלי מרכזי פסג"ה, מפקחים ונציגי מכללות

פיתוח 
 מקצועי

01/07/2016 
  

 01/07/2016 בניית מסגרת למידה למנהלי בתי"ס במסגרת פיתוח מקצועי למנהלים
  

11.3 

תכלול ומעקב  --.ג 3.11
של המפקחת על הפיתוח 
המקצועי ומרכזי הפסגה 

 אחר יישום התכנית

קיום שני מעגלי שיח במהלך שנה"ל עם מנהל מרכז פסג"ה, מנהל מוסד חינוכי -שלב א'
ונציג מוסד אקדמי בנושא: מודלים להטמעת למידה משמעותית במסגרת "אקדמיה 

 כיתה"

מפקחת 
פיתוח 
 מקצועי

01/01/2017 
  

קיום שני מעגלי שיח במהלך שנה"ל עם מנהל מרכז פסג"ה, מנהל מוסד חינוכי -שלב ב' 
ונציג מוסד אקדמי בנושא: מודלים להטמעת למידה משמעותית במסגרת "אקדמיה 

 כיתה"

מפקחת 
פיתוח 
 מקצועי

01/05/2017 

  

11.3 

משוב והערכה  -.ד 3.11
התכנית של אפקטיביות 

והמשך הטמעתה לאור 
 המסקנות.

יום שני מעגלי שיח בין נציג מוסד אקדמי, מפקחת פיתוח מקצועי ומדריכה ק-שלב א'
 מחוזית לפיתוח מקצועי להערכת אפקטיביות התכנית

מפקחת 
פיתוח 
 מקצועי

01/01/2017 

  

ומדריכה קיום שני מעגלי שיח בין נציג מוסד אקדמי, מפקחת פיתוח מקצועי -שלב ב'
 מחוזית לפיתוח מקצועי להערכת אפקטיביות התכנית

מפקחת 
פיתוח 
 מקצועי

01/05/2017 
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 העמקת התהליכים בשלב הכניסה להוראה 11.4משימה : 

   

 משימה
 שלבי התארגנות פעולות עיקריות

גורם 
 אחראי

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

11.4 

ביסוס פורום מחוזי   -.א4.11
וטיוב תהליכי ההכשרה לסנכרון 

והכניסה להוראה *סנכרון בין כל 
מסגרות הליווי בכניסה לתפקיד 

)המכללה, החונך, הלמידה 
הקבוצתית, מרכז פסג"ה, 

 המפקחים והמדריכים(

מעגל שיח של נציג מכללה, נציגי מפקחים , נציגי מנהלי מרכזי פסג"ה בנושא 
 בשיתוף עם רפרנטים לכניסה לתפקיד כניסה להוראה 

מפקחת 
פיתוח 
 מקצועי

01/11/2016 

  

יצירת קשר בין מרכזי סדנאות  הסטאז' מהמכללות והרפרנטים לצורך תכנון 
פדגוגי וארגוני של מסגרות הלמידה למתמחים, לעו"ה חדשים שנה א'  ו ב', 

 בשיתוף עם רפרנטים לכניסה לתפקיד חונכים ומלווים

מפקחת 
פיתוח 
 מקצועי

01/05/2016 

  

11.4 

ליווי המורים החדשים -.ב11.4
על ידי מדריכים מחוזיים, בין 

היתר בקורים בבתי הספר 
ובמוסדות האקדמיים לסיוע 
שיון יבתהליכי הערכה לקראת ר

 לעסוק בהוראה.

 בניית מפה מחוזית של פריסת המורים החדשים במחוז 

רפרנט 
כניסה 

לתפקיד 
)שלום אדרי 

ציביק 
 קוסטא(

01/06/2016 
  

   01/06/2016 יישום מסגרת למידה למורים חונכים

   01/11/2016 קיום תצפיות בשיעורים-שלב א'

   01/02/2017 קיום תצפיות בשיעורים-שלב ב'

   01/05/2017 קיום תצפיות בשיעורים-שלב ג'

   01/11/2016 שיחות משוב-שלב א'

   01/02/2017 שיחות משוב-שלב ב'

   01/05/2017 שיחות משוב-שלב ג'

   01/11/2016 ביקור בקבוצות הלמידה של המתמחים -שלב א'

   01/02/2017 ביקור בקבוצות הלמידה של המתמחים -שלב ב'

   01/05/2017 ביקור בקבוצות הלמידה של המתמחים -שלב ג'

   01/07/2016 חשיפת מנהלים חדשים לתהליכי קליטת מורה חדש
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 )המשך( העמקת התהליכים בשלב הכניסה להוראה 11.4משימה : 

   

 משימה
 שלבי התארגנות פעולות עיקריות

גורם 
 אחראי

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

11.4 

הערכת אפקטיביות  -.ג11.4
התהליכים והכלים לכניסה 

 להוראה והתמדת מורים חדשים.
 חדשיםמעקב אחר תהליכי הערכת עו"ה 

רפרנט 
כניסה 

לתפקיד 
)שלום אדרי 

ציביק 
 קוסטא(

01/05/2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 
 

 

 פיתוח והרחבה של תהליכי פיתוח מקצועי  חדשני לעובדי הוראה על כל רצף הקריירה  11.5משימה:  

   

 משימה
 שלבי התארגנות פעולות עיקריות

גורם 
 אחראי

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

11.5 

מיפוי הדרישות   -.א 5.11
והצרכים המערכתיים ארוכי 
הטווח של הפיתוח המקצועי 

)חיבור בין הדרישות 
המערכתיות וצרכי מוסדות 

 החינוך ועובדי ההוראה(

 איתור צרכי פיתוח מקצועי של מוסדות החינוך ושל עו"ה
מפקחת 
פיתוח 
 מקצועי

01/05/2016   

פסג"ה ומנהלי בתי"ס והפיקוח  בבניית מערך קיום דיאלוג בין מנהלי מרכזי 
 פיתוח מקצועי המותאם לתפיסה החינוכית של המוסד החינוכי ולצרכיו

01/06/2016 

  

11.5 

בניית תכנית עבודה   --.ב 5.11
מחוזית מבוססת צרכים לכלל 

תהליכי הפיתוח המקצועי בניהול 
המפקחת על הפיתוח המקצועי 

במחוז ובהובלת מרכזי הפסג"ה, 
הכוללת בין היתר למידה חוצת 

 מוסדות חינוך 

מפקחת  בניית מפת צרכים מחוזית לפיתוח מקצועי 
פיתוח 
 מקצועי

01/09/2016 

  

בניית מסגרות פיתוח מקצועי פנים בית ספרית עפ"י צרכי ביה"ס המנוהלות 
 ע"י כוחות חיצוניים ופנימיים בשיתוף מנהל מרכז פסג"ה ומנהל ביה"ס

01/06/2016 
  

11.5 

הידוק ממשקים בין  -.ג 5.11
הגורמים המובילים את הפיתוח 

המקצועי במחוז כמו: מרכזי 
פסג"ה, מדריכים מחוזיים, 
מוסדות אקדמיים, רשויות 
 מקומיות ושותפויות נוספות

 מפגשי צוות היגוי מחוזי בנושא תהליכי פיתוח מקצועי  2תכנון וביצוע -שלב א'

מפקחת 
פיתוח 
 מקצועי

01/01/2017   

   01/05/2017 מפגשי צוות היגוי מחוזי בנושא תהליכי פיתוח מקצועי  2תכנון וביצוע -שלב ב'

   01/01/2017 מפגשי צוות היגוי פיתוח מנהלים 3וביצוע  תכנון-שלב א'

   01/03/2017 מפגשי צוות היגוי פיתוח מנהלים 3תכנון וביצוע -שלב א'

   01/05/2017 מפגשי צוות היגוי פיתוח מנהלים 3תכנון וביצוע -שלב א''

   01/01/2017 מפגשי צוות היגוי אקדמיה כיתה 2תכנון וביצוע -שלב א'

   01/05/2017 מפגשי צוות היגוי אקדמיה כיתה 2תכנון וביצוע -שלב ב'

   01/01/2017 מפגשי צוות היגוי מורים מובילים 4תכנון וביצוע -שלב א'

   01/06/2017 מפגשי צוות היגוי מורים מובילים 4תכנון וביצוע -שלב ב'
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  - תהליכי פיתוח מקצועי  חדשני לעובדי הוראה על כל רצף הקריירהפיתוח והרחבה של   11.5משימה:  
   המשך

 

 משימה
 שלבי התארגנות פעולות עיקריות

גורם 
 אחראי

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

הידוק ממשקים בין  -.ג 5.11  
הגורמים המובילים את 
הפיתוח המקצועי במחוז 

כמו: מרכזי פסג"ה, מדריכים 
אקדמיים,  מחוזיים, מוסדות

רשויות מקומיות ושותפויות 
 נוספות

 מפגשי צוות רכזי מניפות הדרכה אחת לחודש 10תכנון וביצוע -שלב א'

מפקחת 
פיתוח 
 מקצועי

01/10/2016 
  

11.5 

 01/07/2017 מפגשי צוות רכזי מניפות הדרכה אחת לחודש 10תכנון וביצוע -שלב ב'
  

 01/10/2016 מחלקה לפיתוח מקצועי אחת לחודשמפגשי צוות  10תכנון וביצוע -שלב א'
  

 01/07/2017 מפגשי צוות מחלקה לפיתוח מקצועי אחת לחודש 10תכנון וביצוע -שלב ב'
  

11.5 

הצגת תכנית פיתוח -.ד 5.11
מקצועי רב שנתית המשלבת 
בין התהליכים הבית ספריים 

לתהליכים האזוריים/ 
מחוזיים/ תקציבית/ פדגוגית/ 

 עו"ה

הנגשת מידע למפקחים, למנהלי מוסדות חינוך ולמנהלי מרכזי פסג"ה 
 ולמדריכים לגבי ניהול תהליכי פיתוח מקצועי בבתיה"ס

מפקחת 
פיתוח 
 מקצועי

01/07/2016 
  

   01/07/2016 הצגת תהליכי פיתוח מקצועי של המפקחים בפני שותפי תפקיד

 תפקיד הצגת תכנית פיתוח מקצועי למנהלים בפני שותפי
01/07/2016 

  

הצגת תכנית פיתוח מקצועי למנהלי מרכזי פסג"ה וסגניהם בפני שותפי 
 תפקיד

01/07/2016 
  

 הצגת תהליכי פיתוח מקצועי במודל גמישות פדגוגית בפני שותפי תפקיד
01/07/2016 

  

 בפני שותפי תפקידהצגת תהליכי פיתוח מקצועי בתכנית אקדמיה כיתה 
01/07/2016 

  

 הצגת תכנית פיתוח מקצועי של המורים המובילים
01/07/2016 
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 עידוד והטמעת יוזמות עובדי הוראה  11.6משימה: 

   

 משימה
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

11.6 

יצירת שגרות  -.א 6.11
 -במערכת השעות הבית 

ספרית לחשיבה חדשנית 
 ברמת  בית הספר והמחוז. 

 עיגון ישיבות מורה מוביל וצוותי השיפור 

מפקחת פיתוח 
 מקצועי

01/08/2016 
  

 עיגון ישיבות מנהל מורה מוביל
01/08/2016 

  

הספר בזיקה עיגון תהליכי הפיתוח המקצועי במערכת השעות של בתי 
 לתכנית הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי

01/08/2016 
  

עיגון ישיבות מורה מכשיר סטודנט מדריך פדגוגי במסגרת תכנית אקדמיה 
 כיתה

01/08/2016 
  

11.6 

יצירת מסגרות    -.ב6.11
 פיתוח מקצועי בנושא יזמות 

 ג' ויישומם -שנה א'הבניית תהליכי פיתוח מקצועי מחוזית למורים מובילים 
מפקחת פיתוח 

 מקצועי
01/07/2016 

  

הבניית תהליך פיתוח מקצועי למורים יוזמים )במסגרת "מאיצים בחינוך"( 
 ויישומו

  01/07/2016 
  

 01/07/2016   7-9הבניית תהליכי פיתוח מקצועי לעו"ה בדרגות 

  

מורה  -מרכז פסג"ה מתן ייעוץ והכוונה באמצעות דיאלוג בין מנהל -שלב א'
 מומחה תחום-יוזם 

  01/09/2016 
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 המשך -עידוד והטמעת יוזמות עובדי הוראה   11.6משימה: 

   

 משימה
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

11.6 

יצירת מנגנון   -.ג6.11 
להטמעת היוזמה וליצירת 
רוח יזמית )מסגרות זמן, 
הקצאת מומחים לליווי 

 והנחייה, מנגנוני הפצה(. 

מורה  -מתן ייעוץ והכוונה באמצעות דיאלוג בין מנהל מרכז פסג"ה -שלב ב'
 מומחה תחום-יוזם 

מפקחת 
 פיתוח מקצועי

01/06/2017 

  

 01/05/2017 ומורים מובילים( 7-9של היוזמות )"מאיצים בחינוך",   םיישומייהצגת תוצרים 

  

11.6 

זיהוי מורים   -ד 6.11
יוזמים והתאמת מסלול 

ייחודי ב"מאיצים" 
שבפסג"ה לליווי פיתוח 
היוזמה ועד להטמעתה 
בבית הספר ובמוסדות 

 נוספים

"מאיצים הפצת קול קורא לעו"ה לפיתוח יוזמות חינוכיות במסגרת תכנית 
 בחינוך" בפיתוח המקצועי במרכזי פסג"ה

מפקחת 
 פיתוח מקצועי

01/05/2016 

  

מיון ובחירת מורים יוזמים במסגרת פיתוח מקצועי במרכזי פסג"ה בתכנית 
 "מאיצים בחינוך"

01/09/2016 
  

 01/09/2016 הדרכה וליווי למורה היוזם בהטמעת המוצר שפיתח-שלב א'
  

 01/06/2017 הדרכה וליווי למורה היוזם בהטמעת המוצר שפיתח-ב'שלב 
  

 2קיום מפגשי צוות למעקב אחר התקדמות תכנית "מאיצים בחינוך")-שלב א'
 מפגשים(

01/02/2017 
  

 2קיום מפגשי צוות למעקב אחר התקדמות תכנית "מאיצים בחינוך")-שלב ב'
 מפגשים(

01/06/2017 
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 ביסוס תהליכי קליטה וליווי של מנהלים ומפקחים חדשים 11.11משימה 

   

 משימה
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

11.11 

.  ימי קליטה -.א11.11
להיכרות עם נהלי המחוז 

 ובעלי התפקידים

 01/08/2016 מפקח המחוז  יום חשיפה למפקח חונך ומפקח חדש
  

 היערכות למנהלים חדשים יום
מפקחת 

 פיתוח מקצועי

01/08/2016 
  

   01/08/2016 הדרכת מנהלים חדשים בהיבטים מנהליים )כ"א, גזברות, תקן, פיתוח מקצועי(

11.11 

כתיבה ופרסום  -.ב11.11
מסמך מדריך לכניסה 

 לתפקיד

מסמך הקמת צוות אד הוק )מפקח ותיק, נציג גזברות ונציג כח אדם( לכתיבת 
 כניסה לתפקיד למפקח ומנהל חדש

 01/07/2016 מנהל כ"א 
  

11.11 

הכשרת מפקחים -.ג11.11
מובילים להדרכה ולליווי 
 של מפקחים חדשים. 

 איתור מפקחים ותיקים להדרכה אישית של מפקחים חדשים

 מפקח המחוז

01/08/2016 
  

   פרסום לו"ז להכשרת מפקחים חדשים  )במסגרת "אבני ראשה"(
  

פרסום לו"ז להכשרת מפקחים ותיקים להדרכה אישית של מפקחים חדשים 
 )במסגרת "אבני ראשה"(

01/07/2016 
  

11.11 

.תכנית הדרכה -.ד11.11
וליווי אישי למפקחים 

 חדשים.

בניית תכנית הדרכה לליווי אישי למפקחים חדשים הכוללת מפגש חודשי של 
 מדריך אישי ומפקח חדש 

 מפקח המחוז 

01/07/2016   

 מעקב אחר יישום התכנית-שלב א'
30/10/2016   

   30/12/2016 יישום התכנית מעקב אחר-שלב ב'

   28/02/2017 מעקב אחר יישום התכנית-שלב ג'

 מעקב אחר יישום התכנית -שלב ד'
30/04/2017   
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 הכשרה ופיתוח מקצועי למנהלים במהלך הקריירה   11.12:   משימה

   

 משימה
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

11.12 

תכנית הדרכה   -.א 12.11
וליווי אישי למנהלים 

 חדשים

 בניית מפה מחוזית של מנהלים חדשים

מפקחת 
 פיתוח מקצועי

01/09/2016 
  

 01/09/2016 מנהלים חדשים לקבוצות למידהשיבוץ 
  

 01/08/2016 איתור מדריכים אישיים למנהלים חדשים
  

 01/08/2016 תכנון תהליכי פיתוח מקצועי למדריכים האישיים
  

   01/08/2016 ב' -תכנון תהליכי פיתוח מקצועי למנהלים חדשים א' ו

   01/09/2016 בניית מפה מחוזית להדרכה אישית 

   01/07/2017 מעקב אחר ביצוע ההדרכה האישית

   01/07/2017 קיום שיחות אישיות למנהלים חדשים עפ"י צורך

   01/07/2017 קיום שיחות אישיות למדריכים אישיים עפ"י צורך

11.12 

מיפוי המנהלים -.ב 12.11
 -בראשית דרכם )שנים א 

ב( על ידי המפקחים 
ליצירת שלוש  הכוללים

קבוצות: מנהלים בתפקוד 
מצופה ממנהלים בראשית 

דרכם, מנהלים הזקוקים 
לתמיכה ומנהלים בתת 

 (תפקוד

חשיפת מודל הערכת מנהלים בראשית דרכם בפני הפיקוח הכולל בתיאום עם 
 מפקח המחוז

מפקחת 
 פיתוח מקצועי

01/03/2017 

  

 העברת הנחיות לפיקוח הכולל לגבי הערכת תפקוד המנהלים בראשית דרכם 
  

 מיפוי המנהלים בשלוש רמות תפקוד בתיאום עם מפקח המחוז
  

בניית תכנית פיתוח מקצועי למנהלים בהתאם למיפוי בתיאום עם מפקח 
   המחוז
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 הקריירה )המשך(הכשרה ופיתוח מקצועי למנהלים במהלך   11.12משימה:

   

 משימה
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

11.12 

קהילות למידה של - -.ג 12.11
מנהלים בעלי תחומי עניין 

 משותפים

 מיפוי צורכי מנהלים מכהנים 

מפקחת 
 פיתוח מקצועי

01/06/2016 

  

 01/07/2016 מנהלים מכהנים ויישומםתכנון תהליכי הפיתוח המקצועי של 
  

   01/07/2016 במשותף ניהםבניית תהליכי פיתוח מקצועי למנהלים ולסג

 01/05/2017 מעקב ובקרה אחר איכות  הלמידה
  

11.12 

טיוב תהליכי מפקח   -.ד 12.11
 ומנהליו 

 01/11/2016 סיוע בתכנון תהליכי הפיתוח המקצועי במסגרת "מפקח ומנהליו"
  

 01/11/2016 קריאה ביקורתית של סילבוסים והעברתם לאישור מכון "אבני ראשה"
  

   01/06/2017 מעקב ובקרה אחר איכות  הלמידה

הבניית יחידות לימוד למנהלים במסגרת פורום "מפקח ומנהליו" במגזר 
 הערבי לקידום ולפיתוח דרכי הוראה מגוונות

מפקח מחוז 
 למגזר הערבי 

01/11/2016 
  

הבניית יחידות לימוד למנהלים במסגרת פורום "מפקח ומנהליו" 
לפיתוח תהליך סדור ושיטתי של ליווי לבעלי תפקידים )רכז שכבה, רכז 

 מקצוע...(

מפקחת 
 פיתוח מקצועי

01/11/2016 
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 הכשרה ופיתוח מקצועי למפקחים במהלך הקריירה  11.13משימה: 

   

 משימה
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

11.13 

. תכנון והפעלה של פיתוח מקצועי 
 למפקחים במהלך הקריירה.

הפיתוח איתור צרכי פיתוח מקצועי של המפקחים על סמך הערכת תהליכי 
 המקצועי של שנה"ל תשע"ו

מפקחת 
 פיתוח מקצועי

01/06/2016 
  

   01/07/2016 חלוקה לקבוצות למידה

   01/07/2016 תכנון תהליכי פיתוח מקצועי עפ"י הנושאים בשיתוף מנחים מקצועיים

   01/03/2017 הערכת תהליכי הפיתוח המקצועי
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 ניהול אפקטיבי של ההדרכה לתמיכה בתכנית האסטרטגית ובעקרונות גנריים ודיסציפלינריים התומכים בתפקיד הלומד 11.14משימה:  

 

 משימה
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

11.14 

 -פיתוח ההון האנושי  -.א 14.11
פיתוח מקצועי לאורך כל הקריירה 

תפקיד, כניסה לתפקיד,  )טרום
ביסוס ומומחיות(, הכשרת 

המדריכים גם בפדגוגיה והדרכה 
גנרית וגם בתחום התמחותם 

 בתחומי הדעת

 בניית מסגרת פיתוח מקצועי למדריכים חדשים )הכנה להדרכה( ויישומה

מפקחת 
 פיתוח מקצועי

01/07/2016 
  

 01/07/2016 הדרכה( ויישומהבניית מסגרת פיתוח מקצועי למדריכים חדשים )כישורי 
  

   01/07/2016 בניית מסגרת פיתוח מקצועי לרכזי מניפות הדרכה ויישומה

   01/07/2016 בניית מסגרת פיתוח מקצועי למדריכים במניפות ההדרכה ויישומה

 01/06/2017 הדרכה אישית למדריך חדש ע"י מדריך ותיק
  

   01/06/2017 חדש ע"י מרכז מניפת הדרכה ותיקהדרכה אישית למרכז מניפה 

11.14 

הטמעת מודל ההדרכה   -.ב 14.11
החדש לקראת הצטרפות 

 המדריכים לרפורמה

 הפצת מודל ההדרכה החדש לפיקוח, למרכזי המניפה ולמדריכים

מפקחת 
 פיתוח מקצועי

01/09/2016 
  

הקמת צוות שיפור לבחינת מודל ההדרכה המחוזי בזיקה למודל החדש ובניית 
 מודל הדרכה מחוזי 

01/09/2016 
  

   01/11/2016 מעקב אחר הטמעת המודל-שלב א'

   01/01/2017 מעת המודלטמעקב אחר ה-שלב ב'

   01/03/2017 מעקב אחר הטמעת המודל -שלב ג'

 01/05/2017 הטמעת המודלמעקב אחר -שלב ד'
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ניהול אפקטיבי של ההדרכה לתמיכה בתכנית האסטרטגית ובעקרונות גנריים ודיסציפלינריים התומכים בתפקיד  11.14משימה:  
 המשך-הלומד 

 

 משימה
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

11.14 

סיוע במיפוי -.ג 14.11
צורכי ההדרכה במוסד 

 החינוכי

של לשכת ההדרכה הארצית למנהלי מוסדות החינוך,  ההנחיותפרסום מסמך 
 לפיקוח ולמרכזי מניפות ההדרכה

מפקחת 
 פיתוח מקצועי

01/05/2016 
  

קיום דיאלוג בין מפקח כולל/ מנהל בי"ס/ בעלי תפקידים בביה"ס/מדריכים/מנהל 
 )תוצאות מיצ"ב( לאיתור צרכי ביה"ס בהדרכהמרכז פסג"ה תוך סיוע בנתונים 

01/05/2016 
  

 01/07/2016 בניית מפה מחוזית של צרכי ההדרכה
  

11.14 

תכנית עבודה -.ד 14.11
לכל מדריך בהלימה 

 לצרכי מוסדות החינוך

 הגדרת יעדים מחוזיים להדרכה 

מפקחת 
 פיתוח מקצועי

01/06/2016 
  

מניפות ההדרכה ושל המדריכים בזיקה ליעדי  הגשת תכנית עבודה של מרכזי
 ההדרכה ולצרכי מוסדות החינוך

01/10/2016 

  

11.14 

קיום מנגנונים -.ה 14.11
ניהוליים שתומכים בטיוב 

 ההדרכה. 

 פיתוח מנגנונים מחוזיים לקליטת מדריך חדש 

מפקחת 
 פיתוח מקצועי

01/07/2016 
  

 01/11/2016 קיום מעגלי שיח של מדריכים ותיקים וחדשים להעלאת סוגיות בהדרכה -שלב א'
  

 01/01/2017 קיום מעגלי שיח של מדריכים ותיקים וחדשים להעלאת סוגיות בהדרכה -שלב ב'
  

 01/03/2017 קיום מעגלי שיח של מדריכים ותיקים וחדשים להעלאת סוגיות בהדרכה -שלב ג'
  

 01/05/2017 קיום מעגלי שיח של מדריכים ותיקים וחדשים להעלאת סוגיות בהדרכה -שלב ג'
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ניהול אפקטיבי של ההדרכה לתמיכה בתכנית האסטרטגית ובעקרונות גנריים ודיסציפלינריים התומכים בתפקיד  11.14משימה:  
 המשך-הלומד 

 

 משימה
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

11.14 

קיום מנגנונים -.ה 14.11
ניהוליים שתומכים בטיוב 

 ההדרכה. 

 קיום מפגשי פיקוח עם מדריכים לבחינת אפקטיביות ההדרכה-שלב א'

מפקחת 
 פיתוח מקצועי

01/11/2016 
  

 01/01/2017 קיום מפגשי פיקוח עם מדריכים לבחינת אפקטיביות ההדרכה-שלב ב''
  

 01/03/2017 קיום מפגשי פיקוח עם מדריכים לבחינת אפקטיביות ההדרכה-שלב ג'
  

 01/05/2017 קיום מפגשי פיקוח עם מדריכים לבחינת אפקטיביות ההדרכה-שלב ד'
  

קיום מעגלי שיח של מפקחים ומדריכים לצורך העלאת סוגיות -שלב א'
 בהדרכה 

01/11/2016 
  

קיום מעגלי שיח של מפקחים ומדריכים לצורך העלאת סוגיות -שלב ב'
 בהדרכה 

01/01/2017 
  

קיום מעגלי שיח של מפקחים ומדריכים לצורך העלאת סוגיות -שלב ג'
 בהדרכה

01/03/2017 
  

קיום מעגלי שיח של מפקחים ומדריכים לצורך העלאת סוגיות -שלב ד'
 בהדרכה 

01/05/2017 
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; 

קידום ניהול עצמי של הפיתוח המקצועי תוך ביסוס וקידום מעמדם של מרכזי הפסג"ה כמערכי ייעוץ, הכוונה ופיתוח   12.1משימה:  
 משאבים

 

 משימה
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

12.1 

למידה פנימית של   -א 1.12
אישי של מרכזי הפסג"ה וליווי 

המפקחת על הפיתוח המקצועי 
בקידום תפיסת התפקיד 

 המתחדשת של מרכז הפסג"ה

 גיבוש תפיסת תפקיד מרכז פסג"ה לאור השינויים
מפקחת 

 פיתוח מקצועי
01/07/2016 

  

12.1 

ייעוץ בבניית מערך    -ב 1.12
פיתוח מקצועי בית ספרי 

המותאם לתפיסה החינוכית של 
בית הספר ולצרכי הצוות )מטעם 

המחוז ומרכז הפסג"ה( תוך 
יצירת רשתות למידה חוצות 

 מוסדות חינוך 

קיום דיאלוג בין מנהל בי"ס למנהל מרכז פסג"ה לאיתור צרכי ביה"ס 
 ל הגמישות הפדגוגיתובניית מערך פיתוח מקצועי במוד

מפקחת 
 פיתוח מקצועי

01/08/2016 

  

פיתוח כלים למעקב בקרה והערכה אחר הפיתוח המקצועי של כל 
 עו"ה בביה"ס

101/12/2016 
  

תכנון קהילות מקצועיות לומדות חוצות מוסדות חינוך )קמ"ל( 
 בהובלת מנהלי מרכזי פסג"ה

30/08/2016 

  

משוב מנהל מרכז פסג"ה, מנהל בי"ס ומפקח קיום שיחות -שלב א'
 כולל על תהליכי הפיתוח המקצועי בביה"ס

01/03/2017 
  

קיום שיחות משוב מנהל מרכז פסג"ה, מנהל בי"ס ומפקח -שלב ב'
 כולל על תהליכי הפיתוח המקצועי בביה"ס

01/06/2017 
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ביסוס וקידום מעמדם של מרכזי הפסג"ה כמערכי ייעוץ, הכוונה ופיתוח קידום ניהול עצמי של הפיתוח המקצועי תוך   12.1משימה:  
 המשך-משאבים 

 

 משימה
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

12.1 

הטמעת תפיסת   -.ג 1.12
הניהול העצמי של הפיתוח 

המקצועי, בין היתר באמצעות 
שילוב מנהלי מרכזי הפסג"ה 

במנגנונים מחוזיים ורשותיים כמו 
ועדות מלוות, מפקח ומנהליו 

 והטמעת תכניות במחוז

 עדות מלוותוהשתתפות מנהלי מרכזי פסג"ה בו

מפקחת 
 פיתוח מקצועי

01/01/2017 

  

 01/01/2017 השתתפות נציגי מנהלי מרכזי פסג"ה בצוותי היגוי מחוזיים-שלב א'

  

 01/05/2017 מרכזי פסג"ה בצוותי היגוי מחוזייםהשתתפות נציגי מנהלי -שלב ב'

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141 
 

 

 
 

 :21יעד אסטרטגי מספר 

ביסוס אוטונומיה פדגוגית, ניהולית ותקציבית במוסדות החינוך והתאמת 

 הרגולציה

 

 

 

 :יושב ראש היעד

 מוסא חילף
 



 

142 
 

 הרגולציהביסוס אוטונומיה פדגוגית, ניהולית ותקציבית במוסדות החינוך והתאמת : 12יעד 

 12יעד -תוצאהמדדי 

 

 מדד תוצאה )הצלחה(
ערך מדד מצב 

 מצוי

עמידה  % ערך מדד מצב רצוי
 ביעד

מסמך מעיד על השגת 
 תוצאות היעד

רבעון 
1 

רבעון 
2 

רבעון 
3 

 4רבעון 

 –אוטונומיה וגמישות פדגוגית 
דיווחי מנהלים:                     
שיעור המנהלים המדווחים על 

 אוטונומיה וגמישות פדגוגית 

נוטר ברמה 
 ארצית

     
ביחס  5%שיפור של 

לרגולציה של חודש 
 נובמבר

 . מהראמ"ה דיווחי מנהלים 
רגולציה של מנהלי בי"ס 

במחוז שתעסוק במרכיבים 
 של מדד זה.

אמון והערכה ביחסים עם 
 משרד החינוך 

נוטר ברמה 
 ארצית

     
ביחס  5%שיפור של 

לרגולציה של חודש 
 נובמבר

רגולציה של מנהלי בי"ס  
במחוז שתעסוק במרכיבים 

 של מדד זה.

מרחב האוטונומיה של המורה 
בעבודתו:                      

שיעור המורים המסכימים עם 
"יש לך אוטונומיה : ההיגד

בעבודתך, כלומר, אפשרות 
ליזום את דרכי ההוראה, את 

 ההערכה וכו"דרכי 

יסודי מחוזי 
88%  

חט"ב מחוזי 
84%  

חט"ע מחוזי  
87%  

      

           2% -שיפור ב
(     90%:)ביסודי

(   86%בחט"ב:  )
 (89%בחט"ע:  )

 

סקרים:                                           
 מיצ"ב                                           

המורה מרחב האוטונומיה של 
                        בעבודתו:

שיעור המורים המסכימים עם 
יש לך זמן לתכנן את : ההיגד

עבודתך בראיה כוללת ולא רק 
 לעסוק בעבודה שוטפת

 59%מחוזי יסודי
מחוזי  חט"ב
 חט"ע 64%

  70%מחוזי 

      
(    63%) 4%ביסודי: 
(   67%) 3%בחט"ב: 
 (   72%) 2%בחט"ע: 

 

סקרים:                                           
 מיצ"ב                                           
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 .  קידום תפיסה משותפת של מהות האוטונומיה והשלכותיה במערכת החינוך12.2משימה:  

   

 משימה
 שלבי התארגנות פעולות עיקריות

גורם 
 אחראי

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

12.2 

פיתוח   -.א 2.12
תפיסת אוטונומיה 
בתחום הפדגוגי, 
 הניהולי והתקציבי

 30/05/2016 יו"ר היעד בתי"ס 766 -הפצת  המתנ"ה לכלל בתיה"ס והנחיות לכתיבת תכנית עבודה  
  

יעסוק בהיבטים הנוגעים לאוטונומיה )בתחום הפדגוגי,  -פורום מפקח ומנהליו 
 77בתי"ס +  766 -למדדי ההצלחה שנקבעו ביעדניהולי ותקציבי( בהתייחס 

ות מוסדות אחרים )יבוא לידי ביטוי ברגולציות(. באחריות יו"ר היעד להכין פעיל
 למפקח ומנהליו בנדון

 30/10/2016 יו"ר היעד

  

פר היסודיים בניהול בניית תכנית עבודה בית ספרית, מקושרת תקציב. בתי הס
ת הממונה תעביר פורמט בניהול עצמי. המפקח כנית עבודה על פיעצמי יגישו ת

 דיווח ליו"ר היעד
 31/07/2016 יו"ר היעד

  

יהול המאפשרים למורים לתכנן מפקחים יובילו תהליכים בבתי הספר עם צוותי הנ
 כנית העבודה בראייה כוללת בדגש של אוטונומיה פדגוגיתאת ת

 30/11/2016 יו"ר היעד
  

מנהל וצוות המורים בדגש על האוטונומיה על ידי מפקחים בקרה אחר קיום פורום 
 כוללים ודיווח למפקחים המגזריים

 30/11/2016 יו"ר היעד
  

12.2 

הבניית  - -.ב2.12
יחסי הגומלין 

ומרחבי הסמכויות 
בין המשרד, 

מוסדות החינוך 
והרשויות 
 המקומיות.

חלוקת תפקידים  - קיום ישיבות פיקוח, רשות, בית ספר, וועדי הורים -שלב א'  
 רשויות בהובלת מפקח כולל 93 -בהתאם לתכנון העבודה ברמה היישובית 

 30/11/20176 יו"ר היעד

  

עדות מלוות בכל בתיה"ס. דיווח למפקח המגזרי שיעביר ריכוז קיום ו -שלב א' 
 נתונים ליו"ר היעד

 30/06/2016 יו"ר היעד
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 של מהות האוטונומיה והשלכותיה במערכת החינוך )המשך( .  קידום תפיסה משותפת12.2משימה:  

   

 משימה
 שלבי התארגנות פעולות עיקריות

גורם 
 אחראי

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

12.2 

הבניית יחסי  -.ב 2.12
הגומלין ומרחבי 

הסמכויות בין המשרד, 
מוסדות החינוך 

והרשויות המקומיות. 
 )המשך(

למפקח המגזרי שיעביר ריכוז ח מלוות בכל בתיה"ס. דיוועדות קיום ו -שלב ב' 
 תונים ליו"ר היעדנ

 13/12/2016 יו"ר היעד

  

מיסוד פורום רשותי קבוע מורחב, ששותפים בו הפיקוח, הרשות, וועדי  -שלב א' 
, להבניית תכניות העבודה הורים, מנהלי בתיה"ס, צוותי חינוך )לפי נושאים(

 מתכלל ליו"ר היעד ולמפקח המגזריפקח ההמהגשת דיווח של ברשות. 
 30/10/2016 יו"ר היעד

  

מיסוד פורום רשותי קבוע מורחב, ששותפים בו הפיקוח, הרשות, וועדי  -שלב ב' 
, להבניית תכניות העבודה הורים, מנהלי בתיה"ס, צוותי חינוך )לפי נושאים(

 הגשת דיווח ליו"ר היעד ולמפקח המגזרי.ברשות. 
 30/06/2017 היעדיו"ר 

  

רשויות על ידי  93 -מעקב אחר ביצוע החלטות של הפורום הרשותי -שלב א' 
 המפקח המתכלל

 31/12/2016 יו"ר היעד
  

רשויות על ידי  93 -מעקב אחר ביצוע החלטות של הפורום הרשותי  -שלב ב' 
 המפקח המתכלל

 30/05/2017 יו"ר היעד
  

הערכת מפקח על ידי רשות והערכת מפקח על ידי ביצוע סקר סביבת המערכת: 
 מנהל באמצעות היחידה להערכה ומדידה

 01/12/2016 יו"ר היעד
  

12.2 

קידום הטמעה -.ג 2.12
של התפיסה 
והפרקטיקות 

המקדמות אוטונומיה 
בקרב השדרה 

 המקצועית במחוז. 

הפיתוח קיום יום למידה לפיקוח והנהלת המחוז בנושא בשיתוף עם המפקחת על 
 המקצועי

 01/02/2017 יו"ר היעד
  

קיום יום למידה למדריכים מחוזיים ולמדריכי מניפה בשיתוף המפקחת על הפיתוח 
 המקצועי 

 01/01/2017 יו"ר היעד
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 . התאמת הרגולציה והבקרה לתפיסת האוטונומיה, בדגש על הגברת הסנכרון והפחתת נטל הדיווחים.12.3משימה:  

 משימה
 שלבי התארגנות פעולות עיקריות

גורם 
 אחראי

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

12.3 

.  מיפוי הרגולציה --.א 3.12
 והדיווחים במחוז

הכנת מיפוי הדיווחים והרגולציה שהמחוז  והמטה מבקשים לקיים לאורך שנת 
 הלימודים. קיום דיון  בצוות  היעד והגשת המלצות להנהלת המחוז.

 15/09/2016 יו"ר היעד
  

12.3 

תכנון מפורט של  -.ב 3.12
ביצוע ההתאמות הנדרשות 

בתחומי המדיניות, נהלי ושגרות 
העבודה לקידום האוטונומיה 

ועדכון תכנית העבודה המחוזית 
 בהתאם לתפיסה שגובשה

תעדוף דיווחים ורגולציה על פי מדיניות המשרד והמחוז לאור החלטת הנהלת 
 המחוז

 31/12/2016 יו"ר היעד
  

פריסת הדיווחים והרגולציה על פני השנה בתוכנית העבודה באמצעות יחידת תכנון 
 ובקרה

 31/12/2016 יו"ר היעד
  

על מנת בקרב המפקחים והמנהלים רסום הנושאים שעליהם תתבצע הרגולציה פ
 (באמצעות יחידת תכנון ובקרה)שיערכו מראש 

 31/12/2016 יו"ר היעד
  

   31/10/2016 יו"ר היעד (אמצעות יחידת תכנון ובקרה)בכלים ממוחשבים, נגישים לרגולציה פיתוח 

קביעת מדיניות לגבי נושאים שייבדקו בשוטף על ידי המפקחים בתחום הרגולציה 
 והבקרה וחשיפת המפקחים למתבקש מהם על ידי יו"ר היעד במליאת הפיקוח

 30/11/2016 יו"ר היעד
  

12.3 

חיזוק מנגנונים   -.ג 3.12
מחוזיים קבועים לליווי מנהלים, 

כחלק מתפיסת האוטונומיה 
ועיגונם למול הרשויות )ועדה 

 מלווה, מפקח ומנהליו(

פיתוח דו"ח דיווח של המפקחים על מועדי תוכני הוועדות המלוות ופורום מפקח 
 רוםתוף מפקחת רפרנטית על יסודי ומפקחת רפרנטית תכנית מיומנהליו בש

 30/08/2016 יו"ר היעד
  

הנחיית המפקחים להובלת נושא הוועדות המלוות ומפקח ומנהליו על ידי מפקחות 
 רפרנטיות יסודי ועל יסודי

 30/05/2016 יו"ר היעד
  

בתי"ס  766 -כנית העבודה עלפי הפורמט תבדיקת סטטוס ביצוע  -שלב א' 
 (באמצעות יחידת תכנון ובקרה)

 31/01/2017 יו"ר היעד
  

בתי"ס  766 -בדיקת סטטוס ביצוע תכנית העבודה עלפי הפורמט  -שלב ב' 
 (באמצעות יחידת תכנון ובקרה)

 30/06/2016 יו"ר היעד
  

12.3 

הפחתת דיווחים ונטל    -.ד3.12
בירוקרטי )מסננת של המחוז 

 ומסננת של הועדה במטה(

באמצעות )פרסום לוח גאנט בעניין בקרה, מטה ומחוז  אשר יאושר בהנהלה 
 (יחידת תכנון ובקרה

 30/06/2016 יו"ר היעד
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 קידום שקיפות והנגשה של משאבי המערכת בדגש על אופן ניהול משאבים פנימיים וחיצוניים ומתן מענה לימודי מותאם 12.4משימה 

 

 משימה
 שלבי התארגנות פעולות עיקריות

גורם 
 אחראי

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

12.4 

מיפוי המשאבים -.א12.4
הפנימיים והחיצוניים 

הקיימים והעומדים לרשות 
המנהל והנגשת משאבים 

 נוספים.

מפקחים ינחו מנהלים לבניית תכנית עבודה מקושרת כל המשאבים העומדים 
היעד והמפקחים המגזריים , יו"ר היעד לרשות בית הספר , בתיאום ובהנחיית יו"ר 

יך ההנחיה של יכין את המפקחים במליאת הפיקוח ויעשה רגולציה לגבי תהל
 המפקחים את המנהלים

 30/06/2016 יו"ר היעד

  

 01/06/2016 יו"ר היעד מפקחים ינחו מנהלים לבניית תכנית עבודה מקושרת מול כל הגורמים הרלבנטיים
  

מפקחים יאשרו תכניות עבודה בניהול עצמי ותוכנית מרום מקושרת תקציב וידווחו 
 מקוונת מחוזית על אישור התכניותלמערכת 

 14/06/2016 יו"ר היעד

  

12.4 

הטמעה של -.ב12.4
מערכות ניהול מתוקשבות 

מותאמות לניהול האוטונומי 
 )משימה רב שנתית(

ורכזי והתקשוב להשתמש בכלים  יחידת התקשוב תנחה את המנהלים -שלב א' 
קשוב בתאום עם המפקחים המגזריים תתחו על ידי המטה, המחוז ומדרכי השיפו

 והפיקוח הכולל
 31/08/2016 יו"ר היעד
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 :31יעד אסטרטגי מספר 

 

ביסוסו של משרד החינוך כארגון המקדם ערכים של מצוינות ניהולית ושירות , בשילוב טכנולוגיות 

 מתקדמות

 

 

 

 

 :יושבת ראש היעד

 ד"ר עדה גרינברג
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ביסוסו של משרד החינוך כארגון המקדם ערכים של מצוינות ניהולית ושירות , בשילוב טכנולוגיות : 13יעד 

 מתקדמות

 

 ממוצע ציון שביעות רצון של עובדי הוראה מהשירות שקיבלו: 10מערכתימדד תוצאה 

 

 13יעד -מדדי תוצאה 

 

 תוצאה )הצלחה(מדד 
ערך מדד מצב 

 מצוי

 % ערך מדד מצב רצוי
עמידה 

 ביעד

מסמך מעיד על 
השגת תוצאות 

 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  היעד

שביעות רצון של מדגם לקוחות מהמוקד 
 הטלפוני

 93% 93% 90% 90% חדש
 

 סקר לקוחות

[ בלשכת CRMיום לתלונות ] 14מענה עד 
 מנהלת המחוז

66% 70% 72% 75% 80% 
דוחות רבעוניים  

CRM 

 60% 60% 55% 50% חדש [ בגזברותCRMיום לתלונות ] 14מענה עד 
דוחות רבעוניים  

CRM 

 60% 60% 55% 50% חדש [ בכ"אCRMיום לתלונות ] 14מענה עד 
דוחות רבעוניים  

CRM 

שביעות רצון גבוהה וגבוהה מאד מעבודת 
 יחידת כ"א

43.80%   55%   65% 
 

 סקר לקוחות מחוזי

שביעות רצון גבוהה וגבוהה מאד מעבודת 
 יחידת גזברות

 65%   55%   חדש
 

 סקר לקוחות מחוזי
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 התמקצעות בעלי התפקידים בשרשרת השירות למתן שירות לעובדי הוראה  13.1משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות המשימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

 הדרכות בנושא שירות-.א 1.13 .13.1

 30/12/2016 מנהלת יחידת האיכות מיפוי צרכי המערכת, רמת המקצועיות 
  

 30/05/2017 סגנית מנהלת המחוז בניית מערכת השתלמויות/סדנאות/הכשרה עפ"י הצרכים שמופו
  

הדרכת הממונים להתייחסות לנושא ההתמקצעות בתהליך 
 ההערכה

 30/05/2017 יחידת האיכותמנהלת 
  

13.1. 
הצמחת רכז איכות -.ב 1.13

 מערכתי

   30/06/2016 מנהלת יחידת האיכות כתבי מינוי לרכזי האיכות המחלקתיים

   30/06/2017 מנהלת יחידת האיכות קורס שנתי לרכזי האיכות

 30/09/2016 יחידת האיכות מנהלת בתוכנית העבודה המחלקתית יבואו לידי ביטוי נושאי איכות השיפור
  

   30/11/2016 מנהלת יחידת האיכות צמתי בקרה

13.1. 
 EFQMהכשרות -.ג 1.13

 למפקחים

 30/05/2017 מנהלת יחידת האיכות הכשרת ]המשך[ למפקחי החמ"ד
  

   30/05/2017 מנהלת יחידת האיכות ימי עיון לעובדים ולמפקחים להטמעת המערכת
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 טיוב המערכות הטכנולוגיות בטווח הקצר והארוך לייעול עבודת הטלרים  13.2משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות המשימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

13.2 
תיעוד פעולות השירות 
בכל המחלקות במחוז 

  crm-outlookוהמטה 

 30/11/2016 מנהלת יחידת האיכות  נותנת שירותרבעוני ע"י כל מחלקה  crmהנפקת דו"ח-שלב א'

  

 30/02/2017 מנהלת יחידת האיכות  רבעוני ע"י כל מחלקה נותנת שירות crmהנפקת דו"ח-שלב ב'
  

   30/05/2017 מנהלת יחידת האיכות  רבעוני ע"י כל מחלקה נותנת שירות crmהנפקת דו"ח-שלב ג'

   30/08/2017 מנהלת יחידת האיכות  ע"י כל מחלקה נותנת שירותרבעוני  crmהנפקת דו"ח-שלב ד'

המוקד יעביר דו"ח רבעוני לכל יחידה נותנת שירות על -שלב א'
 פניות/טיפול בנושאי היחידה

 30/11/2016 מנהלת יחידת האיכות
  

המוקד יעביר דו"ח רבעוני לכל יחידה נותנת שירות על -שלב ב'
  היחידהפניות/טיפול בנושאי 

 30/02/2017 מנהלת יחידת האיכות
  

המוקד יעביר דו"ח רבעוני לכל יחידה נותנת שירות על -שלב ג'
  פניות/טיפול בנושאי היחידה

 30/05/2017 מנהלת יחידת האיכות
  

המוקד יעביר דו"ח רבעוני לכל יחידה נותנת שירות על -שלב ד'
  פניות/טיפול בנושאי היחידה

 30/08/2017 האיכותמנהלת יחידת 
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 שיפור תהליכי העבודה ביין היחידות נותנות השירות13.4משימה

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות המשימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

 

 

13.4 

 

 

יישום הצעות ייעול:  -.א 4.13
שיפור קבלת קהל בשעות 

 אחה"צ

   13/06/2016 מנהלת יחידת האיכות המחוזהגשת הצעת תהליך למנהלת 

   30/06/2016 מנהלת יחידת האיכות חשיפת התהליך לטלרים

   10/09/2016 מנהלת יחידת האיכות הטמעת התהליך

   30/11/2016 מנהלת יחידת האיכות מעקב רבעוני אחר היישום-שלב א'

   30/03/2017 האיכותמנהלת יחידת  מעקב רבעוני אחר היישום-שלב ב'

   30/05/2017 מנהלת יחידת האיכות מעקב רבעוני אחר היישום-שלב ג'

   30/08/2017 מנהלת יחידת האיכות מעקב רבעוני אחר היישום שלב ד'

13.4. 
יישום הצעות ייעול: - -ב 4.13

שיפור שיבוץ עו"ה מבקשי 
 עבודה במגזר הערבי

   13/06/2016 מנהלת יחידת האיכות הגשת הצעת תהליך למנהלת המחוז

   30/06/2016 מנהלת יחידת האיכות חשיפת התהליך לטלרים בכ"א

   10/09/2016 מנהלת יחידת האיכות הטמעת התהליך

   30/11/2016 מנהלת יחידת האיכות מעקב רבעוני אחר היישום-שלב א'

   30/03/2017 מנהלת יחידת האיכות מעקב רבעוני אחר היישום-שלב ב'

   30/05/2017 מנהלת יחידת האיכות מעקב רבעוני אחר היישום-שלב ג'

   30/08/2017 מנהלת יחידת האיכות מעקב רבעוני אחר היישום-שלב ד'

13.4 

יצירת הפצות  - -ג 4.13
תהליכים בנושאים: קידום 

בדרגות אופק חדש, קליטת 
עובד הוראה חדש, שעות 

 נוספות ופרישה

   13/06/2016 מנהלת יחידת האיכות הקמת צוות

   30/06/2016 מנהלת יחידת האיכות מיפוי תהליכים

   10/09/2016 מנהלת יחידת האיכות אישור בהנהלה

   30/10/2016 מנהלת יחידת האיכות הפצה ליחידות הרלוונטיות-שלב א

   30/01/2017 מנהלת יחידת האיכות הפצה ליחידות הרלוונטיות-שלב ב'

   30/02/2017 מנהלת יחידת האיכות הפצה ליחידות הרלוונטיות-שלב ג'

   30/03/2017    מנהלת יחידת האיכות הפצה ליחידות הרלוונטיות--שלב ד'
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 תכנית "ישראל דיגיטלית"  13.7משימה: 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות המשימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

13.7 
שדרוג אתר  -א 7.13

 המחוז והפייסבוק

הכנת תכנית פעולה להנגשת ושיפור אתר המחוז כמקור ידע לציבור 
 לקראת פתיחת שנת הלימודים -

 01/09/2016 הממונה על התקשוב
  

הכנת תכנית פעולה להנגשת ושיפור אתר המחוז כמקור ידע לציבור 
 מחצית השנה -ליו"ר היעד דיווח  -

 31/01/2017 הממונה על התקשוב
  

 -הנגשת הפייסבוק המחוזי לציבור , הכנת תכנית פעולה וביצועה 
 לקראת פתיחת השנה יוגש דיווח ליו"ר היעד

 01/09/2016 הממונה על התקשוב
  

הנגשת הפייסבוק המחוזי לציבור , הכנת תכנית פעולה וביצועה 
 היעד של מחצית השנה.דו"ח ליו"ר 

   31/01/2017 הממונה על התקשוב

13.7 

הטמעת -.ב 7.13
תכנית מובילים 

דיגיטאליים לדרגי 
 ההדרכה

הקמת צוות היגוי בראשות הממונה על התקשוב במחוז והגשת 
 המלצות למנהלת המחוז

 הממונה על התקשוב
15/09/2016   

דו"ח סטטוס שיוגש ליו"ר  - דיגיטליים תהליכיםצוות היגוי להטמעת 
 היעד במחצית השנה 

 הממונה על התקשוב
31/01/2017   

דו"ח סטטוס שיוגש  -הנגשת שירותים למורים באמצעות טכנולוגיות 
 ליו"ר היעד. רבען ראשון 

 01/11/2016 הממונה על התקשוב
  

דו"ח סטטוס שיוגש  -הנגשת שירותים למורים באמצעות טכנולוגיות 
 ליו"ר היעד. רבעון שלישי 

 01/03/2017 הממונה על התקשוב
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 המשך -תכנית "ישראל דיגיטלית"   13.7משימה: 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות המשימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

13.7 

הטמעת -.ב 7.13
תכנית מובילים 

דיגיטאליים לדרגי 
 )המשך( ההדרכה

 -הרחבת תכנית התקשוב לבתי הספר בתיאום עם המטה ]על יסודי[
 רבעון ראשון

 15/11/2016 הממונה על התקשוב
  

 -הרחבת תכנית התקשוב לבתי הספר בתיאום עם המטה ]על יסודי[
 רבעון שלישי

 14/03/2017 הממונה על התקשוב
  

הכשרת מורים בפיתוח תוכן על מנת להנגיש את הפדגוגיה לתלמיד 
 יוגש דיווח יו"ר היעד -רבעון ראשון  -בשיתוף עם הפיקוח המקצועי 

 15/11/2016 הממונה על התקשוב
  

הכשרת מורים בפיתוח תוכן על מנת להנגיש את הפדגוגיה לתלמיד 
 יוגש דיווח ליו"ר היעד -רבעון שלישי  -בשיתוף עם הפיקוח המקצועי 

 14/03/2017 הממונה על התקשוב
  

הכנת תכנית פעולה וביצועה , לצורך להרחבת מס' בתי הספר שיעברו 
 רבעון ראשון -, הגשת דיווח ליו"ר היעד  םדיגיטליילספרים 

 15/11/2016 הממונה על התקשוב

  

, הגשת דיווח ליו"ר  םדיגיטלייהרחבת מס' בתי הספר שיעברו לספרים 
 היעד  רבעון שלישי

 14/03/2017 הממונה על התקשוב
  

   15/11/2016 הממונה על התקשוב דיווח סטטוס רבעון ראשון ליו"ר היעד -למידה מרחוק בשגרה ובחירום 

 14/03/2017 הממונה על התקשוב דיווח סטטוס רבעון שלישי  ליו"ר היעד -למידה מרחוק בשגרה ובחירום 
  

 15/11/2016 הממונה על התקשוב הטמעת אקדמיה ברשת לתלמידים
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 הטמעת תהליכי תכנון וחשיבה אסטרטגית במערכת החינוך על רבדיה  13.8משימה: 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות המשימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

13.8 

בנייה וליווי של מנגנוני 
ניהול התומכים בניהול 

השינוי ובראייה 
של  תאינטגרטיבי

 התכנית האסטרטגית

   30/04/2016 מפקח  המחוז מינוי יושבי ראש לכל אחד מהיעדים

   30/06/2016 מפקח  המחוז הבניית התכנית האסטרטגית המחוזית ותפיסת השינוי

   30/06/2016 מפקח  המחוז וי ובקרה מעוגנים בלוח גאנט מחוזיוהבניית מנגנונים וסדירויות ללי

ישיבה חודשית של יו"ר היעד וצוותו לבקרה ,עדכון ותכנון -שלב א'
 התקדמות

 30/10/2016 מפקח  המחוז
  

ישיבה חודשית של יו"ר היעד וצוותו לבקרה ,עדכון ותכנון -שלב ב'
 התקדמות

 30/11/2016 מפקח  המחוז
  

ישיבה חודשית של יו"ר היעד וצוותו לבקרה ,עדכון ותכנון -ג' שלב
 התקדמות

 30/12/2016 מפקח  המחוז
  

ישיבה חודשית של יו"ר היעד וצוותו לבקרה ,עדכון ותכנון -שלב ד'
 התקדמות

 30/01/2017 מפקח  המחוז
  

ישיבה חודשית של יו"ר היעד וצוותו לבקרה ,עדכון ותכנון -שלב ה'
 התקדמות

 30/02/2017 מפקח  המחוז
  

ישיבה חודשית של יו"ר היעד וצוותו לבקרה ,עדכון ותכנון -שלב ו'
 התקדמות

 30/03/2017 מפקח  המחוז
  

ישיבה חודשית של יו"ר היעד וצוותו לבקרה ,עדכון ותכנון -שלב ז'
 התקדמות

 30/04/2017 מפקח  המחוז
  

וצוותו לבקרה ,עדכון ותכנון ישיבה חודשית של יו"ר היעד -שלב ח'
 התקדמות

 30/05/2017 מפקח  המחוז
  

ישיבה חודשית של יו"ר היעד וצוותו לבקרה ,עדכון ותכנון -שלב ט'
 התקדמות

 30/06/2017 מפקח  המחוז
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 בניית כלים ומנגנונית להערכה והוקרה של יחידות ועובדים-תמחוזי  13.14משימה:  

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות עיקריותפעולות  המשימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

13.14 
פרס איכות  - -.א14.13

השירות: לעובדים וליחידות 
 מצטיינות

   30/12/2016 מנהלת יחידת האיכות קול קורא להצעות מועמדים

   30/01/2017 מנהלת יחידת האיכות זוכים 3מיון מועמדים ובחירת 

   30/03/2017 מנהלת יחידת האיכות פרסום והפצה טקס הוקרה,

13.14 
פרסי חינוך לעובדי  -.ב 14.13

 הוראה, למוסדות ולרשויות

   01/10/2016 ממונה מחוזי הגשת המלצה

   15/10/2016 ממונה מחוזי כתיבת חוות דעת המפקח המגזרי

   20/10/2016 ממונה מחוזי סיורי וועדת הפרס

 

  במחוז ובית הספר EFQM -הטמעת התוכנית למצוינות ארגונית ה  -תמחוזי-13.15המשימה: 

  
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות המשימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

13.15 

   30/06/2016 מנהלת יחידת האיכות  בתי ספר לתוכנית 15בחירת   מיון מועמדים-א  15.13

   27/09/2016 מנהלת יחידת האיכות  טקס פתיחה מחזור ג  טקס פתיחה -.ב 15.13

קורסי  4פתיחת  -.ג 15.13
  הכשרה

 30/10/2016 מנהלת יחידת האיכות  ו"רים, קורס רכזי ידעי ס מנהלים, קורס רכזי איכות, קורסקור
  

   30/05/2017 יחידת האיכותמנהלת   קורס שנתי להכשרת מנחים לתוכנית  הכשרת מדריכים -.ד 15.13

 20/06/2017 מנהלת יחידת האיכות  בדיקת שביעות רצון לקוחות מתהליך ההכשרות  בדיקת שביעות רצון-.ה 15.13
  

-.ז 15.13
  למפקחיםEFQMהכשרות

 30/05/2017 מנהלת יחידת האיכות  הכשרת המשך]שנתי[למפקחי החמ"ד
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   איכות השירותשיפור   -מחוזית 13.16המשימה: 

  
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות המשימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

16.16 
 מחוזית 

 סטטוסבחינת  -.א 16.13
עמידה בביצוע החלטות הנהלת 

 המחוז

   30/11/2016 מנהלת יחידת האיכות דוחות רבעוניים על עמידה בביצוע החלטות-שלב א'

   30/02/2017 מנהלת יחידת האיכות  רבעוניים על עמידה בביצוע החלטותדוחות -שלב ב'

   30/05/2017 מנהלת יחידת האיכות  דוחות רבעוניים על עמידה בביצוע החלטות-שלב ג'

   30/08/2017 מנהלת יחידת האיכות  דוחות רבעוניים על עמידה בביצוע החלטות-שלב ד'

סקר סביבת -ב 12.13
  המערכת

   30/01/2017 מנהלת יחידת האיכות   הפצה וביצוע הסקר

   20/02/2017 מנהלת יחידת האיכות  עיבוד הסקר והכנת התיקים

ישיבת הנהלה לדיון בממצאים וחלוקת התיקים למנהלת 
                    המחוז ולמפקחים המגזריים.

 מנהלת יחידת האיכות
30/03/2017 

  

כניות עבודה יחידות ת-.ג 16.13
  נהלמ

   15/07/2016 מנהלת יחידת האיכות  כניות העבודהתהיערכות לכתיבת 

   30/12/2016 מנהלת יחידת האיכות  dashboardחודשי ועדכון ביצוע ב-מעקב דו-שלב א'

   30/02/2017 מנהלת יחידת האיכות  dashboardחודשי ועדכון ביצוע ב-מעקב דו-שלב ב'

   30/04/2017 מנהלת יחידת האיכות  dashboardחודשי ועדכון ביצוע ב-מעקב דו-ג'שלב 

   30/06/2017 מנהלת יחידת האיכות dashboardחודשי ועדכון ביצוע ב-מעקב דו-שלב ד'

 dashboardחודשי ועדכון ביצוע ב-מעקב דו-שלב ה'
 מנהלת יחידת האיכות

30/08/2017 
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 יעד מחוזי )חובה( 

 

 

 :  )מחוזי( 14יעד אסטרטגי מספר 

 

 הגברת המודעות לאחריות ותרומה לקיימות, לאורח חיים בריא ובטוח

 

 

 

 :יושבות ראש היעד

 מרגלית רטר, אילנית אייזיק ונורית ברגר גיל 
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 הגברת המודעות לאחריות ותרומה לקיימות, לאורח חיים בריא ובטוח: 14יעד 

 

 שיעור מוסדות החינוך במחוז המוסמכים כמוסדות ירוקים:  15מחוזימדד תוצאה 

 

 14ליעד  תוצאהמדדי 
 

 מדד תוצאה )הצלחה(
ערך מדד מצב 

 מצוי

עמידה  % ערך מדד מצב רצוי
 ביעד

מסמך מעיד על 
השגת תוצאות 

 היעד
 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון 

 כבתי ספר ירוקים שעור בתי הספר המוסמכים
42% 

 
   48% 

מפה מחוזית של  
בתי ספר שקיבלו 

 הסמכה

 כבתי ספר ירוקים שעור גני ילדים מוסמכים
30% 

 
   33% 

מפה מחוזית של  
שקיבלו  גנ"י

 הסמכה
שומרים ומטפחים נחלים במסגרת הבתיה"ס מספר 

 102    100 "תכנית "שומרי הנחל
 

 מיפוי מחוזי

 בריאות"מוסמכים  כ"מקדמי הגני הילדים מספר 
100    130 

 
 מיפוי מחוזי

תכנית הבמסגרת פועלים  מספר רשויות בהן גנ"י
 14    10 יער קהילתי""

 
 מיפוי מחוזי

בתי ספר מוסמכים כ"מקדמי בריאות" על פי מדרג 
 174    140 םכוכבי

 
 מיפוי מחוזי
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 הטמעת "התכנית המשולבת לחינוך לקיימות" בבתיה"ס וגנ"י- 14.2 משימה:
 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.2 

בניית מפה מחוזית של --.א 2.14
בתי ספר וגנ"י המשתתפים 
ב"תכנית המשולבת לחינוך 

 לקיימות"

   30/09/2016 ממונה קיימות חשיפת התכנית בפני מפקחים ומנהלים וגיוס בתי"ס וגנ"י

נים להצטרף לתכנית ימועמדויות של מוסדות המעוני מיפוי הגשת
 וחלוקה לגופים ירוקים

 30/10/2016 ממונה קיימות
  

   30/11/2016 ממונה קיימות ידוע מפקחים ומנהלים על כניסתם לתכנית

14.2 
בניית מנגנונים -.ב 2.14

 וסדירויות להפעלת התכנית  

   30/09/2016 ממונה קיימות מדיניות ודרכי עבודהקיום מפגשי צוות היגוי מחוזי להתוויית 

   30/09/2016 ממונה קיימות איתור ושיבוץ מדריכים במוסדות החינוך

   30/09/2016 ממונה קיימות כתיבת מסמך הנחיות למנהלים להטמעת התכנית

   30/06/2017 ממונה קיימות מעקב ובקרה אחר הטמעת התכנית 

   30/09/2016 ממונה קיימות לפעילויות מחוזיות ובית ספריותבניית לוח גאנט 

   30/09/2016 ממונה קיימות תכנון מפגשי עבודה עם שותפי התפקיד 

   30/05/2017 ממונה קיימות סיורים בבתי הספר וגנ"י לבקרה ולמידת עמיתים

14.2 
תכנון תהליכי הפיתוח - -.ג 2.14

 המקצועי ויישומם

   30/09/2016 ממונה קיימות פיתוח מקצועי של מוסדות החינוך ועובדי ההוראהאיתור צרכי 

   30/09/2016 ממונה קיימות בניית סילבוסים לפיתוח מקצועי

   30/09/2016 ממונה קיימות הקצאת הדרכה ופתיחת התכנית

קיום  פגישות עבודה עם הגופים הירוקים לצורך מעקב אחר תהליכי 
 ומידת היישום של התכנים הנלמדים בשדה ההוראההלמידה 

 30/06/2017 ממונה קיימות
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תכנית "כן  -הטמעת המודעות והאחריות לחקר ציפורים ושמירה על המגוון הביולוגי  -. 14.3משימה 
 לציפור"

 

  
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.3 
בניית מפה --.א 3.14

מחוזית של בתי ספר 
 המשתתפים ב"כן לציפור"

   30/09/2016 ממונה קיימות חשיפת התכנית בפני מפקחים מנהלים וגיוס בתי"ס 

   30/10/2016 ממונה קיימות נים להצטרף לתכנית ימיפוי הגשת מועמדויות של מוסדות המעוני

   30/11/2016 ממונה קיימות לתכניתידוע מפקחים ומנהלים על כניסתם 

14.3 
בניית מנגנונים -.ב3.14

 וסדירויות להפעלת התכנית  

   30/09/2016 ממונה קיימות קיום מפגשי צוות היגוי מחוזי להתוויית מדיניות ודרכי עבודה

   30/09/2016 ממונה קיימות איתור ושיבוץ מדריכים במוסדות החינוך

   30/09/2016 ממונה קיימות ומתווה למורים להטמעת התכניתכתיבת מסמך הנחיות 

   30/06/2017 ממונה קיימות מעקב ובקרה אחר הטמעת התכנית 

   30/09/2016 ממונה קיימות בניית לוח גאנט לימי שיא מחוזיים 

   30/09/2016 ממונה קיימות תכנון מפגשי עבודה עם שותפי התפקיד 

   30/05/2017 ממונה קיימות הספר לבקרה ולמידת עמיתיםסיורים בבתי 

14.3 
תכנון תהליכי -.ג 3.14

 הפיתוח המקצועי ויישומם

   30/09/2016 ממונה קיימות איתור צרכי פיתוח מקצועי של המטמיעים, המדריכים ועובדי ההוראה

   30/09/2016 ממונה קיימות בניית מסגרות לימוד מחוזיות לפיתוח מקצועי

   30/09/2016 ממונה קיימות הקצאת הדרכה ופתיחת התכנית

  
קיום  פגישות עבודה עם הגופים הירוקים לצורך מעקב אחר תהליכי 

 הלמידה ומידת היישום של התכנים הנלמדים בשדה ההוראה
 30/06/2017 ממונה קיימות
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 הסמכת בתי ספר לתו ירוק -.14.4 משימה:
 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.4 
בניית מפה מחוזית -.א 1.14

של בתי ספר ירוקים 
 ומתמידים

   30/09/2016 ממונה קיימות חשיפת הנושא בפני מפקחים ומנהלים 

   30/10/2016 קיימותממונה  להצטרף לתכנית םהמעוניינימיפוי הגשת מועמדויות של בתי ספר 

   28/05/2017 ממונה קיימות להצטרף לתכנית על פי תבחינים םהמעוניינימיון בתי הספר 

   30/06/2017 ממונה קיימות ידוע מפקחים ומנהלים על כניסתם לתכנית

14.4 
בניית מנגנונים -.ב 4.14

וסדירויות להפעלת התכנית  
 להפעלת התכנית

   30/09/2016 ממונה קיימות היגוי מחוזי להתוויית מדיניות ודרכי עבודהקיום מפגשי צוות 

   30/09/2016 ממונה קיימות איתור ושיבוץ מדריכים במוסדות החינוך

   30/09/2016 ממונה קיימות כתיבת מסמך הנחיות למנהלים להטמעת התכנית

   30/06/2017 ממונה קיימות מעקב ובקרה אחר הטמעת התכנית 

   30/09/2016 ממונה קיימות בניית לוח גאנט לפעילויות מחוזיות ובית ספריות

   30/06/2017 ממונה קיימות כנס הסמכת בתי ספר

   30/09/2016 ממונה קיימות תכנון מפגשי עבודה עם שותפי התפקיד 

   30/05/2016 ממונה קיימות סיורים בבתי הספר לבקרה ולמידת עמיתים

14.4 
תכנון תהליכי  -.ג4.14

 הפיתוח המקצועי ויישומם

   30/09/2016 ממונה קיימות איתור צרכי פיתוח מקצועי של מוסדות החינוך ועובדי ההוראה

   30/09/2016 ממונה קיימות בניית מסגרות לימוד מחוזיות לפיתוח מקצועי

   30/09/2016 ממונה קיימות הקצאת הדרכה 

פגישות עבודה עם הגופים הירוקים לצורך מעקב אחר תהליכי קיום  
 הלמידה ומידת היישום של התכנים הנלמדים בשדה ההוראה

 30/06/2017 ממונה קיימות
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 הסמכת גנ"י לתו ירוק -14.5 משימה:
 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.5 
בניית מפה מחוזית  -.א5.14

 של גנ"י ירוקים ומתמידים

   30/09/2016 ממונה קיימות חשיפת הנושא בפני מפקחים וגננות

   30/10/2016 ממונה קיימות להצטרף לתכנית םהמעוניינימיפוי הגשת מועמדויות של גנ"י 

   28/05/2017 קיימותממונה  להצטרף לתכנית על פי תבחינים םהמעוניינימיון גנ"י 

   30/06/2017 ממונה קיימות ידוע מפקחים וגננות על כניסתם לתכנית

14.5 
בניית מנגנונים -.ב 5.14

וסדירויות להפעלת התכנית  
 להפעלת התכנית

   30/09/2016 ממונה קיימות קיום מפגשי צוות היגוי מחוזי להתוויית מדיניות ודרכי עבודה

   30/09/2016 ממונה קיימות מדריכים בגנ"יאיתור ושיבוץ 

   30/09/2016 ממונה קיימות כתיבת מסמך הנחיות לגננות להטמעת התכנית

   30/06/2017 ממונה קיימות מעקב ובקרה אחר הטמעת התכנית 

   30/12/2016 ממונה קיימות כנס הסמכת גנ"י

   30/09/2016 קיימותממונה  תכנון מפגשי עבודה עם שותפי התפקיד 

   30/05/2016 ממונה קיימות סיורים בגנ"י לבקרה ולמידת עמיתים

14.5 
תכנון תהליכי -.ג 5.14

 הפיתוח המקצועי ויישומם

   30/09/2016 ממונה קיימות איתור צרכי פיתוח מקצועי של גננות

   30/09/2016 ממונה קיימות בניית מסגרות לימוד מחוזיות לפיתוח מקצועי

   30/09/2016 ממונה קיימות הקצאת הדרכה 

קיום  פגישות עבודה עם הגופים הירוקים לצורך מעקב אחר תהליכי 
 הלמידה ומידת היישום של התכנים הנלמדים בשדה ההוראה

 30/06/2017 ממונה קיימות
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 תכנית "שומרי הנחל" -ושימור נחליםהטמעת השייכות לנחל ואימוץ נחלים לצורך שיקום  -14.6משימה:

  
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.6 

בניית מפה - -.א6.14
מחוזית של בתי ספר 
המשתתפים ב"שומרי 

 הנחל"

   30/09/2016 ממונה קיימות חשיפת הנושא בפני מפקחים מנהלים וגיוס בתי"ס 

   30/10/2016 ממונה קיימות להצטרף לתכנית  םהמעוניינימיפוי הגשת מועמדויות של מוסדות 

   30/11/2016 ממונה קיימות ידוע מפקחים ומנהלים על כניסתם לתכנית

14.6 
בניית מנגנונים -.ב 6.14

 וסדירויות להפעלת התכנית  

   30/09/2016 ממונה קיימות עבודהקיום מפגשי צוות היגוי מחוזי להתוויית מדיניות ודרכי 

   30/09/2016 ממונה קיימות איתור ושיבוץ מדריכים במוסדות החינוך

   30/09/2016 ממונה קיימות כתיבת מסמך הנחיות ומתווה למורים להטמעת התכנית

   30/06/2017 ממונה קיימות מעקב ובקרה אחר הטמעת התכנית 

   30/09/2016 ממונה קיימות בניית לוח גאנט לימי שיא מחוזיים 

   30/09/2016 ממונה קיימות תכנון מפגשי עבודה עם שותפי התפקיד 

   30/05/2017 ממונה קיימות סיורים בבתי הספר לבקרה ולמידת עמיתים

14.6 
תכנון תהליכי -.ג 6.14

 הפיתוח המקצועי ויישומם

   30/09/2016 ממונה קיימות מקצועי של המטמיעים, המדריכים ועובדי ההוראהאיתור צרכי פיתוח 

   30/09/2016 ממונה קיימות בניית מסגרות לימוד מחוזיות לפיתוח מקצועי

   30/09/2016 ממונה קיימות הקצאת הדרכה ופתיחת התכנית

קיום  פגישות עבודה עם הגופים הירוקים לצורך מעקב אחר תהליכי 
 הלמידה ומידת היישום של התכנים הנלמדים בשדה ההוראה

 30/06/2017 ממונה קיימות
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 תכנית "יער קהילתי" -הנגשת היערות לתלמידים לצורך טיפוח ושימור יערות -14.7משימה :
 

  
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.7 
בניית מפה מחוזית -א 7.14

של רשויות המשתתפות 
 ב"יער קהילתי"

   30/09/2016 ממונה קיימות חשיפת הנושא בפני מפקחים מנהלים וגיוס רשויות

   30/10/2016 ממונה קיימות נות להצטרף לתכנית ימיפוי רשויות המעוני

   30/11/2016 ממונה קיימות ידוע מפקחים ומנהלים על כניסתם לתכנית

14.7 
בניית מנגנונים  -.ב7.14

 וסדירויות להפעלת התכנית  

   30/09/2016 ממונה קיימות קיום מפגשי צוות היגוי מחוזי להתוויית מדיניות ודרכי עבודה

   30/09/2016 ממונה קיימות איתור ושיבוץ מדריכים במוסדות החינוך

   30/09/2016 קיימות ממונה כתיבת מסמך הנחיות ומתווה למורים להטמעת התכנית

   30/06/2017 ממונה קיימות מעקב ובקרה אחר הטמעת התכנית 

   30/09/2016 ממונה קיימות תכנון מפגשי עבודה עם שותפי התפקיד 

   30/05/2017 ממונה קיימות סיורים  לבקרה ולמידת עמיתים

14.7 
תכנון תהליכי  -.ג 7.14

 הפיתוח המקצועי ויישומם

   30/09/2016 ממונה קיימות צרכי פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה איתור

   30/09/2016 ממונה קיימות בניית מסגרות לימוד מחוזיות לפיתוח מקצועי

   30/09/2016 ממונה קיימות הקצאת הדרכה ופתיחת התכנית

קיום  פגישות עבודה עם הגופים הירוקים לצורך מעקב אחר תהליכי 
 ומידת היישום של התכנים הנלמדים בשדה ההוראההלמידה 

 30/06/2017 ממונה קיימות
  

 

 

 מיסוד שיתופי פעולה בין משרדי הממשלה ובין גופים ירוקים בנושא "קיימות" -14.8משימה :
 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.8 

בניית מנגנון להפעלת 
שיתופי פעולה בין משרדיים 

לקידום הקיימות במוסדות 
 החינוך 

   30/09/2016 ממונה קיימות איתור , מיפוי ופנייה לשותפים

   30/10/2016 ממונה קיימות כינוס ועדת היגוי בין משרדית לתאום והסדרת שיתופי הפעולה -שלב א'

   28/05/2017 קיימותממונה  הפעלת שיתופי פעולה

כינוס ועדת היגוי בין משרדית לסיכום שיתופי הפעולה, שימור  -שלב ב'
 ושיפור 

 30/06/2017 ממונה קיימות
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 הכנת המחוז להסמכה למוסד ירוק -14.9משימה :
 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.9 
מנגנונים וסדירויות  בניית

 להפעלת תהליך ההסמכה

 30/10/2016 ממונה קיימות הכנת מפרט המתווה את הקריטריונים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה 
  

   30/11/2016 ממונה קיימות שגרירי המוסד הירוק -"שולחן עגול" מחוזי 

   28/05/2017 קיימותממונה  בניית תכנית מפורטת ולוח גאנט ליישום תהליך ההסמכה

   30/06/2017 ממונה קיימות התאמת המבנה החדש של משרד החינוך לבניה ירוקה

 

 
 

 חשיפת תלמידים ללימודי החקלאות בחוות החקלאיות ובמוסדות החינוך -14.10משימה:
 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.10- 

בניית מפה -.א 10.14
מחוזית של כיתות המוזנות 
לחוות החקלאיות והעלאת 

 שיעור הכיתות המוזנות

   30/05/2016 ממונה קיימות מיפוי מוסדות סביב חוות חקלאיות

   30/06/2016 ממונה קיימות כינוס מנהלים

   28/07/2016 ממונה קיימות תכנון הזנה שנתי 

   28/07/2016 ממונה קיימות ופתיחת התכניתהקצאת הדרכה 

   30/06/2017 ממונה קיימות סגירת שנת פעילות והצגת תוצרים

14.10- 

בניית מפה  -.ב 10.14
מחוזית של גנ"י המוזנים 

לחוות החקלאיות והעלאת 
 שיעור הגנים המוזנים

   30/05/2016 ממונה קיימות מיפוי מוסדות סביב חוות חקלאיות

   30/06/2016 ממונה קיימות כינוס גננות

   28/07/2016 ממונה קיימות תכנון הזנה שנתי 

   28/07/2016 ממונה קיימות הקצאת הדרכה ופתיחת התכנית

   30/06/2017 ממונה קיימות סגירת שנת פעילות והצגת תוצרים
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 משימה:14.10- חשיפת תלמידים ללימודי החקלאות בחוות החקלאיות ובמוסדות החינוך  )המש
 

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.10- 

בניית מפה -.ג 10.14
מחוזית של בתי ספר וגנ"י 

המקבלים סיוע וליווי מהחווה 
החקלאית והעלאת שיעור 

 המוסדות 

   30/05/2016 קיימותממונה  מיפוי מוסדות סביב חוות חקלאיות

   30/06/2016 ממונה קיימות כינוס מנהלים וגננות

   28/07/2016 ממונה קיימות תכנון ליווי שנתי 

   28/07/2016 ממונה קיימות הקצאת הדרכה ופתיחת התכנית

   30/06/2017 ממונה קיימות סיור וסגירת שנת פעילות 

14.10- 

בניית מפה - -.ד 10.14
מחוזית של מוסדות 

המפתחים סביבות למידה: 
חממות וגינות אקולוגיות 
 והעלאת שיעור המוסדות

   30/05/2016 ממונה קיימות מיפוי מוסדות סביב חוות חקלאיות

   30/06/2016 ממונה קיימות כינוס מנהלים 

   28/07/2016 ממונה קיימות הקצאת הדרכה לבתי ספר

 סיור וסגירת שנת פעילות 
 30/06/2017 ממונה קיימות

  

14.10- 

בניית מפה -.ו 10.14
מחוזית של בתי ספר 

המשתתפים בתכנית "כן 
לציפור" ע"י החוות והעלאת 

 שיעור בתי הספר

   30/05/2016 ממונה קיימות מיפוי מוסדות סביב חוות חקלאיות

   28/07/2016 ממונה קיימות הקצאת הדרכה לבתי ספר

   30/06/2017 ממונה קיימות הפעלת התכנית

   30/06/2017 ממונה קיימות הצגת תוצרי חקר

   30/06/2017 ממונה קיימות בקרה ושיפור
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 הכנת החוות להסמכה ל"תו ירוק" -14.11משימה:
 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.11 
בניית מנגנונים וסדירויות 

להפעלת תהליך 
 ההסמכה

הכנת מפרט המתווה את הקריטריונים לחווה ירוקה בשיתוף המשרד 
 להגנת הסביבה 

 30/12/2016 ממונה קיימות
  

   30/12/2016 ממונה קיימות שולחן עגול מחוזי בנושא הסמכת חוות חקלאיות

   30/12/2016 ממונה קיימות כינוס מנהלים

   28/05/2017 ממונה קיימות בניית תכנית מפורטת ולוח גאנט ליישום תהליך ההסמכה בכל חווה

 

הטמעת היעד המחוזי "אורח חיים בריא ופעיל" כיעד חובה בתכנית העבודה הבית ספרית  של מנהלי מוסדות - 14.12משימה :
 החינוך

 

 גורם אחראי שלבי התארגנות עיקריות פעולות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.12 

בניית מפה -.א12.14
מחוזית של בתי הספר 

המטמיעים את התכנית 
 אורח חיים בריא ופעיל

   30/08/2016 ממונה בריאות חשיפת הנושא  בפני מפקחים ומנהלים וגיוס בתי ספר

   30/08/2016 בריאותממונה  מיפוי צרכי מוסדות החינוך 

ידוע מפקחים כוללים ובקרה עמם על הגשת תכניות בית ספריות 
 משולבות אורח חיים בריא ופעיל

 30/09/2016 ממונה בריאות
  

14.12 
בניית מנגנונים -.ב12.14

 וסדירויות להפעלת התכנית

   30/06/2017 ממונה בריאות בנייה ויישום התכנית הבית ספרית בלוח גאנט בית ספרי

אורח חיים  הכנת בתי הספר להשתתף ביום שיא מחוזי שנתי בנושא
 בריא ופעיל

 ממונה בריאות
30/03/2017   

הנחייה לפרסום הפעילות באתרי בתי הספר, המחוז ובעיתונות  
 מקומית 

 30/06/2017 ממונה בריאות
  

   30/07/2017 בריאותממונה  בקרה על יישום הנושא במוסדות החינוך ושיפור
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 הסמכת בתי ספר למקדמי בריאות על פי מדרג כוכבים -.14.13משימה :

   

 
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.13 

בניית מפה -.א 13.14
מחוזית של בתי ספר  

מקדמי בריאות על פי מדרג 
 כוכבים

   30/09/2016 ממונה בריאות מפקחים ומנהליםחשיפת הנושא בפני 

   31/10/2016 ממונה בריאות להצטרף לתכנית םהמעוניינימיפוי הגשת מועמדויות של בתי הספר 

להיות מוכרים כמקדמי בריאות על פי  םהמעוניינימיון בתי הספר 
 מסמך הסטנדרטים

 29/05/2017 ממונה בריאות
  

   30/06/2017 ממונה בריאות כניסתם לתכניתידוע מפקחים ומנהלים על 

14.13 
בניית מנגנונים -.ב 13.14

 וסדירויות להפעלת התכנית  

   30/09/2016 ממונה בריאות קיום מפגשי צוות היגוי מחוזי להתוויית מדיניות ודרכי עבודה

   30/09/2016 ממונה בריאות איתור ושיבוץ מדריכים במוסדות החינוך

   30/09/2016 ממונה בריאות מסמך הנחיות למנהלים להטמעת התכניתכתיבת 

   30/09/2016 ממונה בריאות בניית לוח גאנט לפעילויות מחוזיות ובית ספריות

   30/09/2016 ממונה בריאות תכנון מפגשי עבודה עם הגופים שותפי התפקיד 

   30/06/2017 ממונה בריאות מעקב ובקרה אחר הטמעת התכנית 

   29/05/2017 ממונה בריאות סיורי למידה  בבתי הספר לבקרה ולמידת עמיתים

   30/09/2017 ממונה בריאות כנס מחוזי הסמכת בתי ספר כמקדמי בריאות

14.13 
תכנון תהליכי -.ג13.14

 הפיתוח המקצועי ויישומם

   30/09/2016 ממונה בריאות ההוראהאיתור צרכי פיתוח מקצועי של מוסדות החינוך ועובדי 

   30/09/2016 ממונה בריאות בניית מסגרות לימוד  לפיתוח מקצועי

   30/09/2016 ממונה בריאות הקצאת הדרכה 

קיום  פגישות עבודה עם הגופים שותפי התפקיד לצורך מעקב אחר 
תהליכי הלמידה ומידת היישום של התכנים הנלמדים בשדה 

 ההוראה
 30/06/2017 ממונה בריאות
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 הסמכת גני ילדים למקדמי בריאות -14.14משימה :
 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.14 

בניית -.א14.14
מפה מחוזית של 
גני ילדים מקדמי 

 בריאות

   30/09/2016 בריאות גיל רךממונה  חשיפת הנושא בפני מפקחים וגננות

   31/10/2016 ממונה בריאות גיל רך להצטרף לתכנית םהמעוניינימיפוי הגשת מועמדויות של גני ילדים 

 29/05/2017 ממונה בריאות גיל רך להצטרף לתכנית על פי מסמך הסטנדרטים םהמעוניינימיון גני ילדים 
  

   30/06/2017 ממונה בריאות גיל רך לתכניתידוע מפקחים וגננות על כניסתם 

14.14 
בניית -.ב14.14

מנגנונים וסדירויות 
 להפעלת התכנית  

 קיום מפגשי צוות היגוי מחוזי להתוויית מדיניות ודרכי עבודה
 30/09/2016 ממונה בריאות גיל רך

  

   30/09/2016 ממונה בריאות גיל רך איתור ושיבוץ מדריכים בגני ילדים

 כתיבת מסמך הנחיות לגננות להטמעת התכנית
 30/09/2016 ממונה בריאות גיל רך

  

 תכנון מפגשי עבודה עם הגופים שותפי התפקיד 
 30/06/2017 ממונה בריאות גיל רך

  

   30/06/2017 מ.ב. ג .ר. מעקב ובקרה אחר הטמעת התכנית 

   30/09/2017 . ב. ג. ר.מ כנס הסמכת גני ילדים כמקדמי בריאות

14.14 
תכנון -.ג14.14

תהליכי הפיתוח 
 המקצועי ויישומם

   30/09/2016 מ. ב. ג .ר. סיורים בגנ"י לבקרה ולמידת עמיתים

   30/09/2016 מ. ב. ג. ר. איתור צרכי פיתוח מקצועי של גננות

   30/09/2016 ממונה בריאות גיל רך בניית מסגרות לימוד לפיתוח מקצועי

 הקצאת הדרכה 
 30/09/2016 ממונה בריאות גיל רך

  

קיום  פגישות עבודה עם הגופים שותפי התפקיד לצורך מעקב אחר 
 תהליכי הלמידה ומידת היישום של התכנים הנלמדים בשדה ההוראה

 30/06/2017 ממונה בריאות גיל רך
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 משימה:14.15-  מיסוד הפלטפורמה אורח חיים בריא ופעיל כגשר לקשר בין מגזרי 
 

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.15 

בניית  -.א15.14
מפה מחוזית של 
בתי ספר מקדמי 

בריאות על פי 
 ישובים

   30/09/2016 ממונה בריאות חשיפת הנושא בפני מפקחים ומנהלים

נים להצטרף ימיפוי בתי הספר המוכרים כמקדמי בריאות ומעוני
 לתכנית

 31/10/2016 ממונה בריאות
  

 10/11/2016 ממונה בריאות איתור צמדי בתי ספר וידוע מנהלים ומפקחים על כניסתם לתכנית
  

14.15 
בניית -.ב 15.14

מנגנונים וסדירויות 
 להפעלת התכנית

ת מדיניות ודרכי יפעילות עם שותפי התכנית להתווי תכנון מפגשי
 עבודה

 30/09/2016 ממונה בריאות
  

   31/10/2016 ממונה בריאות בניית לוח גאנט לימי שיא משותפים לכל צמד

   31/10/2016 ממונה בריאות כתיבת מסמך הנחיות למנהלים להטמעת התכנית

   31/10/2016 ממונה בריאות איתור ושיבוץ מדריכים להפעלת התכנית

 30/06/2017 ממונה בריאות מעקב ובקרה אחר הטמעת  התכנית
  

14.15 

משוב - -.ג15.14
והערכה של 
אפקטיביות 

התכנית והמשך 
הטמעתה לאור 

 המסקנות

קיום  מעגל שיח שלב א' עם שותפי התכנית, מפקחים מנהלי מוסדות 
 החינוך ומורי התכנית על פי הצמדים

 31/01/2017 בריאות ממונה

  

קיום  מעגל שיח שלב ב' עם שותפי התכנית, מפקחים מנהלי מוסדות 
 החינוך ומורי התכנית על פי הצמדים

 31/05/2017 ממונה בריאות
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 משימה:14.16 - מיסוד שיתופי פעולה בין משרדי הממשלה , האקדמיה ובתי החולים לקידום אורח חיים בריא ופעיל
 

 
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.16 

בניית פורום מחוזי 1
להפעלת שיתופי פעולה בין 

משרדיים לקידום אורח חיים 
בריא ופעיל  במוסדות 

 החינוך 

משרדים ממשלתיים, מוסדות אקדמיים ובתי  איתור, מיפוי ופנייה לשותפים:
 חולים

 30/09/2016 בריאותממונה 
  

   31/10/2016 ממונה בריאות כינוס ועדת היגוי בין משרדית לתאום והסדרת שיתופי הפעולה -שלב א'

   30/06/2017 ממונה בריאות הפעלת שיתופי פעולה

   30/06/2017 ממונה בריאות כינוס ועדת היגוי בין משרדית לסיכום שיתופי הפעולה, שימור ושיפור -שלב ב'   

  
 

   

  
 

   

 

 הפעלת תכנית מערכתית למחוז מקדם אורח חיים בריא ופעיל- 14.17משימה:
 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.17 
העלאת המודעות לחשיבות 

קידום הבריאות  בקרב 
 עובדי המחוז: מנהל ופיקוח

   30/09/2016 ממונה בריאות מסמך סטנדרטים למחוז מקדם אורח חיים בריא ופעילהכנת 

   30/10/2016 ממונה בריאות התווית הפעילות וליווי שנתי -מיסוד שולחן עגול מחוזי -שלב א'

שילוב היגדים המדווחים על הטמעת סוגיות לקידום בריאות בשאלון שביעות רצון 
 מחוזימחוזי על פי לוח זמנים 

 30/12/2016 ממונה בריאות
  

   01/02/2017 ממונה בריאות ניתוח ממצאי שאלון שביעות רצון והפקת לקחים

   05/07/2017 ממונה בריאות סיכום, שיפור שימור -שולחן עגול מחוזי -שלב ב' 
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 החוות החקלאיות ישלבו פעילות מקדמת אורח חיים בריא ופעיל -14.18משימה:
 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.18 
בניית מפה מחוזית של חוות 

 חקלאיות מקדמות בריאות

 31/09/2016 ממונה בריאות כתיבת תכנית קידום בריאות בחוות
  

   31/09/2016 ממונה בריאות כינוס מנהלי חוות ופריסת התכנית

   30/11/2016 ממונה בריאות הקצאת הדרכה ליווי מורים ומנהלי חוות בקידום בריאות

   30/06/2017 ממונה בריאות סיורים בחוות בריאות ,פעילויות ימי שיא 

   30/06/2017 ממונה בריאות סגירת שנת פעילות

   30/09/2017 ממונה בריאות כנס מחוזי הסמכת חוות מקדמות בריאות

  
 

  
 

     
 

 

 גיבוש והטמעה של מודל שילוב מתנדבים לקידום אורח חיים בריא ופעיל במוסדות החינוך  - 14.19משימה :

 
 

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.19 
בניית מאגר מחוזי של 

 מתנדבים במוסדות החינוך

   30/10/2016 ממונה בריאות על פי ישובים איתור מתנדבים ומיפוי

   30/10/2016 ממונה בריאות בניית מאגר מתנדבים

   30/10/2016 ממונה בריאות שיבוץ מתנדבים בבתי הספר ליווי והנחיה

   01/11/2016 ממונה בריאות דיווח סטטוס  רבעון ראשן -הדרכה וליווי מתנדבים 

   01/04/2017 ממונה בריאות דיווח סטטוס  רבעון  שלישי -הדרכה וליווי מתנדבים 

   30/06/2017 ממונה בריאות כינוס מתנדבים סגירת שנת פעילות 
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 משימה :14.20הטמעת היעד המחוזי "בטיחות" כיעד חובה בתכנית העבודה של מנהלי מוסדות החינוך

 
  

 אחראיגורם  שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.2 
בניית -א 20.14

מפה מחוזית של 
בתי ספר המלמדים 

 זה"ב

 01/11/2016 ממונה בטיחות בדרכים חשיפת התכנית בפני מפקחים ,מנהלים ,רכזי זה"ב ומורים 
  

  
ן ארצי והדרכה מתאימה ברמת ביה"ס וברמת ומיפוי בתיה"ס על פי מחו
 המורים המלמדים זה"ב 

 30/06/2017 בדרכיםטיחות ממונה ב
  

  
ידוע מפקחים כוללים ובקרה עמם על הגשת תכניות בית ספריות משולבות 

 בטיחות 
 30/08/2017 בדרכיםטיחות ממונה ב

  

14.2 
בניית -.ב 20.14

מנגנונים וסדירויות 
 להפעלת התכנית  

 קיום מפגשי צוות היגוי מחוזי להתוויית מדיניות ודרכי עבודה
 30/06/2017 בדרכיםטיחות ממונה ב

  

   30/09/2016 בדרכיםטיחות ממונה ב איתור ושיבוץ מדריכים במוסדות החינוך

   30/09/2016 בדרכיםטיחות ממונה ב כתיבת מסמך הנחיות למנהלים להטמעת התכנית

   30/06/2017 בדרכיםטיחות ממונה ב מעקב ובקרה אחר הטמעת התכנית 

   30/09/2016 בדרכיםטיחות בממונה  בניית לוח גאנט לפעילויות מחוזיות ובית ספריות

   30/09/2016 בדרכיםטיחות ממונה ב תכנון מפגשי עבודה עם שותפי התפקיד 

   30/06/2017 בדרכיםטיחות ממונה ב סיורים בבתי הספר  לבקרה ולמידת עמיתים

14.2 
תכנון -ג 20.14

תהליכי הפיתוח 
 המקצועי ויישומם

   01/11/2016 בדרכיםטיחות ממונה ב איתור צרכי פיתוח מקצועי של מוסדות החינוך ועובדי ההוראה

   01/11/2016 בדרכיםטיחות ממונה ב בניית סילבוסים לפיתוח מקצועי

   01/11/2016 בדרכיםטיחות ממונה ב שוטף הקצאת הדרכה באופן

קיום  פגישות עבודה עם גופים שותפים לצורך מעקב אחר תהליכי 
 הלמידה והיישום בביה"ס

 30/06/2017 בדרכיםטיחות ממונה ב
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 הטמעת המודעות והאחריות בנושא הנגישות - 14.21משימה :
 

   
 אחראי גורם שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.21 
בניית מפה -.א 21.14

מחוזית של בתי ספר 
 הפועלים בנגישות

 01/11/2016 ממונה בטיחות בדרכים חשיפת התכנית בפני מפקחים,  מנהלים, רכזי זה"ב ומורים 
  

ארצי והדרכה מתאימה ברמת ביה"ס  ןמחוומיפוי ביה"ס על פי 
 וברמת המורים המלמדים זה"ב 

 01/06/2017 ממונה בטיחות בדרכים
  

14.21 
בניית מנגנונים  -.ב 21.14

 וסדירויות להפעלת התכנית  

   01/06/2017 ממונה בטיחות בדרכים קיום מפגשי צוות היגוי מחוזי להתוויית מדיניות ודרכי עבודה

   01/09/2016 ממונה בטיחות בדרכים מדריכים במוסדות החינוךאיתור ושיבוץ 

   01/09/2016 ממונה בטיחות בדרכים כתיבת מסמך הנחיות למנהלים להטמעת התכנית

   01/06/2017 ממונה בטיחות בדרכים מעקב ובקרה אחר הטמעת התכנית 

   01/09/2016 בטיחות בדרכיםממונה  בניית לוח גאנט לפעילויות מחוזיות ובית ספריות

   01/09/2016 ממונה בטיחות בדרכים תכנון מפגשי עבודה עם שותפי התפקיד     

   01/06/2017 ממונה בטיחות בדרכים סיורים בבתי הספר  לבקרה ולמידת עמיתים    

14.21 
תכנון תהליכי -.ג 21.14

 הפיתוח המקצועי ויישומם

   01/11/2016 ממונה בטיחות בדרכים מוסדות החינוך ועובדי ההוראהאיתור צרכי פיתוח מקצועי של 

   01/11/2016 ממונה בטיחות בדרכים בניית סילבוסים לפיתוח מקצועי

   01/06/2017 ממונה בטיחות בדרכים הקצאת הדרכה באופן שוטף

  
קיום  פגישות עבודה עם גופים שותפים לצורך מעקב אחר תהליכי 

 והיישום בביה"סהלמידה 
 01/06/2017 ממונה בטיחות בדרכים
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 הטמעת המודעות בנושא אורח חיים בטוח -14.22משימה :
 

   

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 סטטוס לתאריך 

 ביצוע

14.22 

בניית מפה -.א 22.14
מחוזית של בתי ספר 

המטמיעים אורח חיים 
 בטוח

   01/11/2016 ממונה בטיחות בדרכים חשיפת התכנית בפני מפקחים,  מנהלים, רכזי זה"ב ומורים 

ון ארצי והדרכה מתאימה ברמת ביה"ס ומיפוי ביה"ס על פי מח
 וברמת המורים המלמדים זה"ב 

 01/06/2017 ממונה בטיחות בדרכים
  

   01/06/2017 ממונה בטיחות בדרכים עבודה קיום מפגשי צוות היגוי מחוזי להתוויית מדיניות ודרכי

14.22 

בניית -.ב22.14
מנגנונים וסדירויות 
להפעלת התכנית  
 להפעלת התכנית

   01/09/2016 ממונה בטיחות בדרכים איתור ושיבוץ מדריכים במוסדות החינוך

   01/09/2016 ממונה בטיחות בדרכים כתיבת מסמך הנחיות למנהלים להטמעת התכנית

   01/06/2017 ממונה בטיחות בדרכים מעקב ובקרה אחר הטמעת התכנית 

   01/09/2016 ממונה בטיחות בדרכים בניית לוח גאנט לפעילויות מחוזיות ובית ספריות

   01/09/2016 ממונה בטיחות בדרכים תכנון מפגשי עבודה עם שותפי התפקיד 

   01/06/2017 ממונה בטיחות בדרכים סיורים בבתי הספר  לבקרה ולמידת עמיתים

   01/11/2016 ממונה בטיחות בדרכים איתור צרכי פיתוח מקצועי של מוסדות החינוך ועובדי ההוראה

   01/11/2016 ממונה בטיחות בדרכים בניית סילבוסים לפיתוח מקצועי

14.22 
תכנון תהליכי -.ג22.14

הפיתוח המקצועי 
 ויישומם

   30/06/2016 ממונה בטיחות בדרכים באופן שוטףהקצאת הדרכה 

קיום  פגישות עבודה עם גופים שותפים לצורך מעקב אחר תהליכי 
 הלמידה והיישום בביה"ס

 30/01/2017 ממונה בטיחות בדרכים
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 מיסוד שיתופי פעולה ושותפויות בזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח 14.23משימה :
 

   
 גורם אחראי שלבי התארגנות עיקריותפעולות  משימה

ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.23 

בניית מנגנון -.א14.23
להפעלת שיתופי פעולה בין 

משרדיים לקידום הזה"ב 
 במוסדות החינוך 

   01/09/2016 ממונה בטיחות בדרכים איתור , מיפוי ופנייה לשותפים

לתאום והסדרת שיתופי כינוס ועדת היגוי בין משרדית  -שלב א'
 הפעולה

 01/10/2016 ממונה בטיחות בדרכים
  

   01/06/2017 ממונה בטיחות בדרכים הפעלת שיתופי פעולה

כינוס ועדת היגוי בין משרדית לסיכום שיתופי הפעולה,  -שלב ב'
 שימור ושיפור 

 01/06/2017 ממונה בטיחות בדרכים
  

 
    

       
      

      

      

 

 משימה  :14.24 -הכנת המחוז למצוינות בזה"ב נגישות ואורח חיים בטוח ע"פ פרמטרים של האגף )ועדות מחוזיות וארציות(
 

 גורם אחראי שלבי התארגנות פעולות עיקריות משימה
ביצוע עד 
 לתאריך 

 סטטוס
 ביצוע

14.24 
בניית מנגנונים -.א14.24
 יות להפעלת התוכנית ווסדיר

   01/09/2016 ממונה בטיחות בדרכים והדרכה  םהקריטריוניון עם והפצת המח

ביקור סדיר והדרכה על פי הצרכים של המוסד החינוכי בהלימה 
 למחוון

 01/06/2017 ממונה בטיחות בדרכים
  

בניית תכנית מפורטת ע"פ לו"ז ארצי של מועדי הוועדות 
 המחוזיות והארציות

 30/08/2016 ממונה בטיחות בדרכים
  

 

 

 


