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 דבר מנהלת המחוז
 

עדים, חברי היללה את הנהלת המחוז, יושבי ראש תכנית העבודה לשנת הלימודים תשע"ח, הינה תוצר של עבודת  צוות תהליכית  שכ

 הצוותים, מליאת הפיקוח ובעלי תפקידים נוספים במחוז.

 את הדגשים הייחודיים המחוזיים. תכנית העבודה הינה בהלימה לתכנית האסטרטגית של משרד החינוך היא נגזרת ממנה וכוללת גם

המשכיות, אחריות, שותפות, דיוק, מיקוד, מצוינות, אחידות, –בבסיס עבודת התכנון וכתיבת התכנית המחוזית עמדו מספר עקרונות יסוד 

 מערכתיות, שקיפות ובקרה. 

 צאתית בתכנון תהליכי העבודה.ותהשנה הושקע מאמץ רב בחיזוק יכולת התכנון, חידוד ודיוק תפיסת השינוי והטמעת החשיבה ה

 התכנית כוללת יעדים מדידים שאנו שואפים להשיג, ועל כולנו מוטלת האחריות לעמוד במשימה חשובה זו.

 חזון המחוז מעמיד בבסיס עבודתנו את החתירה המתמדת לאיכות ומצוינות ארגונית, פדגוגית וערכית וכן לשיפור מתמיד של איכות השירות.

 זו משמשת כלי ניהולי חשוב והאתגר המרכזי העומד בפתחנו הוא ביצועה המלא של התכנית ועמידה במדדי התוצאה שנקבעו.תכנית עבודה 

גם שנה זו תהיה שנה בה נשאף לקדם למידה משמעותית ואיכותית שתוביל לשיפור ההישגים הלימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות. נושא  

 וטנציאל של כלל אוכלוסיית התלמידים במחוז, יודגשו אף הם בתכנית העבודה שלנו.קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפ

המחוז המיוחד שלנו, בו אני כה גאה, מתאפיין בפסיפס אנושי מגוון ועלינו כמנהיגות חינוכית מוטלת האחריות לשמש דוגמא ומקור השראה 

 ורשת ייחודיים בתוך מרחב החיים המשותף ברוח מגילת העצמאות.לחיים משותפים, תוך כבוד הדדי ושימת דגש על טיפוח זהות וערכי מ

 אני מודה לכל השותפים בהכנת תכנית עבודה זו ומאחלת לכולנו כי שנה זו תהא פורייה, מלאת עניין ומלווה בהישגים מעולים.

 אני מבקשת להודות לכל יושבי ראש היעדים וחברי הצוותים השותפים בגיבוש תכנית העבודה.

 לאמיר מיכאל מפקח המחוז ולצילה לוי שנייר על הליווי בכתיבת תכנית העבודה.תודה 

         



5 
 

 

                                                                                                                                        

 תכנית העבודה המחוזיתהמטרות, היעדים ויושבי ראש היעדים של 
 

יעד  מטרה
 מספר

יושבי ראש  שם היעד יעד
 היעדים

קידום למידה -מטרה א'
משמעותית ואיכותית 

 שתוביל להישגים
לימודיים, למימוש עצמי 

 תולמצוינו
 

 21-בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה קידום למידה משמעותית  -א' 1
 
 21-על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה קידום הישגים לימודיים בדגש  -ב'
 

אמיר מר  רבקה וישניה , גב' 
 מיכאל

 ג'לאל אסעדמר 

 מר סלימאן סלאמה  מקצועות המתמטיקה והאנגלית והחינוך המדעי, טכנולוגי ומקצועיקידום  2

הפיזיות והתקשוביות ומתווי ההערכה והמדידה ההוראה, תכניות הלימודים, סביבות הלמידה  תאמתהמשך ה 3
 ללמידה משמעותית

 מר משה חיימוביץ

חינוך לערכים  -מטרה ב'
יהודיים, ציוניים 

ודמוקרטיים ולערכי 
מורשת ייחודיים ברוח 

 מגילת העצמאות
 

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

 

 אברהם בן שושןמר 

 מר אברהם בן שושן ת והחברתית לחיזוק החוסן והצמיחה האישיתהרגשיהלמידה העמקת  5

 מר חיים גבאי לקידום סובלנות והכלת האחר,טיפוח אקלים מיטבי  6

ל אמד"ר  מר כמיל אבו דולא, מסגרות חינוךקידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי סביב היממה ובין מגוון  7
 שלופה

קידום שוויון -מטרה ג'
מיצוי והזדמנויות 

הפוטנציאל לכלל 
 האוכלוסיות בישראל

 

 חברתית-איכותי  בפריפריה הגיאו קידום חינוך  8
 

 מר בוריס ברודסקי

 גני ילדים-,אשר יוביל לצמצום הפערים בחינוך קידום חינוך איכותי בגילאים הצעירים-א' 9
 אפרת ברקגב'   בתי ספר יסודיים-,אשר יוביל לצמצום הפערים בחינוך קידום חינוך איכותי בגילאים הצעירים-ב'

 גב' שלומית ויזל

 אחמד בדארןמר  ב אוכלוסיות ייחודיותרקידום חינוך איכותי בק 10

פיתוח ההון  -מטרה ד'
 תרבותקידום האנושי ו
 אפקטיבית ארגונית 

 

 גב' ענת כהן :מורים, מנהלים ומפקחיםחיזוק המנהיגות החינוכית  11

 החינוך והתאמת הרגולציה מערכתביסוס אוטונומיה פדגוגית, ניהולית ותקציבית ב 12
 

 מר מוסא חילף

 ד"ר עדה גרינברג בשילוב טכנולוגיות מתקדמות ,רותישוביסוסו של משרד החינוך כארגון המקדם ערכים של מצוינות ניהולית  13

 גב' אילנית אייזיק המודעות לאחריות ותרומה לקיימות ולאורח חיים בריא ובטוח בסוס 14 יעד מחוזי
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 משרד החינוך –ערכים מובילים, הנחות יסוד וחזון  מחוז צפון 

 :א. הערכים המובילים במחוז הצפון

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

 המחוז, נבחרו ארבעה ערכים מובילים, שלאורם פועל המחוז:

 כבוד האדם •

 איכות ומצוינות •

 חדשנות, יזמות ויצירתיות •

 שוויון הזדמנויות •

 :מושתת חזון מחוז הצפוןב. הנחות היסוד עליהן 

 תרבותית, ערכים הומניסטיים, דמוקרטיים ופלורליסטיים:-.רב1

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

ישראלית -השונות, לפיתוח הזהויות,  המסורות והמנהגים הייחודיים לכל תרבות, לצד פיתוח זהות דמוקרטית דיאלוג     בונה ומקרב לבבות בין התרבויות

 משותפת. 

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

 חברה הישראלית, כחברת מופת המקדמת צדק חברתי, פלורליזם תרבותי ושוויון הזדמנויות.על פניה של ה

 .פיתוח ומיצוי היכולת:2

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

 יביו.ערכיו ותחב

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

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

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

פעולה  מת מסגרותתהליכים ותוצאות חינוכיות, מבוקשות וראויות.  טיפוח מנהיגות הינו תהליך התובע הדגשה ומכוונות לאפשור תנאים והזדמנויות להובלה, בהק

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

 זיקה למדינת ישראל ולחברה הישראלית: .4

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

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

 איכות ומצוינות: .5

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

ונים; ועל תרבות תומכת המתבססת על תהליכי עבודת צוות ושיתוף פעולה, בין ובתוך מוסדות החינוך, גורמי הקהילה, הרשות המקומית, המחוז והמגזרים ש

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