
 מורה מוביל/ה את מקצועות המח"ר )מורשת חברה ורוח( בחטיבה העליונה. -ספרי ביתמח"ר  מוביל

 -תפקיד מוביל מח"ר

התפקיד מתמקד בהובלת תהליכי הוראה למידה והערכה בקרב צוותי המורים במקצועות המח"ר )מורשת 

במקצועות המח"ר תוך חברה ורוח( ובהטמעת תפיסות וכלים המאפיינים את תכנית התחדשות הלמידה 

 ממשק עם בעלי תפקידים נוספים בביה"ס.

של מנהל ביה"ס מול מורים, רכזי מקצוע ובשיתוף עם בעלי תפקידים רלוונטים  מטעמויעבוד מוביל המח"ר 

 אחרים כגון רכז תקשוב, רכז פדגוגי, רכז חברתי ועוד.

 

 :תפקיד תיאור

בית הספר  מנהלשל  מטעמוברמה בית ספרית התחדשות הלמידה במקצועות המח"ר תהליך ריכוז  •

 .רכז פדגוגי, רכזי מקצוע ובשיתוף

 בבית הספר. הובלת צוות רכזי מקצועות המח"ר •

גיבוש  – םיבאופן שוטף עם רכזי המקצועות הרלוונטי ברמה הבית ספרית התחדשות הלמידהפיתוח  •

בניית תוכנית עבודה, דיוק ותיאום  תפיסה בית ספרית, קביעת יעדים ודגשים רלוונטים לבית הספר, 

 ., תיעוד המהלכים הבית ספרייםבין תחומי דעת בכל הקשור לדגשים על מיומנויות הלמידה

אבחון הצרכים והיכולות ובחירה של נתיבי : התחדשות הלמידהרכי המורים בתהליך וליווי ותמיכה בצ •

התקדמות העבודה במסלולים הערכה מתאימים, ליווי ביישום בכיתות והערכת -למידה-הוראה

 .שנבחרו

 הרכז הפדגוגיבשיתוף בנייה והתאמת מערך פיתוח מקצועי לכלל מורי המח״ר בנתיבים השונים,  •

 שנתית.־ה רביובראי ומנהל בית הספר

ביסוס שגרות עבודה תומכות עבודה בינתחומית ורב תחומית ויצירת מעטפת ניהולית המאפשרת  •

 צוותי המח"ר.של  תעבודה שיתופיומקדמת 

 מעקב ובקרה  אחר יישום יעדים ותהליכים שנקבעו. •

 .הרב תחומית תהליכי כתיבת העבודה המסכמתהטמעה וסיוע בהובלת  •

מעקב וליווי אחרי ביצוע תהליכי הכתיבה של כל אחד מהלומדים סדירות  בית ספרית  של ביסוס  •

  תפקוד הקבוצתי.וה



 המח"ר לבין הנעשה בבית הספר ובקהילה.יצירת ממשקים בין התהליכים במקצועות  •

 מוביל המח"ר יידרש להכשרה ייעודית:

 :ש"ש 30בהיקף של  ר"בחירת מסלול הכשרה אחד מתוך שניים המוצעים למובילי המח •

דגש על  בשימתר כחלק מקהילת מובילי מח״ר "מסלול שבו מתפתח מוביל המח – מסלול קהילה •

 פרקטיקה והובלת התחדשות הלמידה.ובעזרת חקר  פיתוח מיומנויות נדרשות

במסלול זה מוביל המח"ר מקבל ליווי והדרכה מצוות משולב של מדריכים  – מסלול הדרכה וליווי •

 ציפלינריים ומדריכי מובילי המח״ר בתוכנית מותאמת ברמה אישית וברמה הבית ספרית.סדי

מח"ר לעבור הכשרה אישית בדומה להכשרה המוצעת למורי  לצד מסלול ההכשרה כמוביל מומלץ •

 המח"ר.

  -סף תנאי

  .שניבעל/ת תואר אקדמי  .1

 .אחד מתחומי המח"רב לבגרות מלמד/ת  .2

 בעל/ת ארבע שנות ותק בהוראת אחד ממקצועות המח"ר בתיכון. .3

 

  -נוספות דרישות

 .ניסיון בהובלת צוות .4

 ניסיון בהובלת תכניות מערכתיות. .5

 .יכולות דיגיטליות מוכחות ת/בעל .6

 

 

 

 


