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 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי

 אגף א' חינוך יסודי

 

 

   
 זו אינה משימה של מנהלי בתי הספר בלבד

להנהיג ולנהל שינוי נרחב שיבטיח שיפור באיכות ההוראה ובהישגי כיצד  

 ?התלמידים

 (.לפני הספירה המאה החמישיתהרקליטוס,  ( הדבר היחיד הקבוע בחיינו הוא השינוי

, קוטר, 89911שינוי בארגונים ובמערכות מעסיק רבות אנשי מינהל וחוקריו )כגון: פוקס, נושא ה

סבור שהדבר החשוב ביותר שעל מנהלים  5(3001ואח'(. פולן ) 30014, פולן, 3 3001, לוי,  2 3002

כל שינוי מלווה בקשיים ואף כאב,  6(3001הוא כיצד לנהל שינוי. לדעת קוטר ) 38 -ללמוד במאה ה

 ך ניהול נכון יכול להקל על התהליך ו"למנוע חלק ניכר מהבזבוז ומהייסורים..."א

 : כיצד, לדעתכם, ניתן למנוע חלק ניכר מהבזבוז ומהייסורים הכרוכים בשינוי?בינינו לבין עצמנו

                                                
 גן.-אילן, רמת-הוצאת אוניברסיטת בר .הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי(.  8991פוקס, ש' ) 1

2
 אור.. מטר הוצאה ללהוביל שינוי(. 3002קוטר, ג'. ) 

3
 . הוצאת רימונים.ניהול ומנהיגות,שינוי וחדשנות(. 3002לוי, ע'. ) 

 שם  4

5 Marshall, S. (2008). In conversation. Leading Change. Fall 2008- Volume 1. Issue 1 . 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/leadership/change.pdf  

 . מטר הוצאה לאור.ינוילהוביל ש(. 3002קוטר, ג'. ) 6

 הממ"ים4
לקידום מנהיגות, מקצועיות, מקצוענות כתב עת 

 ספרי בחינוך היסודי-הבית ומצוינות במינהל
 תשע"ג                                                                            03גיליון מספר 
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תהליך . אמנם במערכת החינוך בישראל יש לכך חשיבות מיוחדת על רקע רפורמת "אופק חדש"�

עבודה מכוונת ומאומצת להפיכתה לשינוי פדגוגי  יםאך עתה נדרש ,ת תשע"בהחלתה הסתיים בשנ

איכותי בר קיימא ומיסוד השינוי והטמעתו המלאה לכלל שלמות אחת המהווה את שגרת 

 ההתנהלות והתפקוד של בית הספר.

 העומדים בפני בתי הספר בעקבות רפורמת "אופק חדש" הם:האתגרים 

 הוראה לתלמידים והעלאת הישגיהם בתחומים האקדמי, להבטיח שינוי מעמיק באיכות ה

 הרגשי והחברתי תוך צמצום פערים.

 .להבטיח שינוי מעמיק באקלים הבית ספרי 

 .להבטיח שהשיפור יהיה עקבי ויתמיד לאורך זמן 

בנוסף לאתגרים הללו, האתגר העומד בפני מובילי מערכת החינוך ומפקחיה הוא להבטיח 

 הספר, ולא יישאר נחלת חלקם בלבד.שהשיפור יקיף את כל בתי 

  : מה, לדעתכם, נדרש כדי לעמוד באתגרים אלה?בינינו לבין עצמנו

כדי לעמוד באתגרים אלה נדרש מאמץ משולב הן של מנהלים ומורים והן של מפקחים והמנהיגות 

 במחוזות.

רפורמת בחרנו ללמוד מבתי ספר שמפקחיהם סברו כי בבתי הספר הללו נעשה יישום מוצלח של 

 העדויותספר אלה. בתי  ותממנהל "סיפורים" אספנו 7כדי ללמוד מהצלחות"אופק חדש".  

, מצד אחד, הבאה לידי ביטוי בדרכים מגוונות על אודות מנהיגותאחד סיפור לכלל   ותמצטרפ

 . ושיש לה מכנים משותפים, מהצד האחר

  ישום מוצלח של רפורמות?: מה, לדעתכם, נדרש ממנהיג כדי להבטיח יבינינו לבין עצמנו

קטעים מעדויות בצד החומר העיוני בסקירה שלבנו מובאת בזאת סקירה בנושא ניהול שינוי. 

 .ותהמנהל

 מטרות הסקירה:

ששת הפעולות שיש לנקוט בצעדים הראשונים בהכנסת שינוי ועם לערוך היכרות עם  .א

  8שינוי לפי פולןבניהול  "סודות"ה

                                                
אחת הגישות החדשניות ללמידה ארגונית. זו "תפיסה הרואה בניתוח והבנה עמוקה של למידה מהצלחות היא  7

יוגב, )הצלחות הארגון כלי רב עוצמה לפיתוח אישי, צוותי וארגוני" 

ruppin.uniclass.co.il/minhas/uploader.php?file=ארגונים+ב'...id...) 

8
 Fullen, M. (2008). The six Secrets of Change: What the Best Leaders do to help their organizations 

to Thrive . San Francisco: Jossey Bass 
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 ללמוד ממנהלים "שעשו זאת". .ב

 מה בגיליון?

 "האתגרים העומדים בפני מערכת החינוך ברפורמת "אופק חדש 

 רפורמת "אופק חדש": רכיבי הרפורמה 

 ועדויות מנהלות בנושא צעדים ראשונים בהכנסת רפורמה 

  ועדויות מנהלות בנושא 9(3001על פי פולן )שינוי ניהול לששת הסודות. 

 רפורמת "אופק חדש"

מגדירים רפורמה בתחום החינוך כתהליך שינוי  10(8991) ( Grimmett( וגרימט )Wideenוידן )

 ( ראויות לשבח מנקודת מבטם של יוזמיה. objectivesמתוכנן המכוון להשגת תכליות )

 : מהן התכליות הראויות לשבח שיש ברפורמת "אופק חדש"?בינינו לבין עצמנו

מושא השינוי, "המה", לבין תהליך  מבחינים בין תוכן השינוי, 11(Fedorופדור ) Herold )הרולד )

. היא הניהול של השינוי, "האיך". נראה כי רפורמת "אופק חדש" מכילה את שני הרכיבים

, זמן תלמיד, תפקידי המנהלים וסגני , פיתוחו המקצועי והערכת עבודתולזמן מורהמתייחסת 

שפיע על . כל אלה הם משתנים שמטרתם לה, פיתוחם המקצועי והערכת עבודתםהמנהלים

. ועל האקלים הבית ספרי ההוראה והישגי התלמידים בהיבטים האקדמיים, הרגשיים והחברתיים

בתהליך הניהול של השינוי הלכה למעשה משתנים אלה הם גם המנגנונים או המסגרות 

 .הוראה הממוקדים בפרט-תהליכי חינוךדהיינו: , שבאמצעותם ניתן להשיג את התוכן של השינוי

 מה הם:עיקרי הרפור

: בנוסף לשעות ההוראה לכיתה, למורה יש שעות להוראה מבנה ההעסקה של המורים .א

למתן מענה טוב יותר לתלמידים השונים  תלמיד ו/או בקבוצה קטנה-בפרטנית מורה

. כמו כן למורה הוגדר ולשיפור היחסים בין תלמידים לתלמידים ובין מורים לתלמידיהם

וביצוע משימות בתוך שבוע העבודה. בנוסף העבודה  במהלךזמן לעבודה בצוותים, למידה 

 לכך מורים מתוגמלים על פעילות בית ספרית מעבר לשעות הלימודים המחייבות.

                                                
 .םש  9

10 Wideen, M.F., & Grimmett, P.P. (1995). (Eds). Changing times in teacher education: Restructuring or 

reconceptualization? London, UK: Falmer Press 

11 Herold, D. & Fedor, D. (2008). Change the Way You Lead Change. Stanford University Press. 
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, הבנייה של רבה יותר של מורים בבית הספר וזמינותם לתלמידיםהדבר מאפשר נוכחות 

 קהילה מקצועית בבית הספר ופעילות עם קהילת בית הספר. 

: למורה ניתנת אפשרות ללמוד בקורסים על פי מתווה קידום בדרגותפיתוח מקצועי ו .א

שמשרד החינוך קבע לשם הרחבת הידע והתעדכנותם המתמדת בתחומי ההוראה שלהם 

למורים  ותפקידיהם. מורים העומדים בדרישות הלמידה מתוגמלים על ידי קידום בדרגה.

 יש אפשרות לתכנן את מסלולי הקריירה המקצועית שלהם.

: לסגן המנהל מוקצות שעות למילוי תפקידו תוך ראייתו יד סגן המנהל ומשרתותפק .ב

כמסייע בידי המנהל בהנהגה הפדגוגית של בית הספר וניהולו. הדבר מהווה הכרה 

 .והצורך לבזר מנהיגות או להבנות מנהיגות משתפת במורכבות תפקיד המנהל

יים מוסכמים. ההערכה לאור תבחינים כלל ארצ והסגניםהערכה של עבודת המורים  .ג

לצורך מתן קביעות, קידום בדרגות ותכנון הלמידה והפיתוח  המנהליםעל ידי נעשית 

  המקצועי.

התבחינים מציגים למעשה את הציפיות המקצועיות ממורים, סגני מנהלים ומנהלים. 

 מחזק את מעמד המנהלים כמנהיגים פדגוגיים של צוותיהם.הדבר 

תוך התבוננות המפקח בכלל העשייה בבית  די מפקחיהםעל י הערכת עבודת המנהלים .ד

  הספר והתנהלותו. 

. היעדים מתייחסים למורים, לתלמידים, במסגרת הרפורמה הוצבו ארבעה יעדים עיקריים

 יש ביניהם יחסי גומלין והם משלימים זה את זה: למנהלים ולבית הספר כארגון, 

  והעלאת שכרם המוריםחיזוק מעמדם של 

 העלאת הישגי התלמידים וצמצום פעריםתלמידדמנויות לכל שוויון הז , 

  בבתי הספרשיפור האקלים 

  הספר. תיב ימנהלהעצמה והרחבה של סמכויות 

: התוכלו לדרג את הרכיבים בסדר חשיבות יורד מהחשוב ביותר אל החשוב בינינו לבין עצמנו

, תלמידהזדמנויות לכל פחות מבחינת תרומתו של כל אחד מהם להשגת היעד של השגת שוויון 

 העלאת הישגי התלמידים וצמצום פערים?

לבחון מחדש את תפקידיהם ואת תפקודם, את נדרש ממורים, סגני מנהלים, מנהלים ומפקחים 

מערכות היחסים ביניהם ואת הדרכים לעיצוב בית הספר כדי שיעמוד באתגרים שהרפורמה 

הרשות המקומית, עובדי השירותים  –אחרים פניו. כמו כן נדרש שיתוף בעלי העניין הבמעמידה 

בהכרת השינוי והבנתו, בירור  -והמנהלה בבית הספר, עובדי המערך המסייע, תלמידים והורים 

 השלכותיו עליהם. בחינת הציפיות ההדדיות ממנו ו
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שינוי רחב היקף כמו רפורמת "אופק חדש" דורש מצד הנוגעים בדבר ריכוז מאמץ בהתייחס 

ת ועמדות, למידה חדשה ופיתוח מיומנויות, הסתגלות לשגרות חדשות עיצוב מחדש לגיבוש תפיסו

 של יחסים בינם לבין עצמם ובינם לבין הסביבה ובעלי העניין השונים. 

כשינוי מעמיק בתהליכי יתר על כן: כדי למממש את הפוטנציאל הפדגוגי והארגוני של הרפורמה 

צריכה להתרחש סינרגיה בין כל רכיביה עד  ,גוןלמידה ובתפקוד בית הספר כאר-הוראה-חינוך

 להתמזגותם לכלל שלמות אחת.

 צעדים ראשונים בהכנסת רפורמה

 לנקוט בצעדים אלה:סבורים שבעת הכנסת שינוי מקיף בארגון, על המנהלים  12הרולד ופרדו

  )?ללמוד היטב את מהות השינוי )מה 

 ההצדקה לשינוי )מדוע?( תלהבין היטב א 

 ולות האנשים שיצטרכו להנהיג את השינוי ולהוציאו מן הכוח אל הפועל )על יכ לאבחן את

 ידי מי?( 

  ההקשר הפנימי והחיצוני שבו מתרחש השינוי )באלו נסיבות?(לאבחן את 

 .)?להחליט על האסטרטגיה להכנסת השינוי )איך 

בנתי מנהלת על המפגש שלה עם הרפורמה "אופק חדש": " למדתי את עיקרי הרפורמה וה עדות

שזה "האוצר שטמון מתחת לכרם" ושעליי לעבוד קשה כדי להביא כל אחד מהמורים למצוא את 

 "...האוצר הטמון בתוך כרמו. 

 היה המפגש שלכם עם הרפורמה? כיצד: בינינו לבין עצמנו

הבנתי שבבית ספר עם  ...על הצידוק להכנסת הרפורמה בבית הספר שבהנהלתה:  " עדות מנהלת 

מו שלנו, שהתלמידים והוריהם מצביעים ברגליים, מחסור אדיר בשעות הוראה, דימוי קשה כ

צוות הטרוגני שלא כולם מרגישים בו שייכות ומעורבות, בצד מרחבים עצומים וריקים של שטחי 

  ..."." כדי להתרומםחדש בית ספר כזה זקוק למשאבי "אופק -למידה 

 רפורמה בבית ספרכם? מהו?צידוק בהכנסת ה זיהיתם: האם בינינו לבין עצמנו

"על פי  :רפורמת "אופק חדש" בבית הספר שבהנהלתה ההקשר שבו החלהעדות מנהלת על 

 ".  ...החלטה עירונית  נכנסנו "באונס" לרפורמת "אופק חדש

 : מה היו "נתוני הפתיחה" שלכם בעת הכניסה לרפורמה?בינינו לבין עצמנו

                                                
 שם 12
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אפשרויות  עומדות לפניהםטגיה להכנסת השינוי. לבחור את האסטר יםלאור האבחון על המנהל
 אלה:

  ושינוי והתאמה באופי השינוי, היקפו ועיתוי .א

 דחייה זמנית של השינוי  .ב

 במהלך התהליך.מענה הכנסת השינוי תוך מודעות לאתגרים שיהיה צורך לתת להם  .ג

 : מהי האסטרטגיה שאתם בחרתם ללכת בה? מדוע?בינינו לבין עצמנו

ברתי, האזנתי וביקשתי לשמוע, ופשוט ליקטתי את ה"תוצרים." במקביל נתתי "עעדות מנהלת: 

ניסיתי לגעת בפצעים ולמצוא פתרונות  ,ואני ריכזתי תובנות ..למורים לפרוק את שעל לבם. 

  .שיתאימו לכל אחד ולכולם. רתמתי את צוות הניהול למשימה"

 שינוילניהול  "הסודות" תשש

חשף בחינוך ו רפורמותעשרות שנים בתחום המצטבר במשך אומי הבינלבחן את הניסיון  13פולן

על אודות שיפור אמיתות פשוטות הם למעשה על ניהול השינוי. סודות אלה  "סודות"שישה 

 בניהול השינוי. , סינרגיה, דורשות הבנה מעמיקה ושילובן לכלל שלמות אחתהאך מתמשך, 

 6-ו  1ם בידע ומיומנויות שהשינוי דורש וסודות עוסקי 4-ו 2עוסקים באנשים, סודות  3 -ו 8סודות 

 עוסקים בהיבט המערכתי של ניהול שינוי. 

 ששת הסודות הם:

 כםאת עובדי בואה .8

 עמיתים סביב מטרה משותפת ולכד .3

  יכולות ופתח .2

 במקום העבודה למידה מוקד .4

 שקיפות כללי  וליהפע .1

 כמערכתלמידה  קיימוו היו צנועים .6

 כםיאת עובד בואה - 8סוד מספר 

מורים, תלמידים והורים  - מתן מענה איכותי לכל בעלי העניין בבית הספרב"הסוד" בכלל זה הוא 

 יםעל המנהלרמת המקצועיות ותחושות ההצלחה והמימוש העצמי של הצוות.  קידוםוגם  -כאחד 

                                                
13

 Fullen, M. (2008). The six Secrets of Change: What the Best Leaders do to help their organizations 

to Thrive . San Francisco: Jossey Bass 
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במיוחד יש עובדי שירותים ומינהלה. ו, מורים יםעובד םלכבד ולפתח את כל אלה שעמם ה

 המפתח לשיפור בית הספר. ,טוען  14חיזוק המורים בהיותם, כפי שסרגובאניחשיבות ל

 :הם הםלעובדי יםלאהבה של מנהלאותם מונה פולן הביטויים 

 :של הוגנותהבטחת תנאים  .א

 של אלה כעובד לבין ותגמוליו הפרט של בין השקעותיו היחס השוואתהכוונה היא ל הוגנותב

 התנהגותם המצופות של מהתוצאות מושפעים דיםעוב .יחסי גומלין לו יש שעימם אחרים

  .15לשכר, לתגמול ,מאמץ בין הקשר את מתפיסתם :כלומר ה,בעבוד ומהנעתם

של מורים בבית  הפעילותמאמץ. רפורמת "אופק חדש" האריכה את זמן  ,שינוי דורש, כאמור

אמ"ה בוצעה על ידי הרשנדרשות בה התמחויות חדשות של מורים בהוראה. בהערכה ו הספר

 –בתום שלוש שנים ליישום הרפורמה נמצא כי " עומס העבודה על המורים בבית ובבית הספר 

מרבית המורים מדווחים על עומס עבודה כבד  וכן כי " 16מצוין כמושפע לרעה בעקבות הרפורמה"

 11%תש"ע נרשמה עלייה בשיעורי הדיווח בהיבט בקרב מורי יסודי )-בין השנים תשס"טבבית. 

 .17בתש"ע(" 63%לעומת בתשס"ט 

 עומס יתר מהווה גורם שחיקה ומוריד הנעה בעבודה. 

מנהלת: " האתגר הגדול ביותר בשבילי היה התמודדות עם גבולות יום העבודה של המורים.  עדות

 צריך לבנות את בית הספר מחדש, אבל כבר אי אפשר לקרוא למורות בכל עת שנראה לי".

  ?בעבודהעומס התמודדים עם נושא : כיצד אתם מבינינו לבין עצמנו

 . כדי לאפשר להם הצלחהשל המורים  פיתוח יכולותיהם .ב

תהליכי חינוך, הוראה ולמידה הממוקדים : מהן היכולות הנדרשות מהמורים בבינינו לבין עצמנו

 שעות "הפרטניות"?בפרט בכלל וב

                                                
14

 Sergiovanni, T. (2000). The Lifeworld of Leadership: Creating Culture, Community and Personal 

Meaning in our Schools. San Francisco: Jossey-Bass Publisher. 

. ירושלים: 35הממ"מים גיליון מספר  4כיצד?  –מוטיבציה של מורים בעבודתם וידיסלבסקי, מ' ואח'. )תשס"ט(.  15

-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0 משרד החינוך.

E63A88728FE4/106695/25.pdf 

16
הערכת רפורמת "אופק חדש" בחינוך היסודי ובחט"ב בתום . 3083רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך, ינואר  

. תמצית הממצאים שלוש שנים ליישומה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Ofek_Hadash.htm 
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: "אין זה מעבר פורמהבעקבות הרשלהן דרשים המורים כתבו על היכולות  18(3006גורדון ושרון )

פשוט. נביא היבט אחד כדוגמה: יכולת המורה להיות משמעותי בקבוצה קטנה פירושה יכולת 

תלמיד בודד. אין למורה יכולת לשלוף תשובה מן המוכן. אין בידו  ללהתמסר ולהעמיק בבעיות ש

  אמירות ופתרונות. עליו להיות מסוגל למלאכה חדשה: מלאכת הפרטנות". "ספריה" של

 לשנות גישה וללמוד מיומנויות חדשות.  מורים נדרשים

לחדרי ואמרה: "האם אני יכולה להמשיך וללמד שיעורים נכנסה מורה ותיקה  ... : "מנהלת עדות

פרונטאליים במליאה? אני לא מעוניינת ללמד שעות פרטניות. אני מוכנה ללמד עוד שיעורי 

.. אני לא יודעת לבנות תוכנית עבודה  הקטנה. מתמטיקה לכלל התלמידים בכיתה, אך לא בקבוצה

פרטנית. מלחיץ אותי לשבת מול קבוצה ולתת מענה בו זמני לכל התלמידים בקבוצה. אני ממש 

 "".את התלמידים לא יודעת איך לעשות זאת. אני גם לא יודעת אם אצליח לקדם

שרו להם להצליח תנאים שיאפוליצור את ה םלקשיים שמורים מעלים, להבין אות יש להקשיב

 . בעבודתם

כיצד אוכל לסייע לה להתמודד עם  ,מכן שאלתי-: " הקשבתי לה, כמובן,... לאחרמנהלת עדות

עלי להעמיק את הדיאלוג עם  ...]ש[הקשיים שתיארה... מפגש זה היה עבורי רגע מכונן. הבנתי 

 הצוות. עלי להכיל, לשתף, לאפשר, לדחוף ובעיקר להקשיב".

 : של העובדים שביעות רצונם האישיתפעולה להבטחת  .ג

: מהם, לדעתכם, הגורמים התורמים לשביעות רצון של המורים בעבודתם? נסו בינינו לבין עצמנו

להעריך מהי מידת שביעות הרצון של המורים בבית ספרכם מעבודת ההוראה וממעמדם 

  המקצועי?

חלה וה מעבודת ההוראה בסך הכול המורים מביעים שביעות רצון גבוה 19לפי דיווח הראמ"ה

 בשיעורי שביעות הרצון של המורים מן המעמד המקצועי.עלייה 

 הצלחה והערכה הם גורמים רבי חשיבות המשפיעים על שביעות רצון של עובדים בעבודתם. 

ל' מספרת על אותה מורה: "לאחר כשנה דיווחה אותה מורה על שיפור בהרגשתה...כיום היא 

 דלתה למורים נוספים ומאפשרת צפייה ולמידת עמיתים".מורה מובילה, הפותחת את 

להגשים  ו גםיצליח הם יעדיו,ותוך שעובדים ממלאים את משימון הארגון שבו  צירת מצבד. י

: את חזונם  

                                                
 Ttp://www.taubcenter.org.il/fעל החינוך העל יסוד.  (. חשיבה מחודשת3006גורדון, ד' ושרון, ד'. ) 18
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תחומים שונים בחייו בהתייחס לשל הפרט לגבי העתיד הרצוי  ממשית הינו תמונה  אישי  20חזון

מוטיבציה פנימית חזקה, מסייע להתגבר על פחדים ם לתורובכלל זה בעבודתו.  חזון אישי 

נכונות לשינוי וויתור על דפוסים ישנים, לצורך השגת מה תורם לוכן  ומכשולים חיצוניים ופנימיים

כאשר יש הלימה בין החזון האישי לחזון הארגון שבו שרוצים בעבודה ו/או בחיים האישיים. 

 .ירתם למשימות הארגוןעובדים, יש נכונות גדולה יותר של הפרט לה

 
מנהלת: "מניתוח בית הספר החדש והזדמנויות הרפורמה, היה לי ברור שאני רוצה אותה  עדות

 נראה כי החזון שראתה ברפורמה היה בהלימה לחזון החינוכי שלה.אצלנו". 

 את החזון האישי של כל אחד מעובדי בית הספר? האםמכירים  ם: האם אתבינינו לבין עצמנו

  המפקח/ת שלכם מכיר/ה את החזון האישי שלכם? של בית ספרכם?לדעתכם 

, אמרו חז"ל. בית ספר הוא ארגון 21"או חברותא או מיתותא": פיתוח יחסי חברות ואחווהה.  

רגשית ואינטלקטואלית תומכת עבור חבריו, עובדים -כדי ליצור בו סביבה חברתית.  חברתי

בין החברים, הבנה, קבלה של כל אחד,  ןכתלמידים, יש לטפח יחסים המושתתים על אמו

 תמיכה הדדית, מחויבות אישית, הוקרה של השונות וראייתה כמשאב.

מנהלת: " נהגנו להיפגש כל ראש חודש סביב שולחנות ערוכים לשיחה בנושאים שונים.  עדות

 המפגש היה חוויתי ומהנה. המפגש החודשי הפך לחלק מהפיתוח המקצועי. הדבר הקל על המורים

 זה גם סייע בהעמדת כלים לרשות המורים לשעות הפרטניות." ..ולא שיבש את השגרה. 

: מה אתם עושים כדי לטפח יחסי חברות ואחווה בקרב צוות בית הספר? בינינו לבין עצמנו

 התלמידים? עם קהילת בית הספר?

 

גד עובדים אמות מידה גבוהות לביצוע ולפעול כנלעובדים להציב  על המנהל גםויחד עם זאת 

 הפוגעים באופן עקבי ומכוון בעבודת הארגון. 

  עמיתים סביב מטרה משותפת ולכד - 3סוד מספר 

סוד זה מדבר על תרבות עמיתים.  תרבות מורכבת מאמונות, ערכים ונורמות התנהגות. "האמונות 

מעצבות את השקפת העולם שלנו. הן קובעות מה נגדיר כהצלחה ומה נזהה כהזדמנות. הן 

שפיעות על המחשבות והרגשות של הפרט והצוות..הערכים הם ליבת התרבות שכן הם משקפים מ

  22.את נורמות ההתנהגות...", כותבת עדנה פשר מצד שנימצד אחד את האמונות ומעצבים 

                                                
20

 .61מ"מים, גיליון מספר המ 4. עיצוב חזון בית ספרי והנחלתו . )תשס"ז(.וידיסלבסקי, מ' ואח' 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-

E63A88728FE4/45647/yarkhon16.pdf 
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התלמוד מספר על חוני המעגל שהתעורר אחרי שינה של שבעים שנה, ומשלא מצא חברותא ללימוד תורה, מת  

 מרוב צער )תענית ג כג; ב"ב טז ב(.

 http://www.pasher.co.il/articleDetails.asp?id=57שינוי ושיפור.  –. תרבות ארגונית פשר, ע' 22
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מנהלים משפיעים על תרבות הארגון  באופן ישיר ובאופן עקיף. באמצעות תרבות עמיתים נעשית 

ליצור את התנאים לאינטראקציה המכוונת למטרה בין חברי  יםהמנהלההשפעה העקיפה. על 

 הצוות ולעודד מורים לעבוד יחד וללמוד אלה מאלה.

מטרות הן  הדברים שארגון רוצה להשיג, הסיבה והתכלית לקיומו של הארגון. מטרה משותפת 

 וקשר עם משמעות בין חברי הצוות הם הדבק המלכד את האנשים בארגון.  

 מדוע? על אודות מה תהיה האינטראקציה בין העמיתים?: לבין עצמנובינינו 

נתונים על תפקוד תלמידים בהתייחס ליש לעודד דיון האינטראקציה תאפשר שיתוף בידע. 

והישגיהם, על הדרכים לקדם אותם ועל  דרכי הוראה המניבות תוצאות. כמו כן יש לעודד דיונים 

ואף  ,בהוראה ברורהו מדויקת מידה עיונית לפרקטיקהלתרגם לעל תפיסות ועמדות ועל דרכים 

 מסקנות. להסיקבכך בפועל ו להתנסות

מנהלת: " החלטנו שהישיבות תוקדשנה ללמידת עמיתים בלבד, לא עוד הודעות, סעודות,  עדות

והקצנו זמן למידה  -חגיגות... העלינו בסיעור מוחות את התחומים בהם אנחנו רוצים ללמוד ביחד

 הם: הוראה בקבוצות קטנות, חשיבה מסדר גבוה, מבנה השיעור המיטבי, מגדר".לכל אחד מ

 יכולת ופתח– 2סוד מספר 

סוד זה עוסק במימד הידע. היסודות לשיפור נעוצים בבניית יכולותיו של הפרט. בניית היכולת 

. 23עוסקת בכשירות, במשאבים ובמוטיבציה  

 

עדות מנהלת: " היה ברור שהמשאב החשוב ביותר כרגע הוא הצוות, וכי יש להעצים אותו 

 ולהכשיר אותו על מנת שיגיע לכיתה מחוזק וכשיר לקידום האקלים המיטבי".

 "זוללי האנרגיה"מ אחד היא הספר בבית המורים המוטיבציה של עם מנהלים של ההתמודדות

די כאנשים זקוקים לתחושת ביטחון  .שינוי הכנסת של במיוחד בעיתות ,המנהלים עבודת של

יטול סיכונים, ליזום פתרונות, להציע רעיונות. לשם כך הכרחי ליצור אווירה לא להיות מוכנים ל

  לוותר על משוב בונה.  אך מבלי, שיפוטית ולא מאשימה

ערכנו מיפויים השוואתיים בתחילת השנה ובסוף השנה. התוצאות לא אחרו  עדות מנהלת: "

וד ההצלחה? מה גרם לעלייה באקלים המיטבי לבוא. המורים התבקשו  לנסות ולגלות מה ס

 ובציונים?"

 : מה אתם עושים כדי לפתח את היכולות של הצוות?בינינו לבין עצמנו

מפתחים ידע מתמודדים עם פתרון בעיות, הם כאשר  מתפקדים ברמה גבוההוקבוצות  פרטים

מחויבים  הם כאשרומשיגים תוצאות איכותיות במשאבים בתבונה, משתמשים ומיומנויות, 

 מתמשך. באופן חשובים ביחד לעשות דברים 

                                                
23

. 35הממ"מים, גיליון מספר  4כיצד?  –וידיסלבסקי, מ' ואח'. )תשס"ט(. מוטיבציה של מורים בעבודתם  

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/106695/25.pdf 
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האם תרמה רבות לכל אחת מן המורות -עדות מנהלת: "עבודת הצוות וההוראה יחד בכיתות

וכמובן לתלמידי הכתה. השיתוף יצר הנעה בקרב המורות. האחריות משותפת והעבודה המשותפת 

 חוזק שלה".אפשרו שיתוף בידע, כשכל אחת תורמת מניסיונה ומנקודות ה

 

  ?בעבודה יכולת כיצד בונים: בינינו לבין עצמנו

באופן אנשים מוכשרים רצוי לבחור  , כלומר:הסוד הוא בבחירת האנשים הנכוניםלדעת פולן 

לפתח תרבויות של שותפות המכוונת למטרה ו ,באופן מערכתיבצוותים, לעבוד  מסוגליםאישי וגם 

לא יש לזכור כי יחד עם זאת ח כקבוצה וכיחידים. פתהתל לאנשים אלהלעזור יש  . ומשמעות

נמצאים ה אלה, ולכן חשוב להשקיע בפיתוח היכולות של לבחור את עובדי ההוראה תמיד ניתן

 (.facilitatorsמהמנהלים מצופה לתפקד כמאפשרים ) בארגון.כבר 

 בעבודהלמידה  מוקד – 4סוד מספר 

 ן פיתוח מקצועי?: מה בין למידה בעבודה לביבינינו לבין עצמנו

כדי לשפר את  ובו בזמן ללמוד,  עם משימות הליבה שלהםבאופן קבוע ארגונים חייבים להתמודד 

. זאת 24", כדברי פולןהעבודה , היא למעשהלמידה תוך כדי עבודה, יום אחר יום"מה שהם עושים. 

בדרך כלל במנותק  ,להבדיל מפיתוח מקצועי המתרחש בקורסים וסדנאות מחוץ לבית הספר

רעיונות טובים ומידע, אך "אם במסגרות הפיתוח המקצועי ממקום העבודה. אומנם ניתן לרכוש 

פריצת דרך בהישגים", גיע לאין תרבות למידה המיושמת באופן פעיל יום אחר יום, לא ניתן לה

 קובע פולן. 

צרכיהם הפרטניים של עדות מנהלת: " קיימנו תהליך ממוסד של למידה מידי שבוע, שהתבסס על 

קידום תהליכי ההוראה בשעה הפרטנית. התנסינו בסדנאות חווייתיות, בהן נלמדו ל המורים

עקרונות הדיאלוג המשמעותי ורכיבי השיעור המיטבי. הסדנאות אפשרו פניות ללמידה בקרב 

מודלינג בכיתות. השתמשנו בשימשו עשינו ו את עקרונות השיעור המיטבי ונהמורים, ביסס

תהליך זה מנת להעצים את המורים ולהעלאת מידת המוטיבציה שלהם. -סיפורי הצלחה עלב

הוביל ללמידת עמיתים אמיתית, בה פתחו המורים את דלתם והזמינו עמיתים לצפייה ולמידה 

 .25"משותפת

בהקשר שבו מתרחשת  ,שינוי איכותי בהוראה יכול להתרחש על בסיס למידה במקום העבודה

עצמית והתבוננות עמיתים התבוננות  , התמדה וחדשנות ניתן להשיג על ידיעקביות .העבודה

למידת  :. ללמידה במקום העבודה יש שני ממדיםבעשייה השוטפת, רפלקציה ומשוב עליה

צוות לומד פועל באופן עקבי   המימד הרגשי. -ומחויבות משותפת לשיפור  ,ממד הידע  - עמיתים

 לקידום ההוראה והישגי התלמידים.לפיתוח ידע ומיומנויות הדרושים 

                                                
 שם 24

 הדגשה שלי 25
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עדות מנהלת: "מהשנה השנייה ועד היום )שנה חמישית( למדנו במסגרת "חדר מורים לומד" 

והשתלמויות כיצד ליישם את השעות הפרטניות באופן מיטבי ) מתי? איפה? מי? כמה זמן?(, 

שאלות, פיתוח  הוראה בקבוצה קטנה, תפקיד המורה בהוראה בקבוצה קטנה, שיח מיטבי )שאילת

. צפיות רבות בכלל המורים ומתן משוב מקדםתחשיבה, תרבות שיח, משוב(. במקביל קיימתי 

 המורים קבלו לווי אישי ע"י המנהלת ומורים עמיתים. ההדרכות החיצוניות כוונו לאותם יעדים".

 
 כללי שקיפות וליהפע – 1סוד מספר 

ת שאתם מזהים בהפעלת כללי שקיפות בבית : מהם היתרונות ומהם החסרונובינינו לבין עצמנו

 הספר בפרט ובמערכת החינוך בכלל?

 

שקיפות היא דבר בלתי נמנע בחברה המודרנית. כדי ששקיפות לא תהיה חרב פיפיות ההורסת 

הכרח להשתית את העבודה על יחסי אמון בין שותפי מוטיבציה של מורים ומפוררת ארגונים, 

ברמת מערכת המשפיעים על נכונות להכניס חידושים ושינויים אחד הגורמים  התפקיד השונים. 

בבית הספר ומהווה גורם מתווך בין מאפייני הארגון לבין נכונות להכניס חידושים בארגון הוא 

. אמון הוא שיפוט או עמדה בדבר היכולת של פרט  26?(3080רוקח ואופי , -גורם האמון )אדי

ויפעל לטובתו  של אותו פרט או לפחות לא יגרום לו לסמוך על כך שהאחר יקיים את הבטחותיו 

מצד אחד אמון מהווה גורם חיוני לביצוע עבודה באופן יעיל להצלחתם של שינויים . 28 27לנזק 

אמון מהווה משאב חברתי לביסוס מעמדם וכוחם של המורים בבית  האחרומהצד  ,בבית הספר

 הספר. 

  וות בית הספר ובינו לבין קהילתו?: כיצד בונים אמון בקרב צבינינו לבין עצמנו

 

יש ליצור אווירה שבה זה מקובל לחוות בעיות ולפתור אותן בהתרחשותן. כאשר הנתונים הם 

מדויקים, מוצגים באופן לא שיפוטי, נשקלים על ידי עמיתים, ומשמשים לשיפור, כמו גם למתן 

נם מערערים את תחושת האמון ואי תמיכהבין הם משמשים לאיזון בין לחץ ל -דין וחשבון חיצוני 

 . של העובדים במסגרת סביבת העבודה שלהם

עדות מנהלת: " בשנתיים הראשונות השעות הפרטניות נותבו לטובת קידום הישגי התלמידים 

הבנתי שמשהו אינו עובד כשורה, אך . החלשים, אולם לצערי התקדמותם לא הייתה משמעותית

 ."היה קשה להצביע על מוקד הבעיה

                                                
בית ספר . וזיקתו להכנסת חידושים בבתי ספר אמון של מורים בשותפי תפקידם?(. 3080קח, א' ואופיר, א'. )ור-אדי 26

 וארגונו אביב התקבל לפרסום בעיונים במנהל החינוך-לחינוך אוניברסיטת תל

 

27 The five faces of trust: An empirical confirmation Moran, M. (1999). -Hoy, W.K. & Tschannen

208.-184Leadership, 9, Journal of School . in urban elementary schools 

28
 A multidisciplinary analysis of the nature, Moran, M. & Hoy, W. K. (2000). -Tschannen

593.-547Review of Educational Research, 71,  meaning, and measurement of trust..) 

http://mxtsch.people.wm.edu/Scholarship/JSL_FiveFacesofTrust.pdf
http://mxtsch.people.wm.edu/Scholarship/JSL_FiveFacesofTrust.pdf
http://mxtsch.people.wm.edu/Scholarship/RER_Trust.pdf
http://mxtsch.people.wm.edu/Scholarship/RER_Trust.pdf
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יפות היא בהתייחס לשני דברים: א. תוצאות, נתונים על הישגי תלמידים ותפקודם ב. דרכי שק

ההוראה המביאות או שאינן מביאות לתוצאות הרצויות. בפועל ברוב המקרים האחריויות 

מתייחסת לתוצאות ועל סמך זה מגדירים הצלחה או כישלון. ואולם יש צורך בשקיפות גם לגבי 

 מעשה ההוראה.  

 יפות שני תפקידים עיקריים: לשק

לזהות דרכים ושיטות הוראה המביאות לתוצאות הטובות ביותר ולהרחיב את השימוש באותן  .א

 דרכים ושיטות.  

להתבונן בדרכים ושיטות הוראה של המורים כדי לשפר את ההוראה ותוצאותיה הלכה  .ב

 למעשה.

 יש שלושה רכבים הכרחיים לשיפור ההוראה: 

 ההוראהשקיפות לגבי מעשה  .א

 העדר שיפוטיות ואמפתיה .ב

 סיוע ממשי לשיפור. .ג

עדות מנהלת: " החלטתי לשתף את הצוות הטיפולי בתובנה קשה זו. בדיון שערכנו אף קבלתי 

אינם ]עם התלמידים[ חשה שתהליכים שהיא מתחילה ש חיזוקים מצידה של מורת השילוב

 ."ממשיכים בכתה

 

כך שלשקיפות תהיה תרומה לקידום  לות ולא שיפוטי, , כלומר משוב בונה יכושימוש נכון בנתונים

 צעדים אלה: 29,פולן פיל ,כולל ,ההוראה

השוואת הנתונים שהתקבלו לנתוני קבוצה דומה במאפייניה על פי מדדים רלוונטיים,  .א

 אקונומי של התלמידים.-סוציו עכגון רק

"מ וקיבלנו תמונה לא עדות מנהלת: " בשנה בה נכנסה הרפורמה, לראשונה העברנו את שאלון אח

כאנשי חינוך. לנו כל כך מחמיאה לגבי תחושות התלמידים ביחס לבית הספר. זה היה רגע לא קל 

הבנו שהדרך בה נהגנו עד כה לא השיגה את התוצאות המצופות וכי כשלנו בנקודה מהותית שהיא 

 תחושת השייכות של התלמידים לבית הספר. 

ככלי למיפוי  במפות ההתבוננותבחרנו להשתמש  ,נוספים לצאת אל השטח מגובים בנתונים כדי

נותן תמונה הכולל רכיבים אקדמיים, משפחתיים, רגשיים, חברתיים ועוד...הכלי מערכתי מקיף 

 קבלנו תמונת נתונים..." .הוליסטית על התלמיד

 

 השגת יעד מסוים ביחס לעברמידת השוואת כדי תוך בסיוע למורים להתקדם  .ב

                                                
 שם 29
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בכל שבוע נפגשנו לישיבת תמיכה, הדרכה והנחייה עם הפסיכולוגית, היועצת, עדות מנהלת: " 

סיפורי  - איתי ועם המורים המתווכים. בהמשך הבאנו אל צוות המורים מעט פרות ביכורים

 הצלחה של המורים המתווכים".

 

השקעה ביצירת כלים ממוקדים המסייעים לעשות שינוי בעקבות קריאת הנתונים  .ג

 ולמידתם

מנהלת: " קבלנו תמונת נתונים, אך לא לכלל המורות היה ברור מה עושים איתם, כיצד עדות 

 "משתמשים בכל המידע שהוצפנו בו, ומה מתאים למי ומתי?

 

ביצוע תהליכים. אין מודדים כל ל: "בחינוך נדרש זמן הסתכלות בנתונים לטווח רחוק .ד

 , מנהלת אגף א' מוסדות חינוך.שעה כמה הגזר כבר גדל", כפי שנהגה לומר דר' אילנה זיילר

 

 .חשוב גם לפרש את הנתונים

חלק מהתלמידים שיש להבנו כי פערים לימודיים  ,עדות מנהלת: " מניתוח הנתונים שעלו במפות

היוו חלק משמעותי בפגיעה באקלים מאידך גיסא וחוסר אתגר בקרב תלמידים אחרים גיסא מחד 

 הכיתתי".

 

עבור מי שאינו מצליח להתקדם באמצעות הכלים והמנגנונים  תכנית סיוע וקידום בנייתה. 

 הרגילים.

עדות מנהלת: " השיתוף יצר הנעה בקרב המורות. האחריות משותפת והעבודה המשותפת אפשרו 
 שיתוף בידע, כשכל אחת תורמת מניסיונה ומנקודות החוזק שלה".

 עדות מנהלת: " המורות יצאו לשטח עם ארגז כלים".

 

 למידה כמערכת קיימוהיו צנועים ו  - 6סוד מספר 

למערכת של הארגון כמערכת. מתמדת   הבלמידיש הכרח אין די בכך שהעובדים כפרטים ילמדו. 

יש יכולת ללמוד מעצמה ולשפר את עצמה. לשם כך על המנהיגים לפתח תהליכים שבהם הצוות 

 ושים במלאכה. עבדרך המכבדת ומוקירה את הומעריך את תוצאותיהן את פעולותיו חוקר 

יש ליצור מצב שלא "הכול קם ונופל על מנהיג אחד" וכשמנהל, מוצלח ככל שיהיה, בנוסף לכך 

נה עבודתו של אדם אחד, מוכשר ככל ספרית אי-מנהיגות בית. שהיו המשכיות להישגים ישעוזב 

 שיהיה, היא כרוכה במנהיגים רבים: מנהלים, בעלי תפקידים מורים ואנשי המנהלה. 

: למי, לדעתכם, דומה מנהיג פדגוגי מוצלח: רב חובל, מנצח, רמטכ"ל, כבאי, נו לבין עצמנוביני

 אחר...? מדוע?
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מנהיג פדגוגי מוצלח דומה יותר למנצח על תזמורת מאשר  Wallace Foundation (3001)30על פי 

מנהיגים על מנהלים להתמקד בפיתוח מנהיגות מבוזרת, כלומר  .לסוליסט המנגן באופן וירטואוזי

 . 31רבים שעובדים בתיאום

 לשם כך נדרשות שתי פעולות עיקריות:

חברים בצוות בפתרון בעיות, יצירת צוותי עבודה, פיתוח מנהיגים רבים העובדים  שיתוף .א

 תזמור.ב

. ניתחנו את פנינו הדבר הראשון שעשינו היה הקמת צוות חשיבה להבין לאןעדות מנהלת: " 

 ת לאור המשאבים שהקנה אופק חדש".היעדים והמטרות הבית ספריו

עדות מנהלת: " ... התקיים תהליך מיפוי של הכוחות הפנימיים בצוות לשם השבחת תהליך 

משמעותיים מקצועי ללווי, ייעוץ ויישום תהליכים -הלמידה והעצמתם של המורים. נבנה צוות בין

 וכוחות נוספים". ת הספריועצת בי ו. בראש הצוות עמדשל דיאלוג

תבונתם ויכולתם  יםוהבנה שלהשגת הצלחה נדרש יםהמנהלמצד  וענווהצניעות ה של גיש .ב

 של רבים.

 סדנאות בחדר המוריםעדות מנהלת: " יועצת בית הספר ורכזות החינוך החברתי העבירו 

הורה -תלמיד, מורה-מתן כלים למורים לפיתוח שיח במעגלים שונים )מורההייתה שמטרתן 

 ."וכו'(

 

 להלן העקרונות שפולן מציע לפעול לאורם: כוםלסי          

 ליצור סינרגיה בין הרכיבים, לא יישום חלק מהרכיבים או כל רכיב כשלעצמו .א

הדרכים ליישום הרעיונות/הסודות להקשר ולמאפיינים הייחודיים של כל את להתאים  .ב

 בית ספר

 לשתף ושוב לשתף .ג

 שינוי יצירת ניתן להצליח באם פועלים נכון, להאמין ש .ד

 להבין שאין פתרונות קסם ורשימת "מכולת" להצלחה במציאות מורכבת .ה

                                                
30 Wallace Foundation.(2008).  Becoming a Leader: Preparing School Principals for Today's 

Schools. June 2008 

31
. משרד החינוך. 32הממ"מים, גיליון מספר  4. ניהול צוות או ניהול צוותיםוידיסלבסקי, מ'. ואח' )תשסע"א(.  

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/136077/29.pdf 
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 לשלב עבודה עם משמעות. .ו

 : בינינו לבין עצמנו

 כאמור, האתגרים שרפורמת "אופק חדש" מעמידה הם:

  ,להבטיח שינוי מעמיק באיכות ההוראה לתלמידים והעלאת הישגיהם בתחומים האקדמי

 הרגשי והחברתי תוך צמצום פערים.

 ח שינוי מעמיק באקלים הבית ספרי.להבטי 

 .להבטיח שהשיפור יהיה עקבי ויתמיד לאורך זמן 

 .להבטיח שהשיפור יקיף את כל בתי הספר, ולא יישאר נחלת חלקם בלבד 

למה כאן ערכנו התבוננות בתפקיד שמנהלי בתי הספר ממלאים כדי לעמוד באתגרים הללו. 

  הללו? במימוש היעדיםכם לבית הספר כדי לסייע  /ת אתם מצפים מצד מפקח

 

 מקורות:

 אבניאון, א'. )עורך(. מילון ספיר בשיטת ההווה.

בית . ?(. אמון של מורים בשותפי תפקידם וזיקתו להכנסת חידושים בבתי ספר3080קח, א' ואופיר, א'. )ור-אדי
(.  8991)פוקס, ש' אביב התקבל לפרסום בעיונים במנהל החינוך וארגונו-ספר לחינוך אוניברסיטת תל

 גן. -אילן, רמת-הוצאת אוניברסיטת בר .הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי

 /Ttp://www.taubcenter.org.il(. חשיבה מחודשת על החינוך העל יסוד. 3006גורדון, ד' ושרון, ד'. )

 .86הממ"מים, גיליון מספר  4. עיצוב חזון בית ספרי והנחלתווידיסלבסקי, מ' ואח'. )תשס"ז(. 

-B5F0-4467-3CDB-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425

E63A88728FE4/45647/yarkhon16.pdf  

. ירושלים: 31הממ"מים גיליון מספר  4כיצד?  –ים בעבודתם מוטיבציה של מורוידיסלבסקי, מ' ואח'. )תשס"ט(. 

-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0משרד החינוך. 

E63A88728FE4/106695/25.pd 

 . משרד החינוך.39הממ"מים, גיליון מספר  4וידיסלבסקי, מ'. ואח' )תשע"א(. ניהול צוות או ניהול צוותים. 

-B5F0-4467-3CDB-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425

E63A88728FE4/136077/29.pdf 

הממ"מים, גיליון מספר  4יהול בית הספר כארגון לומד. וידיסלבסקי, מ'. ואח'. )תשס"ו(. ניהול הידע בבית הספר או נ

B5F0-4467-3CDB-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-. . משרד החינוך84

4/31140/yarkhon12.pdfE63A88728FE 

. משרד 31הממ"מים, גיליון מספר  4כיצד?  –וידיסלבסקי, מ'. ואח' )תשס"ט(. מוטיבציה של מורים בעבודתם 

.B5F0-4467-3CDB-gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425http://cms.education-החינוך.  

E63A88728FE4/106695/25.pdf 

 . הוצאת רימונים.ניהול ומנהיגות,שינוי וחדשנות(. 3001לוי, ע'. )

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/45647/yarkhon16.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/45647/yarkhon16.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/136077/29.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/136077/29.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/31140/yarkhon12.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/31140/yarkhon12.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/31140/yarkhon12.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/106695/25.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/106695/25.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/106695/25.pdf
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 o.il/articleDetails.asp?id=57http://www.pasher.cשינוי ושיפור.  –פשר, ע'. תרבות ארגונית 

 . מטר הוצאה לאורלהוביל שינוי(. 3002קוטר, ג'. )

. הערכת רפורמת "אופק חדש" בחינוך היסודי ובחט"ב בתום שלוש 3083רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך, ינואר 

. שנים ליישומה תמצית הממצאים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Ofek_Hadash.htm 
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