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  מקצוענות ומצוינות במינהל , מקצועיות,   ירחון לקידום מנהיגות
  ספרי בחינוך היסודי-הבית
  .הספר היסודיים-למנהלים ולבעלי תפקידים בבתי, הירחון מיועד למפקחים

סקירות קצרות של ספרות        , ספרי בחינוך היסודי-בירחון נביא מידע מתחום המינהל הבית
תפקידים -מנהלים ובעלי, סיפורי הצלחה של מפקחים, חוםהמחקר בנושאים שונים בת

  .'הספר היסודיים וכד-בבתי
  פי סטנדרטים-ספר העובד על-תפקידים בבית

  ז"תשס                                                                                                                       17 גיליון מספר
                 

ספר הוא להעניק מנהיגות חינוכית וארגונית ברמה מקצועית -הייעוד המרכזי של מנהל בית"

חינוך באיכות גבוהה לכל , הספר-שתבטיח הצלחה ושיפור מתמיד של תפקוד בית, גבוהה

  ".התלמידים ורמה משופרת של לימודים והישגים

  )2000(פרידמן 

  
  מבוא

רגון מורכב המתמודד עם משימות רבות ומגוונות ונדרשת ממנו התחדשות הספר הוא א-בית

נוהלי " בפרק ,2006נובמבר , )א(3/ז"תשסבחוזר המנהל הכללי הוראות קבע . והתפתחות מתמדת

עולה כי בית ספר העובד על פי סטנדרטים , 5סעיף , "עבודה של בתי ספר יסודיים על פי סטנדרטים

הבאת כל התלמידים להישגים הנדרשים כפי שנקבעו בתכניות הלימודים מאופיין במחויבות גבוהה ל

בין המורים מתפתח שיח מקצועי ,  באותה שנהמה לקדם יודעים כל המורים בבית הספר. ארציותה

ויש גם דרכים מוסכמות , לגבי המטרות, לצוות יש תחושה משותפת לגבי מה שהוא מנסה להשיגו

 .להשגתן

 למידה-הן בחינוך ובהוראה להבטיח התמחות והתמקצעות  בית הספרעלאלה באתגרים כדי לעמוד 

    .Rozenblatt Z 2001 (המחקרים ) 2006 (' ואחפרץ-לפי בן. בניהול הפדגוגיהוהן 

 Rozanblatt Z. & Inbal B. 1999 ( הבאה לידי ביטוי בהתמחות במגוון ,יכולות -שגמישות"מלמדים 

 יש הכרהעל רקע זה ". מחויבות ושחיקה, מדות כלפי הוראהמשפיעה באופן חיובי על ע, תפקידים

   .מחנךה/ מורההבנוסף לתפקיד המנהל ולתפקיד , פרצורך בתפקידים שונים ונבדלים בבית הסב

ובכלל זה הניהול של , הספר-ל ניהול משאבי האנוש בביתטלת האחריות שו מבית הספרעל מנהל 

  :פעולות אלהיו לבצע במסגרת אחריות זו על .עבודת בעלי התפקידים

 םלמנות בתיאום עם הממונים את האנשים המתאימים ביותר לתפקידים השוני •

 להעמיד הזדמנויות לפיתוח מקצועי של בעלי התפקידים •

  ליידע את בעלי התפקידים באשר לזכויותיהם ולחובותיהם •

 לבדוק את תכניות העבודה של בעלי התפקידים •

 לעקוב אחר הביצוע של התכניות •
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ארגון עבודת צוות ומסגרות לפיתוח , ארגון זמן: כמו(ות את המסגרות לביצוע התפקידים להבנ •

 ).בעלי התפקידים והדרכתם

כחלק   ולהעריך את הביצועים בתפקידלבנות עם שותפי התפקיד מדדים להערכת הביצועים •

 .הספר-מתהליך הפיתוח של משאבי האנוש בבית

  

 ,י עזר למנהלי בתי הספר בהגדרת התפקידים בבית הספרנועד לשמש כל" ים" הממ4"גיליון זה של 

  . באיושםו

  :מה בגיליון
   בארגון"תפקיד "המושג. א

 הגדרת התפקידים בארגוןהחשיבות שב. ב

   העובד על פי סטנדרטיםשיקולי דעת בבניית מערך התפקידים בבית ספר. ג

    דרכים מקובלות למינוי נושאי תפקידים בארגון. ד
  אחיד של הגדרת תפקידים בבית הספרהצעה למבנה . ה

   הגדרות לנושאי תפקידיםרט מפדוגמאות ל. ו

  המסגרת של צוות ניהול .  ז

  בארגון" תפקיד" המושג .א
, של עובד בעבודתו(עיסוק של אדם במסגרתו הקבועה : "היא" תפקיד"ההגדרה המילונית של המושג 

" תפקיד"ההגדרה הסוציולוגית של המושג ). מילון ההווה)" ('של שחקן במחזה וכד, של נגן בתזמורת

טוס אאחד בהתייחסותו לנושא סט) בעל עמדה בארגון(ההתנהגות המצופה מנושא סטטוס : "היא

את ההתנהגות החוזרת על , אם כן, בארגון מציין" תפקיד"המונח ). 1989, שפירא ובן אליעזר" (אחר

גדרת התפקידים השונים בתוך הארגון ה.  המצופה מאדם במסגרת עיסוקו בארגון,הקבועה, עצמה

מאפשרת ליצור הסכמה לגבי המצופה והנדרש מבעלי התפקידים השונים וליצור את הבידול בין 

  . התפקידים כך שתחומי הסמכות והאחריות יהיו ידועים וברורים

  הגדרת התפקידים בארגוןבהחשיבות ש  .ב
לל המערכת בנוגע לבעלי תפקידים מאפשרת מסגרת התייחסות מוסכמת משותפת לכההגדרת 

  . התפקידים בבתי הספר

לכפילויות במילוי משימות ולקונפליקטים בין העובדים ובין ,  הגדרות תפקיד גורם לבלבולהעדר

  , םהעדר הגדרות תפקיד גורם לקונפליקטי. 1הארגון וסביבת העבודה שלו על רקע ציפיות סותרות

 מפני שלסביבה אין ידיעה למה לצפות וגם ספר -בתיבה פועלים הבנות עם הסביבה -למתחים ולאי

  . לבעלי התפקידים לא ברור מה נדרש מהם

  : מונים ארבע מטרות להגדרת התפקידים )2002(אפשטיין -פרידמן  ולוין

 להציב ציפיות ברורות לצוות העובדים בתחומים השונים של עבודתם בבית הספר •

ולהציב מטרות ברורות מקצועית -יתור לצוותי ההוראה והמנהל בתכנון התפתחות אישלעז •

  לשיפור ולהתייעלות מקצועית
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   ואיכות החינוך שלהם מידיםלוודא שבכל נקודת זמן תתמקד עבודתם בשיפור הישגי התל •

  .לספק בסיס להכרה מקצועית של ההתמחויות וההישגים של צוות ההוראה והמנהל •

  :מטרות נוספות להגדרת תפקידים

 ובד בתפקידולחזק את רמת האחריות של הע •

 לאפשר בהירות באשר למבנה הארגוני ועבודתו •

 לבנות מערך ציפיות מוסכם עם שותפי התפקיד וסביבת העבודה •

 לבסס את הגדרת התפקידים על נורמות מוסכמות •

  ? האם תוכלו להצביע על מטרות נוספות להגדרת תפקידים 

  

   פי סטנדרטים העובד עלשיקולי דעת בבניית מערך התפקידים בבית ספר.      ג
רשימת . התפקידים בבית הספר נועדו לאפשר לארגון לתפקד באופן יעיל ולממש את מטרותיו

בידי מנהל בית הספר לעצב את מבנה הארגון באמצעות בניית מערך . בעלי התפקידים היא מגוונת

  .התפקידים

  :שיקולי הדעת בבניית מערך התפקידים הם 

) 'תקציב וכד ,שעות(המשאבים העומדים לרשות בית הספר , גודל בית הספר: נתוני בית הספר  •

  השונים מידיםלקיום משך הלימודים המחייב ולמתן מענה דיפרנציאלי לתל

  ביצועים בעבודה, התמחויות ומומחיות, השכלה: נתוני כוח האדם המצוי •

  קדימויות בית הספר והמשימות המוטלות עליו •

  ומשגרת עבודתובית הספרגזרים מקדימויות ארגון ומינהל כפי שהם נ, צרכי פיתוח צוות •

  יחסי גומלין בצוות •

בנוסף לאמצעי של (מגוון האפשרויות העומדות לרשות בית הספר למתן מענה  לצרכים שזוהו   •

  )מינוי בעלי תפקידים

 סוגי הפונקציות ; עלות מול תועלת;  גמישות וניידות בארגון;קביעות ויציבות: היבטים ארגוניים  •

ריכוז במוקדי  /פיזור; תפקידים כלליים ותפקידים נקודתיים, י אורך ותפקידי רוחבכמו תפקיד

 הכוח וההשפעה   
הם נושאי ישנת לימודים מ בראשית כל ) כגון הורים ואנשי הרשות המקומית(מומלץ שבית הספר יידע את בעלי העניין השונים . 1

  .הו נוהל הפנייה אליהםמהן הגדרות התפקיד שלהם ומ, התפקידים השונים בבית הספר

   

'  וכדאחריות, מחויבות,  מנהיגותיכולות, המקום של רכיבים אישיותיים כמו אמינות, לדעתכם, מה

   ?בשיקולי הדעת בבניית מערך התפקידים בבית הספר

  

  

  דרכים מקובלות למינוי נושאי תפקידים בבית הספר. ד
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הוא  ,ת בארגון ולהגדרת תחומי האחריותבנוסף להיות התפקיד אמצעי לחלוקת  הסמכויות והמשימו

-חברתית לאיוש התפקידים יש גם חשיבות. נתפש גם כאמצעי לניידות ותגמול בקריירה המקצועית

נוהל האיוש ' במפרט לנושאי תפקידים שבסעיף ה). פונקציונאלי(בנוסף להיבט התפקודי , פסיכולוגית

דרכים מגוון בלה שלפניכם נעשה מיפוי של  בט. המוצע לתפקיד הוא בדרך של מינוי על ידי הממונה

  :מקובלות לאיוש תפקידים

הנחות יסוד בנוגע   השיטה
  לשיטה

  מצבים 
  בהם השיטה מקובלת

יתרונות 
בית בהשיטה 
  ספר

חסרונות השיטה 
  במסגרת ארגון 
  כמו בית סיפר

הממונה 
מטיל את 

התפקיד על 
אחד 

  העובדים

הממונה יבחר 
באדם המתאים 
ביותר על סמך 

קולי  דעת שי
  מקצועיים

-בארגון בעל מבנה היררכי
  מסורתי  

תהליך פשוט 
  וקצר

יכולה להיות פגיעה 
בהנעה של העובדים 
האחרים ובנכונותם 

במיוחד , לשתף פעולה
כשלתפקיד נלווים גם 

  סמכויות ותגמולים
מתפרסם 

מכרז פתוח 
חיצוני או (

  )פנימי

ועדת המכרזים 
תבטיח איזון בין 

, הגינות(אינטרסים  
  )מקצועיות

יש ייצוג לבעלי -
העניין השונים 

  בועדת המכרזים 

שקיפות   במערכת הציבורית
בנוגע 

לדרישות 
ולאמות 
המידה 
  לבחירה

מי שאינו זוכה ורואה 
עצמו נפגע עשוי להשיג 

על שיקולי /על ההליך
במיוחד ' הדעת וכד

כשלתפקיד נלווים סמכות 
  ותגמולים

כולם עומדים   התנדבות
ים בדרישות ויכול

  להתאים לתפקיד

; במצבי חירום כשיש סיכון
במצבים שבהם הפעילות 

  היא שלא למטרות רווח 

ההתנדבות 
היא מתוך 

 הנעה פנימית

יש קושי להטיל סנקציות -
מילוי -במקרה של אי

  התפקיד
ייתכן ויתנדבו אנשים -

שאינם מתאימים 
  לתפקיד

כולם עומדים   הגרלה
בדרישות ויכולים 
  להתאים לתפקיד

,  כשיש סיכוןי חירוםבמצב-
יש הכרח לבצע את 

  ;המשימה ואין מתנדבים
הביקוש גדול מההיצע ויש -

  רבים המעוניינים בתפקיד

דרך למנוע 
קונפליקט 

ותחרות 
  אישית

ייתכן ויזכו בהגרלה 
אנשים שאינם מתאימים 

אין תמריץ ; לתפקיד
  .להצטיין

  
  ?האם אתם מרוצים מהדרך ?כיצד הוחלט עליה?  מדוע?  איזו שיטה נהוגה בבית ספרכם

  
  הצעה למבנה אחיד של הגדרת תפקידים בבית הספר. ה
למסד את עניין התפקידים ולקבוע מסגרות ברורות למחויבויות של "ממליצה ) 2006(פרץ -בן

  ". המורים

, בארגון" תפקיד"המבנה של הגדרת התפקידים מציג תפיסה כוללת המבוססת על רכיבי המושג 

למרות התבנית (בידול תפקידים , מהצד האחר, לי התפקידים מצד אחד ומאפשרתמחייבת את כל בע

  . וחיזוק הקשר בין תואר התפקיד לבין תוכנו בפועל)  האחידה

 לניהול עבודת בעלי התפקידים בבית הספר כחלק מניהול משאבי תשתיתכמו כן מציגה ההצעה 

ובכלל זה , לבעלי התפקידים השוניםהאנוש בו בכך שהיא מעמידה את הדרישות המקצועיות בנוגע 

ומציגה את ; קובעת את הסמכויות והאחריות של כל אחד מבעלי התפקידים; מנהל בית הספר
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חובת התעדכנות מקצועית ועדכון מקצועי וחובת הערכת (העקרונות לזרימת מידע במערכת 

  ).הביצועים והדיווח

כך לדוגמה בנושא הסטנדרטים . ידומםיש נושאים שמספר בעלי תפקידים נדרשים לפעול לק: הערה

כדי למנוע . להזדמנויות למידה בכלל ובתחום הסטנדרטים של אקלים ותרבות בית ספרית בפרט

  :רצוי לפעול כך, ו סתירות/חפיפות מיותרות או

שבה תבוא לידי , בעלי התפקידים הנוגעים בדבר יבנו תכנית פעולה אינטגרטיבית משותפת •

  .אחד מבעלי התפקידים ותרומתו הייחודית בנושאכל ביטוי המומחיות של 

 .בעלי התפקידים יחלקו ביניהם את המשימות ליישום התכנית •

 .בעלי התפקידים יפעלו במשותף לקידום עבודת בית ספר על פי הסטנדרטים •

   

  :מבנה הגדרת התפקידים בבית הספר

  מהות התפקיד ומטרותיו העיקריות    :הגדרת התפקיד

     , תכניות/המקצועיותפירוט הנושאים שבתחום האחריות והפעולות      :תיאור התפקיד

  והמנהליות והעיקריות הנדרשות ממלא התפקיד                          הארגוניות                            

  ניסיון קודם בעבודה וכישורים כלליים הנדרשים למילוי , פירוט השכלה  :כישורים והכשרה

  התפקיד                           

   מקומו של התפקיד במסגרת המשרה של בעל התפקיד בבית הספר  - :דרישות תפקיד

  יחסיו של בעל התפקיד בין בעלי תפקידים אחרים בבית הספר  -                        

                                 וחובת הדיווח                ) אקאונטביליטי( אחריותיות  -                        

  נוהל המינוי    - :נוהל מינוי לתפקיד

  חובת הערכת הביצועים  -                             

או רוטציה וניידות , יציבות והמשכיות בתפקיד להבטחת ההתמקצעות בו: לדעתכם, מה רצוי

  ?מדוע? שותפיםבתפקידים ליצירת פיזור שוויוני בין אנשי הצוות והרחבת מעגל ה

  
   מפרט הגדרות לנושאי תפקידיםדוגמאות ל. ו

,  חינוך אומנותי:כגון, אשכול מקצועות, מדעים,  מתמטיקה:כגון(מרכז מקצוע לרבות מרכז תחום 

  )לימודי מולדת חברה ואזרחות

  
ידי -המקצוע על/התחום האחראי המוביל למימוש המדיניות ומטרות ההוראה של : הגדרת תפקיד. 1

  .   ופועל לפיתוחם המקצועיבמקצוע/רים בתחוםהמו

  : תיאור התפקיד. 2

במקצוע לצורך קידום מתמיד של איכות /למידה בתחום-מרכז נתונים על מצב ההוראה •

 ).סטנדרטים(במקצוע /למידה והישגי התלמידים בתחום-ההוראה

 .מדריך את צוות ההוראה במקצוע ומרכז את עבודתו •
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  .ספרית- תכנית הפעילות הביתפועל למימוש הקדימויות של  •

ועדכונה מעת לעת לאור תכנית במקצוע ספרית וכיתתית - ביתתכנית לימודיםיוזם פיתוח  •

  .במקצוע) הסטנדרטים(הלימודים הארצית וההישגים הנדרשים 

פועל יחד עם מורי המקצוע להבטחת הזדמנויות הלמידה הנחוצות להבאת כל התלמידים  •

  .במקצוע/ בתחום)סטנדרטים(להישגים הנדרשים 

   :כישורים והכשרה. 3

   הריכוזמקצוע/מורה בעל תואר אקדמי והתמחות בתחום •

   זוכירה מקצוע/ תכנית הלימודים בתחוםצרכן נבון של •

 )הסטנדרטים( להבאת התלמידים להישגים הנדרשים בעל יכולת להדריך צוות ולהנהיג אותו •

  במקצוע לצורך הערכה מעצבת/למידה בתחום-יודע להשתמש בכלים להערכת ההוראה •

של תכנית הלימודים הכללית ושל מקום , הספר-בעל ראייה מערכתית של בית •

  .המקצוע בהם/התחום

   :דרישות התפקיד. 4

  הספר כחלק עיקרי ממשרתו-מלמד בפועל בבית •

  י אחריותומשתלם ומתעדכן באופן פעיל בנושאים הקשורים בתחומ •

  .מדווח למנהל על יישום תכניות ההוראה והעבודה במקצוע ועל הישגי התלמידים •

  : נוהל מינוי. 5

תינתן עדיפות למי שעבר קורס מרכזים . המנהל יבחר את המורה המתאים ביותר בכישוריו לתפקיד

 בצירוף הספר-הספר יגיש הצעתו בכתב לממונה הישיר על בית-מנהל בית; או לומד בקורס מרכזים

, רק לאחר קבלת אישורו של הממונה הישיר על בית הספר. חוות דעת לגבי מידת ההתאמה לתפקיד

מנהל בית הספר יגיש הערכה תקופתית בכתב לממונה הישיר ; יוכל המנהל למנות בפועל את הרכז

  . על בית הספר לגבי ביצוע התפקיד

  

  

  )וך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודיהוגדר על ידי המחלקה לחינ(רכז לחינוך לחיים בחברה 
  

    ":חינוך לחיים בחברה"הגדרת תפקיד הרכז ל. 1

ספרית -ערכי והמיומנויות החברתיות כקדימות בית-אחראי על קידום התחום החברתי •

ערכית שפותחה באגף לחינוך יסודי בתחום החינוך לחיים -בהתאם לתפיסה החינוכית

  .בחברה

ספריות -ספרית ובתכניות הלימודים הבית- הפעילות הביתפועל לשילוב התפיסה בתכנית •

  .והכיתתיות וליישומה אחת לשבוע במסגרת שעת חברה

, הדרכה, ערכית לאור הסטנדרטים שנקבעו תוך ליווי-מעודד את יישום התפיסה החינוכית •

  .הערכה ומעקב שוטף אחר הביצוע
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  :תיאור התפקיד. 2

הספר ומסייע למנהל ולצוות -ערכית בבית-תמוביל תהליכים לפיתוח תפיסת עולם חברתי •

  : בניהולה

 .ערכית בראייה מערכתית בהתאם למדיניות משרד החינוך-גיבוש תפיסה חינוכית. א

ספרית תוך יצירת חיבורים לסטנדרטים -ערכית הבית-ביצוע והערכה של התכנית החברתית, תכנון. ב

  .בתחומי דעת שונים

-עזרי הוראה המחדדים את ההיבטים החברתייםהעשרת המחנכים בחומרי למידה וב. ג

 .ערכיים הנכללים בנושאי הליבה שבסילבוס לשעת חברה

ספרי לצד פיתוח מחוונים לסטנדרטים -גיבוש דרכים ליישום הסטנדרטים בתרבות ואקלים בית. ד

 .שנקבעו והתאמת כלי ההערכה הקיימים בתחום

ציון בלוח השנה כמטפחים את השייכות ברמת מועדים ונקודות , גיבוש האופן בו יצוינו חגים. ה

 . הקהילה והלאום, הספר- בית, הכיתה

 .תכנון וליווי הקמת מסגרות חברתיות מגוונות לעידוד המעורבות החברתית. ו

 :מלווה את הצוות החינוכי ומסייע לו ב •

שכבה ומסגרות , ערכיות לתכניות יישומיות ברמת כיתה-תרגום הקדימויות החברתיות. א

 .תיות מגוונותחבר

 .תרגום הסילבוס לשעת חברה למהלכים לדיון ולפעילות בהלימה לשכבות הגיל השונות. ב

עזרי ההוראה והתכניות הקיימים בתחום לשכבות הגיל השונות , התאמת חומרי הלמידה. ג

 . בהלימה לסילבוס לשעת חברה

 .םניתוח התוצאות וקביעת דרכי הפעולה בהתא, בניית מיפויים שונים. ד

ערכיים לבין התכנים הנלמדים ומקצועות הלימוד -יצירת חיבורים בין היבטים חברתיים. ה

 .השונים

, מועצת התלמידים: פועל להקמת ולליווי מסגרות ארגוניות שיבטיחו אקלים משתף •

  .פורומים שונים ועוד, ועדות

 :פועל להדרכתם ולהכשרתם של המורים בתחום ואחראי ל •

ולהפעלתו בהלימה חברתיים  -בהיבטים ערכייםספרי -ת ביתבניית מערך השתלמו. א

 .הספר-לצורכי בית

ארציות בתחום ועידודם /מחוזיות/יידוע ההנהלה והמורים על אודות השתלמויות אזוריות. ב

 . להשתלם

 .תכניות וחומרים העשויים לסייע למורים ביישום התחום, הצגת מחקרים עדכניים. ג

 :לחומרי למידה בתחוםספרי -מבנה ומפתח מרכז בית •

התקליטורים וחומרי העזר , הסרטים, הפרסומים, מרכז את חומרי הלמידה. א

 .המפורסמים בתחום

 . ספרית-מחוזית ובית, מרכז את התכניות החברתיות שפותחו ברמה ארצית. ב
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מציג באופן שוטף את הסילבוס בתחום ואת חומרי הלמידה היישומיים הקיימים בפני . ג

  . בהתאם לצרכים) כפרטים וכצוות(ספר ה-מורי בית

  :יוזם וקושר קשרים לבניית תכניות משולבות עם •

  .ספריים ומדריכים מדיסציפלינות שונות- רכזים בית. א

  . ה והפסיכולוגיץעויהי, ספריים העוסקים בתחום הקהילתי- בעלי תפקידים בית. ב

  .ס ועוד"מתנ, ועדי הורים, קהילה, רווחה:  גורמים וארגונים בקהילה העוסקים בתחומים כמו. ג

  :כישורים והכשרה. 3

רכז מומחה "מורה בעל תואר אקדמי שהשתתף בקורס הכשרה ארצי בתחום וקיבל תעודת  •

  .ידי האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך-המאושרת על" לחינוך לחיים בחברה

בזיקה ערכיים בחיבור לתכניות לימודים ו-מורה בעל ידע בטיפוח היבטים חברתיים •

  .לסטנדרטים בתחומים שונים

  .מורה בעל מיומנויות הנחייה והדרכת יחידים וצוותים •

ס "מורה בעל יכולת לעבוד בשיתוף פעולה עם בעלי תפקיד מתחומים מגוונים בביה •

  .ובקהילה

  : דרישות התפקיד. 4

  .הספר-חבר בצוות מוביל של בית •

  .בעל למעלה משלוש שנות ניסיון בהוראה •

  .הספר כחלק עיקרי ממשרתו-ביתמלמד בפועל ב •

במסגרת ההכשרה הארצית בתחום או מחנך המשתתף " חינוך לחיים בחברה"בוגר קורס  •

   .בקורס זה

  .במחוז" חינוך לחיים בחברה"מתעדכן באופן שוטף בתחום ומקיים קשר עם המנחה ל •

  .ערכי-משתתף באופן קבוע במפגשים המציגים את מדיניות המשרד בתחום החברתי •

  .ספרית- תכנית עבודה שנתית הנגזרת מתכנית הפעילות הביתמכין •

  .מדווח למנהל על יישום תכניות ההוראה והעבודה בתחום ועל הישגי הלומדים בו •

  :נוהל המינוי. 5

  .  המנהל יבחר את המורה המתאים ביותר בכישוריו ובהכשרתו לתפקיד •

הספר בצירוף חוות -הספר יגיש הצעתו בכתב למפקח הממונה הישיר על בית-מנהל בית •

רק לאחר קבלת אישורו של הממונה הישיר על בית . דעת לגבי מידת ההתאמה לתפקיד

  . הספר יוכל המנהל למנות בפועל את הרכז

מנהל בית הספר יגיש הערכה תקופתית בכתב לממונה הישיר על בית הספר לגבי אופן  •

 .ביצוע התפקיד 
  

  למידה-מרכז שילוב המחשב בהוראה

  : קידהגדרת  תפ .1
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לתהליכי , פועל למימוש מדיניות משרד החינוך בכל הנוגע לשימושי המחשב בחינוך ובהוראה •

באוריינות ) סטנדרטים(הוראה ולמידה בסביבה המתוקשבת ולהישגים הנדרשים מהתלמידים 

  .תקשוב ובמידענות

ודואג להצטיידות הנדרשת בחומרה  נהולארגופועל לבנייה של סביבה לימודית מתאימה  •

 . בתוכנהו

  :תיאור התפקיד. 2

הספר ולשילובן -מכיר טכנולוגיות חדשות ובוחר באלה המתאימות להטמעתן בבית •

 .במגוון הפעילויות החינוכיות

  .שדרוגו ושמירה על תקינותו, מקפיד על ניצול יעיל ומרבי של הציוד הקיים בכל מוסד •

ערכת שהוא הספר בתהליך הנחלת תרבות התקשוב למ- מסייע ויועץ למנהל בית •

 .מופקד עליה

 .מעורב בשיקולי הדעת ובקבלת ההחלטות היכן למקם את עמדות המחשב והתקשורת •

הספר בבחירת פעילויות -מנחה את המורים ובעלי התפקידים האחרים בבית •

  .בהכרת השימוש בהן וביישומן בתחומי ההוראה השונים, ממוחשבות

   התנהגות ואתיקה בסביבה יוזם פעולות חינוכיות המכוונות לשמירה על כללי •

  .המתוקשבת

 .יוזם ומפעיל תוכניות חינוכיות מבוססות תקשוב •

  פועל יחד עם המורים להבטחת הזדמנויות הלמידה הדרושות להבאת התלמידים  •

   )סטנדרטים (מים השוניםלהישגים הנדרשים בתחו

  מסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות בהפעלה השוטפת של מערכת המחשבים  •

 .תוך הפניה לגורמים מקצועיים שונים בעת הצורך, תוכנותוה

 .שילוב המחשב בהוראהבנוגע להספר -מנחה ויועץ ליחידים ולקבוצות של מורים בבית •

 . השתלמויות בית ספריות בתחוםומפעיל) בתיאום עם המנהל(יוזם  •

 למידה-ממיין ומפתח חומרי הדרכה בתחום שילוב המחשבים בהוראה, אוסף •

 .הספר-הלומדה ודרכי הפעלתם בבית, התוכנה, ים בתחום החומרהאוסף נתונ •

  בתחומי , במשרד ומחוצה לו, מקיים קשר שוטף עם מכלול הגורמים המקצועיים •

 .עבודתו

  

  :כישורים והכשרה. 3

  .מורה בעל תואר אקדמי שעבר קורס רכזים או לומד בקורס רכזים •

  .ה בסביבה מתוקשבת בפרטלמיד-בעל ידע דידקטי בכלל ומומחיות בתהליכי הוראה •

 . ללמידה בסביבה מתוקשבתבנוגעמכיר את תכניות הלימודים ואת מדיניות המשרד  •

 .ספריים-חוץ בית/בעל ידע בהערכה פנים •
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 .בעל יכולת להדריך צוות •

 לימודים הכללית ושל דרכים לשילובשל תכנית ה, הספר-בעל ראייה מערכתית של בית •

  .המחשב בה

  

  :פקידדרישות ת. 4

  .עיקרי ממשרתוהחלק בהספר -מלמד בפועל בבית •

  .משתלם ומתעדכן באופן פעיל בנושאים הקשורים בתחומי אחריותו •

  .ספרית-מכין תכנית עבודה שנתית הנגזרת מתכנית הפעילות הבית •

  .מדווח לממונים ומעדכן אותם על פי נהלים קבועים ועל פי דרישות מיוחדות •

  

  :נוהל מינוי. 5

  . ספר יבחר את המורה המתאים ביותר בכישוריו לתפקיד מנהל בית ה •

 הספר בצירוף חוות דעת לגבי-ל ביתהספר יגיש הצעתו בכתב לממונה הישיר ע-מנהל בית •

 המפקח יוכל המנהל למנות בפועל אתרק לאחר קבלת אישורו של . מידת ההתאמה לתפקיד

  . הרכז

בכתב לממונה הישיר על בית הספר לגבי אופן מנהל בית הספר יגיש הערכה תקופתית  •

 .ביצוע התפקיד

  

  הספר-צוות הניהול של בית
ולאור , גודל האחריות המוטלת עליו וריבוי הדרישות ממנו, מתוך הכרה במורכבות תפקיד המנהל

הידע המצטבר בספרות המינהל לגבי תרומתם של תהליכי שיתוף בכלל וניהול משתף בפרט להשגת 

  .הספר- צוות ניהול בביתת בזה המסגרת שלמוצג –ן ותפקודו האיכותי מטרות הארגו

  

  

  :הספר ובהנהגתו ל-צוות הניהול פועל יחד עם מנהל בית

 הספר ושליחותו- חברתי של בית- גיבוש החזון החינוכי •

- בנושאים השונים הקשורים בתפקודו כארגון וכמערכת חינוךבית ספריתעיצוב מדיניות  •

 למידה

הספר להבטחת הזדמנויות הלמידה הנחוצות להבאת -העבודה של ביתתכנון תהליכי  •

לאור נתוני משוב והערכה ותוך קיום פיקוח ובקרה ) סטנדרטים(התלמידים להישגים הנדרשים 

 על הפעלתם

 של בית הספרהשגת המטרות פעולה משותפת ל •

  . בארגוןאקלים מיטביפיתוח ויצירה של  •
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  .  אנשים2 -ל אך לא יפחת מידי מנה-מספר החברים בצוות ייקבע על

הצוות יקבע מעת לעת את . ספרית-הצוות יבנה תכנית עבודה שנתית לאור תכנית הפעילות הבית

המנהל יאציל מעת לעת על חברים בצוות  .נהלי עבודתו ואופן הדיווח למועצה הפדגוגית ושיתופה

יות שהואצלו לחברי צוות מכוהמנהל יידע את צוות בית הספר בנוגע לס .סמכויות לאור הצרכים שזוהו

  .הניהול

  

איזה כישורים והכשרה נדרשים מחבר בצוות ? מדוע? יש להרכיב את צוות הניהול, לדעתכם, כיצד

   ?מדוע? הניהול

שאבי האנוש מנושא מהוצג נושא התפקידים כחלק " ים" הממ4"בגיליון זה של : סיכומו של דבר

תהליך מושכל של . לסייע בניהול עבודת בעלי התפקידיםבבית הספר והובאו הצעות ורעיונות היכולים 

 עשויים   כל אלה-  ויישומםרוט מרכיביויפ, דיתפקכל הגדרה ברורה של מהות , מינוי בעלי התפקידים

  .לתרום ליכולת העמידה של בית הספר באתגרים הניצבים בפניו ולקדם את השגת יעדיו

  

  :לסדנאות ומצגת בכתובתועוד בעניין התפקידים בבית הספר ראו הצעות 
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  רשימת מקורות
חוזר , פי סטנדרטים-נהלי עבודה של בתי ספר יסודיים על, חוזר המנהל הכללי הוראות קבע

  .משרד החינוך, 2006נובמבר , )א(3/ז"תשס

  

 www.leadersnet.co.il/scripts/docs/doc -ב, הערכת ביצועי עובדים, 2001', ואמיתי א' אמיתי מ

  

הספר היסודי בישראל בהשוואה לארצות -בדיקת תפקידי מורים בבית , 2006, ' ואח'פרץ מ-בן

  .משרד החינוך: ירושלים, )'שלב א(אחרות 

  

  .מטר: אביב-תל,   גלה את חוזקותיך–עכשיו , 2002', א' ד, וקליפטון' מ, בקינגהם

  

  .רכס: אביב-תל, לשיפור בית הספרהערכה בית ספרית דיאלוג  , 2001', נבו ד

  

האוניברסיטה : אביב-תל, ניהול בית ספר היבטים עיוניים ומעשיים, 2002', ג' ובאני ת'סרג

  .הפתוחה

  

, נושאים ותהליכים, עקרונות:ספר-תכנית לימודים להכשרה לניהול בית , 2000', פרידמן י

  .מכון סאלד: ירושלים

  

 :ירושלים ,הגדרת תפקידים ומסלולי פיתוח של עובדי הוראה, 2002 ,' מאפשטיין-  ולוין' יפרידמן

   .לדאמכון ס

  

   .עם עובד: אביב-תל, יסודות הסוציולוגיה, 1989, ' א ובן אליעזר' ישפירא

  

  :בקישור כאןראו  "ובדיםעי עביצוהערכת : "בנושא
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