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  מדינת ישראל
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  מקצוענות ומצוינות במינהל, מקצועיות, ירחון לקידום מנהיגות
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הספר היסודיים -תפקידים בבתי-מנהלים ובעלי, סיפורי הצלחה של מפקחים, בנושאים שונים בתחום
  .'וכד

  ט"תשס                                                                                       22גיליון מספר 
  

  1בית ספריתבית ספר מצוין ומצוינות 

כצורך קיומי של מדינת ישראל וכמחויבות לדורות הבאים מוטלת על הממשל והחברה הישראלית חובה "

 ,כנס הרצליה, נייר  עמדה(  .תוך טיפוח המצוינות כערך חברתי, לשפר ולבסס את החינוך בישראל, לאומית

2007 .(   

  

  ? מה מסתתר מאחורי אמירה זו-!"  זה בית ספר  מצוין "
שאלה מנהלים של בתי ספר  )  2006( והן ליפשיץ 'ר גכאש

האם בית ספרך הוא בית "מצוינים שבהם ערכה את מחקרה 

  היא גילתה שהם מתקשים להגדיר מהו המייחד ,"?ספר מצוין

  . או מה הם קני המידה של מצוינות,את בית הספר שלהם

ך לבוא ולראות את בית יעלי": התשובה האופיינית הייתה
   ,"ספרי

  ?מה בירחון
  , מצטיין, מצוין: בירור המונחים 
   ומצוינותהצטיינות  
  ארגון מצוין ומצוינות ארגונית 
   יינים של בתי ספר מצויניםאפמ 

ותכניות המעודדות מסגרות 
  מצוינות של בתי ספר

  
  ? או מה הופך בית ספר למצוין?מהו בית ספר מצוין:  בשאלותבגיליון זה  נתמקד 

, ההורים, התלמידים, בין חברי הסגלעל כך האם יש הסכמה ? מדוע? פרכם הוא בית ספר מצויןהאם בית ס

  ?המפקחים והרשות המקומית

  
  :ת הירחוןומטר

האם בית  ":שתאפשר להם להשיב על השאלה כלי לבחינה עצמית לרשות בתי הספרלהעמיד  •

  "?הספר שלנו הוא בית ספר מצוין

  . בית ספריתנותטיפוח מצוי זרז לתהליך של להוות •

  

                                                 
  מלכה קרן ודליה שמש, יפה ישר, חיה גיל, יפעת אשרת: חברות המערכת. ן ומלכה וידיסלבסקישרה דוידזו, איריס אזולאי: כתבו 1

: כתובת דואר אלקטרוני. 5603270-02: מספר טלפון. 91911ירושלים , 2דבורה הנביאה , האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך: כתובת
il.gov.cationedu@malkavu .כתוב האתר :/minhal/yasodi/il.gov.education.www  



 

  2

  

  

  מצוינותו  הצטיינות ,מצטיין , מצוין: בסבך המושגים

  . לא תמיד ברור למה מתכוונים בואולם , "מצוינות"לאחרונה מרבים להשתמש במונח 

, מסומן; טוב ביותר יוצא מן הכלל, מעולה; מוכר, ניכר; הוא מיוחד) 1992 (על פי מילון אבן שושן" מצוין"

  .שנעשה בו ציון

חיצוני ומוגבל , )בהשוואה לאחרים(כמופע יחסי ) 2007, בתוך פישר, 1994(מוגדרת לפי גונן יינות הצט

מתרחשת בהקשר נתון ובתפקיד מסוים או מופנית כלפי , ההצטיינות היא יחסית לאחרים. בתנאי התקיימותו

  .המשחקים האולימפיים הם דוגמה הממחישה היטב את המושג(חוץ 

הצטיינות  :ם הצטיינות המונה חמישה שלבים שבהם האדם יכול להצטייןמציג סול) 2003(כשר 

, כמיצוי יכולת(הצטיינות כישורית , )יחסית לאחרים(הצטיינות השוואתית , )יחסית לעצמו(התפתחותית 

הרף העליון של הביצוע הרצוי על פי (הצטיינות מהותית , )התקרבות מרבית אל קצה גבול היכולת האישית

 השלבים הקודמים וממידות תהצטיינות המורכבת מארבע (והצטיינות  טהורה) סכמים בתחוםסטנדרטים מו

  ).ות הכוללות את מידת האומץ להצטיין ואת מידת הצניעותיאישיות

מצוינות היא תהליך פנימי . היא תהליך יחסי של מיצוי גדול של הפוטנציאל הקיים)  שם(גונן לפי  מצוינות

מצוינות אינה בת השוואה לאחרים והיא תלויה אך ורק , כלומר. לו ערך מוחלטמתפתח שבכל רגע נתון יש 

 מצביעה על הישגיות מצוינות) 2003(לדעת ירחי .  היכול להיות כמעט אינסופי ,תוח האישייבאדם עצמו ובפ

גבוהה בכל תחום של פעילות אנושית וכוללת בתוכה גישות שונות למצוינות וסוגים שונים של מצוינות 

   .פקודיםבת

, תפיסות וערכים, סגולות אנושיותמניתן לומר שהמצוינות מורכבת מיכולות או : סיכומו של דבר

  .תהליכים ותוצאות

  ומצוינות ארגונית ארגון מצוין

מציין שארגון מצוין הוא ארגון המפיק באופן קבוע " גלגל התנופה"בספרו הנודע ) ,Collins 2002(קולינס 

 על אף , ביכולתן של האחרונותלפיו. קולינס מבחין בין חברות טובות למצוינות. ומתמשך תוצאות מצוינות

המשוב מהסביבה ושל ועם של התמודדות עם העובדות , להיות במצב מתמיד של בחינה עצמית, הצלחתן

את הדברים שאתה עושה . אלא הרגל, מצוינות היא לא פעולה" .שיפור שאותו הוא מכנה  גלגל של תנופה

  ).שם(אומר קולינס , "תעשה גם הכי טוב, ההכי הרב

  

 החברה הדמוקרטית מרחיבה את המושג מצוינות ומקשרת אותו למשמעות של חתירה ,)2003(לפי ירחי 

: חמישה מושגי מפתח" מצוינות"היבט של שיווין חברתי  יש לראות בב. להשגת איכות בהתנהגות ובביצוע

 והשתתפות efficiency)(חוללות עצמית , )effectiveness(לות יעי, (equality)שוויון , quality)(איכות 

)participation( בעלת תרומה לקהילה ולחברה.  

כתפיסת עולם שלימה ומגובשת המתקיימות  ומצוינות ארגונית כדרך חייםניתן לראות : סיכומו של דבר

  . לאיכויות גבוהות ולהשגת תוצאות מצוינות בהתמדה ולאורך זמן בארגון החותר
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  ? ומהי מצוינות בית ספרית?בית ספר מצויןמהו  

 יש תחושה של תכלית ויעד :"הדברים מלוכדים"בבתי ספר מצוינים .  הוליסטית–מצוינות היא רבת ממדים 

  4 ירחון  ורא. (מורים ותלמידים פועלים יחד בתנופה, המאחדת את האנשים לעמול למען מטרה משותפת

, טוען שבחיי היום יום קל לנו להבחין במצוינות)  ,1995Sergiovanni( בוני' סרג).2 גיליון מספר, ים"הממ

בגלל הקושי שבהגדרה ברורה ניתן להבחין  בבתי . אך קשה לנו להצביע על גורם שעושה בית ספר למצוין

  .ספר מצוינים רק תוך כדי התנסותנו בהם

תתאפשר גם בחתירה לאיכות וגם מצוינות בבתי ספר , סבור כי מבחינת מדיניות חינוכית) שם(ירחי 

מצוינות חינוכית תושג כאשר החינוך יוכל לגרום לעלייה באיכות , לטענתו. איכותהברבגוניות של תחומי 

אלא לשיפור , לפי תפיסה זו אין דרישה לתוצאות הישגיות. (ההתנהגות והביצועים לרוב התלמידים

  ). התפקודים של הפרט

לאיזה בית ? מדוע? לדעתכם, איזה משני מבתי הספר הוא בית ספר מצוין. לפניכם תיאור של שני בתי ספר

  ?מדוע? ספר הייתם בוחרים  לשלוח  את ילדיכם

 :בית ספר א

  בבית הספר לומדים . אקונומית-בית ספר עירוני שאוכלוסייתו בעלת שונות גדולה מבחינה סוציו

שך חמש השנים האחרונות אף תלמיד לוועדת בית הספר לא הגיש במ, כמדיניות . 12-6 ילדים בגילי 320 -כ

. ב הם בינוניים עם פערים קטנים בין התלמידים בעלי הרקע השונה"ההישגים בלימודים לפי המיצ. השמה

  .חברתי טוב-התלמידים מעידים על אקלים חינוכי

  

  :בית ספר ב

בבית הספר יש שתי . 12-5 ילדים בגילי 750 -בבית הספר לומדים כ. שוב קהילתי מבוססיבית הספר פועל בי

ב גבוהים מהממוצע עם התפלגות "ההישגים במיצ.  ותכנית מיוחדת לתלמידים המצטייניםכיתות חינוך מיוחד

  .חברתי טוב-התלמידים מעידים על אקלים חינוכי. פעמון רגילה

  

  ה שלושבחרנו להציג תבחינים לבחינת מצוינות בית ספרית על פי :תבחינים לבחינת מצוינות בית ספרית

פרס . משרד החינוך הסקוטי ג. ב,  על בתי ספר מצוינים)2006(מחקרן של ליפשיץ וווסט . א: מקורות

  .'בולדריג

  המחקר על בתי ספר מצוינים. א
ב שהוגדרו כבתי ספר "חטיבות ביניים בארהבערכו מחקר  Lipsitz & West )  ,2006(לפשיץ וווסט 

מצאו הן במחקרן . בדקו למצויניםניינים שעושים את בתי הספר שמטרתן הייתה לזהות מהם המאפ. מצוינים

מניעים העוד י של תכלית ויברורה ומוסכמתהגדרה   להםישאלה הוא שבתי ספר המאפיין העיקרי של ש

  .את כל העשייה ותהליכי קבלת ההחלטות
  .קרון של מצוינותיפיתחו קריטריונים להערכת בתי ספר המאמצים בחזון שלהם עהחוקרות 

ולשאול שאלות כאשר רוצים  בית הספר אתלהעריך  ניתן ןבאמצעותאשר מגדיר איכויות  הפיתחו כלי הן 

  . להפוך בית ספר למצוין

  :הכלי כולל תבחינים אלה

 מצוינות אקדמית .1
בית ספר מצוין "

בשבילי הוא בית ספר 
המגשים חלומות 

 "ש את החזוןמוממ
). מנהלת בית ספר(

  ?מדוע? האומנם
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 הקוגניטיביתהתאמה לצורכי הלומדים מבחינת ההתפתחות  .2

  דמוקרטי והוגן, שוויון חברתי .3

  מצוינות אקדמית. 1
  :רכיבים שני הבתבחין ז

ההוראה והערכה , תכנית הלימודים, בבתי ספר מצוינים :ההוראה וההערכה, תכנית הלימודים .1.1

ספר   בתי.)סטנדרטים(בהישגים הנדרשים  לעמודכל התלמידים מצפים מ ו, בסטנדרטים גבוהיםותמיושמ

ספר ה בתי . לעשות לדעתהם צריכיםשמה על התלמידים צריכים לדעת וש  מה על  מפתחים חזוןואל

משתמשים באסטרטגיות מובנות הכוללות מגוון אתגרים ופעילויות מאתגרות הקשורות למיומנויות שיש 

 .ללמד

  

 , תלמידיהםמכלפיות גבוהות יציש  בבתי ספר מצוינים למורים

 תלמידיהם יכולים להגיע להישגים גבוהים שכלוהם מאמינים 

בית הספר המנהלים מצפים מכל המורים ב. בתכנית הלימודים

לקחת אחריות כדי לשפר את איכות עבודתם לאורך זמן ולקדם 

  . את התלמידים בהתמדה

תכנית הלימודים בבתי ספר מצוינים מתבססת על תכנון אשר 

 מטרת. החל מהכיתות הנמוכות בבית הספרנבנה בשיטתיות 

 להבנות את תכנית הלימודים באופן הטוב ביותר המורים

המורים . על סטנדרטים לאומייםוהמקצועי ביותר בהתבסס 

אלא , "מלמדים את התלמידים שלהם למבחנים ארציים"אינם 

  ".פי הסטנדרטים-הלמידה מכוונת על"

, הביעו את התלהבותם מהנלמדבבתי ספר אלו  תלמידיםה

יכלו לתאר את התוכן ואת המטרה של השיעורים ומהו ההישג 

ל ביצוע הם היו מודעים לסטנדרטים ש. שאליו עליהם להגיע

במקרים אחרים התלמידים היו שותפים בבניית . והבינו אותם

  . מחוונים להערכת איכות עבודתם

  :שאלות ההערכה על פי תבחין זה הן

מהי מידת העניין וההתלהבות  •

 ? מהלמידה בקרב מורים ותלמידים

כיצד נבנית תכנית הלימודים הבית  •

? מי הם השותפים בתהליך? ספרית

 ? מקבליםאיזו הנחיה המורים

האם המורים יודעים את המטרות  •

את  ו?והיעדים של תכנית הלימודים

  ?מה שהם מלמדים

האם התלמידים מצפים לעמוד  •

 ?בסטנדרטים אקדמיים גבוהים

האם התלמידים בבית הספר יכולים  •

 ?להסביר מה הם לומדים בכיתותיהם

 ?ומדוע זה חשוב

  

  

לבחור , הוראה לתכנןצוותי ה להזדמנויותבית ספר מספק :  ועבודת הצוותהתפתחות מקצועית .1.2

 לעבוד עם ,כעניין שבשגרה ,  הזדמנויות למוריםיש. בפיתוח מקצועי המקושר לסטנדרטים ארצייםלהשתתף ו

  תכניות ,החלטותההם משתפים פעולה בקבלת .  להעמיק את הידע שלהם ולשפר את ההוראה,עמיתיהם

  .הוראההשיטות  ולימודיםה
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  : שיבות הצוות הםהמורים דיווחו שבי

מפתחים את המקצועיות שלהם על ידי שיתוף  •

 .עמיתים בהתנסויותיהם ודיון בדרכים לשיפורן

 . מתכננים יחד דרכים להעמקה ביחידות ההוראה •

דנים על ההתקדמות של התלמידים בתהליכי  •

 .הלמידה

  .קידום ביצועי התלמידיםלבונים תכניות לשיפור ו •

תי ספר מצוינים הוא מורים בב הלהפיתוח המקצועי ש

  . חלק בלתי נפרד מחיי היום יום בבית הספר

למורים בבתי ספר מצוינים יש תמיכה מנהלית 

וכן תמיכה  ההוראהפיתוח תכניות של  תהליךב

  .מנחים לפיתוח תכניות לימודים ומרכזים פדגוגייםמ

  :שאלות ההערכה על פי תבחין זה הן

ת בית הספר /מהי מידת התמיכה של מנהל •

פתחות המקצועית של צוות המורים בבית בהת

 ?הספר

כיצד התכנית להתפתחות מקצועית בבית  •

הספר עוזרת בפיתוח הידע והמיומנויות של 

 ?המורים

 האם ההתפתחות המקצועית מאתגרת את •

 ?המורים בהנחות היסוד שלהם באמונותיהם     

 האם ההתפתחות המקצועית מפתחת  •

 ?תמיכה ואימון בתלמידים      

ד ההתפתחות המקצועית של המורים כיצ •

  ?מתקשרת לתכנית הפעילות הבית ספרית

  

 ,)א(3/ז" תשסהאם בית ספר הפועל על פי מה שנקבע בחוזר המנהל הכללי הוראות קבע, לאור הנאמר כאן 

  ?הוא בית ספר מצוין" נוהלי עבודה של בתי ספר יסודיים על פי סטנדרטים "2006נובמבר 

  

  יתהתפתחותה ומדים מבחינהתאמה לצורכי הל. 2
  :בתבחין זה שני רכיבים

  

,  גישה  לשירותים מקיפים מבחינת התפתחות בריאותית לתלמידיםבית ספר מספק: שירותים לתלמידים 2.1

  .רגשית וקוגניטיבית, חברתית

  בבתי ספר מצוינים המבוגרים פועלים יחד כדי לספק רשת

  סים  של תמיכה לכל התלמידים וכדי ליצור מערכת יח

  בבתי ספר אלה התלמידים . חיובית ויציבה עם התלמידים

  יכולים לציין שמות של מבוגרים משמעותיים 

  אשר איתם יש להם מערכת יחסים טובה ושאליהם הם 

ניתן להבחין בקשרים החיוביים בין . יכולים לפנות בעת הצורך

.  המורים לתלמידים בעת סיור בבתי הספר בזמן ההפסקה

ינים מתמודדים עם נושאי משמעת באמצעות בתי ספר מצו

  ,תלמידים מגשרים אשר מסייעים לתלמידים

התלמידים לומדים . לפתור קונפליקטים,  יחד עם המורים

  .דרכים לפתור בעיות ולהתמודד עמן לפני שיש הסלמה

מעודד בית הספר את תלמידיו להתפתח הן מבחינה,  בדרך זו

  .רגשית והן מבחינה חברתית

  

 :ההערכה על פי תבחין זה הןשאלות 

?אל מי יכולים התלמידים לפנות בעת הצורך •

האם כל תלמיד בבית הספר מכיר לפחות  •

מבוגר אחד אשר בו הוא נותן אמון ואשר אליו 

 ?הוא יכול לפנות

כיצד מתייחסים המבוגרים בבית הספר אל  •

 ? התלמידים

האם ישנה עדות לקיום מערכת יחסים  •

 ?  התלמידיםמכבדת בין המורים לבין

האם ניתן להבחין בחמימות ואכפתיות בין  •

  ? המורים לבין התלמידים

לכבד את "מהי המשמעות של האמירה  •

בעיני צוות המורים בבית " התלמיד ואת צרכיו

  

בית ספר מצוין בשבילי הוא בית "
ות וצמיחה ספר המאפשר התפתח

תלמידים ,  מורים–לכל אחד 
? האומנם). ס"מנהלת ביה( "והורים
  ?מדוע
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  ? הספר וההנהלה

האם התכניות הבית ספריות וההתנסויות ? המטרות הכלליות של בית הספרמה מידת ההלימה של זה עם  •

 ?הבנה זומשקפים 

 ? שירותים ומערכות תמיכה הנמצאים בבית הספר נותנים מענה לצורכי התלמידים, אילו תכניות •

 ? האם בית הספר מפרסם שירותים אלה לכל התלמידים ומשפחותיהם •

  ?באיזו מידה התלמידים וההורים חשים בנוח להשתמש בשירותים אלה •

 לתמוך כדי רת עם המשפחותותקשתח בית הספר מפ: קשרי בית הספר ומשפחות התלמידים .2.2

יש בקבלת החלטות בנוגע לילדים ו, בלמידתם, בחינוך הילדים ההורים יש שיתוף של: ברווחתם של התלמידים

  . בכל מה שקורה לילדיהם בבית הספרעדכון של ההורים

 הוא גורם מכריע שיתוף ההוריםבבתי ספר מצוינים 

 עם בתי הספר יוצרים קשר. בהצלחתם של הילדים

קהילת ההורים וגורמים להורים להרגיש שהם רצויים 

הורים ציינו שאחד מהמרכיבים המשמעותיים . בהם

ביותר להיותם שותפים מלאים לעשייה החינוכית של 

 בית הספר הוא 

קבלתם בסבר פנים יפות על ידי צוות המורים 

. וההנהלה ובמתן תחושה שהם רצויים בבית הספר

 מבנים ומערכות המסייעים בתי ספר מצוינים יוצרים

הם משתפים את ההורים ביוזמות : לשיתוף ההורים

  וההורים מעריכים בית ספר , שונות למען הילדים

  :שאלות ההערכה על פי תבחין זה הן

 ?מהי מידת הנוכחות של ההורים בבית הספר •

האם יש בבית הספר מרכז משפחתי שאליו פונים  •

  ?ההורים

 בית הספר עבור איזו מערכת  של תקשורת מזמן •

כדי ליצור קשר עם בית) לפחות פעם בחודש(ההורים 

 ?הספר 

מה בית הספר עושה  כדי ששיתוף ההורים יהיה * 

באסיפות   משמעותי וכדי שתהיה נוכחות הורים

  ?ההורים או בועדות השונות בבית הספר

שיעורי הבית א של לדוגמה ישנם בתי ספר בהם ההורים יכולים להתעדכן בנוש. שמשתף אותם במידע

  .באמצעות האתר הבית ספרי

בדרכים מגוונות אלה בית ספר מאפשר .  מורים אחרים מתקשרים במהלך היום עם ההורים באמצעות המייל

  .  השיתוף של ההורים בחינוך ילדיהםלהורים גישה למידע ובכך מחזק את

     שוויון חברתי. 3
כל לעזור ל כל אחד מהמורים מחויב. ייה לתפקוד מיטביוציפ  אמון ביכולות של כל  התלמידים ישהנהלהל

  .לעמוד במצופה  ולתמוך בו כדיתלמיד

  , מורים חונכים: כמו,תמיכות שונותקיימות בבית הספר 

   נגישותלכל התלמידים יש. מאמנים ואנשי חינוך מיוחד

בבית המתקיימות בכל הכיתות ולכל הפעילויות הנמצא למידע 

  . הספר

התלמידים משתמשים . מוערך ומכובד,  נשמעקולו של כל ילד

בית. במגוון דרכים כדי לעמוד בהישגים הנדרשים ברמה גבוהה

דרכי הוראה ומשימות בהתאם , הספר מפתח תכניות לימודים

 .לשונות הקיימת בקרב התלמידים

  

  :שאלות ההערכה על פי תבחין זה הן

אילו  עדויות יש לכך שלכל התלמידים  •

לעמידה  ית הספר יש נגישותבב

איזו תמיכה ניתנת?  בהישגים הנדרשים

האם נבנות ? לתלמידים הזקוקים לכך

תכניות שעוזרות לתלמידים לעמוד 

 ?בסטנדרטים גבוהים

באיזו מידה המורים בבית הספר עובדים •

בשיתוף פעולה כדי לאתר את התלמידים
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 המקצועי שלהם על אודות תהליכי ההוראה באיזו מידה המורים חולקים בידע? הזקוקים לתמיכה •

 ?והלמידה הטובים ביותר והמתאימים לחזק ילדים שזקוקים לכך

באיזו מידה המורים לחינוך מיוחד והמורים האחרים בצוות רואים את עצמם שותפים שווים בחינוך של כל  •

 ? הילדים

כיצד ? ד מאתרים תלמידים אלהכיצ? האם בבית הספר קיימות תכניות עבור תלמידים מחוננים ומצטיינים •

 ?גם המורים והתלמידים שלא משתתפים בתכניות אלה מפיקים מהן תועלת

  

האפקטיביים הספר השוו מאפיינים אלה של המחקר על בתי ספר מצוינים למאפיינים שבמחקר על בתי 

? ית ספר מצויןהאם יהיה זה נכון לומר שכל בית ספר אפקטיבי הוא ב): 6גיליון מספר , מים" המ4ירחון (

?  האם יהיה זה נכון לומר שכל בית ספר המקיים תכנית לתלמידים המצטיינים הוא בית ספר מצוין?מדוע

  ?מדוע

  

לגבש חזון ומנהיגות  ו סיכוניםעל בית הספר ליטול מצוין  ספר ביתשכדי להיות)  שם(עוד מציינות החוקרות 

  . ביצועית

חמישה דברים מרכזיים שאותם יש לעשות אם רוצים להפוך את מנהלי בתי הספר התבקשו לציין שלושה עד 

  : דברים אלההמנהלים ציינו. בית הספר למצוין

 .להגיע לשם  כדימורים ורף שאיפות גבוה תוך התמקדות בצעדים ב, חזון המתמקד בתלמידים .1

כבסיס  ו לבחינת החוזקות והחולשות של בית הספרשימוש בנתונים  ואיסוף נתונים בדרכים מגוונות .2

 .לתכנון

 .קשורים לתפיסה החינוכית של בית הספרה יוזמות ופרויקטים שונים בחינת  .3

 .מורים ליזום דברים חדשים ושונים כדי  לאפשר לעידוד הצוות לאורך כל הדרך .4

 .יות יחד עם קידום מתמיד ושיפורתאחריו, פתיחת בית הספר לקהילה .5

  

דים ימתל לצורכי המותאמים,  מבחינה אקדמיתצויניםשבתי ספר יהיו מ שכדי מדגישות) שם(לפשיץ ווסט 

מנגנונים ותהליכים , מבנים ארגוניים צריכים להיות בהם, חברתיהשוויון ידגישו את הומבחינה התפתחותית 

  .איכותיים
ספר שהוגדרו כמצוינים ה ציינו מנהלי בתי ,איכותייםהתהליכים המנגנונים וה, ארגונייםהבהתייחסות למבנים 

 אימון; ביותר יםטובוחומרי למידה ה  חיפוש אחר תכניות לימודים - למידה:  שלהם כלוליםותלית הפעבתכניכי 

דיווח על  , כלומר -פיקוח ובקרהוהוראת עמיתים שילוב ודים מגוונות תוך  תכניות לימבהוראת  אימון הצוות -

  .שיפור וקידום

  

  

  

  .משרד החינוך הסקוטי על פי  בית ספריתמצוינות. ב

מרוחק ביותר הינות  בהקשר לכך הוא מונח אשר משתמשים בו לתיאור הרמה הגבוהה ביותר והקצה מצו

 The  ,"המסע אל המצוינות "בשםבמסגרת מגמת הרפורמה .  הדגם הטוב ביותר שיש.  של איכות
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קידום אישיות 
מיטבית ויחס של 

 כבוד
 

, דגש על ערכים
העצמת הצוות 

 והלומדים

קיום תהליכים 
רפלקטיביים  על 
העבודה שנעשית 
 ועידוד לאתגרים

עבודה משותפת 
עם הורים לשיפור 

 הלמידה
 

 
יחסי שותפות 

בתוך הקהילה  
" סוכנים"ועם 

 המחוצה ל

טיפוח מנהיגות 
איכותית בכל 

 הרמות
 

פיתוח חזון 
, משותף להורים

וותלומדים  ולצל

תוח תרבות של יפ
שאפתנות  
 והישגיות

 
 

g 

עידוד תלמידים לפעילות 
לימודית איכותית וברמה 

  גבוהה

  לללל
  לו

  
  
  
  

 רבמבמיקוד בתוצאות ו
 ל התלמידיםצלחה לכלהה

תלמידים עם
טחון עצמייב

אזרחים
אחראיים

תלמידים 
 מצליחים

תורמים יעלים 
 לקהילה

Journey to Excellence )2003(,  מטוב או  רובה נדרשו  בתי הספר לעבשלשיפור החינוך בסקוטלנד

בית הספר מחויב לכלל . בהקשר של  השיפור" אחריותיות אינטליגנטית" המרכיבהודגש ,  מאוד למצויןטוב

   . למשפחות,להוריהם  ,רות לילדיםיהחינוך מוגדר במהותו כש .הקהילה הבית ספרית

מהם המאפיינים הדומים לבתי ספר מצוינים זהו  . עשרה ממדיםנקבעו כדי להגדיר מצוינות  בית ספרית 

  ?מהם המאפיינים השונים? י המחקר של ליפשיץ וווסט ולפי משרד החינוך הסקוטילפ
  

  )The Journey To Excellence (עשרת הממדים של מצוינות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ?מדוע?  האם בית ספר מצוין יוגדר כך גם מחוץ לגבולות האזור בו הוא נמצא:חוו דעתכם

? משוכותמרוץ ? תחרות? מסע: כדי לאפיין מצוינות בית ספרית, לדעתכם, מהו הדימוי המתאים ביותר

  ?מדוע___? אחר

  

  - BaLdrige National Quality Award'ס  בולדרידגפר. ג

של ארצות הברית מי שהיה שר המסחר , Malcolm   Baldrigeהוא פרס הניתן על שמו של ' פרס בולדריג

לצורך הענקת הפרס לחברות . ב"בארה ארגונים שלואשר קידם את נושא האיכות  1987-1981-בשנים 
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עוסקים  בפרופיל ארגוני ' הקריטריונים לקבלת פרס בולדריג.  קריטריוניםמספר אמריקאיות נקבעו 

קריטריונים אלו הותאמו .  המושתת על מסגרת של מצוינות  הבא לידי ביטוי בעשייה ובביצועים של הארגון

כוונה למצוינות בחינוך מההיבט של שיפור מתמיד ותוצאות טובות כאשר בהקשר של החינוך ה, גם לחינוך

לצורך קבלת הפרס הוגדרו שבעה הקריטריונים  לבחינת . יותר החל במבחנים וכלה בשיעורי הנשירה

   :ביצועים מצוינים

 מוביל את אנשי הארגון  ואף מלווה אותםו קריטריון  זה בודק כיצד  מנהיג הארגון מדריך  - מנהיגות. 1

מנהיגות ארגונית  ואחריות : קריטריון זה כולל. לקראת התנהגות אתית וטיפוח אזרחים טובים בחברה

  . אזרחית של הממשל-חברתית-ציבורית

קריטריון זה בודק כיצד הארגון מפתח אסטרטגיות ותכניות פעולה תוך התייחסות  - תכנון אסטרטגי .2

  . לשינויים ולמדידת התהליכים הנעשים

 בתלמיד ובסובבים  - התמקדות בלקוח -    והידע בשוקעניין הובבעלי )  תלמידב(דות בלקוח התמק . 3

,  כלומר,קריטריון זה בודק כיצד הארגון מקבל החלטות לגבי עדיפויות  ונותן מענה לבקשות ולצרכים.  אותו

הורים (עלי העניין רצון של התלמידים ובה ושביעות עם התלמידקשר האופי , רכי התלמיד וציפיותיווהכרת צ

  ). קהילה

ומנהל את הידע  ,  מנתח, אוסף,  קריטריון זה בודק כיצד הארגון ממיין- וניהול הידע ניתוח, מדידה. 4

  .  בודק באילו תגמולים משתמש הארגון לשיפור הביצועיםו ) הנתונים( שנאסף

ועל למיצוי המשאבים האנושיים מפתח ופ, קריטריון זה בודק כיצד הארגון מנהל -מיקוד במשאבי האנוש  .5

  ).במורים, מיקוד בצוות(באמצעות אסטרטגיות ופעולות 

  הארגון מקבל החלטות לגבי כישוריו ויכולותיוקריטריון זו בודק כיצד - ניהול תהליכי החינוך והתמיכה. 6

   .מנהל ומשפר את התקדמותו כדי להגיע להצלחות,  וכיצד הוא מעצב ,של התלמיד

 קריטריון זה בודק  את  ביצועי הארגון והשתפרותו בכל ההיבטים הקשורים –  יצוע התהליכיםתוצאות ב. 7

, למשאבי האנוש, תהליכים שנעשוהלתוצרי השפעת , למידת התלמיד ומתייחס ל בתלמיד- למיקוד בלקוח

  .למנהיגות ולהתייעלות הארגונית,  כלכליים-יםילהיבטים תקציב

  ' הקריטריונים של בולדריג
  : צוינות בחינוךלמ

  מסגרת התייחסות 
  מערכתית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מנהיגות .1

, בתלמידמיקוד . 3
  בעלי העניין וב

תכנון . 2
רטגיטאס

ניהול . 6
תהליכים

 -משאבי האנוש. 5
  העובדיםסגל

 תוצאות. 7

 ניתוח נתונים וניהול ידע , מדידה .4

יחסים ואתגרים , אקלים: פרופיל ארגוני
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האם . מוסדות החינוךבתחום תחום הארגונים העסקיים יש המתנגדים לאימוץ כלים ותבחינים מ

  ?מדוע? לבחינת מצוינות בית ספרית, לדעתכם, מתאימים' הקריטריונים של פרס בולדריג

  

  מצוינות של בתי ספרהעשויות להוות זרז לקידום  ותכניות מסגרות 
חינוך ה פרס  בחרנו להציג אתכאן. ותכניות חיצוניות עשויות להוות זרז לקידום מצוינות של בתי ספרמסגרות 

  .בתי ספר ניסוייםו

  

   פרס חינוך

חינוך במדינת ישראל באים לתת ביטוי לגילויים יוצאי דופן של הפרסי , 4/על פי חוזר המנהל הכללי סז

מוטיבציה ועשייה של צוותי חינוך המבקשים לממש את אחריותם כלפי , מקוריות, יצירתיות, מצוינות

  .תלמידיהם

  : הםים לפרס למוסדות חינוךהקריטריונ
 .לחדשנות וליצירתיות, מכוון את תלמידיו להישגיותהמוסד  

 .מקדם את תלמידיו ופועל לצמצום פערים בהישגים הלימודיים הן בידע והן במיומנויותהמוסד  

 .מקיים מערך סיוע נרחב לתלמידים ומעניק מגוון פתרונות לתלמידים לקויי למידההמוסד  

 .ושיעור האלימות בו נמצא בירידה מתמדת, ר אקלים של דרך ארץ וכבוד הדדיוראשר בו שמוסד  

 .עדרות של המורים בו נמוך ביותרההיואחוז , פועל למניעת נשירה של תלמידיםהמוסד  

מחנך את תלמידיו לערכי מדינת ישראל כמדינה הו מטפח את מעמדה של מועצת תלמידיםהמוסד  

  .לסובלנות ולדו קיום, לשמירה על איכות הסביבה, הקהילהלמעורבות בחיי , יהודית ודמוקרטית

האם כל בית ספר ? מדוע? כדי שבית ספר יזכה בפרס חינוך עליו להיות בית ספר מצוין האם : חוו דעתכם

  ?מדוע? מצוין ראוי לפרס חינוך

  

  

  בתי ספר ניסויים
  

 רעיונות יצירתיים פורצי דרך הנובעים גף ניסויים ויזמות  לאפשר למוסדות חינוך צמיחה ופיתוח שלמטרתו של 

ניסוי מיטבי הוא דרך לא שגרתית לשפר את היעילות ואת האיכות . ואף לתמוך בהם, מעשייה חינוכית

תהליך הניסוי חייב להיות חלק מהאסטרטגיה . פדגוגית ולסייע לארגון לממש את ייעודו ואת חזונו-הארגונית

על המחויבות של המשתתפים בעשייה  ו על התרבות הארגוניתומתכנית העבודה של המוסד ועליו להשפיע

, מנקודת מבט מערכתית המבחינה במתח בין מצוינות לבין שוויון  הזדמנויות. הארגונית והחינוכית במוסד

. אדם בעל אמונה וחזון, שילובם המוצלח של שוויון הזדמנויות ומצוינות בחינוך דורש בראש ובראשונה מנהיג

סגל ההוראה של  המנהלים ו–ן שוויוניות למצוינות טמון אפוא באמונה וביוזמה של המנהיגים סוד הגישור בי

   ).2006, ויינשטיין(בעשייה ובהגשמה , שעוסקים במלאכה

  .פדגוגית-לשיפור היעילות הארגונית, פריצת דרך, ניסוי במוסד חינוך הוא אפוא דרך לא שגרתית

בית ספר מצוין הוא בית ספר שבו לאנשים יש חזון שאליו "
  )מורהמדברי ( "...פועליםולמענו הם , הם שואפים

  ?מדוע? האומנם
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ויכולת השפעתן במערכת החינוך לאור קיומם של הקריטריונים הצעות הניסוי נבחנות לפי מידת תקפותן 

  :האלה

  מקוריותו וחדשנותו של הניסוי   

  מידת ההיכרות עם ניסויים קודמים בארץ ובעולם 

 הביסוס התיאורטי והאקדמי של הניסוי 

  יכולת הצוות המוביל ומחויבותו לפיתוח ולהטמעה של מודל חינוכי וייחודי במערכת החינוך 

  פדגוגית וקהילתית בעלת פוטנציאל פיתוח,  תשתית ארגוניתקיומה של 

 קיומו של בסיס ערכי 

 קיומה של מוטיבציה לשינוי ולהתחדשות בכלל ולהחלת הניסוי בפרט 

קיומה של מנהיגות הדוחפת ויוצרת היענות לבחינת הנחות היסוד הקיימות של המוסד החינוכי  

 מגייסת מחויבות להשתנות ולהתחדשותהו

 תח ניסוי משמעותי ורלוונטי הן למוסד עצמו והן למערכת החינוך ככלליכולת לפ 

  וךיכולת המוסד והמוטיבציה שלו להשפיע על מערכת החינ 

  ?מדוע? האם  כל בית ספר ניסויי הוא גם בית ספר מצוין: חוו דעתכם

  

  

  

כוונת למתן מענה המ, הרגל  ולא אירוע חד פעמי, בתי ספר מצוינים רואים במצוינות דרך חיים : כוםילס

תיוג -שוויון חברתי ואי; הריגושי והחברתי, הבאתו להישגים גבוהים בתחומים הלימודיללכל תלמיד ו

ה חותרים בהתמדה ולאורך זמן לאיכויות גבוהות בתי ספר אל. ושיתוף הקהילה ובעיקר ההורים

יכי הפעולה וקשר  קוהרנטיות בתהלת  שבה יש יוצרים תרבות ארגוניהם. ולהשגת תוצאות מצוינות

   . ומחזקים אותו,  הנגזרים מהחזון  החינוכי ,םנהלים וכללי, נורמות, מובנה בין ערכים

  

 וללא מנהל ,האם נכון יהיה לומר שבית ספר מצוין הוא התוצר של מנהל  מצוין, לאור מה שהוצג בירחון זה

  ? מדוע? מצוין לא יוכל להתקיים בית ספר מצוין
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