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אנו מ בתוצאות המצופות  עמידה  לצורך  והחברתית.  הערכית  הלאומית,  ברמה  לתוצאות  מחויבת  החינוך  ערכת 

נדרשים להוביל תהליכים מתקדמים אשר ייתנו מענה לצרכים הקיימים והמשתנים. 

בשנים האחרונות מתפתחת מודעות לטיפוח מצוינות ארגונית ולשיפור איכות השירות במערכות ארגוניות שונות. הללו 

הפכו למושגים שגורים ולחלק מתרבות הניהול בארץ ובעולם. מגמה זו הפכה גם לנחלתם של ארגונים חינוכיים המבקשים 

לשפר תהליכים ארגוניים ולקדם את איכות השירות הניתן ללקוחותיהם, במטרה להביא בסופו של תהליך לקידום הישגיהם 

של הלומדים במערכת החינוך.

גם אנו במחוז הצפון נרתמנו למשימה זו, ולאחר חמש שנים שבהן אנו מצויים בתהליך הטמעת המצוינות ואיכות השירות 

מאתנו  אחד  לכל  תרומתו  את  עוברים,  שאנו  המשמעותי  המהלך  של  תיאורו  את  הכתב  על  להעלות  הזמן  הגיע  בקרבנו, 

ולמחוז כולו ואת ההישגים המרשימים שהניב מהלך זה כמעט בכל החזיתות: בתוצרים השונים של צוותי השיפור, בתחושת 

השייכות והשותפות בעשייה, וכמובן, בהישגי התלמידים במחוזנו. 

הכניסה למהלך נבעה מתוך אמונה בתהליכים ארגוניים מעמיקים ומתמשכים ובהכרה בחשיבותם. חמש השנים שבמהלכן 

אנו מטמיעים את עקרונות האיכות והמצוינות הותירו אותי מלאת התפעלות מחיוניותו של הצוות שלנו, מנכונותו להתגייס 

למערכה ולתרום להצלחת התהליך, מהיצירתיות, הפתיחות והאחריות שבאו לידי ביטוי בשלבי העשייה השונים, ומהתוצרים 

הנפלאים של מהלך זה. 

זו  מצוינותו של ארגון חינוכי טמונה ביכולתו להצמיח ולהשביח באופן מתמיד את ההון האנושי הפועל בתוכו. צמיחה 

מתוך  מתאפשרת באמצעות תהליכים שנועדו לייצר תרבות ארגונית המכוונת לשיפור איכות השירות הניתן ללקוחותינו, 

פיתוח תהליכי עבודה, בקרה, התייעלות והכנסת שינויים ִמנהליים ופדגוגיים.

מחוז הצפון העמיד את נושא שיפור איכות השירות ושיפור התרבות הארגונית כאחת המטרות המרכזיות שאליהן הוא שואף, 

לאור הנחות היסוד שעליהן מושתת 'חזון מחוז הצפון'. בהתאם לכך מיושמת מזה חמש שנים המערכת למצוינות ארגונית, 

ה-EFQM, כדרך חדשנית לשיפור איכות השירות, הביצועים והתרבות הארגונית. מדובר במערכת אירופאית בינלאומית 

מקצועית, שיטתית ומובנית לקידום האיכות בשירות הציבורי, המופעלת בהצלחה כשלושים שנה במגזר הציבורי והעסקי 

באירופה ומחוצה לה. המערכת אומצה על ידי נציבות שירות המדינה כמודל המחייב את משרדי הממשלה לקדם את ניהול 

האיכות והמצוינות שלהם. 

והנחיות  נורמות  נהלים,  על-פי  לפעול  מחויב  והוא  והטרוגנית,  רחבה  לאוכלוסייה  מגוונים  שירותים  מספק  הצפון  מחוז 

ומצוינות  לאיכות  מחויבות  יוצרים  אשר  עבודה  ושיטות  נורמות  של  חשוב  בסיס  מוסיף  איכות  תהליכי  פיתוח  ארציות. 

ולשיפור מתמיד של רמת השירות הן כלפי פנים המחוז במערכת קשרי העבודה בין האגפים והמחלקות השונות והן כלפי 

חוץ במתן השירות לעובדי הוראה, הורים, רשויות מקומיות, תלמידים ועוד. 

התהליך מתבסס על עקרונות לניהול איכותי ומתמקד בתהליכים מתמשכים של שיפור איכות הביצוע של כל עובדי המחוז. 

תהליכי העבודה כוללים למידה מתמדת המתבססת על הדרכות, על הערכת תהליכים ועל עידוד מעורבותם של כלל העובדים 

ושיתופם בתהליך.

דבר מנהלת המחוז 
// ד"ר אורנה שמחון
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המטרות שהצבנו בתהליך הטמעת האיכות והמצוינות הן:

פיתוח המודעות של עובדי המחוז לאיכות ומצוינות השירות ללקוחות, על בסיס מודל ה - EFQM, ופיתוח שיטות   .1

ונורמות ניהול חדשניות; 

ניתוח תהליכי העבודה מתוך זיהוי ופיתוח צומתי בקרה ניהולית קריטיים בכל תהליך; פיתוח כלי בקרה לעובדים   .2

ולמנהלים ויצירת מחויבות בקרב העובדים לפיתוח וליישום של נוהלי איכות בתהליכי העבודה; 

כתיבה ועריכה של נוהלי איכות והוראות עבודה לתהליכי העבודה בכל מערך השירותים שעליהם מופקדים יחידות   .3

הִמנהל ועובדי הפיקוח; 

בניית מערכת תחזוקת איכות פנימית, שתאפשר שיפור מתמיד של תהליכי העבודה והשירות במחוז;   .4

בנייתֹ-מנגנונים להפצת הידע שהצטבר במחוז בקרב עובדי המחוז ומוסדות החינוך.  .5

במודל המצוינות האירופי ה-EFQM תשעה תבחינים לבחינת מצוינותו של הארגון. חמישה מהם מבטאים את המרכיבים 

המאפשרים בארגון: מנהיגות, אסטרטגיה, עובדים, שותפויות ומשאבים ותהליכים. ארבעת המרכיבים האחרים מתמקדים 

בתוצאות בעבור הלקוחות, תוצאות בעבור העובדים, תוצאות בעבור הקהילה ותוצאות ביצוע כלליות בארגון. 

בשלב הראשון נערכו מבדקים עצמיים על ידי עובדי הִמנהל והמפקחים. במבדקים אותרו נקודות החוזק וגובשו נושאים 

הטעונים שיפור. תהליך גיבוש ההצעות לדרכי שיפור הובל על-ידי צוותי שיפור, שכללו אנשי ִמנהל ופיקוח. כל אחד מצוותי 

השיפור קיבל על עצמו נושא אחד וחקר אותו לעומקו. צוותי השיפור נפגשו מספר פעמים לצורך בחינה מעמיקה של הבעיה 

אשר הונחה לפתחם לשם איתור הסיבות לבעיה ולשם הצגת ההמלצות והדרכים לשיפור.

צוותי השיפור היו צמצום השעות הפרופסיונליות, טיפול בהיעדרויות מורים, התאמת  בין יתר הנושאים שהועלו על-ידי 

הכשרת עובד ההוראה לתחום הוראתו, שיפור תהליכי המשוב לעובדי הפיקוח ועובדי הִמנהל, סוגיית שיבוץ עובדי ההוראה, 

שדרוג תהליכי העברת המידע הפנימי והגדלת הנגישות של עובדי ההוראה לטפסים. בהמשך התהליך דנה הנהלת המחוז 

בהצעות שגובשו והחליטה על תעדוף ההמלצות ועל האסטרטגיות לשיפור. 

במסגרת המודל נערכים במחוז באופן רציף "מחזורי איכות" הכוללים מבדקים עצמיים, איתור נקודות חוזק ונקודות לשיפור 

על-פי תשעת התבחינים, תעדוף הנושאים לשיפור על-ידי צוות היגוי והקמתם של צוותי שיפור, צוותי מחקר ופיתוח וצוותי 

יישום. 

בחמש השנים שבהן מוטמעת המערכת למצוינות ארגונית, הוקמו 22 צוותי שיפור ובעקבותיהם כ-15 צוותי יישום. כמו 

כן פותחו במחוז מנגנונים וכלים לשיפור ההתנהלות הארגונית, ביניהם היערכות פדגוגית וִמנהלית לפתיחת שנת לימודים, 

לוח אירועים מחוזי, תהליך בחירת מצטיינים לפרס חינוך מחוזי, הטמעת גישה של קבלת החלטות המבוססת על נתונים 

בכל הרמות, מתן מענה לתלונות ולפניות הציבור, שדרוג אתר המחוז, הקמת מוקד שירות, הטמעת מערכת לניהול תלונות 

CRM, הערכת מפקחים ועובדים, פיתוח מקצועי רחב היקף הכולל בנייה ופיתוח תפקיד חדש – מפקח מתכלל ותהליכי 
הערכה ייחודיים וכן פיתוח תהליכי ההתפתחות והלמידה של המפקחים והמנהלים, המהווים ציר מרכזי ומשמעותי בגיבוש 

מנהיגות חינוכית מובילה, בהשבחת מיומנויות ניהוליות ובהעשרה של ידע ותכנים. נוסף על כך פותחו כלים טכנולוגיים 

חדשים התורמים לניהול הידע ולהפצתו. המחוז מקדם שותפויות עם משרדי ממשלה, עם עמותות ועם ארגונים העוסקים 

בחינוך. איגום משאבי אנוש ומשאבים כספיים של המחוז עם גופים אלה משפר לאין ערוך את תהליכי העבודה המחוזיים.

תוצאות העשייה בתחום שיפור התרבות הארגונית ואיכות השירות ניכרות לעין ומתבטאות גם בשיפור מתמשך של הישגי 

התלמידים במחוז בבחינות הבגרות ובבחינות המיצ"ב. אנו גאים בהישגי בחינות הבגרות, המצביעים על עלייה של 3.5% 

בזכאות לבגרות בין השנים תש"ע-תשע"א. יש לציין כי בין השנים תשס"ח-תשע"א חלה במחוז עלייה מצטברת של 8.7% 

בשיעור הזכאות לבגרות. 

במסגרת סקרי שביעות רצון של הלקוחות, כחלק אינטגרלי בתהליך השיפור, הגדיר צוות הערכה מקצועי פרמטרים לבחינת 

ולאחר מכן  חינוך מעבודתם של המפקחים,  ומנהלי אגפי  חינוך, ראשי רשויות  רצונם של מנהלי מוסדות  מידת שביעות 
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נותחו ורוכזו התוצאות כנדרש בתקן. השנה התייחס הסקר לראשונה גם למפקחי החינוך המיוחד והרחיב את הערכתם של 

מפקחי ִמנהל חברה ונוער. ניתוח הממצאים מורה על עלייה בציוני ההערכה מצד המעריכים בכל הפרמטרים שנבחנו. בין 

היתר נשאלו הלקוחות על תפיסת המפקח כדמות פדגוגית, על ייזום תהליכי חדשנות מצד המפקח במערכת החינוך ברשות, 

על הפעלת תהליכי הערכה ובקרה סדורים, על הובלת תהליכים פדגוגיים, על הטמעת מהלכים ערכיים ועל קידום הישגים.

הסקר התבסס על ניתוח ועיבוד תשובות של 398 שאלונים שמולאו על-ידי מנהלים, 70 שאלונים שמולאו על-ידי ראשי 

רשויות ו-81 שאלונים שמולאו על-ידי מנהלי מחלקות חינוך. ממצאי הסקר מצביעים על גידול במידת שביעות הרצון של 

ראשי רשויות ומנהלי מחלקות חינוך במחוז כלפי המפקחים היישוביים בהשוואה לשנה הקודמת, והציון הכולל נע בין 84 

ל-91 אחוזים. 

בקרב מנהלי בתי הספר ניתן ציון גבוה במיוחד למפקחים בתבחינים הבאים: דוגמה אישית, הקשבה למנהלים, תמיכה וסיוע 

בעבודת המנהל ויצירת קשרי עבודה כמפתח לקידום הישגים, הצלחות ומצוינות. ראשי הרשויות נתנו למפקחים ציון גבוה 

במיוחד בתבחינים אלה: תפיסת המפקח ברשות כדמות פדגוגית-מקצועית, שותפות בפתרון בעיות המתעוררות בתחום 

תפיסת המפקח  את  במיוחד  ציינו  החינוך  מנהלי מחלקות  ואילו  ערכיים,  נושאים  על  בעבודה  דגש  ומתן  ברשות  החינוך 

ברשות כדמות פדגוגית-מקצועית ואת הזמינות לפניותיהם.

ברמה המחוזית הוקמו שתי יחידות בעלות משמעות רבה מבחינת התרבות הארגונית של המחוז: היחידה למדידה והערכה 

ויחידת האיכות, התכנון והבקרה.

ייעודה המרכזי של יחידת איכות, תכנון ובקרה )את"ב( הוא להטמיע, לפתח וליישם את תהליכי התכנון, האיכות והבקרה 

במחוז. יחידת האיכות אחראית לקידום תהליכי איכות במחוז בהתאם למדיניות המטה והמחוז על-פי מודל איכות ומצוינות 

EFQM ונציבות שירות המדינה. היחידה אחראית להקמת צוותי שיפור, ייעול ויישום; לפיתוח, קידום והטמעת תהליכי 
הערכת עובדים; לשיפור השירות במחוז; לריכוז ועדת ההיגוי המחוזית לאיכות ולמצוינות ולתכנון וביצוע סקרים תקופתיים 

ללקוחות פנים וחוץ.

עסקה  הוועידה  הצפון.  במחוז  הראשונה  החינוך  ועידת  של  לכינונה  לראשונה  היחידה  פעלה  אשתקד  פעילויותיה  בין 

בנושא חינוך בעולם מתחדש וזימנה כר פורה ללמידה לכלל שותפי העשייה החינוכית, בכלל זה השלטון המקומי, מפקחים, 

מנהלים, מורים, משרדי ממשלה, אנשי אקדמיה, אנשי תעשייה, פעילי החברה האזרחית, ארגוני המורים, תנועות הנוער 

יכולה  כיצד  ולמדנו  והתעשייה,  צוהר לחדשנות בתחומי המדע, הטכנולוגיה  הוועידה פתחנו  וכמובן תלמידים. במסגרת 

מערכת החינוך להיערך לחינוך הדור הצעיר לאור התמורות המתרחשות בתחומי המדע והטכנולוגיה. 

יחידת התכנון והבקרה אחראית במקביל לתכנון ולשיפור תהליכי עבודה ממוקדי תפוקות, לתכנון תהליכי עבודה לפתיחת 

שנת הלימודים בתיאום עם הנהלת המחוז ויחידות הִמנהל, לבקרה על ביצוע החלטות הנהלת המחוז, לישיבות המבוצעות 

בלשכת מנהלת המחוז, להפקת דוחות תקופתיים למנהלת המחוז על ביצוע תכניות עבודה, להפקת דוחות תקופתיים בנושאי 

בקרה על-פי תכנית העבודה ולאיתור כשלים וחסמים מערכתיים וקידום תהליכים לפתרונם.

העבודה  תכנית  בתוך  שילבנו  לראשונה  הִמנהל.  ליחידות  עבודה  תכניות  בניית  הוא  אשתקד  שיושם  משמעותי  תהליך 

המחוזית את תכניות יחידות הִמנהל. תכניות העבודה הִמנהליות הן תוצר של תהליך מתמשך של למידת הכלי לבניית תכנית 

עבודה לצד איתור צורכי היחידות. 

תהליך חשוב נוסף אשר יושם במחוז הצפון הוא פיתוח קוד אתי לעובדי המחוז. הקוד האתי כולל עקרונות, ערכים וכללי 

פעולה הרצויים בפעילותו של המחוז. תהליך בניית הקוד האתי ִאפשר לכלל עובדי המחוז להגדיר כללי התנהגות רצויים 

בזיקה לחזון המחוז. אנו מאמינים כי הטמעה איכותית של כללי האתיקה במחוז תוביל לתוצאות חיוביות בעבור העובדים 

ובעבור לקוחותינו, וכן תוביל לשיפור עבודתנו ובעקבות כך גם לשיפור בשביעות הרצון של לקוחותינו.

זו  כחלק ממגמת שיפור תהליכי האיכות והמצוינות החלה בשנת תשע"ב הטמעתה של תכנית "מפרש". במסגרת תכנית 

.EFQM-משתתפים 15 בתי ספר מובילים במחוז בהטמעת מערכת המצוינות האירופית על-פי מודל ה

הטמעתה של המערכת למצוינות ארגונית ה-EFQM בבתי הספר מהווה אתגר וניסיון ראשון מסוגו בארץ, והיא מחייבת 
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במקביל  במחוז.   EFQM-ה ארגונית  למצוינות  המערכת  הטמעת  לקחי  על  המתבססת  אסטרטגית  תכנית  לבניית  אותנו 

התכניות  פסג"ה. שתי  מרכזי  ב-19   EFQM-ה האירופאי  האיכות  מודל  את  להטמיע  "טופז", שמטרתה  תכנית  מיושמת 

הספר  בתי  לשיפור.  ממוקדים  כלים  מספקות  הן  האבחון  ולאחר  המטמיע,  הארגון  של  מעמיקים  אבחון  תהליכי  כוללות 

ומרכזי הפסג"ה עוסקים בקידום ובשיפור של בעיות משמעותיות אשר הועלו בארגוניהם ונעזרים בליווי מקצועי של מנחים 

שהוכשרו בנושא. בתי ספר ומרכזי פסג"ה אשר יגיעו לרמת ארגון גבוהה, יוגשו מטעם המחוז לפרס האיכות הארצי ע"ש 

יצחק רבין ז"ל. 

בזכות עבודה משמעותית ועקבית זכה המחוז במספר פרסים והישגים:

אות הוקרה במסגרת הפרס הלאומי לאיכות ולמצוינות ע"ש יצחק רבין, 2009;  .1

אות הוקרה ליחידה מצטיינת בשירות המדינה ליחידת הפיקוח הכולל, 2008;  .2

אות הוקרה על התייעלות וצמצום הביורוקרטיה, 2009;  .3

אות הוקרה על מצוינות בניהול בדרג הבכיר למנהלת מחוז, 2009;  .4

אות הוקרה למצוינות בניהול בשירות המדינה למנהלת המחוז, 2009;  .5

אות הוקרה ליחידות מטמיעות מטעם נציבות שירות המדינה, 2009;  .6

ציון לשבח במסלול משרדי הממשלה במסגרת הפרס הלאומי ע"ש יצחק רבין, 2011;  .7

פרס הצטיינות בהובלת צוותי שיפור בנושא עבודת הפיקוח במסגרת התחרות השנתית לצוותי שיפור, התייעלות   .8

וצמצום הבירוקרטיה בשירות המדינה מטעם נציבות שירות המדינה, 2012.

אני שמחה לבשר כי המחוז יעבור השנה תהליך הסמכה יחד עם ארגונים נוספים בארץ ובאירופה על-פי תקינה שנקבעה 

מתוך  המתמיד  השיפור  להמשך  כלים  בידינו  תיתן  זו  הכרה  הישראלי.  התקנים  מכון  לראשונה  יוביל  שאותו  באירופה, 

העלאה מתמשכת של רף מדדי ההצלחה שלנו באמצעות למידה עצמית ולמידה מארגונים מצוינים דומים בארץ ובעולם 

)Benchmarking(. נקווה שמחוז הצפון יזכה בתו התקן האירופי מטעם ה-EFQM, והוא יתווסף לשלל הפרסים וההישגים 

שבהם זכינו במסגרת הפרס הלאומי לאיכות ולמצוינות. 

יוצרת מחויבות להתקדמות מתמדת של עובדי הארגון החינוכי ומאפשרת לבצע בדיקה שיטתית  הטמעת תהליכי איכות 

ולשיפור  להתייעלות  מרכזי  מנוף  אלה  בתהליכים  רואים  אנו  הקיים.  המצב  לבין  היעדים  בין  הפער  צמצום  על  שתצביע 

תהליכי עבודה. המטרה היא להציב את ערך איכות השירות כערך מרכזי במדיניות המחוז וליצור אמון בין נותני השירות 

לבין מקבלי השירות, המהווים קבוצה הטרוגנית בעלת צרכים מגוונים.

ברמת  כוללת  וחינוכית  ארגונית  עשייה  ושל  מערכתי  פעולה  שיתוף  של  תוצאה  הם  לעיל  שהוצגו  וההישגים  התהליכים 

הִמנהל והפיקוח וברמת מוסדות החינוך. 

לאחר חמש שנים שבהם מוטמעת המערכת מצאנו לנכון לרכז ולתעד את פעילות המחוז בתחום זה. כמובן, קצרה היריעה 

מלפרט את כלל הפעילויות המבוצעות במחוז, ולכן בחרנו להביא מקצתן בלבד. 

קריאה מהנה,

ד"ר אורנה שמחון

מנהלת המחוז



הדרך להצלחה עוברת דרך איכות ומצוינות
// דני גולדשטין, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי

מערכת אסטרטגית לקידום המצוינות הארגונית בשירות הציבורי 
// מאיר אהרונוב, סגן נציב שירות המדינה לאיכות ומצוינות

 חזרה לשפיות הארגונית באמצעות המערכת למצוינות ארגונית 
 EFQM-תובנות מ-25 פרויקטים של הטמעת ה - EFQM-לפי ה
// יעקב ויטנברג, מנכ"ל חברת ל.ה.ב.ה

עיצוב DNA של מצוינות ארגונית - הלקחים של רפאל
// גיורא שלגי, עמית מחקר בכיר, מוסד שמואל נאמן - המרכז למצוינות תעשייתית

שיפור איכות הניהול- אנשים או תהליכים - מה יותר חשוב?
// דר' אביגדור זוננשיין, רפאל 

פרק 1
מצוינות ארגונית – 
מאמרים
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הדרך להצלחה עוברת דרך איכות ומצוינות 
// דני גולדשטיין, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי

אתגרים הניצבים כיום בפני חברות עסקיות, חברות בתחום השירותים וחברות במגזר הציבורי הם רבים, קשים ה

ולעיתים אף קיומיים. הגלובליזציה מחקה את הגבולות: מחד גיסא היא העניקה הזדמנויות עסקיות, ומאידך גיסא 

היא העמידה את עולם העסקים בתחרות עזה בין מדינות וגופים חוצי מדינות. בעולם תחרותי שכזה הדרך היחידה להוביל 

היא מצוינות והשקעה באיכותם של מוצרים ושירותים. אם הגוף העסקי אינו שואף לאיכות ולמצוינות, הדרך להידרדרות 

היא עניין של זמן בלבד.

הדברים נשמעים פשוטים אולם המציאות אינה פשוטה. המהירות שבה העולם מתפתח רבה יותר ממהירות רכישת הידע, 

מיטב  לפי  מזו,  יתרה  לפחות.  בפאזה אחת שלמה  העולמיות  יותר מההתפתחויות  ִאִטיים  אלה  כל   - החינוך  או  ההכשרה 

אין  טווח.  ארוכת  בראייה  ארגונים  להכוונת  הכלכליים  הארגונים  של  יזמה  או  ממשלתית  אסטרטגיה  כיום  אין  שיפוטי, 

משמעות הדבר שלא נעשים דברים: קיימות תכניות תמיכה בפיתוח מוצרים )מדען ראשי(, קיימות תכניות תמיכה בהשקעות 

בתעשייה )מרכז השקעות( וקיימות תכניות חינוך מעודכנות על-פי ההתפתחות הטכנולוגית, אבל זו אינה תשובה מספקת. 

חברות גלובליות חוצות מדינות השכילו מזמן להבין שמצוינות אינה מילה אלא תפיסה, דרך חיים שיש בה מבט לטווח 

ארוך, והיא משלבת את בעלי המניות, את העובדים, את הלקוחות ואת הקהילה על מנת להשיג תוצאות שתהיינה טובות 

לכל הגורמים. 

מכון התקנים הוא מוביל האיכות הלאומי. ככזה זיהה המכון את נקודות החולשה הקיימות במשק הישראלי ונרתם לסייע 

לארגונים להביא את עצמם לרמה שתאפשר את המשך צמיחתם. 

אולם הצורך הקיים והיכולת שפותחה במכון התקנים אינם מספיקים. האתגר הגדול הוא ליצור מודעות. השאלה היא כיצד 

מביאים את מנהיגי הארגונים להרחיב מבט מעבר לתפיסת ההישרדות היומית, לעצור לרגע, להסתכל על הארגון במבט 

הוליסטי ולהחליט לצאת למסע שאת תוצאותיו רואים רק בטווח הבינוני והארוך. משימה זו קשה ביותר ומאתגרת. הצלחה 

במשימה זו תחסן את הפעילות העסקית והציבורית בישראל לקראת ההתמודדות הקשה עוד יותר הצפויה בעתיד.  

כדי שהעתיד יהיה נכון יותר, חשוב לגדל דור של מנהיגים המבין מהי מצוינות- מסע זה יהיה חלק מה- DNA הניהולי. 

לסיכום החלק הראשון ברצוני להדגיש כי הדרך להצלחה לאורך זמן מחייבת מצוינות ואיכות. הדרך להצליח תהיה מובטחת 

אך ורק אם הנהלת הארגון, מרמת מועצת המנהלים ועד המנכ"ל, מבינה את התהליך ומנהיגה אותו. איכות ומצוינות אינן 

פרויקט אלא תרבות, דרך חיים, מערכת בעלת אתגרים תמידיים. אם נמשיל זאת לריצה תהיה זו ריצת מרתון ולא ריצת 100 

מטר. חברות שהשכילו לאמץ את מודל המצוינות עברו בקלות יחסית את המשבר הגלובלי.

מהו מודל המצוינות EFQM ומה הוא נותן לנו?

מודל ה- EFQM מופעל ב- 30,000 ארגונים בעולם, והוא מייצר בסיס מידע רחב להשוואה. המודל מייצר אווירה של רצון, 

צורך ושאיפה למצוינות באמצעות השוואה תמידית לארגונים מקבילים ובאמצעות השוואה עצמית של הישגי הארגון לחזון 

וליעדים.

חשוב לציין כי כדי שארגון יצליח הוא חייב לפעול בצורה הוליסטית ולא בצורה פרטנית דוגמת מחלקות, וזאת בשל העובדה 

כי התוצאות תלויות באינטגרציה של כל יחידות הארגון. הארגון כולו חייב לפעול בתרבות אחת להשגת מטרה משותפת. 
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:EFQM עקרונות מודל ה

הגדר וחדד את החזון ואת מטרות הארגון לטווח הקצר ולטווח הארוך;  -

הגדר היטב את הסביבה העסקית שבה אתה פועל;  -

בחן את הביצועים מול היעדים ומול ארגונים מקבילים שהם הטובים בתחום;  -

הגדר ָחְזקות ונקודות לשיפור;  -

בחן תהליכים וסמן כפילויות שיש לבטלן;   -

הצג תפיסה ומחשבה לשיפור מתמיד;  -

הגדר מה יניע את הארגון להשגת התוצאות המבוקשות ובאילו תחומים יש להתרכז.  -

התבחינים הנבחנים:

מנהיגות   -

אסטרטגיה   -

אנשים )זו נקודת מפתח - רצוי לקרוא את הספר "לנצח תיבנו"(   -

שותפות )תזמורת( ומשאבים   -

תהליכים, מוצרים ושירותים   -

תוצאות ללקוח   -

תוצאות לעובדים   -

תוצאות לקהילה   -

תוצאות עיקריות המניעות את הארגון להשגת היעדים לאורך זמן.   -

תפיסות עיקריות:

השגת תוצאות מאוזנות   -

הוספת ערכים ללקוחות   -

מנהיגות עם חזון   -

ניהול התהליכים   -

הצלחה = אנשים = עובדים   -

חדשנות ויצירתיות   -

בניית שותפות פנימית, חיצונית ואסטרטגית   -

אחריות  -

מודל ה RADAR להבטחת המשכיות:

הגדר את התוצאות הנדרשות;   -

תכנן ופתח שיטה וגישה ליישום התכנית ולהשגת המטרה;  -

ישם את התפיסה והשיטה;   -

בחן את ההישגים לשם עדכון ותיקון התכנית.   -

מודל הRADAR הוא תמידי מאחר שהסביבה מאתגרת, משתפרת ומטרותיה משתנות כל הזמן. מה שהיה נכון אתמול לא 
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 )benchmark( הוא שתמיד ניתן לבצע באמצעותו השוואה EFQM -בטוח שיתאים היום. אחד היתרונות של מודל ה

עם הארגונים הטובים ביותר בתחומים הרלוונטיים. 

תוצאות מובטחות:

המודל מבטיח השגת היעד של כל המעורבים;   -

הוא מבטיח תהליך אינטגרטיבי ולא מקומי, כלומר כל המשאבים מכוונים לאותה מטרה;   -

הוא מבהיר לבעלי העניין )בעלי מניות, חברי דירקטוריון, לקוחות ועובדים( שהארגון מכוון מטרה לאורך זמן;   -

הוא מבטיח השגת יעדים במהירות, בשיטתיות וביעילות;   -

הפתרון מוגדר על-פי הארגון וסביבתו העסקית ונתפר בהתאם;  -

המודל קל ליישום ולהבנה מפני שהוא פותח על-ידי הארגון ובשבילו.   -

אני שמח כי משרד החינוך מחוז צפון לקח על עצמו להוביל ולהנהיג תהליך של מצוינות מתוך שימוש במודל ה EFQM הן 

לצרכיו כגוף בעל מטרות ואתגרים הן לשם הצמחת דור מנהיגים המבין את נושא המצוינות.

זכרו, החתירה למצוינות מתחילה במנהיגים וביכולת שלהם לזהות את האתגרים ולהבין את דרכי ההתמודדות עמם. 
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קידום תהליכי איכות ומצוינות בראי המומחים 
מערכת אסטרטגית לקידום המצוינות הארגונית בשירות הציבורי 

// מאיר אהרונוב, סגן נציב שירות המדינה לאיכות ומצוינות

רגוני השירות הציבורי בישראל ניצבים בפני אתגרים ניהוליים משמעותיים המחייבים אותם לסטנדרטים גבוהים א

של איכות ומצוינות.

הביטוי הרשמי בדבר הצורך בקידום האיכות והמצוינות בשירות הציבורי בישראל ניתן בהחלטות הממשלה משנת 1993. 

ברמה  הן  תומכים  והסדרים  מנגנונים  של  ולמיסוד  להקמה  וכן  ולעקרונותיו  הנושא  לחשיבות  התייחסו  אלה  החלטות 

ועובדים  מנהלים  לנושא בקרב  והתרחבה המודעות  ברמה הארגונית. בשני העשורים שחלפו מאז הלכה  הן  הממשלתית 

ובוצעו מהלכים רבים ומגוונים לקידום איכות ומצוינות. מהלכים אלה הובילו להגברת האפקטיביות והיעילות הארגונית 

מתוך חסכון תקציבי, שיפור התקינות הִמנהלית וכן שיפור השירות לציבור הלקוחות הפנימיים והחיצוניים.

סקירת התוצאות של המהלכים האמורים מלמדת על הישגים ניכרים מחד גיסא, אך גם על אתגרים משמעותיים לשיפור 

בהווה ובעתיד מאידך גיסא. במסגרת זאת ניתן לציין ארגונים רבים אשר עשו כברת דרך מרשימה במיסוד מנגנוני קידום 

האיכות והמצוינות ובהשגת תוצאות המהוות דוגמה, בעוד שארגונים אחרים התקדמו באופן חלקי וזכו להישגים מוגבלים 

או כאלה אשר נטשו את היזמֹות במעלה הדרך.

כאשר בוחנים את הסיבות להצלחות בקידום האיכות והמצוינות, ניתן לזהות בבירור את הגורמים החשובים שהובילו אליהן: 

עניין 	  בעלי  ועם  העובדים  עם  אמיצה  ומעשית  ערכית  שותפות  היוצרת  מנהלים,  של  מובילה  ומעורבות  מנהיגות 

אחרים לשם קידום האיכות והמצוינות. 

התייחסות מנהלים למהלכי קידום האיכות והמצוינות כאל "מסע ארוך" ולא כאל מבצע "חד פעמי", הכוללת הבנה 	 

מעמיקה של תפיסת "הארגון הלומד" ורציונל "השיפור המתמיד" כערכים ארגוניים מכוננים. 

הבנת הקשר הסיבתי שבין "השקעות" לקידום איכות ומצוינות לבין "תוצאות", דהיינו הישגים ניהוליים וארגוניים. 	 

שימת דגש על ראיית "המכלול" הארגוני כמערכת אינטגרטיבית הפועלת בסביבה המציבה אתגרים והזדמנויות.	 

תכנון והובלת הניהול, הפיתוח והצמיחה, בהתבסס על "תמונות מצב ארגוניות" מלאות וִתעדוף נכון, שיטתי ומאוזן 	 

של יוזמות ומהלכי השינוי או השיפור.

 .EFQM-גורמי ההצלחה האמורים באים לידי ביטוי בהיגיון המתכלל שמציע המתווה האירופי למצוינות ארגונית של ה

הנחלתו של מתווה זה יכולה להוביל גם מנהלים שהתקשו בקידום האיכות והמצוינות, לעשות זאת ביתר הצלחה.

מתווה ה- EFQM מאגד בתוכו את מכלול הערכים והפרקטיקות המנחים להצלחה בקידום איכות ומצוינות, דבר אשר בולט 

בהגדרה המקיפה שקובע מתווה זה למצוינות ארגונית. מצוינות ארגונית לפי הגדרה זו היא "ניהול הארגון באופן יוצא מן 

הכלל והשגת תוצאות המבוססות על תפיסות בסיסיות הכוללות: השגת תוצאות מאוזנות, מתן ערך מוסף ללקוחות, הובלת 

חזון, השראה והגינות, ניהול באמצעות תהליכים, הצלחה באמצעות עובדים, טיפוח חדשנות ויצירתיות, בניית שותפויות, 

לקיחת אחריות לקיימות עתידית". 

עיקרי היתרונות והתרומות של מתווה ה- EFQM הם:

"השיפור 	  וברציונל  הלומד"  "הארגון  של  ארגונית  בתרבות  התומך  ארגונית,  למצוינות  בין-לאומי  מנגנון  קיום 

המתמיד".

קיום מתודולוגיה מקובלת לזיהוי תקופתי של עוצמות והזדמנויות לשיפור.	 
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יכולת למקד את הארגון במדיניות ובאסטרטגיה המוכוונות לצרכיהם, לדרישותיהם ולציפיותיהם של בעלי העניין.	 

חיזוק תודעת הקשר בין "השקעות" לבין "תוצאות" בקרב מנהלים ועובדים.	 

עידוד לקיחת "אחריות" על תמונת המצב הארגונית.	 

חיזוק היכולת לתעדף יוזמות שיפור באופן מאוזן ושיטתי.	 

יצירת "מטרייה" לכל יזמֹות השיפור בארגון.	 

עידוד לקיחת "בעלות" )Ownership( על תכניות השיפור.	 

מיסוד מערך מקיף ואינטגרטיבי של בקרה ארגונית 	 

חיזוק היכולת לבצע Benchmarking מערכתי.	 

לאור האמור ניתן לציין כי מתווה ה- EFQM הוא מנוע חשוב להצלחה ארגונית המשמש נכס אסטרטגי לכל ארגון אשר 

מאמץ ומנהיג אותו לאורך זמן.

אין ספק שמחוז צפון של משרד החינוך, בהובלתה של ד"ר אורנה שמחון, אשר זכה בעבר להוקרה ולהערכה על יסוד הישגיו 

בקידום האיכות והמצוינות בהתבסס על מתווה המצוינות של ה- EFQM, ראוי לכך גם עתה, עת הוא מרחיב ומעמיק את 

יזמותיו ומנחיל אותן למוסדות החינוך הרבים שבתחומי אחריותו. 
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 חזרה לשפיות הארגונית באמצעות המערכת 
EFQM -למצוינות ארגונית לפי ה
EFQM-תובנות מ-25 פרויקטים של הטמעת ה

// יעקב ויטנברג, מנכ"ל חברת ל.ה.ב.ה

ללי ההתנהלות בעולם הגלובלי מחייבים לחדול מחיפוש אובססיבי אחר "השפן התורן" מארגז הכלים של יועצים כ

ואחרים, הסבורים שיש בידיהם מפתח להשגת תוצאות, תפוקות והחזר על ההשקעה באמצעות התמקדות בכלי 

בודד זה או אחר, יהא מוצלח ככל שיהיה.

ארגונים עסקיים וכן ארגונים ציבוריים ועמותות, הפועלים כיום "בזמנים מטורפים... אנשים מטורפים... וארגונים מטורפים", 

הוא  ארגון  שווא.  מקסם  דבר  של  בסופו  הם  ותוצאות  הישגים  המבטיחים  קסם  פתרונות  כי  מבינים  פיטרס,  טום  לדברי 

מערכת מורכבת, וטיפול באחד ממרכיביה אינו מספיק כדי לקדם את הישגיו ואת תפוקותיו, במיוחד כאשר הנטייה השלטת 

במערכות העסקיות ולאחרונה גם במערכות הציבוריות היא להעניק שירותים ומוצרים איכותיים נגישים הדורשים פחות 

.)MORE FOR LESS( משאבים

אתגר זה מחייב מסע לאיכות ומצוינות. המערכת למצוינות של ה-EFQM משמשת כמטריית-על לכלל העשייה הארגונית. 

היא מחברת היטב בין התשומות - "מאפשרים" בלשון ה-EFQM - לבין תפוקות ותוצאות ומדריכה ומנווטת את הארגון 

לתוצאות מרביות.

תבחינים  ותשעה  יסוד  ערכי  שמונה  בה  יש  שלו.  למצוינות  במסע  לארגון  המסייעת  הוליסטית,  מסגרת  היא   EFQM ה- 

הסינרגטיים  ליצור את החיבורים  ה-EFQM מאפשרת  "גלגלי השיניים" הארגוניים המשמעותיים. מסגרת  בכל  הנוגעים 

ביניהם לכלל ראש חץ ממוקד ובעל ָעְצָמה לקראת קידום הארגון בהישגיו, בתפוקותיו ובתוצאותיו.

בתשעת תבחיני מודל ה-EFQM ניתן מקום של כבוד לכלל העשייה וההשקעות הארגוניות לאורך שנים - הן בהשקעות 

נקודתיות הן בתכניות עבודה שנתית ורב-שנתית, בהגדרת יעדים ומדדים, בגיבוש אסטרטגיה, בבנייה ובעיצוב חזון ארגוני 

מחלקיו,  גדול  השלם  שבהם  ארגוניים  נכסים  אלה  בכל  רואה  זו  מערכת  האנושי.  במשאב  ובהשקעה  לחברה  ובתרומתו 

ומאפשרת שיח דרך מבדק עצמי הנעשה על-ידי עובדי היחידה ומשמש צילום M.R.I מדויק המשקף את נקודות החוזק של 

הארגון ואת הנושאים הטעונים שיפור. 

EFQM-מרכיבי המערכת למצוינות ארגונית לפי ה

המאפשרים

מנהיגות  .1

אסטרטגיה  .2

השקעה בעובדים  .3

שותפויות ומשאבים  .4

תהליכים, מוצרים ושירותים  .5

התוצאות

תוצאות ללקוחות )משני סוגים: 1. סובייקטיביות המבוססות על תפיסת הלקוחות; 2. אובייקטיביות המבוססות על   .6

סטנדרטים(;

מדדים  על  המבוססות  אובייקטיביות   .2 העובדים;  תפיסת  על  המבוססות  סובייקטיביות   .1( לעובדים  תוצאות   .7

וסטנדרטים(;
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תוצאות לחברה-קהילה )1. סובייקטיביות המבוססות על עמדות ותפיסות הקהילה; 2. אובייקטיביות המבוססות על   .8

מדדי ביצוע(;

תוצאות ביצוע - מבוססות על ביצוע תכניות העבודה.  .9

הגישות המתאימות להתערבות,  ל"תוצאות": בחירת  בין "מאפשרים"  הדינמי הקיים  ה-EFQM מנסה לפצח את הקשר 

המינון הנדרש, המיקום והָעְצָמה הנדרשים לשם השגת התוצאות והתפוקות הרצויות.

מצבו של הארגון ביחס לנדרש מארגון מצוין והתקדמותו במסע למצוינות נמדדים באמצעות כלי מיוחד שפותח לצורך זה, 

 .RADAR הנקרא

ה-RADAR Results Approach Deployment, Assessment & Review הוא כלי המבטיח כי יוגדרו תוצאות, 

תיבחר גישה רלוונטית שתיושם בצורה נכונה, ושבעקבותיה תיעשה הערכה ויופקו לקחים.

הגישה המתאימה  מגדיר מעגל מסודר של עשייה, שתחילתה בהגדרת התוצאה המצופה, המשכה בבחירת   RADAR-ה

ביותר, ביישומה בעומק ובהיקף הנדרשים, באבחון ובהערכת היישום וסופה בהפקת הלקחים וחוזר חלילה.

לפעול  הארגון  את  מביאה  לעיל,  שצוינו  שלהם  המשנה  ותבחיני  התבחינים  מתשעת  אחד  כל  לגבי   RADAR-ה הפעלת 

כמכונה משומנת מתוך מיצוי מרבי של המשאבים להשגת התוצאות שהוצבו.

 מה שניתן למדידה ניתן גם לשיפור! 

הצורך של ארגונים לערוך שינויים ולרענן את המערכת קיים תמיד. הוא נכון למערכת האישית, הגופנית והנפשית כאחד, 

והוא חיוני למסגרת המשפחתית וחשוב לא פחות למערכת הארגונית. ארגונים זקוקים לניעור האבק שדבק בהם לשם בחינת 

ועם  עניין שונים  בעלי  עם  לקוחות,  עם  לעבודתם  ותהליכים הקשורים  פנימיים  לבחינת תהליכים  ותרבותם;  אורחותיהם 

הקהילה. החשוב מכל, במיוחד בתקופה של משבר כלכלי, התייעלות וקיצוצים, הוא הצורך לבחון אם השקעות הארגון 

בנושאים מרכזיים החיוניים להצלחה והישגים הביאו לתוצאות המצופות.

תרשים 1 // הקשר בין השקעות לתוצאות

 

תוצאות

תפוקות

מאפשרים

השקעות

האתגר המרכזי שלפניו ניצבים ארגונים עסקיים כציבוריים הוא למצוא את הדרכים להגיע לתוצאות ותפוקות רבות יותר 

באמצעות פחות משאבים בהשקעה בתשומות כספיות של כוח אדם, מבנים, ציוד וידע, או להגיע לתפוקות גבוהות יותר 

באמצעות המשאבים הקיימים.

השגת מרב התוצאות דורשת מאתנו להתבונן בתרשים מס' 1 באופן שונה מזה שאנו רגילים אליו, כלומר עלינו להתחיל 

בהגדרת התוצאות ורק לאחר מכן להחליט מהו המינימום הנדרש ההכרחי להשגתן מבחינת המשאבים וההשקעות, היינו 

התשומות.

זו. מסגרת זו משמשת לביצוע  E.F.Q.M מספקת מענה מערכתי לסוגיה מרכזית  המסגרת האירופאית למצוינות ארגונית 

מבדק עצמי מעמיק לקבלת תמונה ארגונית מוסכמת על מנהלים ועובדים ביחס למכלול מרכיבי הארגון ברזולוציה גבוהה 

רפואי. מסגרת ה-E.F.Q.M למבדק עצמי היא פרי עבודה של 200 החברות המובילות באירופה כמו   M.R.I מאוד, מעין 

להגיע  כדי  לארגון  הנחוצים  היפנית, שלמדו במשך שנים ממודלים אחרים את המרכיבים  ודמינג  בולדרדג' האמריקאית 
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 ,2 לראות בתרשים  כפי שניתן  לה.  ומחוצה  אירופה  ברוב מדינות  למצוינות. המסגרת מופעלת בהצלחה באלפי ארגונים 

מסגרת זו מבוססת על תשעה תבחינים למצוינות ארגונית:

מענה לשאלות מתבקשות

 EFQM מהו הערך המוסף של  .1

התשובה:  

ה-EFQM הוא מודל התערבותי-הוליסטי אבחוני ולא מרשמי בעל שפה ומינוח אחידים;  .1

הוא משמש מטרייה המתאימה לארגונים שונים לכל המאמצים לקידום האיכות והמצוינות;  .2

הוא מאפשר לכלים ולגישות שונות לשיפור לקחת חלק בתיבות המודל;  .3

הוא אינו עוד "שפן תורן" אלא תשעה מרכיבים שהם מעמודי התווך של הניהול האיכותי;  .4

ה-EFQM מאפשר בחינה אובייקטיבית לא מוטה מארגז הכלים שמביא היועץ במהלך המבדק העצמי;  .5

הוא מזמן דיאלוג בין עובדים ומנהלים לשם יצירת מעורבות בארגון והעמקתה במהלך המבדק העצמי;  .6

מעורבות גבוהה של עובדים ומנהלים מביאה לאחריות לתמונת המצב ולבחירת סדר העדיפויות הנדרש לשיפור;   .7

ב-EFQM רמת השקיפות, העברת המידע והאמון גבוהים;  .8

זהו מודל מערכתי שבו המערכת היא יותר מסך מרכיביה;  .9

הוא מאפשר BENCHMARKING - השוואת ביצועים עם הטובים ביותר;  .10

הוא מזמן למידה והתעמקות בדרגות עומק שונות;  .11

נוצר באמצעותו קשר איכותי ברור בין "תוצאות" ל"מאפשרים";  .12

הוא משמש "ראש חץ" ממקד פעילויות התערבות רבות לשם השגת הישגים ותוצאות.  .13

סוגים שונים של מבדקים עצמיים  .2

גישת השאלון - השאלון פותח לאחרונה על-ידי ה-EFQM. זהו שאלון קצר וידידותי, בעיקר לשם מבדק עצמי   .1

של הנהלה או אחרים.

גישת ההיגדים  .2

גישת סימולציית הפרס  .3

גישת מטריצה  .4

דרכים לניהול מבדק עצמי  .3

מבדק לצוות דרג ב' - עובדים שבדרך כלל אינם מעורבים מספיק בסוגיות של סדר היום של הארגון;  .1



– מאמרים ת  י נ ו ארג ת  ו נ י מצו  / /  1 19פרק 

הנהלת הארגון כקבוצה המבצעת בעצמה את המבדק העצמי;  .2

מבדק לדרג ב' + גורמי חוץ )לקוחות, ספקים( לשם קבלת תמונה רחבה;  .3

מבדק לדרג ב' מייצג ובמקביל להנהלה לשם השוואת התמונה המתקבלת מהמבדק עצמי של העובדים ושל   .4

המנהלים לצורך הגדרת הפערים וביצוע פעולות התערבות לצמצומם.

כיצד לשווק לקהלים שונים בכלל ולבכירים בפרט  .4

להנהלה - להדגיש את התועלת הצפויה למנהלים ולעובדים בכניסתם למהלך הטמעת EFQM בארגונם;  4.1

לזכור כי מנהל בכיר מעוניין בדרך כלל:  4.2

בעצמו ובהישגיו  	

בדימוי חיובי בקרב ממונים ועמיתים  	

להיתפס "כחדשן" כ"ראשון"  	

להיות שייך לקבוצת איכותיים  	

להטביע חותם  	

להיתפס כיעיל ואפקטיבי  	

לשלוט במערכת ולהשפיע  	

להיות עם "יד על הדופק" על המתרחש  	

להיחשף לתקשורת הארגונית והחיצונית  	

בבמה נאותה ומכובדת להצגת הישגים  	

ה-EFQM מאפשר במות רבות, כולל פרסים.

להתחבר דרך ה-EFQM לסוגיות הנמצאות על סדר היום של ההנהלה ושל העובדים;  4.3

;EFQM-להראות להנהלה כי מה שנעשה בעבר בתחום האיכות משתלב היטב עם אחד מתשעת התבחינים של ה  4.4

לעובדים - להתמקד בחשיבות ההשקעה בעובדים )תבחין 3( ובתוצאות לעובדים )תבחין 7(.  4.5

;EFQM-ב BENCHMARKING לתחרותיים - להסביר את מקום התחרותיות על-ידי  4.6

לאלה שחשוב להם החיסכון - להדגיש את תפיסת ה- "MORE FOR LESS": כיצד מגיעים לתוצאות גבוהות   4.7

עם מינימום מאפשרים;

לאלה שבראשית הדרך - להדגיש ָחְזקות ולדבר יותר על התחזקות מאשר על נושאים לשיפור;  4.8

להלהיב על ידי תחושת השתייכות לטובים ביותר;  4.8.1

להעליב ולהתריס על ידי שאלות כ"מה השגתם עד כה?";  4.8.2

להציג את התכנית כמרשם מוכר ועטור הישגים ב-50,000 ארגונים - לא צריך "לשבור את הראש", יש הוכחות   4.9

להצלחה.

היתרונות של מבדק עצמי לעומת הייעוץ הקלאסי  .5

שותפות אִמתית של עובדים, מחויבות, אמון ואחריות על תוצאות המבדק;  .1
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למידה ארגונית של חברי הצוות את הארגון;  .2

תיעוד והתבססות על עובדות ונתונים;  .3

העצמה של עובדים מן המניין;   .4

יצירת דיאלוג מעמיק ושקיפות על מכלול העשייה הארגונית;  .5

למידה מהטובים ביותר;  .6

תפיסת המערכת כיותר מסך כל מרכיביה:  .7

לכל מהלך הנוגע ברכיב מסוים במערכת יש השפעה על המערכת כולה;  	

המערכת איכותית בזכות פעילות הגומלין בין חלקיה;  	

ניהול היחסים בין החלקים חשוב מניהול החלקים עצמם;  	

לא ניתן לראות את היחסים בין חלקי המערכת, אך ניתן לראות את תוצאות אי ניהולם;   	

הטיפול הטוב ביותר בבעיות אינו בהכרח במקום שבו הן מופיעות;  	

טיפול בסימפטום עלול להחריף את הבעיה;  	

EFQM מציע כיצד לראות את המערכת;  	

ה-EFQM מאפשר לראות את העולם כ"מורכבות מאורגנת" ולמקם בתוכה כל בעיה במציאות שלמה יותר.  	

שילוב יצירתיות וחדשנות  .6

תפיסת השינוי האפשרית היא משני סוגים:  	

שיפור מתמיד - שינויים בתוך הכללים;  .1

.REENGINERING - שינוי של כללי המשחק  .2

למידה באמצעות BENCHMARKING פנימי וחיצוני;  	

.WHOLE BRAIN THINKING ניתן להשתמש במערך מנגנוני "רב-רעיון" וחשיבה מהמוח השלם  	

ISO-מ EFQM-במה שונה ה  .7

ISOEFQM

בביצועיו.  ומצטיין  בינוני  לארגון  זהים  סף  בתנאי  עמידה 
אין בדרישה זו עידוד למצוינות של הארגון אלא לשמירה 

על רמת סף מינימלית של איכות והישגים

חתירה מתמדת למצוינות ארגונית. ארגונים ממוקמים במקום שונה 
מארגון  הנדרש  לעבר  בהדרגה  ומתקדמים  שלהם  האיכות  במסע 
הציון  את  לשפר  אלא  נקודות,  ל-1000  להגיע  ניתן  )לא  מצוין. 

בהדרגה( 

ארגונים  המשמשים  ההתערבות  כלי  עשרות  מתוך  אחד 
לשיפור האיכות ולקידומה

"מטריה" ושיטה )METHOD( הנותנת כבוד לכלים ולגישות רבות 
לאיכות, הזמינֹות לשיפור

בדרך כלל בוחן תשומות - מוודא כי פועלים לפי הנהלים. 
אין התייחסות לתפוקות ולתוצאות

בודק בתחילה תפוקות ותוצאות ואחר כך היכן להשקיע ב"מאפשרים"

EFQM - אחד  5 ב-  מתמקד בעיקר בתהליכים - )תבחין 
)EFQM-מתוך תשעה תבחינים של ה

בוחן את הארגון בשמונה תבחינים נוספים מלבד תבחין התהליכים

על מה מצביעים מחקרי הערכה  .8

יותר; 77% הכנסה תפעולית  גבוהות  איכות התוצאות מצביעות על 77% מכירות  זוכים של פרסי   120 בקרב   	
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גבוהה יותר מארגונים דומים שלא זכו.

מחקר שבוצע על-ידי COPERS PRICEWATER HOUSE לגבי זוכים בפרסי איכות בינלאומיים, מלמד   	

שארגונים שזכו בפרסי איכות הצליחו:

להשיג שיפור מתמיד - 95%  	

לשפר חשיבה ניהולית - 88%  	

לשלב יזמֹות ומדיניות - 85%   	

לתת מענה ליזמות ממשלתיות למודרניזציה - 29%  	

להשיג כמות ביצוע גבוהה יותר - 85%  	

לשפר את השירות - 92%  	

מחקר של SINGHUL AND HENDRICKS, שבחן 600 ארגונים שזכו בפרסי איכות, מצא את הממצאים הבאים:   

ב-48% מהם הייתה עלייה בהכנסות; ב-37% הייתה עלייה במכירות; ב-8% הייתה עלייה בהחזר על השקעות.

הטמעת ה-EFQM במגזר העסקי  .9

טבעי יותר מהמגזר הציבורי )כך בכל אירופה ומחוצה לה(;    	

התמקדות בתוצאות עסקיות, המושגות על ידי אסטרטגיה הנבנית על-ידי המנהיגות וממומשת באמצעות תהליכי   	

עבודה.

הגישות  את  מכן  לאחר  ורק  היעדים  את  לבחור  יש  קודם  "מאפשרים".  על  כמשפיעה  תוצאות  של  ראייה   	

האופטימליות להשגתם;

התבססות על ניתוח נתונים, ניבוי התוצאה וקידומה.  	

קשיים והתנגדויות  .10

קושי בשיווק מודל אבחוני;  	

חששות, בעיקר של המנהיגות, מחשיפת יתר;  	

.EFQM-הצורך בהתאמה למאפיינים של כל ארגון ותרבותו. להתאמה זו משמעות רבה בהצלחת הטמעת ה  	

ביצוע המבדק העצמי לתבחין ה"מנהיגות" דורש רגישות רבה בהיותו חושפני מדי ולעתים מביך למנהלים רבים,   	

שמנהיגותם נבחנת ומוערכת על-ידי צוות עורכי המבדק. 

הטמעת ה-EFQM מחייבת ארגון שיהיה לו תשתיות בסיסיות של ניהול ואיכות.  	

טענות נפוצות:

זה מסובך מדיי )תשעה תבחינים, 32 תבחיני משנה...(  	

אנחנו כבר עושים דברים חשובים אחרים טובים, במה זה שונה?  	

אני רוצה ISO. שם ברור לי מה אני מקבל.  	

:EFQM -התובנות שלי מבוססות על מגוון של ארגונים, בעיקר ציבוריים, להם ייעצתי להטמיע את ה

עיריות ומועצות - אשקלון, נס ציונה, מועצה אזורית גולן, מועצה אזורית משגב, גזברות עיריית נתניה, עיריית   .1

נצרת עילית, מועצה מקומית ירוחם.
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החולים  בבית  בפוריה,  בצפת,  העמק,  החולים  בבית  מיון:  חדרי  נהריה,  הממשלתי  חולים  בית   - חולים  בתי   .2

האנגלי, הצרפתי והאיטלקי בנצרת. 

משרדי ממשלה - משרד החינוך מחוז הצפון - 15 בתי ספר במשרד; משרד החינוך - 15 מרכזי הדרכה למורים   .3

)מרכזי פסג"ה(; מחוז ירושלים יחידת כספים וכוח אדם; משרד הפנים - הדרכת 10 מפעמים )מרכזי הדרכה( 

ולשכת התכנון המחוזי בתל אביב; משרד התרבות והספורט - ִמנהל הספורט ליחידות המטה המשותף; משרד 

החקלאות - שה"מ, הגנת הצומח, מחוזות המשרד, הִמנהל למחקר חקלאי; ִמנהל הסטודנטים; משרד הקליטה; 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים - יחידות הסיוע המשפטי, קציני מבחן לנוער, לשכת התכנון תל אביב. 

מוסדות אקדמיים - בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים; מכון מופת בקורס למנהלי מכללות.  .4
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עיצוב DNA של מצוינות ארגונית - הלקחים של רפאל
// גיורא שלגי, עמית מחקר בכיר, מוסד שמואל נאמן - המרכז למצוינות תעשייתית

ת ההיסטוריה הארגונית של רפאל ניתן לחלק לארבע התקופות הבאות: א

תקופה של חלוציות המלּווה בהצלחות ובפריצות דרך; 1948 עד 1973   

תקופת שובע ועודף ביטחון עצמי שהסתיימה במשבר; 1974 עד 1988   

תקופה של משבר קשה שבמהלכו הפך הארגון את פניו; 1989 עד 1999   

תקופת צמיחה מרשימה בעצמתה ואיכותית בתוצאותיה. משנת 2000   

מה גרם להבדל בין התקופות, ואיך קרה שאותה חבורת אנשים מצטיינת ואיכותית הצליחה בתקופה אחת, כשלה בשנייה 

והובילה תפנית שהפכה לסיפור הצלחה מתמשך? 

כמי שהתחיל את דרכו ברפאל בשנת 1960, הצטרף להנהלתה עם פתיחת המשבר ומילא את תפקיד המנכ"ל בין השנים 1998 

עד 2004, זכיתי להיות שותף לתהליכים שעברנו, כולל הטעויות שעשינו, להתבונן על הארגון בפרספקטיבה של זמן ולהגיע 

למסקנה, שההצלחות והכישלונות שלנו לא היו תוצאה של מקריות ולא של כוח עליון אלא תוצאה של DNA ארגוני שחרג 

או התאים לזמן, לסביבה ולאנשים.

התרשים המצורף, הפרוש על תקופה של כ-25 שנה, מחזק את ההערכה שבמהלך תקופת המשבר עיצבנו DNA של מצוינות 

ארגונית, שראוי להציג את לקחיו.

לשאלה אם הלקחים של רפאל רלוונטיים למערכת החינוך או למערכות ציבוריות אחרות תהיה התשובה חיובית, משום 

שהבסיס להשגת מצוינות ארגונית כולל את שלושת תנאי הבסיס הבאים: 

מנהיגות מלוכדת, המציבה יעדים שאפתניים וגורמת להם להתממש;  	

מערכת ערכית, הנשענת על דוגמה אישית;   	
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תהליכים סדורים של הגדרת יעדים, המלּווים בהפקת לקחים ובהצבת יעדי שיפור.   	

אקדיש את המשך דבריי ללקחים שלמדנו באשר למימוש התנאי השלישי ואפתח במבוא היסטורי קצר:

עד לפריצת המשבר המושג "איכות בכל מחיר" היה ערך בלתי מעורער, וכל יחידה ארגונית עשתה כמיטב יכולתה, ללא 

התייחסות הארגון לנושא בראייה מערכתית כוללת, הנשענת על מדיניות מרכזית, כלים אחידים, תבחינים ומדדים המאפשרים 

השוואה לארגונים מקבילים. 

נשק לחיל האוויר האמריקאי, שחייבה אותנו  לידינו ההזדמנות למכור מערכת  נפלה  כללי המשחק השתנו באחת כאשר 

להיכנס לתהליך סדור ומוקפד של הסמכת איכות בסטנדרטים של משרד ההגנה האמריקאי.

הצעדים הראשונים של השינוי היו קשים, משום שלא קיבלנו ברצון את מה שנראה לנו כ"בירוקרטיה אמריקאית", שהחליפה 

בכפייה את "הרוח הישראלית", אבל עשינו זאת מחוסר ברירה. בדיעבד בירכנו על כך, משום שבתוך זמן קצר התחלנו להבין 

את עומק הבעיה שבה אנו נמצאים, את פוטנציאל השיפור ואת הכלים לממשו.

כדוגמה לאחד המדדים שפקחו עיניים והתניעו תהליך של שיפור מתמשך, מצורף תרשים עלויות איכות, שעמד על כ-25% 

בתחילת הדרך, התכנס לכ-5% ופינה מקורות כספיים משמעותיים שתרמו להתחדשות וצמיחה.

 BALDRIGE מתודת  על  שהתבססה  רב-שנתית  איכות  תכנית  להתניע  אותנו  הובילה  השיפור  בפוטנציאל  ההכרה 

האמריקאית1. התכנית הורכבה מרצף של תכניות שנתיות, שהציגו פערים, הציבו יעדים, אחריות ביצוע ומעקב שוטף. 

את האבולוציה שחווינו ניתן ללמוד מתוך הטבלה המצורפת, הכוללת מדגם של כותרות שניתנו לתכניות האיכות השנתיות, 

שביטאו את מטרתן המרכזית ואת הלך הרוח הארגוני שליווה אותן, ומתוכן ניתן להפיק את התובנות המעניינות הבאות:

נדרשו יותר משלוש שנים כדי להסיט את מרכז הכובד מיעדים כספיים ליעדים ערכיים.

לאחר שקיבלנו  רק  זאת  וגם  "מצוינות",  במושג  להשתמש  העצמי,  הביטחון  את  לבנות  כדי  נוספות  שנים  כחמש  נדרשו 

אסמכתא מגורם חיצוני מוסמך2, שבחן אותנו ומצא שאנחנו ראויים להעריך את עצמנו ככאלה. 

הדומה ביסודה למתודת EFQM האירופאית שבאה בעקבותיה ואומצה על-ידי השירות הציבורי בישראל   )1(
BALDRIGE על-ידי סוקר אמריקאי, מוסמך תכנית  )2(
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חלק מהכותרות שליוו את תכניות האיכות השנתיות ברפאל

מרכז הכובד של התכניתכותרת שנתיתשנה

יותר איכות פחות עלות1989
שיפור תוצאות כספיות

סוף מעשה מחשבה תחילה1991

עם הפנים ללקוח1992
מתן ערך ללקוחות

איכות - ערך ללקוח1996

מצוינות עסקית2001
חתירה למצוינות ברמה עולמית

מצוינות ברמה עולמית2002

התוצאות המסכמות של תהליך בניית המצוינות ברפאל

קיטון דרמטי בעלויות האיכות, שפינה משאבים שתרמו לצמיחה;  	

התפוקה לעובד הכפילה את עצמה ואף יותר כתוצאה מתהליכי התייעלות;  	

שיפור המקצוענות יצר תשתית שאפשרה להעלות את רף התעוזה והחדשנות ולהצליח בתחומים שבעבר נרתענו   	

מלהיכנס אליהם;

בניית מצוינות מתוך הדגשת מרכיביה הערכיים חיזקה את הרוח הארגונית והובילה את רפאל לזכות בטוב משני   	

העולמות: להצלחה כלכלית לצד תרומה מוגברת לביטחון הלאומי.

המלצות לארגונים המתכוונים להיכנס לתהליך של בניית מצוינות

מחויבות נתמכת בדוגמה אישית של העומד בראש הארגון;  	

נכונות להתניע את התהליך גם ללא קונצנזוס מלא, מתוך הנחה שאם ינוהל בתבונה, יסחף אחריו את כלל הארגון;  	

 ;EFQM הישענות על מתודה ותבחינים בינלאומיים, דוגמת  	

נכונות להתמדה הכרוכה במעבר מטוב למצוין, העשוי להימשך יותר מעשור.  	

תרומת התהליך למערכת החינוך

יאפשר לתת יותר חינוך במשאבים הקיימים;  	

יחנך את בוגרי המערכת לערכים של התנהלות איכותית שתתרום להם ולסביבתם.   	
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שיפור איכות הניהול- אנשים או תהליכים - מה יותר חשוב?
// דר' אביגדור זוננשיין, רפאל

גישה הרווחת היא שתהליכים סדורים ומבוקרים הם תנאי הכרחי לניהול איכותי ויעיל. עם זאת, מנהלים בכירים ה

מציינים את חשיבות הפן האנושי כדי להבטיח ניהול איכותי ומצטיין.

נציג כאן את הדילמה: 

:)PEOPLE ORIENTED( הטענות העיקריות התומכות בגישה מוטת אנשים

ספרות הניהול תומכת בצורך בהשקעה באנשים טובים ובמתן עדיפות להשקעה זו לעומת ההשקעה בתהליכים;  	

תהליכים מצליחים היטב כאשר הם מופעלים על-ידי אנשים מצטיינים וחזקים שיצליחו במשימה בכל מקרה;  	

מנהלים  על-ידי  אלא  איכות  ניהול  של  כלים  על-ידי  מנוהלות  אינן  במיוחד,  גדולות  מערכות  ואפילו  מערכות,   	

המשתמשים בכלים אלו;

במשך כ-50 שנה הדיסציפלינה של ניהול איכות מקדמת תהליכים, והתוצאות הן שוליות ומאכזבות;  	

הגדרת תהליכים היא אטרקטיבית מאוד לכל הגורמים המעורבים, כיוון שלכאורה מובטחת הצלחה בעקבות אימוץ   	

תהליכים בלבד;

אנחנו נתקלים במחסור מהותי של מנהיגים של איכות ומצוינות, ולכן חברות נוטות להשקיע בהדרכת תהליכים של   	

ניהול איכות ויישום התהליכים הבסיסיים;

בכל החברות העומדות בפני משימות ניהוליות מורכבות ואתגריות, נבחרים האנשים הטובים ביותר למשימות אלו.  	

)PROCESS ORIENTED( הטענות העיקריות התומכות בגישה מוטת תהליכים

מביא  מוכחים  איכות  ניהול  תהליכי  של  המוצלח  היישום  האמריקאי,  ההגנה  משרד  של  המדריכים  על  בהתבסס   	

לניהול איכות כולל ואיתן, המותאם לצרכי הלקוחות ומאוזן מבחינה תקציבית;

ISO9000 מקדם את השימוש והיישום תהליכים מבוקרים;  	

תהליכים מתועדים הם הבסיס לחזרה על תהליכים;  	

תהליכים מתועדים עוזרים לצמצם שונות בתוך התהליך ובכך לשפר יעילות ואיכות;  	

ניתן להשיג רווח משופר והפחתה בעלויות על ידי התאמה לתהליכים ממוסדים ואיתנים;  	

המורל של העובדים עולה אם הם שולטים בתהליכים שהם מבצעים;  	

ניהול איכות נכשל במקרים שבהם אין תהליך סדור.  	

הטענות העיקריות התומכות בגישה המשלבת אנשים ותהליכים 

תהליכים טובים לניהול איכות הם תנאי הכרחי ליצירת מערכות אפקטיביות, אבל התנאי הזה אינו מספיק: נדרשת   	

גם תשומת לב לאנשים;

תהליכי ניהול איכות הם משלים חיוני ולא תחליף לכישרון אישי, ליצירתיות, לאינטואיציה ולשיפוט;  	

אנשים חדשניים חייבים להבין גם את התהליכים וכיצד הם יכולים לעבוד למענם, ולא להיות עבדים של התהליכים;  	
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תהליכי ניהול איכות נבונים יוצרים מסגרת למינוף יצירתיות וחדשנות כדי להשיג תוצאות שהן טובות יותר מהיכולת   	

התהליך,  הבודד,  היכולת של  )emergent property( של  יוצאת  תכונה  הן  התוצאות  הבודדים.  היצירתית של 

הארגון והמנהיגות;

לשם ניהול איכות ברמה גבוהה נדרשים אנשים מצטיינים, תהליכים מצטיינים ופרקטיקות מוצלחות;  	

בעולם הניהול המודרני והאתגרי נדרשים תהליכים חדשניים לניהול איכות ויכולות חדשות מהמנהלים ומהעובדים.  	

סיכום והצעה לפתרון הדילמה 

אין ספק, בכל החברות והארגונים הנדרשים לבצע משימות אתגריות וחדשניות הדילמה שהצגנו היא אִמתית. על פי ניסיוננו, 

העדיפות היא להשקעה במנהלים ובעובדים - בבחירה שלהם, בהכשרה שלהם, במוטיבציה שלהם ובקידום שלהם על-פי 

צרכי החברה ועל-פי יכולותיהם. בנוסף, על ארגון יעיל לצייד את מנהליו ואת עובדיו בתהליכים וכלים סדורים ומבוקרים, 

שיסייעו להם לממש את הפוטנציאל שלהם ביעילות ובאיכות.

לדעתנו, אסור להפוך את היוצרות ולבסס את החברה על "סגידה לתהליכים וכלים", מאחר שעל פי ניסיוננו עלולה להתקבל 

תוצאה הפוכה ובלתי רצויה.
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2.1 // מנהיגות
 .EFQM בפרק זה נציג את פעילות המחוז על-פי מרכיבי המערכת למצוינות ארגונית

בתחילה יינתן הסבר כללי על המרכיב ועל הטמעתו במחוז, ולאחר מכן יובא פירוט נוסף 

ביחס לחלק מהצעדים העיקריים שנעשו במרכיב זה במחוז.

מנהיגות - רקע כללי

מנהיגות א 

ערכים  מפתחים  הם  והחזון.  הייעוד  השגת  את  ומקדמים  מפתחים  מצוינים  מנהיגים   ,EFQM-ה מערכת  על-פי   

לפיהם. במהלך תקופות של שינוי הם  ונוהגים  אותם  מיישמים  ארגוניים החיוניים להצלחה מתמשכת,  ומנגנונים 

מבטיחים דבקות במטרה, וכשנדרש, ביכולתם לשנות כיוון ולהעניק השראה לאחרים ללכת בעקבותיהם.

תבחיני המשנה:  

מנהיגים מפתחים ייעוד, חזון, ערכים ואתיקה ומשמשים מודל לחיקוי בתרבות של מצוינות; א. 

מנהיגים מעורבים אישית בהבטחת פיתוחה של מערכת הניהול של הארגון, ביישומה ובשיפורה המתמשך; ב. 

מנהיגים מקיימים תקשורת רציפה עם לקוחות, שותפים ונציגי החברה והקהילה; ג. 

מנהיגים מחזקים את תרבות המצוינות יחד עם עובדי הארגון; ד. 

מנהיגים מאתרים הזדמנויות לשינויים ומובילים להטמעתם. ה. 

במבדק העצמי נבחנות פעילויות ודרכי ההתנהגות של המנהלים. בתבחין זה מוערכת תרומתם של המנהלים ביצירת   

המעורבות  את  מדגיש  התבחין  ביחידה.  ביישומם  ובתמיכה  אלה  ערכים  בהובלת  ברורים,  ומצוינות  איכות  ערכי 

האישית ואת הפעילויות של המנהלים ולא רק את תרומתם לאישור מסמכי המדיניות. התבחין סוקר גם את האופן 

שבו ערכים אלה מונחלים ונתמכים על-ידי המנהלים והאחראים ואת האופן שבו הם מעורבים אישית באופן פעיל 

בטיפול בלקוחות ובספקים.

יישום קריטריון המנהיגות במחוז הצפון ב. 

ועידת החינוך ה-1הגדרת ערכים, הנחות יסוד, חזון ויעדים - מערך תכנית עבודה מחוזית

פיתוח מקצועי של מנהלים דרג בינייםהקמת היחידה לאיכות, תכנון ובקרה

פיתוח מקצועי של מפקחים ומנהלים בנושא מנהיגותפיתוח מנגנוני ניהול 

ציון לשבח של מנהיגות ומצוינות בקרב העובדיםפיתוח מערכות לניהול ידע והפצתו

עידוד מצוינות - בניית מסגרות חדשות לעידוד מצוינותקוד אתי
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פיתוח מנגנוני ניהול במחוז הצפון
// רבקה שושן, הממונה על האיכות

חת מן התובנות המשמעותיות של המחוז בעקבות הטמעת ה-EFQM הייתה, כי לצורך הטמעת איכות ומצוינות א

בהתנהלות המחוז יש הכרח בקיומם של מנגנונים קבועים ומותאמים לצורכי המחוז. עם הזמן נוצרה ההבנה, כי 

יצירתם של מנגנונים הידועים לכל בעלי העניין אשר עושים בהם שימוש קבוע על-פי לוח הזמנים של המחוז ומעודכנים 

מעת לעת, היא אחת מתשתיות האיכות מחויבות המציאות. 

ברוח זו נוצרו במהלך השנים שבהן מוטמע ה-EFQM במחוז מספר קבוצות של מנגנוני ניהול, ביניהם מנגנונים לתכנון 

לוח אירועים, מנגנוני תיעוד, מנגנוני שמירת מידע וידע והפצתם, מנגנוני בקרה, מנגנון לביצוע תהליך פרס החינוך המחוזי, 

מנגנון לתכנון אירועים, מנגנון לזימון ישיבות ועוד. במאמר זה נתייחס לארבעה מנגנונים:

השונים במהלך שנת  לקוחותיו  לקבוצות  יוזם  האירועים שהמחוז  כל  את  בתוכו  הלוח מאגם   - מחוזי  אירועים  לוח   .1

הלימודים. לוח זה נכתב במהלך תקופת ההיערכות לשנת הלימודים החדשה, ונכתבו בעבורו כללים מדויקים ומוקפדים 

מאוד.

הצורך בקיומו של לוח אירועים אחיד לכלל המחוז נבע מריבוי האוכלוסיות הכלולות במחוז: מפקחים, עובדי ִמנהל,   

מדריכים, מנהלי בתי ספר, מורים - במגזרים שונים, במקצועות שונים ובתכניות הפעלה שונות. מגוון זה וריבוי הפעילויות 

שבו יצר התנגשויות מרובות והיעדר בקרה על מספר הפעמים שבהם נדרש המפקח, המנהל או המדריך להפסיק את סדר 

יומו השוטף ולצאת לפעילות זו או אחרת.

לוח האירועים מאפשר, בין היתר:  

תכנון מדוקדק של האירועים במחוז;  	

חלוקה של האירועים לסוגים שונים לפי מספר המשתתפים, זהות המשתתפים, זהות המשתתפים מקרב אנשי המחוז   	

)מפקחים, מנהלי יחידות וכו'(;

ספר  בתי  מנהלי  קבוצת  על  מדי  רב  עומס  למשל  ייווצר  לבל  קבוצה,  לכל  יוזם  שהמחוז  האירועים  בכמות  איזון   	

מסוימים; 

תיאום עם לוח האירועים של מטה משרד החינוך;  	

חלוקה מושכלת ומתוכננת של התקציב לאירועים, באופן שבו לא יקרה למשל מצב שלאירועים האחרונים בשנה אין   	

תקציב;

הודעה מראש לכל הלקוחות הרלוונטיים )מפקחים, מנהלי מוסדות חינוך, רשויות מקומיות, עובדים( על האירועים   	

מבעוד מועד, כדי שיוכלו לתכנן את השתתפותם;

אפשרות לערוך בקרה מדויקת על כמות האירועים שהתקיימו ועל כמות האירועים שבוטלו ולהפיק לקחים;  	

ללמד בדרך של דוגמה אישית את כל בעלי התפקידים לתכנן את האירועים השנתיים שלהם מתוך סנכרון עם המערכת   	

המחוזית ועם מערכות אחרות שהם קשורים אליהם )רשתות חינוך, רשויות מקומיות(;

שקיפות מלאה - הלוח מתפרסם באתר המחוז, והוא זמין לקריאה, לעיון ולעדכון של כל מבקר באתר המחוז;  	

מתוך לוח האירועים המחוזי נגזר לוח אירועים ייחודי למנהלי בתי הספר כדי לסייע להם למקד את המידע באירועים   

המיועדים רק להם. 
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מנגנון היערכות פדגוגית וִמנהלית לפתיחת שנת הלימודים - פתיחת שנת הלימודים היא "מבצע" מורכב ומסובך, שיש   .2

לו חשיבות רבה והשפעה על התנהלות השנה כולה ועל האופן שבו נתפסת המערכת על-ידי כלל הציבור. אף כי מבצע 

זה חוזר על עצמו מדי שנה, אין להתייחס אליו כדבר ברור מאליו אלא להתארגן לקראתו באופן קפדני ביותר.

מטרת המנגנון שפותח במהלך מספר שנים במחוז הצפון היא לתכנן באופן אופטימלי, מפורט, מתוזמן ומסונכרן את כל 

הפעולות הכרוכות בפתיחת שנת הלימודים בתחום הפדגוגי ובתחום הִמנהלי כדי לאפשר פתיחה חלקה וטובה של שנת 

הלימודים.

בהיערכות משתתפים כל בעלי התפקידים במחוז שיש להם נגיעה כלשהי לפתיחת שנת הלימודים והיא מתחילה בחודש 

פברואר. בתחום הפדגוגי נכללות בה למשל כל הפעולות המחייבות היערכות ולוח הזמנים שלהן. בנושא תכנית הלימודים 

יימצאו בה: ההיערכות לקראת כתיבתה ברמה מחוזית וברמות מוסדות החינוך; הנחיות לכתיבת התכנית ומועדי  למשל 

משרות  לאיוש  היערכות  המחוזי;  המידעון  לעדכון  היערכות  החינוך;  ממוסדות  התכניות  איסוף  מועדי  ההנחיות;  הפצת 

היערכות בתחום  הוראה בכל הרמות;  עובדי  היערכות להתפתחות מקצועית של  פיקוח;  לאישור מפת  היערכות  פנויות; 

ההדרכה; היערכות להטמעת רפורמות; היערכות לתכנית החומש במגזר הלא יהודי; היערכות בתחום החינוך המיוחד, אגף 

שח"ר, ִמנהל חברה ונוער.

בתחום הִמנהלי מוגדר לוח זמנים קפדני לקיום מכרזים, שיבוץ עובדי הוראה, חלוקת שעות תקן לבתי ספר, פתיחה וסגירה 

של מוסדות חינוך וכן כל הפעולות שמחלקות הִמנהל אמונות עליהן: מחלקת הַחָּשבּות, כוח אדם בהוראה, השתלמויות, 

תקן, הסעות ועוד.

העובדים  וצוות  המחוז  הנהלת  של  משותפת  מלמידה  כתוצאה  האחרונות  השנים  במהלך  שנה  מדי  התעדכן  זה  מנגנון 

השותפים לתהליך. העדכון כולל, בין היתר, העמקה בפרטים, דיוק בתאריכים, הוספת תחומים שלא נכללו בו בעבר ועוד. 

מנגנון זה מאפשר בקרה מדוקדקת על התהליך; חשיבה רעננה מדי שנה על נקודות החוזק והחולשה והתאמה ללוח הזמנים 

החדש; השמטה של תכניות שהסתיימו ושילוב תכניות חדשות. 

מבחינת התוצאה מנגנון זה קל יחסית להערכה ויש בו ביטוי לכל הנושאים הרלוונטיים, כמספר מוסדות החינוך שלא נפתחים 

עקב השבתה זו או אחרת; פתיחת מוסדות חינוך חדשים כהלכה; שיבוצי מורים ומדריכים; מתן שכר במועד וכדומה. 

ניהול איכותי. הוא מאפשר תכנון, איסוף נתונים, בקרה, שימור  תיעוד - התיעוד הוא אחד מאבני היסוד של  מנגנוני   .3

מידע וידע והפצתם, למידה ועוד. הטכנולוגיה מסייעת בידינו במלאכת התיעוד ובהפקת התועלת ממנו. במחוז מוטמעת 

בשנים האחרונות תרבות של תיעוד, כגון: 

תיעוד ישיבות באמצעות פורמט אחיד ובקרה אחר ביצוע ההחלטות;   	

סריקה של כל המסמכים המגיעים ומטופלים בלשכת מנהלת המחוז ותיוקם מתוך אפשרות לשליפה מידית של כל   	

מסמך נדרש; 

תיעוד אירועים באמצעות צילומים ואיסוף כל חומרי ההכנה והפקת הלקחים מהאירוע;  	

תיעוד ביקורי מנהלת המחוז ואנשי משרד החינוך במוסדות החינוך;  	

תיעוד של פעילויות במוסדות החינוך באיגרת המחוז;  	
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תיעוד חומרים במאגרי ידע הנוגעים למוסדות החינוך ולרשויות מקומיות;   	

תיעוד פעילויות הקשורות לתהליך האיכות, כגון מבדק עצמי, תוצרי צוותי שיפור; תיעוד סקרים למיניהם והפקת  	

הלקחים; תיעוד פעילויות שהן תוצאה של המלצות צוותי שיפור כדלפק קדמי, כשיפור תהליך השיבוץ של מועמדים 

להוראה במגזר הלא יהודי ועוד.

תרבות התיעוד המונחלת במחוז סייעה בידינו לאסוף כמות נכבדה מאוד של מסמכים לקראת הגשת המועמדות של 

המחוז לתחרויות שונות שבהן זכינו בפרסים, ביניהם הפרס הלאומי לאיכות ע"ש יצחק רבין ותחרות צוותי השיפור של 

נציבות שירות המדינה.

מנגנוני בקרה - לצד מנגנוני התיעוד פותחו אף מנגנוני בקרה, המהווים אבני דרך משמעותיות ביכולתנו להוציא לפועל   .4

את המדיניות הנקבעת על-ידי מטה משרד החינוך והנהלת המחוז.

ישיבות  ובקרה. פרוטוקולים של  נכלל במסגרת הקמתה של היחידה לאיכות, תכנון  זה  נושא   - החלטות  אחר  מעקב   

בו בעלי  ומוגדרים  סיכום החלטות,  כולל  ליחידה. הפרוטוקול  והנהלת המחוז מועברים באופן שוטף  מנהלת המחוז 

התפקיד האחראים לביצוע ההחלטות ותאריך היעד לביצוען. יצוין כי בעלי התפקיד אינם בהכרח בעלי תפקיד פנימיים 

של המחוז.

היחידה יוצרת קשר עם בעל התפקיד המצוין, בודקת אם ההחלטה בוצעה ובד בבד מקבלת נתונים נוספים על הנושא.   

נדרשה  המחוז  החלטות שמנהלת  נבדקות  ובה  המחוז  מנהלת  עם  ישיבה  חודש  מדי  מקיימת  היחידה  מנהלת  בנוסף, 

לבצע ומועלות החלטות שאינן מבוצעות. בסיכומו של כל רבעון מועבר למנהלת המחוז דוח ביצוע של ההחלטות, שבו 

מפולחים אחוזי הביצוע של ההחלטות באותו רבעון. החלטות שלא בוצעו מפורטות בנפרד.

ישיבות סטטוס - מנהלת המחוז הנהיגה עם כניסתה לתפקיד ישיבות סטטוס בתכנית העבודה המחוזית. בישיבות אלה   

נדרש כל יושב ראש של מטרה להציג את הסטטוס של המטרה שבאחריותו. ישיבת הסטטוס בנושא זה אורכת יום שלם, 

וכל מציג נדרש להציג נתונים תומכים להצגתו. ישיבת הסטטוס נערכת בנוכחות הנהלת המחוז וכל הגורמים האחראים 

לביצועה. כן נוהגת מנהלת המחוז לקיים ישיבות סטטוס כדבר שבשגרה לקיום פרויקטים ומשימות מורכבות יותר.

דוחות ונתונים - עקב גודלה ומורכבותה של מערכת החינוך לא ניתן לערוך בה בקרה אפקטיבית ללא נתונים. מסיבה   

זו ישנם מספר גורמים מוסדיים במחוז, האחראים לאיסוף הנתונים: היחידה לאיכות, תכנון ובקרה; היחידה להערכה 

ומדידה; בעל תפקיד האחראי על מאגרי מידע במחוז. כל אחד מגורמים אלו מספק נתונים להנהלת המחוז ולציבור 

המפקחים. במערכת גדולה וסבוכה כגון מערכת החינוך קיים צורך רב בניתוח ובעיבוד הנתונים ולא רק בהעברתם לכל 

דורש.

לסיום יוער, כי ישיבות ההנהלה וישיבות הפיקוח המתקיימות אחת לשלושה שבועות הן מסגרות המחייבות מעצם קיומן   

דיווח והיערכות מדויקת של סוגיות שונות במחוז, ועל כן הן מהוות מעצם טבען גם מסגרות בקרה חשובות. 
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הקמת יחידת איכות, תכנון ובקרה
// הילה לנקרי מיוסט, מנהלת היחידה

כל ארגון גדול ומורכב, בוודאי בארגון במגזר הציבורי, נדרשת יחידה האמונה על קידומם של תהליכי איכות ב

ותהליכי בקרה. ואכן, בתחילת שנת תשע"ב הקימה מנהלת המחוז את יחידת האיכות, התכנון והבקרה במחוז. 

היחידה מחולקת לשתי תתי-יחידות:

יחידת איכות  	

יחידת תכנון ובקרה  	

תתי-היחידות משלימות זו את זו בעבודתן: במסגרת עבודתה מובילה יחידת האיכות שינויים ושיפורים בעבודת המחוז, 

ואילו יחידת הבקרה בוחנת את ביצועם ואת הטמעתם.

בין תפקידי יחידת האיכות:

EFQM ונציבות שירות  קידום תהליכי איכות במחוז בהתאם למדיניות המטה והמחוז, על-פי מודל איכות ומצוינות   .1

המדינה;

הטמעה ויישום המערכת למצוינות ארגונית על-פי מודל ה-EFQM ביחידות הקצה;  .2

הקמת צוותי שיפור, ייעול ויישום במחוז;  .3

ייזום ושיפור שיטתי של תהליכים ממוקדי תפוקות;  .4

פיתוח, קידום והטמעת תהליכי הערכת עובדים;  .5

שיפור השירות במחוז;  .6

ניסוח קוד אתי ומעקב אחר יישומו במחוז;  .7

הטמעת נושא התקשוב ככלי מסייע לשיפור תהליכי עבודה;  .8
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מתן ייעוץ ותמיכה שוטפת בתחום האיכות למחוז ולמוסדות החינוך;  .9

הפצת מידע וכלים לשיפור תהליכי איכות לעובדי המחוז ולמוסדות החינוך במחוז;  .10

תכנון וביצוע סקרים תקופתיים ללקוחות פנים וחוץ;  .11

דיווח תקופתי להנהלת המחוז בנושא איכות.  .12

בין תפקידי יחידת הבקרה:

תכנון ושיפור תהליכי עבודה ממוקדי תפוקות;  .1

תכנון תהליכי עבודה לפתיחת שנת הלימודים בתיאום עם הנהלת המחוז ויחידות המנהל;  .2

הובלת תהליך לבניית תכניות עבודה שנתיות על-ידי יחידות המנהל השונות;  .3

תכנון תחומי בקרה תקופתיים ומעקב אחר ביצועם;  .4

בקרה על ביצוע החלטות הנהלת המחוז ועל ישיבות המבוצעות בלשכת מנהלת המחוז;  .5

הפקת דוחות תקופתיים למנהלת המחוז על ביצוע תכניות עבודה, בתיאום עם בעלי התפקידים הרלוונטיים;   .6

פיתוח ושכלול מנגנוני בקרה פנימיים;  .7

תכנון ומעקב אחר ביצוע ביקורות על-ידי יחידות המנהל השונות;  .8

איתור כשלים וחסמים מערכתיים וקידום תהליכים לפתרונם.  .9

לצד ביסוסה ובנייתה במחוז עסקה היחידה בשנת תשע"ב בתהליכים רבים מספור, אשר חלק מהם יוצג להלן:

פתיחת תכנית מפרש וטופז - תכניות תלת שנתיות להטמעת מערכת ה-EFQM ב-15 בתי ספר ו-19 מרכזי פסג"ה; גיבושו 

של קוד אתי מחוזי; כינונה של ועידת החינוך הראשונה בנושא חדשנות, מדע וטכנולוגיה במאה ה-21; ביצוע סקרי לקוחות, 

סקר עובדים, סקר הערכת מפקחים; הכשרה וליווי של חמישה צוותי שיפור; בניית תכנית עבודה ביחידות הִמנהל; מעקב 

אחר החלטות והגשת המחוז לפרסים ארציים בנושא איכות ושיפור.

אחד האתגרים העיקריים העומדים לִפתחה של היחידה לקראת השנה הבאה תהיה עמידתו של המחוז ושל יחידות הקצה 

בתהליך התקנון הבינלאומי של ה-EFQM האירופאי ונציגו בארץ, מכון התקנים הישראלי.

בעידן שבו קצב השינויים מהיר ביותר, כמות המידע בלתי נתפסת וישנה ציפייה לקבל more for less - הארגון חייב למסד 

את תהליכי האיכות, התכנון והבקרה המנוהלים בו. תהליכים אלו הם אבן היסוד של כל ארגון השואף לא לקפוא על שמריו.

כמה נקודות עיקריות לקידום תהליכי איכות ובקרה בארגון:

מנגנונים - תהליכי איכות ובקרה מבוססים בעיקרם על מנגנונים. ללא אלו יבוצעו תהליכים נקודתיים בלבד, שלא יותירו   	

כל רושם בארגון וסביר שיובילו לשינוי מזערי, אם בכלל. בין המנגנונים התרכזנו בעיקר במנגנוני תיעוד, במנגנוני בקרת 

החלטות, במנגנוני דיווח ובמנגנוני עבודה צוותיים.

נתונים, נתונים, נתונים - אמנם נתונים אינם חזות הכול, אולם הם ראי למציאות, שלא תמיד אנו ששים להכיר ולדעת.   	

הנתונים מגלים לנו פעמים רבות רק את קצה הקרחון של הבעיה. יתרונם הגדול של הנתונים הוא הקושי להתווכח עמם 

והיותם כלי אובייקטיבי, לרוב ללא פנים. בנוסף, נתונים הם תמריץ חשוב לקבלת החלטות: החלטות קשות יתאפשרו 

אם יעמוד מאחוריהם מסד נתונים רחב ומעמיק. 

על מנת להפיק נתונים קיים צורך במיסוד מסגרות לקיומם של סקרים ודוחות דיווח בתחומים שונים.   

חשוב לומר את מה שנראה טריוויאלי אך מהותי: איסוף הנתונים הוא החלק הראשוני בלבד בתהליך. במערכת החינוך   

יש מערכות רבות לאיסוף נתונים, אולם לא אחת לא נעשה בעקבות איסופם כל תהליך למידה. עליכם כמנהלים להקצות 
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בעלי תפקידים, זמן ומשאבים לעיבוד מושכל ומעמיק של הנתונים, כי ללא העיבוד והדיון בעקבותיו - אין כל טעם 

באיסופם.

פיתוח מערכות טכנולוגיות - העידן הנוכחי טומן בחובו נפלאות בתחום זה, אשר יקלו משמעותית על עבודת המנהל.   	

בשוק קיימות מערכות למעקב אחר החלטות, ניהול קשרי חוץ, ניהול לקוחות, מאזני תקציב, תכנון מול ביצוע וכדומה. 

המערכות כוללות אינטרפולציות שונות על הנתונים, המבוצעות באופן מידי.

להקדיש 90% משעות  יעדיף  הוא  בהדרכה,  ניסיון  שנות   40 לאחר  כי  פעמים,  מספר  לי  אמר  ארגוני  יועץ   - הטמעה   	

ההדרכה המוענקות לו להטמעה ולא להדרכה...נשמע תמוה? לא כל כך. כאשר עסקינן בתהליכים ובשינוי תהליכים, ידוע 

לרובנו כי עיקר הקושי טמון בהטמעת השינוי ולא בהגייתו. רבים מאתנו אינם עוסקים בהטמעה...מדוע? כי זה קשה. 

הטמעה מחייבת לא אחת התמודדות עם בעיות שורשיות בארגון, ולוקח זמן רב עד שרואים תוצאות. הימנעות מהשקעה 

בהטמעה מובילה פעמים רבות לפערים משמעותיים בין תפיסת ההנהלה את מצב הארגון לבין תפיסת העובדים. הטמעה 

אפקטיבית מחייבת המשכיות, נחישות ועקביות )כמו כל דבר בחינוך...( על אף הקשיים הרבים, ההשקעה משתלמת 

והיא זו המובילה לשינויים המשמעותיים בארגון.

לבסוף - הכול תלוי בראש - אין ספק כי הצלחתם של תהליכי איכות ובקרה אפשרית רק כאשר הם נתמכים ומוָנעים   	

על-ידי ראש הארגון. תהליכים אלו הם תהליכים כלל ארגוניים, הנתפסים לעתים כשוליים או כתוספת לפעילות הארגון, 

ולכן הם כרוכים ב"נדנודים" חוזרים ונשנים לעובדים. "נדנודים" אלו הופכים מיותרים כאשר ראש הארגון מגדיר את 

תהליכי האיכות והבקרה כחלק בלתי נפרד ומהותי מיעדי הארגון ומתרבותו הארגונית.
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מנגנונים להפצת ידע
// טניה לוי-גזנפרנץ, מדריכה מחוזית

רך איכות השירות הוא מהמרכזיים ביותר בחזון ובתכנית העבודה המחוזית. מחוז הצפון קבע בחזונו לטפח איכות ע

ומצוינות ולכונן תרבות ארגונית אשר תאפשר צמיחה מתמדת של ההון האנושי הפועל בתוכו. אחת ממטרות-העל 

בזיקה לחזון זה היא טיפוח מצוינות ארגונית ושיפור איכות השירות.

 E.F.Q.M - במטרה לפתח את איכות השירות במחוז הצפון הוחלט לפתח אסטרטגיה שירותית בזיקה למערכת המצוינות

ולגזור ממנה מספר פעולות מרכזיות ותהליכים שיש להוביל בהיבט השירותי. 

במסגרת מהלך זה בוצעו מגוון פעילויות שבהן השתמשו בכלים ובטכניקות שונות של ניהול איכותי, כגון עריכת מבדקים 

נקודות  זה אותרו  והפיקוח. במבדקים אלו השתתפו למעלה מרבע מעובדי המחוז. בשלב  עצמיים על-ידי עובדי המנהל 

החוזק וגובשו הנושאים הטעונים שיפור. 

בעקבות ההמלצות הוקמו עשרה צוותי שיפור. כל אחד מצוותי השיפור קיבל על עצמו נושא אחד לשם חקירה ולמידה 

במספר מפגשים. בתום עבודת הצוותים הוגשו המלצותיהם לוועדת ההיגוי המחוזי. 

אחד הצוותים שבהם הייתי שותפה היה צוות שיפור תהליכי העברת מידע התומך בהחלטות המחוז. מטרת פעולתו של 

צוות השיפור הייתה ליצור שינוי חיובי בתחום הפצת מידע תומך החלטות. ברמת התכנון הוגדרו משימות ותהליכים בתחום 

הפצת המידע, אשר לדעת הצוות תהליך השיפור צריך להתמקד בהם. המטרה הייתה לבחון את כל החזיתות כדי לא לאבד 

אף לקוח: עובדי הוראה, הורים, אנשי חינוך, רשויות וכדומה.

במהלך הפגישות נדונו מספר נושאים:

דרכי הפצת המידע הקיימות - מצב נתון, הגדרת ָחְזקות וחשיפת חולשות;  	

הגדרת לקוחות, צורכיהם וציפיותיהם;   	

חשיבה על דרכי הפצת מידע הרצויות בזיקה לחזון ולמדיניות המחוז - מצב רצוי;   	

ביצוע תהליכי הערכה באשר לנחיצות כלי הפצת המידע - להיות כל הזמן "עם היד על הדופק", לעדכן ולהתעדכן.  	

בעקבות המלצות צוות השיפור הוחלט על מספר פעולות ותהליכים לטובת שיפור השירות בתחום זה. תהליכים אלה כוללים 

יצירת תשתית  הוא  ארגוניות. הצורך העיקרי שעלה  ושגרות  מנגנונים  ובהם שיתוף העובדים באמצעות  מגוונים  יישומים 

ארגונית להצגת מסרים, מידע ותוצאות אשר ישרתו באופן מיטבי את לקוחותינו.

להלן תיאור הפעילויות המרכזיות שפותחו במחוז הצפון בעקבות המלצות בנושא שיפור הפצת מידע תומך החלטות וחיזוק 

התקשורת הארגונית: 

אתר מחוז הצפון באוח - אותר צורך מרכזי, שעלה הן מצד עובדי ההוראה הן מצד עובדי הִמנהל והפיקוח, להקים אתר 

אינטרנט מחוזי משודרג ועדכני. בעקבות זאת פותח אתר המחוז באוח בשיתוף אגף התקשוב במטה משרד החינוך. האתר 

משמש מעין מאגר מידע מחוזי. הוא כולל מידע ארגוני, פדגוגי ומנהלי ומסייע בהפצת תכניות, מידע ומסרים מהותיים. 

במטרה להפוך את האתר לערוץ תקשורת עם לקוחות המשרד קיימת באתר קטגוריית "כתבו לנו" שבאמצעותה מתקבלות 

בקשות ותלונות. כחלק מתהליך ִשדרּוגו של האתר אנו פועלים לפיתוח אתר האינטרנט ולשיפור הפונקציות השונות הקיימות 

בו על מנת לאפשר לגולשים גישה ישירה, ידידותית וזמינה למידע הנחוץ להם במסגרת עבודתם החינוכית והארגונית. 

האתר מספק סל גדול של שירותים לעובדי ההוראה במחוז;  	
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האתר מהווה ערוץ לשיתוף בידע המקומי שנוצר במחוז וללמידה הארגונית המתקיימת במחוז;  	

האתר מהווה ערוץ תקשורת בין עובדי הִמנהל והפיקוח ובין לקוחות המשרד;  	

האתר מתעדכן באופן שוטף ומהווה אמצעי לחשיפת מסרים עדכניים;   	

האתר משמש מאגר מקורות מידע מנהליים, פדגוגיים, ארגוניים ואקדמיים;  	

האתר מהווה במה לפרסומי דובר המחוז;   	

האתר מספק מידע שימושי לעובדי ההוראה: פרטי התקשרות, חוזרי מנהלת המחוז, חוזרי יחידות ִמנהל, טפסים   	

לרשות עובדי הוראה, והוא חוסך הגעה למחוז;

האתר מהווה חלון ראווה לעשייה המבורכת והענפה המתרחשת במחוז ובמוסדות החינוך;  	

האתר משמש ערוץ תקשורת באמצעות "כתבו לנו" - ערוץ פניות למנהלת המחוז, למפקחים ולאנשי ִמנהל;  	

האתר מספק מידע בשעת חירום;  	

קיים קשר הדוק בין אתר המחוז וצפונט-קהילות בתי הספר.  	

מידעון מחוזי - רעיון הוצאתו לאור של המידעון המחוזי יושם בתום מהלך של איתור צרכים ותהליך חשיבה ממושך, שבו 

נטלו חלק מפקחים ועובדי ִמנהל - חברי ועדת צוות שיפור העברת המידע במחוז, אשר פעלו במסגרת מאמצים לשפר וליעל 

את איכות השירות. המידעון הוא תוצר המשמש ביטוי ליישום תהליכי העבודה על-פי גישת האיכות הכוללת, כחלק מפיתוח 

התרבות הארגונית המובלת במחוז הצפון. המידעון מופץ אחת לחודש, ובאמצעותו כל הודעה או מסר חדש מופצים לכלל 

העובדים טרם פרסומם לציבור הרחב. המידעון המחוזי הוא במה לדבר מנהלת המחוז, להחלטות משולחן ההנהלה, לתיעוד 

האירועים המחוזיים בחודש החולף ולתודות לאלה שנטלו חלק בארגונם, וכן לתכנית הכינוסים לחודש הקרוב, לברכות, 

לאיחולים ולתנחומים. 

המידעון המחוזי משמש ערוץ מידע מסודר לשיתוף במידע ארגוני, במסרים ובדגשים מחוזיים;  	

המידעון המחוזי הוא אמצעי ליצירת שפה משותפת, תחושת שייכות וגאוות יחידה;  	

המידעון המחוזי משמש כלי המעורר מוטיבציה לתרום לארגון;   	

המידעון המחוזי הוא אמצעי להיערכות לקראת אירועים בהיבט ארגוני ומקצועי;  	

המידעון המחוזי מגביר מעורבות חברתית ומעביר מסר של מחויבות לארגון.   	

אוגרת את המידע המחוזי וכוללת סקירה נרחבת של תכניות ויזמויות פדגוגיות  כגלום בשמה היא  איגרת מחוז הצפון - 

המתקיימות במחוז ובמוסדות החינוך. האיגרת יוצאת לאור אחת לרבעון ונשלחת לכלל מוסדות החינוך במחוז. היא חושפת 

במוסדות  המתרחשת  האינטנסיבית  לפעילות  במה  ומשמשת  במחוז  המתרחשים  המרכזיים  האירועים  את  הקוראים  בפני 

החינוך כחלק מתהליכי הפיתוח והצמיחה המתחוללים בהם. 

האיגרת נותנת ביטוי תקשורתי למהלכים המתבצעים במחוז ובמוסדות החינוך, ומשמשת כלי ללמידת עמיתים בדרך של 

קבלת השראה לעשייה ממקורות נוספים, שהרי אדם הנמצא בד' אמותיו חשוף פחות לנעשה סביבו. לפיכך, יתרונה של 

איגרת המחוז בכך שהיא מספקת אפשרות הצצה לשדות נוספים:

חלון הראווה של המחוז - "גאוות יחידה";  	

שיבוץ מסרים של איכות ומצוינות;  	

קשר דו-כיווני בין המחוז למוסדות החינוך;  	

עיסוק בנושאים שונים, לדוגמה: חינוך סביבתי, חינוך מיוחד, איכות ומצוינות, אופק חדש ועוז לתמורה;  	

מדורים קבועים: פרקי איכות ומצוינות, מוסדות חינוך, ִמנהל, מחקר, פרסים והישגים;  	
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הצגת תהליכים, תוצרים ותכניות במוסדות החינוך;  	

ערוץ להעברת מסרים;  	

אמצעי ללמידת עמיתים;   	

במה לפרסום מצד לקוחות פנים ולקוחות חוץ;  	

פרסום באתר המחוז;  	

הצגת משובים שהתקבלו על האיגרת.  	

תחושת  להגברת  תורמים  במחוז  פותחו  אשר  הארגונית  התקשורת  ולחיזוק  מידע  להפצת  הארגוניים  הכלים  כי  ספק  אין 

השייכות של העובדים למחוז ולחיזוק גאוות היחידה בקרב אנשי החינוך במערכת החינוך בצפון.
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ועידת החינוך הראשונה
AGE-ועידת טכנו //

כשאדם באמת רוצה משהו, היקום כולו נחלץ לעזרתו כדי שיגשים את חלומו" - כך כתב הסופר פאולו קואלו בספרו "
אותנו  שיתפו  האורחים אשר  המרצים  מפי  לשמוע  זכינו  זה  לאִמתותו של משפט  נחרצות  הוכחות  "האלכימאי". 

בהצלחותיהם בוועידת החינוך הראשונה שערכנו במחוז הצפון באחד במאי 2012. 

ועידת החינוך הראשונה במחוז הצפון התקיימה בנוכחות 1,000 איש ועסקה בנושא חינוך בעולם מתחדש.

הוועידה היוותה הזדמנות ללמידה לכלל שותפי העשייה החינוכית, בכלל זה השלטון המקומי, מפקחים, מנהלים, מורים, 

משרדי ממשלה, אנשי אקדמיה, אנשי תעשייה, פעילי החברה האזרחית, ארגוני המורים, תנועות הנוער וכמובן תלמידים. 

במסגרת הוועידה פתחנו צוהר לחדשנות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והתעשייה, ולמדנו כיצד יכולה מערכת החינוך להיערך 

לחינוך הדור הצעיר לאור התמורות המתרחשות בתחומי המדע והטכנולוגיה. 

בנוכחותם. בתום דבריו חילק  כיבדו אותנו  דלית שטאובר,  גב'  ומנכ"לית משרד החינוך,  גדעון סער,  שר החינוך, חה"כ 

מושבים  שלושה  במהלך  האזינו  בוועידה  המשתתפים  'תגליות'.  המרשימה  בתערוכה  שהציגו  הספר  לבתי  תעודות  השר 

להרצאותיהם המרתקות של ד"ר נעם מנלה, מחלוצי העוסקים בהשפעות דור ה-y על התודעה החדשה ומחבר הספר "הקוד 

היצירתי"; ד"ר יובל נח הררי, היסטוריון ומחבר הספר "קיצור תולדות האנושות"; ד"ר אהרון האופטמן, חוקר בכיר במרכז 

הבינתחומי לחיזוי טכנולוגי ליד אוניברסיטת תל אביב; מר צבי אורן, נשיא התאחדות התעשיינים; מר אלישע ינאי, יו"ר 

איגוד תעשיות האלקטרוניקה והָתְכנה; מר עימאד תלחמי, יזם ויו"ר חברת תקשורת "באבקום"; פרופ' זאב זלבסקי, חוקר 

וממציא בתחומי האופטיקה, ננו-פוטוניקה ופיזיקה וראש החוג לאלקרואופטיקה באוניברסיטת בר-אילן; פרופ' דן שכטמן, 

חתן פרס נובל לכימיה 2011, ופרופ' אהוד גזית, המדען הראשי של משרד המדע והטכנולוגיה. 

מנהלת המחוז, ד"ר אורנה שמחון, ציינה כי היא סבורה שהשקעה בטיפוח חדשנות במערכת החינוך היא נדבך חיוני בהכשרת 

דור של יוצרים ופורצי דרך. לדבריה, "ככל שנשכיל להשקיע ולטפח חדשנות, יצירתיות ויזמות במערכת החינוך, נשפיע 

יותר על תהליכי האיכות והמצוינות בכל רובדי העשייה החינוכית ונזכה לקטוף את הפירות בדורות הבאים, ואני מאמינה כי 

הוועידה תהווה מודל לחיקוי ואבן שואבת לשיתופי פעולה עתידיים וסבורה כי עצם החשיפה לנושא המרתק תאפשר לנו 

להגיע להבנות חדשות ולרעיונות חדשים פורצי דרך. נמשיך לפעול באופן מעשי, כל אחד בתחומו, למימושם של הרעיונות 

אשר הוצגו בוועידה, לקידום מערכת החינוך ולהתאמתה לצורכי המאה ה-21". 

יצוין כי בוועידה הוצגה תערוכת "תגליות" - תערוכת מיצגים טכנולוגיים של בתי ספר מובילים בארץ בתחום הטכנולוגיה, 

הרובוטיקה והמחשוב. תערוכת הפרויקטים התקיימה באחריות דר' רחל כהן ודר' הנרייטה אקרמן. 

בעקבות הוועידה החל שיח מתקדם ונמרץ עם מנהלי בתי הספר על פתיחת מגמות טכנולוגיות בבתי הספר, ונפתחה "תכנית 

מגשימים" - תכנית ייחודית בשיתוף עם צה"ל, שהיא פרי יזמה משותפת של משרד החינוך, קרן רש"י, אגף המודיעין בצה"ל 

וקדימה מדע. תכנית מגשימים היא תכנית מצוינות המיועדת לתלמידי תיכון, ששמה לה למטרה לפתח מומחי תקשורת 

מחשבים וסייבר, אשר עם גיוסם לצה"ל יוכלו להשתלב בשירות ערכי ואיכותי ביחידות העילית הטכנולוגיות.

בעקבות הצלחתה של הוועידה הוחלט על המשך היזמה המבורכת גם בשנת הלימודים הנוכחית כאשר בכל שנה יושם דגש 

על סוגיה משמעותית העומדת בראש סדר היום החינוכי.



ות נ י למצו ו ת  כו לאי ז  ל את המחו בי ו נ חד  י ן  ז הצפו גרת מחו אי 44

תכנית עבודה מחוזית

ניית תכנית העבודה המחוזית מבוצעת בתהליך סדור ומובנה, אשר תחילתו בהגדרת מטרות מטה משרד החינוך, ב

וסיומו בהגשת תכניות עבודה על-ידי כל בית ספר.

הבנת מורכבותו של תהליך זה טמונה בהבנת מורכבות מבנה משרד החינוך: מחוז צפון לבדו מורכב מכ-750 בתי ספר ומעל 

גנים, אשר כולם נדרשים להכין תכנית עבודה מוסדית, שתאושר על-ידי המחוז. לתכנית העבודה המחוזית שני  ל-1000 

חלקים: תכנית עבודה פדגוגית ותכנית עבודה ִמנהלית. נעיר ונדגיש כי יעדי המחוז והמשרד נותרים בעינם, אך הם עוברים 

פרשנות שונה בהיבטיהם הפדגוגיים מזו הקשורה להיבטים הִמנהליים.

פירוט התהליך:

באשר  בהנהלה  דיון  נעשה  מכן  לאחר  הנוכחית.  לשנה  ויעדיו  החינוך  משרד  של  מטרות-העל  במחוז  מתקבלים  תחילה 

למטרות המחוז כנגזר מיעדי המשרד. לאחר מכן ממונה לכל מטרה או יעד יושב ראש צוות וצוות חברים. קיימת הקפדה על 

השתתפות כל המפקחים וחלק מייצג מעובדי הִמנהל בבניית התכנית. במקביל לכך ההנהלה מאשרת את היעדים המתחייבים 

בכל תכנית עבודה לכל מוסד חינוכי בנפרד )בתי ספר, מרכזי פסג"ה, גנים, מתי"אות(. 

כל צוות מנתח את היעד שהוא אחראי לו בהתאם לנתוני השנה שעברה, ומוגדרים מדדי הביצוע לשנה הנוכחית. התכנית 

מוצגת ומאושרת בהנהלה, ולאחר מכן מוצגת לכל העובדים.

בחודש פברואר או מרץ מתקיימת ישיבת סטטוס עם כל יושבי הראש של הצוותים, והם נדרשים להציג את סטטוס הביצוע 

של היעדים על בסיס נתונים. בשנה האחרונה מבוצע הסטטוס גם על בסיס סקר אינטרנטי שממלאים מנהלי בתי הספר על 

ביצוע תכניות העבודה. סטטוס זה משמש בסיס משמעותי בבניית תכנית העבודה של השנה העוקבת.

מטרות-העל של משרד החינוך:

מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים;  .1

מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיים;  .2

מערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה יותר, תשרת את צרכי הפרט ואת צרכיה המשתנים של מדינת ישראל.  .3

יעדי משרד החינוך לשנת תשע"ג:

העמקת החינוך לערכים;  .1

מאבק באלימות ועיצוב אקלים חינוכי מיטבי;  .2

שיפור ההישגים הלימודיים:   .3

שיפור הדרגתי ועקבי במבחני המיצ"ב ובמבחנים הבינלאומיים;  א. 

העלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות מלאה ואיכותית.  ב. 

ניצול מקסימלי של זמן הלימוד;  .4

צמצום פערים לימודיים;  .5

חיזוק מעמד המורה ושיפור איכות ההוראה;  .6

חיזוק מעמד המנהל;  .7
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התמקדות במקצועות הליבה;  .8

התאמת תכנית הלימודים למציאות החינוכית המשתנה;  .9

הגדלת מספר התלמידים בחינוך הטכנולוגי-מקצועי;  .10

תקשוב מערכת החינוך והתאמתה לעידן הדיגיטלי במאה ה-21;  .11

שילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל מתוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים.  .12

חזון מחוז צפון

אנו שואפים לצמיחה מתמדת של ההון האנושי הפועל במחוז, המושתתת על תרבות ארגונית של איכות ומצוינות.

אנו מאמינים כי טיפוח מנהיגות איכותית, מובילה ואחראית בקרב תלמידים, מנהלים, מפקחים, סגלי חינוך ועובדי ִמנהל 

מעצים את תחושת השייכות, הסולידריות החברתית, המעורבות והתרומה לחברה ולמדינה ומפתח יחסי גומלין בין האדם 

לסביבה מתוך מודעות, אחריות ותרומה למען קיימות הסביבה.

אנו חותרים להעצמה של מנהיגות חינוכית ערכית, לטיפוח הזיקה המשותפת למדינת ישראל ולערכיה, לפיתוח דיאלוג 

בונה בין התרבויות השונות ולפיתוח זהות דמוקרטית ישראלית משותפת.

אנו פועלים למתן זכות לכל ילד לחינוך, לידע, להשכלה רחבה ולפיתוח כישורים ומיומנויות שיסייעו להשתלבותו בחברה 

מתקדמת, וכן להקניית ידע רלוונטי ויישומי לכל עובד הוראה לצורך השבחת איכות עבודתו וקידום הישגי הלומדים.

מטרות מחוז הצפון לשנת הלימודים תשע"ג לאור מטרות המשרד וחזון המחוז:

שיפור ההישגים הלימודיים וצמצום פערים לימודיים וחברתיים;  .1

העמקת החינוך לערכים;  .2

מניעת אלימות ועיצוב אקלים חינוכי מיטבי;  .3

שילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל מתוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים;  .4

הגברת כח ההתמדה וטיפול בילדים ובנוער בסיכון;  .5

פיתוח ההון האנושי לצורך השבחת איכות ההוראה, הניהול, ההדרכה והפיקוח;  .6

קידום החינוך הטכנולוגי-מדעי והעמקת הקשר עם התעשייה;  .7

תקשוב מערכת החינוך והתאמתה למאה ה-21;  .8

קידום החינוך למצוינות, לחדשנות וליזמות;  .9

הגברת המודעות, האחריות והתרומה למען קיימות הסביבה ולאורח חיים פעיל ובריא;  .10

טיפוח מצוינות ארגונית ושיפור איכות השירות;  .11

מיסוד תרבות של תהליכי בקרה, הערכה ומשוב;  .12

היערכות מערכת החינוך לשעת חירום.   .13
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גאנט עבודה - היערכות לכתיבת תכנית עבודה מחוזית

הפעילות

ריענון חזון המחוז בהנהלה

גיבוש מטרות מחוזיות בהלימה למטרות-העל של מערכת החינוך, ליעדי המשרד ולחזון המחוז

גיבוש מטרות חובה ובחירה למוסדות החינוך

גיבוש עוגנים למטרות המחוזיות

גיבוש עוגנים למטרות מוסדות החינוך

אישור המטרות והעוגנים בהנהלת המחוז

חשיפת המטרות והעוגנים לפני הפיקוח

ישיבת סטטוס תכנית עבודה - יו"ר מו"פים והנהלה

סיכום סטטוס תכנית עבודה

הפצת הנחיות למוסדות החינוך לגבי כתיבת תכנית עבודה מוסדית

הצגת סטטוס תכנית עבודה בהנהלת המחוז

הקמת צוותי מו"פ לבניית תכנית עבודה מחוזית ואישורם בהנהלה

הקמת צוותי מו"פ לכל יחידה ִמנהלית ואישורם בהנהלת המחוז

גיבוש מודל עבודה לתכנית עבודה

הנחיות לצוותי מו"פ לבניית תכנית עבודה

הגשת תכניות עבודה למטרות וליעדים על-ידי ראשי צוותי מו"פ

עריכת תכנית עבודה מחוזית ואישורה בהנהלה

הפצת תכנית עבודה מחוזית למטה

פרסום תכנית העבודה המחוזית באתר המחוז

הצגת תכנית עבודה מחוזית במליאת הפיקוח ומנהלי יחידות הִמנהל

הצגת סטטוס מחוזי לפני המטה 

הגשת תכניות עבודה מוסדיות לאישור הפיקוח הכולל/מפקחות גני ילדים/פיקוח מקצועי

אישור תכניות עבודה מוסדיות על-ידי הפיקוח

בקרה מחוזית על הגשת תכניות עבודה מוסדיות לאישור הפיקוח הכולל/מפקחות על גני ילדים
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הקוד האתי במחוז הצפון

מסגרת תהליכי האיכות והמצוינות המתקיימים במחוז זו השנה הששית עלה הצורך בבניית קוד אתי משותף לכל ב

עובדי המחוז. לשם כך הוקמה ועדת היגוי, אשר כללה נציגות של כל עובדי המחוז: הנהלה, מפקחים ועובדי 

ִמנהל.

בתהליך עבודת הצוות הגדירו העובדים והמפקחים בעבודה משותפת את הערכים המרכזיים שינחו את ההתנהגות האתית 

המצופה בזיקה לחזון המחוז ולהיות המחוז ארגון נותן שירות במגזר הציבורי. אחר כך הוגדרו גם ההתנהגויות המצופות 

הנגזרות מן הערכים המוסכמים. 

תהליך כתיבת הקוד האתי

הגדרת ערכים

מתוך חזון המחוז, ערכי המחוז, ערכים רצויים

גזירת התנהגויות רצויות

בחינת הקוד האתי אל מול ה"מציאות"

העלאת דילמות התנהגותיות ומוסריות בחיי היום יום של העובד ובחינתן לאור הקוד האתי

שינוי/הוספת התנהגויות

במהלך העבודה נדונו בצוות סוגיות כמו: 

כיצד יבוא לידי ביטוי בקוד האתי ייחודו של מחוז הצפון כמחוז פריפריאלי, רב-תרבותי, רב- מגזרי; 

כיצד יבוא לידי ביטוי השילוב שבין השליחות שבמעשה החינוכי וחיי היום-יום; 

כיצד נטמיע את הקוד באופן שיהיה חלק מהתרבות הארגונית שלנו; 

איך נתחזק את הקוד האתי לאורך זמן.

צעדים מרכזיים לגיבוש הקוד האתי - תשע"ב

השתלמות מפקחים מס' 1 )מהו הקוד האתי ולשם מה( 

מפגש מס' 1 – ועדת היגוי )דיון עקרוני וערכי בגיבוש קוד אתי למחוז

השתלמות עובדי מינהל )הצגת התהליך, שמיעת דילמות מפי העובדים(

השתלמות מפקחים מס' 2 )אתיקה ותפקיד המפקח; שאלת הטמעת הקוד האתי(

מפגש מס' 2 – ועדת היגוי )כתיבה ועיבוד הקוד האתי(

מפגש מס' 3 – ועדת היגוי )אישור הצעת הקוד(

ישיבת הנהלה - דיון בקוד האתי אשר יוגש להנהלת המחוז 

עיצוב והדפסת הקוד, הקמת ועדת האתיקה המחוזית

הפצת הקוד האתי לעובדי המחוז

27.10

23.11

15.2

מאי

26.11

26.1

מרץ

יוני-יולי

24.9
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הצעת ניסוח הקוד האתי נדונה בהרחבה בהנהלת המחוז, ולאחר שינויים ודיוקי ניסוח אושר הקוד על ידי הנהלת המחוז. 

טרם חשיפתו וטרם התחלת תהליך הטמעתו מונתה ועדת אתיקה בראשות סגנית מנהלת המחוז, שתפקידה לנהל את כל 

נושא האתיקה במחוז.

תפקידי ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה תפעל ליישומם של עקרונות הקוד האתי, והיא מוסמכת לטפל בתלונות על הפרה או פגיעה בקוד זה.  .1

חברי ועדת האתיקה ישמשו כנאמני אתיקה במחוז, יספקו אינפורמציה וייעוץ בתחום האתי ויסייעו בהתאמת הקוד האתי   .2

לצרכים העדכניים.

חבר ועדה יכהן עד שתי קדנציות של שנתיים כל אחת.  .3

על  שנתי  דוח  המחוז  להנהלת  ותגיש  הוועדה,  ראש  יושב  בזימון  לצורך,  בהתאם  לעת  מעת  תתכנס  האתיקה  ועדת   .4

פעילותה.

סמכויות הוועדה:

בסמכותה של ועדת האתיקה לנקוט אמצעים אלה:

שיחה עם המעורבים במקרה;  .1

דרישה להתנצלות בכתב או בעל-פה של הצד הפוגע בפני הצד הנפגע;  .2

פרסום המקרה ללא שמות המעורבים;  .3

פרסום המקרה ברבים - בכל מקרה של פרסום תישמר הזכות למי שאינו מסכים עם שיפוט הוועדה לפרסם את עמדתו;  .4

המלצה לנקיטת צעדים חמורים יותר והעברת המקרה לטיפול מנהלת המחוז.  .5

ויותר  יותר  בארגונים מתפתח  האתיקה  ההבנה שתחום  רקע  על  עלה  עובדי המחוז  לכל  אתי משותף  קוד  בבניית  הצורך 

בעשורים האחרונים, ובמסגרת תהליכי האיכות והמצוינות המתקיימים במחוז. 

אתיקה היא מונח יישומי המתייחס לאורחות ולהתנהלות העניינים של קבוצות ובעלי עניין מקצועי, והיא מבטאת תפיסה 

סדורה של האידיאל המעשי של ההתנהגות במסגרת מקצועית - מסגרת מוגדרת של פעילות אנושית מיוחדת )כשר,2003(. 

אתיקה בחינוך משמשת תשתית ערכית המגדירה את האידיאל האנושי שלאורו מצפים מאנשי החינוך שיעצבו את הדורות 

הצעירים. אתיקה בחינוך כוללת סטנדרטים גבוהים - בידע, במיומנות ובהתנהגות - אשר מן הראוי שיאפיינו את עובדי הארגון 

החינוכי, וכן מרכיבים תודעתיים-סובייקטיביים של דימוי עצמי ושל תחושת שליחות ויסודות פומביים-אובייקטיביים של 

דוגמה אישית, מעורבות בקהילה, יחסי אנוש ואיכות בחשיבה ובמעשה. 

הקוד האתי הוא מסמך המורכב מסטנדרטים מוסריים, המגדיר התנהגות נורמטיבית והנחיות לעובדים, למעסיקים ולארגון. 

מטרתו של הקוד האתי היא לסייע בהתמודדות עם דילמות ועם סוגיות אתיות יומיומיות הנובעות מסביבת העבודה המורכבת 

והייחודית למערכת חינוכית. 

הקוד האתי אמור לזהות מכשלות פוטנציאליות בתפקיד ולשים להן סייגים ברורים, שיש להם ביטויים התנהגותיים. מסמך 

הקוד האתי מביא לידי ביטוי שלם את המדיניות האתית של הארגון וכולל את הזהות הארגונית, את מכלול הערכים של 

הארגון ואת כללי ההתנהגות המממשים את הזהות ואת הערכים הלכה למעשה. 

הפנייה אל הקוד האתי נדרשת פעמים רבות כאשר נוצרות דילמות המצריכות בחירה בין שתי אפשרויות. תהליך גיבושו של 

קוד אתי תורם להגדרה ולהבהרה של סוגיות מתוך עולם העבודה ומזמן שיח עמיתים פעיל ומפרה. הקושי במציאת קונצנזוס 
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בין השותפים  גיסא מחייבים שיח  גישה מוסכמת מאידך  והצורך לעבוד למען מטרה משותפת מתוך  גיסא  משותף מחד 

למשימה.

הקוד האתי המחוזי להתנהגות ראויה כולל עקרונות המתווים את הדרך למימוש הרוח, הערכים והאתיקה של המחוז, אשר 

ישמשו לנו מצפן להתנהגותנו. 

לצורך בניית הקוד האתי הוקמה ועדת היגוי אשר כללה נציגות של כל עובדי המחוז: הנהלה, מפקחים ועובדי ִמנהל. בתהליך 

עבודת הצוות הגדירו העובדים והמפקחים בעבודה משותפת את הערכים המרכזיים שינחו את ההתנהגות האתית המצופה 

בזיקה לחזון המחוז ולהיות המחוז ארגון נותן שירות במגזר הציבורי. אחר כך הוגדרו גם ההתנהגויות המצופות הנגזרות מן 

הערכים המוסכמים. במהלך העבודה נדונו בצוות סוגיות כמו: 

כיצד יבוא לידי ביטוי בקוד האתי ייחודו של מחוז הצפון כמחוז פריפריאלי, רב-תרבותי ורב-מגזרי;   	

כיצד יבוא לידי ביטוי השילוב בין השליחות שבמעשה החינוכי לחיי היום-יום;   	

כיצד נטמיע את הקוד באופן שיהיה חלק מהתרבות הארגונית שלנו;   	

איך ְנַתחזק את הקוד האתי לאורך זמן.  	

אתיות  סוגיות  על  רב-שיח  התקיים  שבמסגרתו  ומקצועי  מובנה  למידה  תהליך  בתום  נוסחה  המחוזי  האתי  הקוד  טיוטת 

ודיוקי  ולאחר שינויים  נדונה בהרחבה בהנהלת המחוז,  ניסוח הקוד האתי  והִמנהל. הצעת  המעסיקות את עובדי הפיקוח 

ניסוח אושר הקוד על ידי הנהלת המחוז. טרם חשיפתו וטרם התחלת תהליך הטמעתו מונתה ועדת אתיקה בראשות סגנית 

מנהלת המחוז, שתפקידה לנהל את כל נושא האתיקה במחוז. במסגרת עבודתה תחל ועדת האתיקה בלימוד התנהלותן של 

ועדות אתיקה מקבילות מארגונים אחרים כגון משרד הבריאות ומוסדות אקדמאיים.

הנהלת המחוז מחויבת לפעול להטמעתו של קוד אתי זה. אמנם עובדי מחוז הצפון מחויבים לפעול על פי הוראות החוק, חוזרי 

מנכ"ל והוראות הדין השונות, אולם מטרתו של הקוד האתי היא לשמש מורה דרך ומצפן לאותם מקרים שבהם אין בהוראות 

הדין לתת מענה, ואנו מצפים שהקוד האתי יהיה נדבך מרכזי במסע של המחוז לשיפור השירות ללקוחותיו לאיכות ולמצוינות.

הערכים המובילים של המחוז אשר נקבעו בקוד האתי הם:

כבוד האדם  .1

אנו רואים בכבוד האדם ערך עליון שהוא תנאי בסיסי להתנהלות הארגון ולטיפוח המשאב האנושי. אנו שואפים   

ליצור תרבות ארגונית המכבדת את האדם ואת זכויותיו. 

אנו שואפים שכל פועלנו לקידום ערך כבוד האדם ישפיע על היחסים בין חברי הקהילה ועל איכות השירות.  

עקרונות התנהגות מנחים   

המחויבות שלנו כלפי עמיתנו במחוז  

אנו רואים חשיבות בשמירה על כבודם של עובדים ושל עמיתים, ונקפיד לשמור על זכויותיהם ועל כבודם באופן   	

התנהלותנו: בדיבור, בכתב, בדרך ההתבטאות או בדרך הלבוש.
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אנו נימנע מלפגוע בפרטיות האדם ובשמו הטוב ונקפיד לשמור על צנעת הפרט.  	

אנו מייחסים חשיבות רבה להופעה ייצוגית ומכבדת ונקפיד לגלות ערנות לשונות תרבותית.  	

המחויבות שלנו כלפי בעלי עניין אחרים 

אנו מחויבים לנהוג בכבוד, בסבלנות ובסובלנות כלפי חברי הקהילה ולקוחותיה מתוך הדגשת כיבוד השונה,   	

יחס הוגן, יושר, כבוד הדדי, אמון, הקשבה ואמפתיה, אכפתיות ומחויבות מקצועית.

נקפיד על מתן יחס של כבוד לעובדי הוראה, ונאפשר מרחב של סמכות ואחריות לכל אחד מתוך היכרות עם   	

צרכים ועם מאפיינים ייחודים. 

אנו מחויבים לשמירה ולהגנה על סודיות ועל פרטיות הפונים אלינו, ולכן נפעל ברגישות ובהתחשבות למרות   	

האילוצים הקיימים ומתוך ערנות למתרחש סביבנו.

אחריות ומחויבות  .2

ערך האחריות טומן בחובו את כלל החובות והמחויבויות המוטלות על עובדי המחוז מתוקף תפקידם או סמכותם או   

מתוקף התחייבות שנטלו על עצמם, התחום או העניין המסור לטיפולם.

עובדי מחוז הצפון רואים באחריות ערך מרכזי המגלם בתוכו מוסר עבודה ומחויבות כלפי לקוחות המחוז ושותפיו   

ומתחייבים לשמש דוגמה אישית בהתנהגותם מתוך שמירה על כללי המשרד ונהליו. הטמעת ערך האחריות בקרב 

עובדי המחוז תסייע למערכת החינוך בהגשמת יעדיה ומטרותיה.

עקרונות התנהגות מנחים

המחויבות שלנו כלפי עמיתינו במחוז

אנו רואים עצמנו כנציגים של המחוז ונפעל באופן ההולם את כבודנו ותפקידנו בכל פעילותנו.  	

נקפיד על שמירת טוהר המידות ונימנע ממצבים שיש בהם חשש לניגוד עניינים או לקבלת טובות הנאה.  	

אנו פועלים במסגרת הסמכויות שניתנו לנו באחריות, בשיקול דעת ובמסירות.  	

אנו רואים בעמידה בלוחות זמנים חלק ממחויבותנו המקצועית.  	

נקפיד לעשות שימוש מיטבי במשאבים הניתנים למחוז.  	

המחויבות שלנו כלפי בעלי עניין אחרים 

נקפיד לעשות את המיטב על מנת לעמוד במחויבות המקצועית כלפי בעלי העניין השונים.   	

נפעל להגשמת ייעודנו המקצועי ונסייע לעובדי ההוראה ולקהילה בהובלה ובהטמעה של איכות ומצוינות.  	

איכות ומצוינות  .3

מצוינותו של ארגון חינוכי ואיכותו טמונים ביכולת להצמיח באופן מתמיד את המשאב האנושי הפועל בתוכו בזיקה   

לסובבים אותו. צמיחה זו תתאפשר באמצעות תרבות תומכת המתבססת על תהליכי עבודת צוות ושיתוף פעולה )בין 

העמיתים במחוז ובינינו לבין בעלי העניין( ועל ההכרה בצורך לתת ביטוי לשירות מקצועי מיטבי ולבסס תהליכי 

שקיפות, הערכה, בקרה ומשוב למען השגת שיפור מתמיד.

עקרונות התנהגות מנחים

המחויבות שלנו כלפי עמיתנו במחוז
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אנו מאמינים בחשיבותה של למידה והתפתחות אישית ומקצועית לקידום ולהעצמה ומקדישים משאבים רבים   	

לטיפוח ארגון לומד המעודד למידה וצמיחה אישית של כל אחד מהעובדים.

נחתור לשיפור מתמיד, ולכן נפיק לקחים מטעויות.   	

נפעל במקצועיות על בסיס סטנדרטים שייעודם הגשמת מטרות החינוך.   	

נפעל לקלוט עובדים חדשים ולסייע להם בעבודתם במחוז.  	

נעודד לחשיבה מקורית ולהעלאת יזמֹות ייחודיות ונקדמן.  	

נטמיע תהליכי מדידה ובקרה כמנוף לצמיחה, ללמידה, לאיכות ולמצוינות. אנו בוחנים את פועלנו ואת הישגינו   	

באמצעות תהליכי בקרה והערכה המתקיימים בתדירות קבועה וסדורה.

המחויבות שלנו כלפי בעלי עניין אחרים 

נפעל לפתרון בעיות מהיר ומיטבי על בסיס שיקול דעת פדגוגי מקצועי.  	

נקפיד על מתן שירות איכותי העומד בסטנדרטים מקצועיים גבוהים.  	

הוגנות  .4

הוגנות היא הבסיס של איכות חיים שיש בה הדדיות בין תגמוליו של עובד לבין השקעתו בעבודה. תהליך זה נוגע   

לכלל אנשי הקהילה שאיתם יש לעובד יחסי עבודה.

קהילת מחוז הצפון היא קהילה רב-תרבותית שבה מכבדים כל אדם באשר הוא.  

קהילת מחוז הצפון תשאף לפעול מתוך מתן שוויון הזדמנויות שיתבסס על ערכי סובלנות, על שקיפות, על יושרה   

ועל אמפתיה.

קהילת מחוז הצפון מאמינה בקיום שיח פתוח המושתת על דיאלוג נטול דעות קדומות, על הקשבה ועל אמון הדדי   

מתוך קבלת השונה ושמירה על צנעת הפרט.

עקרונות התנהגות מנחים

אנחנו ועמיתנו במחוז

נפעל לטיפוח הקוליגיאליות וההשתייכות לארגון.  	

נקיים תקשורת הוגנת המושתתת על אמון בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין כל מי שמצוי עמנו בקשר.  	

נקיים תהליכי בקרה פנימיים במטרה להבטיח עמידה בנהלים וקיום תהליכי שיפור תמידיים.  	

ניתן גיבוי לעובדים הפועלים על-פי עקרונות של יושר ותום לב.  	

נעודד הצלחות, נכיר בחשיבות הלמידה מהן, ונקפיד על מתן משוב חיובי.

אנחנו ובעלי עניין אחרים במחוז

נפעל בהגינות כלפי עובדי ההוראה, מוסדות החינוך והקהילה מתוך מתן מענה דיפרנציאלי המבוסס על נתונים,   	

בהיבטים פדגוגיים וארגוניים.

תרבותיים  וערכים  מנהגים  על  שמירה  מתוך  מכבד  דיפרנציאלי  מענה  לנתינת  מקצועית  יושרה  מתוך  נפעל   	

ובהתבסס על סטנדרטים ידועים מראש.

נקפיד לעמוד בלוחות זמנים.  	



ות נ י למצו ו ת  כו לאי ז  ל את המחו בי ו נ חד  י ן  ז הצפו גרת מחו אי 52

שותפות  .5

יושר, עזרה הדדית ודיאלוג פתוח  ערך השותפות במחוז משקף עבודה המושתתת על יחסי אנוש שעיקרם כבוד,   

ומכבד.

השותפות מאפשרת קביעת יעדים משותפים, סדר עדיפויות משותף וכבוד ללוח הזמנים של העמיתים ושל היחידות   

השונות ורותמת את כולנו להשגת יעדים אלו.

ובהזדהות עם  ביטוי בהבנה  לידי  - תחושה שתבוא  וזמינות  כך חשוב שנרגיש שייכות המאפשרת שותפות  לשם   

מטרות המחוז.

עקרונות התנהגות מנחים

המחויבות שלנו כלפי עמיתנו במחוז

אנו מאמינים בפתיחות, בהקשבה ובדיאלוג ופועלים לקידום אקלים ותרבות אתית בהתנהלותנו היומיומית.  	

נפעל ליצירת מנגנונים המעודדים שיתוף בהעברת מידע ובקבלת החלטות.  	

אנו מאמינים בשיתוף ובהעברת מידע ונקפיד לקיים פגישות סדירות לצורכי יידוע, לימוד ושיתוף.  	

המחויבות שלנו כלפי בעלי עניין אחרים 

אנו מאמינים בשיתוף, בהתייעצות ובהעברת מידע אמין ומדויק לצוות עובדי ההוראה.  	

נפעל בשיתוף פעולה עם עובדי ההוראה ועם הקהילה מתוך אמונה כי ההצלחה של כולנו טמונה ביישום ערך   	

השותפות הלכה למעשה לשם קידום התלמידים ובתי הספר לעשייה ולהצלחה.

נקפיד להיות נוכחים במוסדות החינוך וברשויות בהתאם להגדרות התפקיד מתוך אמונה כי יחסי אמון, שותפות   	

ושיתוף פעולה נבנים לאורך זמן ובעקביות.

אנו מאמינים בחשיבותה של תקשורת מקדמת ומניעה תהליכים והצלחות, ונפעל ליצירת מערכת של קשרים   	

ותקשורת בין מטה משרד החינוך לבין המחוז.

מחויבות הנהלת המחוז ומנהלי היחידות הִמנהליות

הנהלת המחוז מחויבת לפעול ברוח ערכי הקוד האתי ולשמש דוגמה אישית להתנהגות ראויה מתוך מחויבות   	

לקידום נושא האתיקה וההתנהגות האתית כחלק ממדיניות המחוז בכלל ובתהליכי קבלת החלטות בפרט.

הנהלת המחוז ומנהלי היחידות מחויבים לנהוג בכבוד ובהערכה כלפי העובדים במחוז; להיות זמינים וקשובים   	

לצורכי העובדים; לעודד תהליכי שיתוף ושקיפות ולפעול לחיזוק תחושת השייכות והמעורבות בפעילות המחוז.

הנהלת המחוז ומנהלי היחידות מחויבים לנהוג בהוגנות כלפי העובדים מתוך שמירה על זכויותיהם וההתחייבויות   	

כלפיהם. 

הנהלת המחוז ומנהלי היחידות יפעלו ליצירת תרבות ארגונית שמטרתה טיפוח תחושה של שייכות והשתייכות   	

למחוז באמצעות הבניית מגנוני תמיכה ושיתוף, דיאלוג, שיח והקשבה.

הנהלת המחוז ומנהלי היחידות יפעלו לקידום למידה והתמקצעות אישית וארגונית המבוססות על מצוינות, על   	

איכות, על למידה מהצלחות ועל העצמת עובדים.

הנהלת המחוז ומנהלי היחידות יפעלו לשמירת האיזון בין צרכים ארגוניים-מקצועיים כלל ארגוניים לבין צרכים   	

מקצועיים אישיים ויקפידו לקיים את הפעילות המקצועית מתוך מתן כבוד לעובדים והתחשבות בתכנון ובלוחות 

הזמנים שלהם.

תפקידו של קוד זה הוא לשמש מצפן מכוון להתנהגות ראויה. הוא אינו יכול לכלול את כל ההיבטים של ההתנהגות   

הראויה, ולכן תפקידו לשמש כלי סיוע לתהליכי קבלת החלטות המעודד הפעלת שיקול דעת המבוסס על ערכים.
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הטמעת מערכת ה-EFQM וכניסה לתקנון הבינלאומי // הילה לנקרי-מיוסט

ריאיון עם מנהל בית ספר בתכנית "מפרש" // מנהל בית הספר "שחקים" נהריה, אבי מנשס

ריאיון עם מנהלת מרכז פסג"ה כרמיאל // גב' גלילה פישמן

תרבות של איכות ומצוינות במרכזי פסג"ה במחוז הצפון

// ענת כהן, מפקחת פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה

הזדמנויות הדרכה בהנחיית מנהלים וצוותי שיפור בתכנית "מפרש"

// מלי נץ, מרכזת תחום פיתוח המנהלים במחוז הצפון ומנחה בתכנית "מפרש"

תכלול ואיגום משאבים ויצירת ממשקי עבודה איכותיים - 1+1 < 2

// רבקה שושן, ממונה על השירות במחוז

יישום רפורמות 

התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה עשרים ואחת 

// משה חיימוביץ, מפקח תקשוב, מחוז צפון 

רפורמה בגני הילדים - החלטת הממשלה בדבר חינוך חינם לגילאי 4-3 - יישום המלצות 
ועדת טרכטנברג // טובה הלוי, מפקחת מתאמת גני ילדים

עוברים לניהול עצמי! // מנחם מנדל, מפקח ורפרנט ניהול עצמי

 ניסוי ארצי - אזורי בחירה מבוקרת // ברוריה שמיאן, מפקחת ורפרנטית אזורי בחירה 
מבוקרת במחוז

שיפור השירות במחוז הצפון 

 // מדיניות ואסטרטגיה 

2.2
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2.2 // מדיניות ואסטרטגיה  55 פרק 

2.2 // מדיניות ואסטרטגיה - רקע

רגונים מצוינים מיישמים את הייעוד והחזון שלהם על-ידי פיתוח אסטרטגיה הממוקדת בבעלי העניין, אשר בעת א 

גיבושה נלקחו בחשבון תנאי המשק והמגזר שבהם היא פועלת. הם מוציאים לפועל את האסטרטגיה באמצעות 

פיתוח מדיניות, תכניות, יעדים ותהליכים, המונחלים בכל הארגון.

תבחיני המשנה:

מדיניות ואסטרטגיה מבוססות על הצרכים והציפיות בהווה ובעתיד של בעלי העניין;  .1

מדיניות ואסטרטגיה מבוססות על מידע שהתקבל ממדידות של ביצועים, מחקרים, למידה והתרחשויות חיצוניות   .2

רלוונטיות;

מדיניות ואסטרטגיה מתפתחות, נבדקות ומתעדכנות;  .3

מדיניות ואסטרטגיה מוסברות ומוטמעות באמצעות תהליכי מפתח.  .4

תבחין זה נועד להעריך כיצד היחידה משלבת את מטרותיה וערכיה בתחום האיכות והמצוינות בפעילות התכנון הכוללת 

שלה. התבחין בודק אם המדיניות והאסטרטגיה מבוססות על עובדות ונתונים מהימנים ואם התכנית האסטרטגית מתורגמת 

או  פנימיים  גורמים  עם   )Benchmarks( ביצועיה  את  משווה  היחידה  אם  בודק  התבחין  כן  כמו  בנות-ביצוע.  לתכניות 

חיצוניים דומים ואינה מסתפקת בהפקת לקחים מהביצוע של השנה הקודמת.

אסטרטגיה במחוז הצפון

הטמעת דרך עבודה המבוססת על ראייה מתכללת של ממשקי רוחב ושותפויות 
)עבודת הנפות, תפקיד המפקח, צוותי שיפור והיגוי(

תכנית עבודה מבוססת על תפוקות ותוצאות

הטמעת מערכת ה-EFQM ביחידות הקצה במשרד החינוךמדיניות ואסטרטגיה מבוססות על מידע ממדידות של ביצועים, מחקרים וכו'

עמידת המחוז בתקנון ה-EFQM ברמה הבינלאומיתהטמעת תהליך הערכה בכל הרמות )מטה עד בית הספר(

שיפור השירותקידום ועידוד חדשנות - יישום רפורמות ותכניות חדשניות

ריענון הגדרות תפקיד במחוז - בדגש על תפקיד המפקח

קבלת החלטות על בסיס נתונים

זו  אסטרטגיה  נתונים.  בסיס  על  החלטות  קבלת  על  מבוססת  השנים  לאורך  במחוז  שנבנו  המרכזיות  האסטרטגיות  אחת 

מבוצעת מוסדית באמצעות הקמתן של יחידות איכות, תכנון ובקרה, יחידת מדידה והערכה ובעל תפקיד המרכז את מאגרי 

המידע. סביב אסטרטגיה זו נוצרו מספר נוהגים וסקרים, המתקיימים בעקביות זה מספר שנים:

בניית תיק ביקור למנהלת המחוז - תיק הביקור כולל את כלל הנתונים הרלוונטיים לרשות ולמוסד החינוכי שבו מבקרת   .1

מנהלת המחוז:

מסד נתונים יישובי, הכולל: גודל האוכלוסייה, הרכב האוכלוסייה ביישוב, מדד סוציו-אקונומי ביישוב, כוח אדם   	

מתערב: מפקחים ומדריכים, מספר התלמידים, מספר כיתות הלימודים, צפיפות בכיתות, מספר מורים כולל ביישוב, 

נתוני גיוס, נתוני שירות לאומי ואזרחי.

נתונים תקציביים, הכוללים: תקציב החינוך ברשות, נתוני תקן, שעות התקן, סל מנהלת מחוז, סלים מגזריים, תקציב   	
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החינוך הפרטני בעבור כל מוסד, נתוני תקצוב שעות: על יסודי, מוכר שאינו רשמי, נתוני תקצוב נוספים לרשות או 

לבעלויות, נתוני תקצוב לפרויקטים חינוכיים, תקצוב ביטחון ובטיחות, תקצוב הסעות, תקצוב ִמנהל חברה ונוער.

מוסדות החינוך ביישוב  	

תשתיות ומבנים פיזיים  	

תכניות ומשאבים חינוכיים ביישוב  	

נתונים פדגוגיים, הכוללים: מיפויי הישגים בבתי הספר היסודיים, מיפויי הישגים בחטיבות הביניים, מגמות, אחוז   	

ניגשים לבגרות - יישובי מול ארצי או מגזרי, פילוח מספר התלמידים בעלי בגרות מלאה או בגרות חלקית, איכות 

תעודת הבגרות, פילוח אחוז התלמידים המתקבלים להשכלה גבוהה, טוהר בחינות.

מורים ביישוב - פילוח מורים לפי ותק הוראה, תחום התמחות והשכלה.  	

אקלים חינוכי   	

תדירות ביקורי מנהלת המחוז יכולה לנוע בין אחת לשבוע לבין אחת לשלושה שבועות.

בניית תיק ביקור למפקחים - תיק המבוסס על אותם עקרונות של תיק מנהלת המחוז;  .2

סקר סביבת המערכת - סקר המעריך את תפקוד המפקחים במחוז ושביעות רצון לקוחותיהם מתפקודם. הסקר נערך   .3

מועברים  הסקר  ממצאי  מפקחים.  ו-45  מחלקות  מנהלי   92 רשויות,  ראשי   94 חינוך,  מוסדות  מנהלי   734 בעבור 

למפקח מגזרי ולכל מפקח בנפרד. הנתונים מעובדים ברמה גבוהה על-ידי היחידה למדידה והערכה, ובמסגרת כל 

תיק קיים ניתוח נתונים הסוקר את נתוני המפקח בפרספקטיבה של שנים ובהשוואה למפקחים אחרים במגזר שאליו 

הוא משתייך. כמו כן, ניתנת השוואה בין תוצאות הסקר במגזרים השונים. סקר זה משמש בסיס להערכת המפקחים 

השנתית.

סקר עובדים מחוזי - עד כה בוצעו שני סקרים, בשנים 2009-2008 ו-2012.  .4

אלו  נתונים  הבגרות.  בחינות  ונתוני  המיצ"בים  הישגי  נתוני  למחוז  מועברים  בשנה  פעמיים   - הישגים  ניתוח   .1

מפולחים ומוצגים בכלל הרמות על-ידי היחידה למדידה והערכה, החל ברמת הנהלה, ישיבות פיקוח, מסגרות 

ומנהליו. הנתונים כוללים פילוח של בתי ספר מובילים,  וכלה במסגרת עבודה של כל מפקח  פיקוח מגזריות 

אפורים ובמיקוד. כן כוללים הנתונים פילוח הישגים בתחומי דעת שונים לשם קבלת החלטות בנושאי הדרכה. 

הנתונים נלמדים לעומק, ועל בסיסם מתקבלות החלטות פדגוגיות, מערכתיות ופרטניות לכל בית ספר ובית ספר.

היערכויות למבחנים חיצוניים ולמבחנים בינלאומיים - ההיערכות כוללת:  .2

מידע ונתוני היערכות לקראת מבחני מיצ"ב ומחקרים בינלאומיים: פיזה, אייסליס והטאליס;  	

דוח ממצאים להנהלת המחוז ולפיקוח בנושא תוצאות מחקרים בינלאומיים שפרסמה ראמ"ה - כגון: מחקר   	

 ;OECD, TIMS, PIRLS -ה

הנחיית מנהלים ומפקחים בנושא היערכות למבחנים חיצוניים.   	

ניתוח אקלים - ניתוח נתוני אקלים בכל בית ספר. בדומה להתייחסות להישגים גם בנושא זה מתקבלות החלטות   .3

מערכתיות ופרטניות על בסיס נתונים אלו.

הסקרים המפורטים להלן משמשים בסיס לקבלת החלטות בנושא השירות:

סקר על פעילות המוקד הטלפוני - שנים 2011, 2012;  .4

מעקב יומי אחר התנהלות המוקד הטלפוני דרך מערכת ה"אופטימוס";  .5

סקר לקוח סמוי פנימי וחיצוני - הסקרים בוחנים את המענה הטלפוני היחידתי )זמינות, אדיבות(. עד כה הסקרים   .6

נערכו בשנים 2012-2010;
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המחלקות  על-ידי  המוענק  השירות  את  ובוחן  החינוך  משרד  מטה  על-ידי  נערך  הסקר   - ארצי  לקוחות  סקר   .7

הגדולות במחוז: פיקוח, גזברות, כוח אדם בהוראה, השתלמויות והמוקד הטלפוני;

מיפוי טיפול בתלונות דרך מערכת ה-CRM - החל עם הכנסת המערכת ב-2011.  .8
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הטמעת מערכת ה-EFQM וכניסה לתקנון הבינלאומי
// הילה לנקרי-מיוסט - מנהלת יחידת איכות, תכנון ובקרה

אחר שנים רבות ביישום המערכת למצוינות ארגונית החליט ארגון ה-EFQM המייסד להגדיר בתהליך הטמעת ל

התקנים  מכון  של  הפיכתו  עם  מצטיין.  לארגון  מתקדם  לארגון  מתחיל  ארגון  בין  מבחינה  מדרגיות  המערכת 

הישראלי לנציגו של ה-EFQM האירופאי התאפשר למעשה תהליך של תקנון בינלאומי אף למערכת בישראל.

כאמור, המחוז מטמיע את המערכת למצוינות ארגונית מזה חמש שנים, ועל כן היה זה אך טבעי שהמחוז ישתלב בתהליך 

תקנון זה.

EFQM-1. מסלולי הכרה המערכת ה

הפרס
האירופאי
500 נק'

 RECOGNIZED FOR
EXCELLENCE

COMMITED TO EXCELLENCE

מה הוא כולל?למי?נוסחת האבחון

מחויבות למצוינות

COMMITED TO EXCELLENCE
ארגון מתחיל

מבוסס על אבחון עצמי שבו מזהים, מתעדפים ומיישמים מיזמי 
שיפור, שיתוקפו על ידי בודק חיצוני לאחר פרק זמן.

הכרה למצוינות

RECOGNIZED FOR EXCELLENCE
ארגון בוגר בשל

אבחון מלא ביחס למודל המצוינות של ה-EFQM מעניק לארגון 
משוב, תכניות להתקדמות

נוכח בתוליות התהליך עלה בידינו להתחיל כארגון מתחיל על אף ניסיוננו רב השנים בהטמעת המערכת. 

:C2E הצעדים הנדרשים במסגרת מסלול

ביצוע מבדק עצמי על-ידי בודק מוסמך;   .1

בניית תכנית פעולה על בסיס ממצאי המבדק העצמי;   .2

הקמת שלושה צוותי שיפור ואישור נושאיהם על-ידי בודק חיצוני;  .3

ביצוע צוותי שיפור על-פי מתודות עבודת צוותי שיפור;  .4

מעקב אחר התקדמות על-ידי בודק חיצוני;  .5
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ביקור בשטח של בודק EFQM )יום אחד(.  .6

צוות מבדק עצמי מחוזי שלישי הוקם והחל את עבודתו בליווי בודק מוסמך בחודש אוקטובר.  

אנו רואים בתהליך התקנון הבינלאומי תשתית לשיפור הטמעת המערכת בארגון והזדמנות ללימוד על הטמעת המערכת   

במוסדות חינוך מקבילים בעולם.

2. הטמעת המערכת למצוינות ארגונית ביחידות הקצה - בתי ספר ומרכזי פסג"ה

המחוז  הנהלת  החליטה  טווח  ארוך  אסטרטגי  כצעד  בארגונו  ארגונית  למצוינות  המערכת  בהטמעת  המחוז  העמקת  לצד 

בתחילת שנת תשע"א להטמיע את המערכת EFQM ביחידות הקצה שלה. לשם יישום החלטת ההנהלה הוקמו שתי תכניות 

פיילוט ייעודיות ל-15 בתי ספר ו-18 מרכזי פסג"ה.

לבתי ספר במחוז פורסם קול קורא, ולאחר סינון קפדני ורב-שלבים נבחרו 15 בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים מכלל המגזרים 

האפשרי  השינוי  ו"דלתת"  הספר  בית  צוות  ובלכידות  המנהל  של  ההנהגה  ביכולת  התמקדו  לבחירה  התבחינים  לתכנית. 

בעקבות כניסת בית הספר לתכנית. כמו כן התקבלה החלטה מערכתית להכליל את כל מרכזי הפסג"ה במחוז הצפון במסגרת 

התכנית.

כבכל ארגון, נדרשים זמן ומשאבים לשינוי תרבות ארגונית. משום כך הוחלט כי כל מחזור יארך שלוש שנים. לדעתנו, זהו 

הזמן המינימלי הנדרש להצמחתם של בעלי תפקידים וניצנים ראשונים לשינוי התרבות הארגונית הבית ספרית.

מטרות התכנית בחלוקה לשנים

המעטפת הארגונית בתכנית היא רחבה וכוללת מנחה מלווה לכל בית ספר או מרכז פסג"ה ויועץ ארגוני מלווה לתכניות. 

נרחב  ידע  ולכן בעלת   EFQM-ובקרה, האחראית להטמעת מערכת ה התכניות מבוצעות בחסות היחידה לאיכות, תכנון 

בתחום זה. המנחים עוברים הכשרה אינטנסיבית ללימוד מערכת ה-EFQM בהנחיית המבדקים העצמיים וצוותי השיפור.

התכניות כוללות שלושה צירים מרכזיים:

השיפור.  צוותי  ועבודת  העצמי  המבדק  לביצוע  לשם  הארגון  בצוותי  תהליכים  מבוצעים  זה  בציר   - ארגוני  ציר   )1

המפגשים נערכים פעמיים בחודש. מערכת ה-EFQM מאפשרת ליצור מספר גדול של שגרירים בתוך הארגון אם 

על-ידי צוות עורכי המבדק אם על-ידי צוותי השיפור. כל מסגרת כזו כוללת נדבכים של למידה ועשייה בתחומים 

חדשים לצוות הארגון.
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הנמצאים  הארגונים  מנהלי  עמיתים של  למידת  עגולים, שבהן מבוצעת  - שולחנות  מנהלים  עמיתים  קבוצת  ציר   )2

בתכנית. במפגשים מוקנה למנהלים ידע בתכני המערכת וצוותי השיפור, וכן כלים נוספים לניהול ממוקד. אגב כך 

מבוצעת למידת עמיתים. מסגרת זו נערכת אחת לחודש.

ציר מנחה-מנהל - נוסף על המסגרות המתוארות לעיל נפגש המנחה עם מנהל הארגון אחת לחודש על מנת לעדכנו   )3

וכן  בית הספר,  ולסביבת  בין התכנים הנלמדים בשולחנות העגולים למציאות  ולגשר  בנעשה בבית הספר, לתווך 

ללוותו בשיפור במספר יעדים בהתאם לתוצאות המבדק העצמי.

השנה הראשונה של התכנית הסתיימה והושגו בה היעדים הבאים, כפי שהוגדרו:

סיום מבדק עצמי - 100% מבתי הספר ומרכזי הפסג"ה. המבדקים העצמיים הוצגו לפני הנהלת התכנית ומפקחי   •

מה  המבדק,  צוות  חברי  של  הן  המנהלים  של  הן  תפיסתי  לשינויי  המבדקים  הובילו  הארגונים  בכלל  הארגונים. 

שמשמש בעבורנו תשתית מיטבית לקידום עבודתם של צוותי השיפור.

להלן דוגמאות לִאמרות המנהלים עם סיום המבדקים העצמיים:

"התכנית מוגדרת כתכנית החשובה ביותר שעל סדר היום שלי כמנהלת בית הספר."  -

"התחושה שמדובר בתכנית שמטרתה לייצר ולקדם את ניהול האיכות בבית הספר ולא תכנית בעלת אופי של   -

"אופנה חולפת."

מתחילת  שנערכו  העגולים  בשולחנות  השתתפותי  ובעקבות  המפרש  לתכנית  החשיפה  בעקבות  כי  ספק  "אין   -

התהליך, חל אצלי שינוי תפיסתי באשר לדרך שבה אני ועמיתיי צריכים להוביל את הארגון".

"למידת מערכת ה-EFQM על ידי, חשיפת התכנית לפני צוות ההוראה ולפני ועד ההורים והניסיון שרכשו חברי   -

ועדת המבדק במהלך הישיבות שנערכו במהלך השנה יצרו אווירת מחויבות, דבקות במטרה ורצון רב לחולל 

שינוי לכיוון איכות ומצוינות." 

"המורים מדווחים לי על ההזדמנות ללמוד על עצמם ועל עמיתיהם. פתאום מגלים שהם ידעו דברים חדשים על   -

עצמם ועל חבריהם. תהליך הלמידה בתוך הצוותים מלווה באהבה, בלהט, במוטיבציה גבוהה וברצון עז ללמוד 

ולהפיק את המרב. התהליך עצמו הכניס רוח חדשה לתוך המערכת וחיזק את תחושת השייכות וגאוות היחידה."

- תכנית עבודה היא הבסיס לדיאלוג מתמיד עם החזון  - אסטרטגיה  "מתבססת התובנה שהמשוואה מדיניות   -

הבית ספרי ויישום החזון דרך האסטרטגיה."

ונוביל  "הפעם זה לא עוד תכנית אלא זה הדבר האִמתי. זה לא תמיד נעים, אך זה משהו שממנו כולנו נצמח   -

תהליכים ארוכי טווח שאינם תלויים רק בנוכחות מנהל חדש."

הפסג"ה  במרכזי  שניים   - הארגון  של  העבודה  בתכנית  והכללתם  התעדוף  בשיטת  לשיפור  פרויקטים  בחירת   •

ושלושה בבתי הספר;

הקמת שלושה צוותי שיפור בכל בית ספר ושניים בכל מרכז פסג"ה;  •
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רמת בקיאות בסיסית של כל המנהלים במערכת ה-EFQM והתבחינים שלה;   •

;EFQM-רמת בקיאות בסיסית של ועדת היגוי ורכז איכות בכל בית ספר במערכת ה  •

לימוד כלי אופרטיבי ניהולי - אסטרטגיה - על-ידי מנהלי התכנית. המנהלים למדו מהי אסטרטגיה ורכשו כלי   •

לחשיבה וקבלת החלטות אסטרטגית.

הערכה גבוהה של התכנית על-ידי המנהלים )בסוף השנה הועבר סקר הערכה של התכנית מבין המנהלים(.  •

בשנת תשע"ג אנו נערכים לביצוע ִתקנּון מערכת ה- EFQM אף במסגרת התכנית.
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יישום המערכת למצוינות ארגונית במוסדות החינוך – תכנית "מפרש"
// אבי מנשס, מנהל בית הספר "שחקים" נהריה

מה שונה תכנית "מפרש" להטמעת המערכת למצוינות ארגונית לפי ה- EFQM מהשתלמויות אחרות שעברת ב

כמנהל?

כניסת מערכת ה-EFQM לבית הספר הכניסה את הצוות ואת המערכת למתח בריא. המבדק העצמי ניער את האבק מעל 

לכל דבר שחשבנו להוביל בבית הספר, וגרם לנו ולשאר הצוות לראות את הדברים בצורה שקופה וגלויה, באופן שבו 

ציר המידע עובר מהשטח אל ההנהלה ולא להפך. 

אחד הדברים המבדילים בין תכנית "מפרש" לתכניות אחרות הוא קיומו של ליווי צמוד ומערכתי על הנעשה בבית הספר. 

גישה זו גורמת למנהל ולבעלי התפקידים האחרים בבית הספר לבחון את עצמם ולתת רפלקציה על מה שהם עושים - 

דבר שאינו קורה בתכניות אחרות. בתכנית זו יש לנו התחייבות לתת מענה לכל נושא שאינו תקין בבית הספר.

כמו כן, זו הפעם הראשונה שהשתלמות מחייבת את המנהל להניע תהליך שהוא אינו שותף לו באופן פעיל, שהרי המנהל 

אינו לוקח חלק במבדק העצמי המבוצע בבית הספר, הנערך על-ידי צוות פנימי - צוות מבדק. דרך פעולה זו גורמת לכך 

שעד אחרון העובדים שותפים לשינוי. למעשה, אחרון העובדים קובע את השינוי, עוד לפני המנהל.

מדובר בהתנהלות חדשנית בעבור המנהל. בדרך כלל המנהל הוא זה המוביל ויוזם את השינויים הנדרשים בבית הספר, 

ואילו כאן הוא מובל על-ידי עובדי צוות בית הספר. 

לאחר  וזאת  שינוי,  לחולל בהם  סבור שיש  נושאים שהצוות  כוללת  יכול לשקף שתי מציאויות: האחת  צוות המבדק 

ניתוח מעמיק של תמונת המצב הבית ספרית; השנייה והמשמעותית בלמידה של המנהל היא מצב שבו הצוות משקף לו 

מציאות אחרת מזו הנתפסת על-ידו. 

התכנית כוללת צעדים אופרטיביים לאחר הצגת ממצאי המבדק העצמי, ועל כן כמנהל וכמי שהוא חלק מהתכנית הוא 

מחויב להוביל לשינוי ולפעול בשני המצבים הללו.

ביצוע מבדק עצמי של בית הספר על ידי צוות פנימי ולא על ידי ההנהלה הוא מהלך חדשני. עד כמה תרם המהלך לך   .1

ולבית הספר?

בית הספר בכלל ובית ספר גדול ומורכב בפרט לא יכול להניע למצוינות בעזרת קומץ מצומצם של עובדים או חברי 

הנהלה. עבודת צוות היא שם המשחק, וככל שנעצים את אחרון העובדים, נמצא את העוצמות והאִמתות הנכונות 

ביותר לארגון ולבית הספר בכלל. שיטת העבודה של ה-EFQM גרמה למינוף ולהעצמה של עובדים, שהפתיעה 

אותי לטובה, והדבר מסייע מאוד לבית הספר בהשגת יעדיו. כפי שציינתי לפני כן, כל אחד מהעובדים, עד האחרון 

שבהם, קבע למעשה את סדר היום של בית הספר. זה אחד הדברים היפים ביותר שיש. 

דבר נוסף, בדרך-כלל תרבות העבודה היא של "הנחתות" מההנהלה כלפי מטה. בביצוע המהלך שיתפנו את כל 

הצוות מלכתחילה: כל הצוות נחשף לתכנים על-ידי מנהל בית הספר והמנחה. תוצאות המבדק הופצו לכל הצוות, 

ולכן כל הצוות היה מחויב לתכנית, כי מדובר בהמלצות חבריו ולא בהנחתות ההנהלה.

מאחר שצוות המבדק העצמי לא כלל חברי הנהלה, ההנהלה קיבלה רפלקציה משמעותית על אופן תפקודה באופן 

מערכתי, דבר שבוודאי לא היה מתאפשר בהרכב אחר. בבית ספרנו ההנהלה מלאת אנרגיות ומוטיבציה, לכן היא 

הגיבה בחיוב ובנכונות רבה לביצוע הנקודות שהועלו על-ידי צוות המבדק. אולם חשוב לציין שהדבר דורש אומץ 
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מנהיגותי רב. במקרה של בית הספר שבניהולי תוצאות המבדק השפיעו ללא ספק על הגדרת בעלי תפקידים בכירים 

ועל סדר יומה של ההנהלה. כמנהל אני חושב שהמהלך השביח והעצים את ההנהלה.

אחד הנושאים המרכזיים שנלמדו בשנה הראשונה הוא "חשיבה אסטרטגית". מהי, לדעתך, חשיבות הנושא לבית   .2

הספר?

החץ  היא  אסטרטגיה  לכישלון.  נדון  אסטרטגיה  ללא  ארגון  אסטרטגיה.  הוא  לארגון  המהותיים  הדברים  אחד 

והכיוון שאליו מכוּוָן הארגון )כיוון הארגון יבוצע ע"י תהליך מוגדר של תעדוף(. בלעדיו, פעילות בית הספר 

עלולה להיות ֶצבר של פעולות ותכניות ללא כיוון או מטרה ממוקדת, וכתוצאה מכך לשימוש לא יעיל במשאבים 

ואף לקושי מערכתי גדול יותר של עבודה מאומצת ללא דרך סלולה.

לצערנו, ידוע כי ברוב הארגונים אסטרטגיה היא תוצר אינטואיטיבי של מנהל. מעטים המנהלים היושבים ומבצעים 

תהליך ארוך ומעמיק לבניית אסטרטגיה. עם כניסת מערכת ה-EFQM לבית הספר והיחשפותי לנושא האסטרטגיה 

הפך נושא זה לאחד הנושאים המרכזיים ביותר בבית הספר. 

אסטרטגיה מחייבת אותנו לפרוט את העשייה "הטבעית" של ארגון כארגון ושלי כמנהל. אין מדובר בפעולת 

חשיבה טריוויאלית, מאחר שהיא מערערת בצורה כלשהי על הנחות יסוד מאוד ברורות, שלא נדרשנו להן עד כה.

על מנת לבצע תהליך זה הקדשנו זמן ייעודי עם חברי ההנהלה לשאלה מהי האסטרטגיה הבית ספרית ולאן אנחנו 

מובילים את בית הספר במציאות העכשווית. "עצרנו את הסוסים" וחשבנו, והתוצרים היו מדהימים.

ארגון או בית ספר הרוצה להגשים דרך או חלום בעבור תלמידיו, בעבור צוותו ובעבור הרשות שבה הוא נמצא, 

מחויב לבצע תהליך זה. 

ה-EFQM מדגיש את חשיבות הקשר שבין מאפשרים ותשומות לבין תפוקות ותוצאות. עד כמה תרמה לך ולבית   .3

הספר צורת החשיבה והניתוח הזו?

כל התנהלות של ארגון נמצאת במטוטלת של מאפשרים ותוצאות, וככל שמשקיעים בפרמטר של מאפשר יש 

לכך השפעה על התוצאה. הכניסה למערכת הובילה לתרגום כלל ההתנהלות שלנו למאפשרים ותוצאות. היום, 

כשאנחנו חושבים מהן התוצאות הרצויות, אנחנו מתרגמים אותן למאפשרים, וזוהי חשיבה חדשנית. המערכת 

גורמת למנהל לצאת מהשגרה, לעשות את המבדק העצמי שלו כמנהל כל הזמן ולבחון באילו מאפשרים עליו 

להשקיע כדי לקבל את התוצאות הנדרשות.

האם לא מצאת קושי במיקוד המערכת במדדים ותוצאות מאחר שמדובר בארגון חינוכי?  .4

אני מאמין שניתן למדוד כל דבר, ואנחנו מודדים זאת בבית הספר - למשל שיעורי חינוך והשפעתם על תלמידים, 

פעילויות ערכיות-חברתיות, נוכחות מורים, הישגים, הגעת הורים למפגשי הורים, הגעת תלמידים לפעילויות ועוד. 

כל חבר הנהלה כותב תכנית המבוססת על מדדים מדידים. הפלטפורמה של מצוינות ארגונית חידשה את המדידה 

על-פי פרמטרים חדשים בכל תבחין ותבחין. כמנהל הבנתי שיש בבית ספרי פער המצריך תיקון בנושא העובדים, 

למשל במאפשרים. זה גרם לי להבין שאני חייב לעצור ולהשקיע בנושא זה, ולטפח בצורה מעמיקה יותר את 

הקשר עם העובדים. למעשה, מיפוי הארגון דרך מערכת של מאפשרים ותוצאות הראה לי תמונת מראה, שלפיה 

אנחנו עסוקים הרבה ב-Doing וזונחים חלקים אחרים משמעותיים בארגון. 

רבים  מאמצים  בכול  משקיע  ואני  שלי,  הניהולית  האסטרטגיה  את  לשנות  החלטתי  המבדק  תוצאות  בעקבות 

למחשבה ועשייה.
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מה הם שלושת הדברים המרכזיים בתכנית "מפרש" שתרמו לך?  .5

תרמה לי הכנסת כלל הצוות למעין פריזמה ממוקדת של הנעה למצוינות ארגונית - ואין אלו מילים בלבד אלא   .1

שם בית הספר שלי. הכלי הזה סייע לי לסחוף את כל הצוות לכך, ולבנות הלכה למעשה בית ספר המושתת על 

ערכי המצוינות.

יש  חל אצלי שינוי פרדיגמטי בניהול שלפיו אין לקבוע את סדר היום או את הנושאים לבד או עם ההנהלה.   .2

לבנות צוות מכלל העובדים ולתת להם את הבמה לקבוע או להמליץ מה הם הנושאים הקריטיים שעל בית הספר 

להתמודד עמם כדי להוביל לאיכות ולמצוינות.

התכנית גרמה לי לעצור ולהתחיל לחשוב ולא לנוע באפיקים מוכרים, שבין כה וכה מובילים בבית הספר. יש   .3

לעצור את חברי ההנהלה - כל אחד בתפקידו - ולמצוא מכנה משותף, אשר ישמש בסיס לאסטרטגיה ניהולית.

מדוע חשוב לדעתך שמנהלי בתי ספר יכירו את מערכת המצוינות הארגונית EFQM ויטמיעו אותה בבית הספר?  .6

בית הספר הוא ארגון במלוא מובנה של המילה. יותר מכך, בית הספר הוא ארגון מורכב ומסובך עשרת מונים 

מכל מפעל או ארגון עסקי. הוא כולל את הקיים בארגון עסקי והרבה יותר מכך. כאחד שעזב את התעשייה וכבוגר 

IVN אני משוכנע ללא צל של ספק, שעל כל מנהל לרכוש כלים מהמגזר העסקי והתעשייתי ולהתאים אותם לבית 
הספר.

רוב המנהלים הם אנשים המגיעים מתוך מערכת החינוך. ההכשרה העיקרית והניסיון העיקרי שיש לנו הוא בתחום 

ההוראה והפדגוגיה. על אף היותנו בוגרי קורס מנהלים אין מדובר בלמידת כלים ניהוליים בעומק ובהיקף שאנשי 

תעשייה לומדים לניהול תעשייה או עסקים. תכנית כמו EFQM היא כלי ניהולי כלל מערכתי משלים, והיא מתנה 

לכל מנהל. לדעתי, חובה על מנהל להטמיע כלים ניהוליים מחוץ לעולם החינוך, ומערכת ה-EFQM היא אחד 

הכלים לכך.

אכן, לא מעט מנהלים החליטו להטמיע כלים ניהוליים מחוץ לעולם החינוך כדוגמת ה"איזו".

נכון, ISO מסתמך על נוהלי עבודה. לכל דבר בארגון נדרשים נהלים. נוהלי עבודה גורמים לסדר בארגון אך יש 
בהם סכנה לקיבעון מחשבתי. עם כתיבתו של נוהל נוצרת קשיחות מערכתית וקיבוע, וזו סכנה גדולה לארגון. 

לעומת ה-ISO, ה-EFQM הוא גמיש ומתאים את עצמו לכל ארגון וארגון. מעבר לכך, מדובר במערכת מחזורית 

כסללום, המחייבת חשיבה חדשנית תמידית ושיפור מתמיד עד ליצירתה של תרבות ארגונית מיטבית ולא נהלים 

בלבד.

אחת המטרות העיקריות של התכנית היא להוביל לשינוי ארוך טווח בבית הספר. האם אתה מאמין שזה ישים?  .7

התכנית תגרום לשינוי עמוק כל עוד המובילים הארגוניים יאמינו בכך ויובילו לכך. השינוי עדיין תלוי במנהל 

ובמי שעומד בראש המערכת, ולכן מי שצריך להוביל את השינוי הוא המנהל. עם זאת, מאחר שהמערכת פועלת 

בשיטה של שיתוף עובדים וזרימת מידע מלמטה למעלה, מדובר בשינוי ארוך טווח המשנה דפוסי עבודה ויותר 

מכך: יש בידיו לשנות את ה- DNA ארגוני של בית הספר.
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יישום המערכת למצוינות ארגונית במרכזי פסג"ה – תכנית "טופז"
// גב' גלילה פישמן, מנהלת מרכז פסג"ה כרמיאל

שעברת  אחרות  מהשתלמויות   EFQM ה-  לפי  ארגונית  למצוינות  המערכת  להטמעת  "טופז"  תכנית  שונה  במה   .1

כמנהלת?

המציגה  תכנית  היותה  מעצם  אחרות  מהשתלמויות  שונה  ארגונית,  במצוינות  העוסקת  טופז,  בתכנית  השתלמות   

מודל בינלאומי ומכוונת לארגונים שאינם מתחום החינוך. היא מאפשרת התבוננות רחבה וחדשנית על-פי מרכיבים 

מוגדרים מראש של המודל, מתוך חשיבה על יישומו בארגון כמרכז פסג"ה ויוצרת חשיבה והבנה לגבי העקרונות 

המשותפים לכל ארגון מצליח באשר הוא. 

תכנית "טופז" מאפשרת למידה תיאורטית לצד למידה מעשית וחושפת את המנהל לכלים חשובים, המאפשרים 

להבין טוב יותר את התרבות הארגונית ולזהות הזדמנויות לשיפור מתוך מיפוי תהליכים ומשאבים ומתוך קביעת 

סדר עדיפויות לטיפול. מבחינה מעשית הכלים מאפשרים לבנות תהליך שלם הקובע, מודד, מעריך ומשפר תדיר 

יעדים ארגוניים, אישיים וצוותיים.

נתונים  על  ונשען  המערכת  תבחיני  על-פי  הקיים  המצב  של  מעמיקה  בדיקה  על  מבוסס  עצמי"  "מבדק  פורמט   .2

ומסמכים. עד כמה תרם המהלך של קיום מבדק עצמי לך ולמרכז הפסג"ה?

תרומתו של המבדק העצמי רבה מאוד. הוא נערך בעיתוי מתאים ביותר בעבורי כמנהלת חדשה, ושימש בעבור 

אנשי הארגון כולו כלי מבורך להתבוננות יסודית ומעמיקה על העשייה שלנו. באמצעותו בחנו את המצב הקיים 

על-פי קריטריונים מוגדרים והעלינו לרמת המודעות את מכלול התהליכים שבהם עוסק מרכז פסג"ה בכרמיאל. 

כאמור, כלי המבדק פרש לפנינו את מכלול התהליכים, המשאבים והתשתיות: מצד אחד הוא סייע לנו לראות את 

הנקודות שבהן אנו חזקים, ומצד שני הוא הציף את הקשיים ואת נקודות החולשה שאותם עלינו לשים בראש סולם 

העדיפויות כדי להביא לשיפור בשנה זו. המבדק היה בבחינת "מה שרואים מכאן לא רואים משם".

וגאווה על הקיים והוסיף מוטיבציה ותחושת מחויבות  זו עורר המבדק בצוות תחושות של חוזק  מתוך ראייה 

וצמיחה במטרה להוביל את הארגון קדימה בהתאם לממצאים שעלו במבדק. המודעות שיצר  להמשך למידה 

המבדק מאפשרת לנו להסיק מסקנות מתבקשות לצורך שדרוג הארגון שלנו מארגון טוב מאוד לארגון מצוין.

כמנהלת חדשה, המובילה תהליך שינוי בארגון ומנסה להציב סטנדרטים חדשים, איכותיים ומיטביים בעבודת 

הצוות ובניהול מכלול התהליכים שבהם עוסק מרכז פסג"ה, המבדק תרם לי רבות בכך שנערך בנוכחותי, שיקף 

והציב לפניי "מראה" על דרך עבודתי והתנהלותי מול הצוות ומול לקוחות הפסג"ה. התהליך זימן דיאלוג תהליכי 

ומעמיק עם כל אחד מאנשי הצוות. הייתה זו הזדמנות משמעותית בעבורי כמנהלת לשמוע ולהבין את הדעות, 

את המחשבות, את הרעיונות ואת ההצעות של חברי הצוות לגבי כל הפרמטרים שנבדקו. הייתה זו עוד דרך, ודרך 

טובה מאוד, ללמוד ולהכיר באופן מעמיק את חברי הצוות ועבודתם ולעשות את השינויים הנדרשים בהתאם.

התהליך סייע לי כמנהלת לתעדף בקדימות גבוהה את המטרה לפתח תהליך מוגדר ומובנה של בניית אסטרטגיה 

מרכז  של  ייחודיותו  את  להגדיר  אף  כך  ומתוך  ארגונית  ברמה  חדשנות  המאמצת  התפיסה  את  לבסס  לארגון; 

הפסג"ה שלנו. 
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לך  תרמה  כמה  עד  ותוצאות.  תפוקות  לבין  תשומות   - "מאפשרים"  שבין  הקשר  חשיבות  את  מדגיש   EFQM-ה  .3

ולצוות צורת החשיבה והניתוח הזו?

דרך החשיבה בתכנית ה-EFQM, המדגישה את חשיבות הקשר בין תשומות לתפוקות, מובילה למיקוד בחשיבה 

בהיבט התוצאה. חשיבה זו הובילה אותנו לשאול שאלות רבות לגבי המאפשרים של הארגון, ביניהן שאלות לגבי 

האסטרטגיה שלנו שעדיין אינה מוגדרת וברורה; איך מעצימים את הצוות הקטן ומפתחים כל אחד באופן אישי; 

איך מאפשרים עבודת צוות ומגדירים זמנים קבועים למפגשי עבודה משותפים - דבר שלא התאפשר עקב אילוץ 

פרישת ימי העבודה של המדריכות בימים שונים - ועוד שאלות חשובות ומהותיות, אשר מדגישות את הצורך 

בחקירה ובעבודה על המאפשרים כגון העצמת הצוות, פיתוח אסטרטגיה מתוך הגדרת מדיניות ותכנית עבודה, 

יצירת שותפויות ומתן משאבים מתאימים שיביאו לתוצאות המצופות. התוצאות הן פועל יוצא של המאפשרים והן 

משמשות משוב מתמיד מצד לקוחות הפסג"ה להשבחת התוצאות או התפוקות. יתרה מזו, חשיבות התבחינים של 

תוצאות באבחון של הארגון חיזקו מגמה שהחלה במרכז הפסג"ה, אבל מיקדה אותנו עוד יותר, והיא השימוש 

נדרשים  ביצוע  מדדי  על-פי  הפסג"ה  מרכז  ביצועי  ובחינת  ממוחשבים  נתונים  מסדי  לקוחות,  בסקרי  הנדרש 

ומדידים.

במה את משתמשת מתוך מה שלמדת בשנה הראשונה לתכנית "טופז"?  .4

כמנהלת מרכז הפסג"ה אני עושה שימוש בתוצאות המבדק העצמי בעיקר ככלי מכוון לכתיבת תכנית העבודה 

וליישום הדברים שעלו בו. לדוגמה, בימים אלה אנחנו עובדים שוב על הגדרת התפקידים של כל חבר בצוות, 

גוזרים מתוך התפקיד את תכנית העבודה של כל אחד, מגבשים דרכים לניהול הידע ודרכי הדיווח על העבודה 

האישית ומתעדים את העשייה. 

מתוך הלמידה בהשתלמות ומתוך תהליך המבדק העצמי נולדה בהירות לגבי הדרך וכווני השיפור שלנו. 

מהם שלושת הדברים המרכזיים בתכנית שתרמו לך?  .5

הדברים המרכזיים בתכנית שתרמו לי באופן אישי:

למידת העמיתים בקבוצת מנהלי הפסג"ה, העלאת הדילמות, הקשיים המשותפים, השיתוף והפתיחות והחשיבה   ·

המשותפת;

תהליך המבדק העצמי, שחיזק אותי ונתן רוח גבית לעבודה שלי כמנהלת; הפתיחות של הצוות וראיית עצמנו   ·

דרך עיניים חיצוניות. תרם גם הליווי המקצועי של הילה לאורך התהליך, שהשרה תחושת ביטחון, כיוון והעלה 

את רמת הידע והחשיבה על הדברים;

וידועים המובילים  ההתבוננות על מרכז הפסג"ה כעל ארגון לכל דבר, אשר יש לו תהליכים ומדדים קבועים   ·

להצלחתו.

מדוע חשוב לדעתך שמנהלי מוסדות חינוך יכירו את מערכת המצוינות הארגונית EFQMויטמיעו אותה?  .6

אני רואה בתכנית זו כלי עבודה המסייע למנהל ארגון לראות את הארגון שלו מנקודות המבט של לקוחותיו. 

באמצעות הכלים שמביאה התכנית ניתן לקדם כל ארגון מהמקום שבו הוא נמצא למקום טוב יותר- למצוינות.

חשוב מאוד להטמיע בכל ארגון כלים ותהליכים של בדיקה ומשוב עצמי לצורך שיפור מתמיד מתוך פתיחות 

יישום  הכוללת   ,EFQM -ה מערכת  של  הטמעתה  עם  מבוצעים  אלו  ותהליכים  כלים  קדימה.  וראייה  מלאה 

תהליכים אלו באופן שיטתי ומקצועי.
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מהי הציפייה שלך לשנה הקרובה?  .7

הציפייה העיקרית שלי לשנה הקרובה היא להמשיך ללמוד את תכנית טופז ולהעמיק בה, וליישם את המסקנות 

שעלו מתוך המבדק. יישום הייעוד והחזון שלנו על-ידי פיתוח וגיבוש אסטרטגיה שהחדשנות הפדגוגית, הפיתוח 

והשיפור המתמיד הם חלק ממנה, מתוך המשך קבלת ליווי מקצועי. לשם כך יקומו שני צוותי שיפור: האחד 

יעסוק במיסוד ושיפור תהליכי בקרה, הערכה ומשוב בכלל התהליכים בפסג"ה, ואילו השני יעסוק במיתוג מרכז 

הפסג"ה כמוביל פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית - קידום החינוך למצוינות, לחדשנות וליזמות.

מערכת החינוך מטמיעה תכניות רבות בקרב מוסדותיה, חלקן בעלות השפעות נקודתיות וחלקן בעלות השפעות   .8

ארוכות טווח. מהי ההשפעה ארוכת הטווח שאת מייחסת לתכנית זו?

השפעת התכנית לטווח רחוק היא לדעתי בראש ובראשונה הובלת מרכז הפסג"ה לתוצאות ביצוע טובות יותר, 

ארגונית.  למצוינות  המתמדת  השאיפה  חיזוק  מתוך  שלנו  השירות  ואיכות  העבודה  דרכי  של  מתמיד  לשיפור 

ומתמודדים עמה, עם  כלי עבודה המשנים את התרבות הארגונית הפנימית שלנו  המערכת כשלעצמה מעניקה 

הרגלי עבודה שונים ועם שבירת קונספציות שנראו עד כה טריוויאליות למדי. מדובר בשינויים שאינם נקודתיים 

וחולפים אלא שינויים הנוגעים לעצם מהותו של מרכז הפסג"ה כארגון.
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תרבות של איכות ומצוינות במרכזי פסג"ה במחוז הצפון
// ענת כהן, מפקחת פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה

חוז הצפון חרת על דגלו איכות ומצוינות - נושא שזימן התבוננות מעמיקה ומקצועית בתהליכי הפיתוח המקצועי מ

של עובדי ההוראה. החלת הרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" הציבו את המערכת כולה בעיצומו של שינוי 

מערכתי ומבני. כתוצאה מכך עלו והתחדדו ביתר שאת שאלות בדבר תפיסת תפקידם של המנהלים וסגניהם, מנהיגותם 

העניין  ולבעלי  לעובדי ההוראה  לצוות הבית,  הנפתח למרכז הפסג"ה,  ומיצוי חלון ההזדמנויות  והפדגוגית  החינוכית 

בתחום הפיתוח המקצועי.

התשתית  הוא  זה  תחום  כי  ההבנה  לאור  העשייה  במרכז  המקצועי  הפיתוח  תחום  את  העמיד  הרפורמות  הטמעת  תהליך 

להובלת השינויים המיוחלים למערכת בכלל ולשיפור איכות ההוראה והניהול בפרט. היישום וההטמעה של חידושים אלה 

של  בהובלה משמעותית  החנית  לחוד  אותם  ופדגוגי, שהפך  מבני  מערכתי,  שינוי  של  בעיצומו  פסג"ה  מרכזי  את  הציבו 

תהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה בתחומים הפדגוגיים, הדידקטיים והניהוליים-ארגוניים.

לאור האמור לעיל היה על מנהל מרכז הפסג"ה וסגנו להתאים את עצמם לסביבה משתנה, לגלות גמישות ופתיחות פדגוגית 

עבודה התואמים את המציאות המורכבת, המשתנה  ושגרות  מנגנונים  ולהבנות  לפרוץ את המסגרות המוכרות  וארגונית, 

והמאתגרת.

המציאות המשתנה חייבה אותנו במחוז ללמוד באופן מקיף את תחום הפיתוח המקצועי בארץ ובעולם ולבחון מחקרים 

לפיתוח  במחלקה  איכותית  ופדגוגית  ארגונית  תרבות  הבניית  לשם  וחדשנית  יזמית  דרך,  פורצת  חשיבה  בתחום  וסקרים 

מקצועי ובמרכזי פסג"ה.

איך יצאנו לדרך?

בשלב הראשון ערכנו סקר בקרב בעלי העניין: נציגי רשות, מפקחים, מנהלי בתי ספר, מדריכים ומורים, על אודות תפיסתם 

את העשייה במרכזי הפסג"ה בהתבסס על שלוש שאלות:

מהו מרכז פסג"ה בעיניך? כיצד אתה תופס אותו? )מצב מצוי(  	

כיצד תרצה לראות אותו בעתיד? )מצב רצוי(  	

הצעות ורעיונות לשיפור   	

להלן תוצאות הסקר משנת הלימודים תש"ע, מרץ 2010:

תפיסת מרכז הפסג"ה - מצב מצוי  .1

בית חם לעובדי הוראה;   	

מקום למפגשי עבודה, אכסניה;  	

דאגה לרווחתם של מפקחים, מנהלים ומדריכים )חדר, מחשב, טלפון, ציוד, כיבוד(;  	

"בית חרושת" לקורסים;  	

המנהל כאדמיניסטרטור העוסק רק בניירת;  	

היעדר מדיניות אחידה בין המרכזים;  	

היעדר הבנה בפדגוגיה- גוף מבצע בלבד;  	
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אפשר להסתדר בלעדיהם;  	

משאב שאין לו "אימא ואבא";  	

סביבה לימודית שאינה מותאמת למציאות המשתנה;  	

פעילות המרכז נקודתית, ולא ברצף רב שנתי;  	

היעדר ראייה שירותית.  	

תפיסת מרכז הפסג"ה - מצב רצוי  .2

בית ספר להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה על רצף שלבי הקריירה;  	

מרכז הדרכה ברמה אקדמית;  	

מרכז אינטגרטיבי אזורי;  	

מרכז ליזמות פדגוגית, למצוינות ולחדשנות;  	

קשר עם האקדמיה;  	

מרכז המפגיש אוכלוסיות מתרבויות שונות;   	

מאגר מידע וידע אזורי מתוקשב;  	

מתן מענה ברמת איכות ומציינות לצורכי האוכלוסיות השונות;  	

מרכז לפיתוח מנהיגות חינוכית.  	

תפיסת מנהל מרכז הפסג"ה - מצב רצוי  .3

דמות ערכית-חינוכית הפועלת על-פי קוד אתי;  	

מתכלל את כל תחומי העשייה החינוכית;  	

מנהיג פדגוגי אזורי;  	

בעל ראייה מערכתית;   	

מנהל ממשקי עבודה עם שותפי התפקיד;  	

יזם תכניות חדשניות לפיתוח עובדי הוראה במציאות משתנה;  	

פועל על-פי הגדרת התפקיד;  	

מפתח צוות ומניע לעשייה;  	

שותף פעיל בצוות החינוכי היישובי או האזורי;  	

פועל לשיפור מתמיד.  	

מהממצאים עלה, כי העשייה במרכזי פסג"ה התמקדה בתחומים ִמנהליים, וחסרו בה בעיקר תהליכים מערכתיים בראייה 

פדגוגית.

בהסתמך על ממצאים יצאנו לתהליך עבודה מערכתי ושיטתי.

מה עשינו בתהליך השיפור?

תהליכים מערכתיים ברמה מחוזית  	

הקמה וניהול צוות היגוי מחוזי לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה;  	
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בניית מאגרי מידע לגבי קורסים;  	

בניית מאגרי מידע לגבי משאבי מרכזי הפסג"ה )תקציב קורסים, כוח אדם, הצטיידות, בנייה ועוד(;   	

ניתוח עיסוקים של בעלי תפקידים במחלקה;  	

בניית שותפויות וחיזוק עבודה עם שותפי התפקיד;  	

הגדרת תפקיד מנהל מרכז פסג"ה וסגנו;  	

בניית כלי להערכת מנהלי פסג"ה וסגניהם;  	

בניית חזון מחוזי משותף לכלל מרכזי פסג"ה;   	

בניית ארגז כלים להערכת תהליכי הפיתוח המקצועי;  	

עריכת מבדק עצמי בקרב המחלקה לפיתוח מקצועי של עובדי ההוראה ובקרב מנהלי מרכזי פסג"ה במסגרת הטמעת   	

;EFQM-מצוינות ארגונית לפי ה

הטמעת תכנית עבודה ככלי ניהולי במרכז הפסג"ה;   	

מתן משוב לתכנית עבודה ככלי להשבחת התכנית;  	

קיום ישיבות סטטוס מבוססות נתונים בכל מרכזי הפסג"ה לצורך בחינת ההתקדמות ביישום תכנית העבודה;  	

מיסוד תהליכי פיתוח מקצועי למנהלי מרכזי פסג"ה וסגניהם;  	

תקשוב מרכזי הפסג"ה והתאמתם למאה ה-21.  	

תהליכים פדגוגיים וארגוניים בכל אחד ממרכזי הפסג"ה  	

בניית חזון למרכז הפסג"ה;   	

בחירת ייחודיות למרכז הפסג"ה;  	

עבודה מבוססת נתונים;  	

הערכת תהליכי הפיתוח המקצועי: תהליכים ותוצרים;  	

הפעלת צוות היגוי אזורי במרכז הפסג"ה;   	

עריכת מבדק עצמי במרכז הפסג"ה כבסיס להשבחת העשייה החינוכית לקראת שנת הלימודים תשע"ג.  	

בסוף שנת הלימודים תשע"ב נערך סקר נוסף שבו הוצגו אותן השאלות שנשאלו בסקר הראשון. מטרת מהלך זה הייתה 

לבחון את ההתקדמות בתהליכים ובתוצאות בתום שלוש שנים של עשייה פורייה, ענפה ומגוונת.

על  ובמרכזי פסג"ה בפרט, מה שהשפיע  בראייה מערכתית-מחוזית בכלל  פדגוגיים  תהליכי השיפור התמקדו בתהליכים 

תפיסת תפקיד המנהל והסגן, על שינוי בדרכי הניהול, באיכות הקורסים, בשביעות רצון המשתלמים ובשירות שניתן להם.

עובדי הוראה רבים דיווחו על רלוונטיות, על יישום בשדה ההוראה ועל שיפור באיכות ההוראה.

להלן תוצאות הסקר אוגוסט 2012

תפיסת מרכז הפסג"ה - מצב מצוי  .1

מרכז הפסג"ה מוביל קהילה ואזור. למרכז יש השפעה במועצה ובמסגרות שונות;  	

מרכז הפסג"ה הוא גוף המוביל את הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה באזורו בשיתוף עם הגורמים באזור;  	
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מרכז הפסג"ה "קרוב לשטח" ומשפיע על למידה כדרך חיים באזור;  	

מרכז הפסג"ה הצליח למצב עצמו כחלק מהמנהיגות החינוכית ביישוב ;  	

מרכזי פסג"ה עוסקים בפדגוגיה ומשמשים מוקד להשבחת ההוראה ולפיתוחם המקצועי של עובדי ההוראה;   	

המנהלים בעלי גישה פדגוגית ומשביחים את איכות ההוראה בקורסים;   	

יש שיח ושיג בין המרכז לבין שותפי התפקיד מתוך מגמת קידום בזיקה ליעדי המחוז ולצורכי המנהלים;   	

מרכז הפסג"ה הוא בית שבו כולם נכונים לתת בו יד ולעזור, נותנים יחס חם ותחושה שאנחנו באותו צד ומדברים   	

אותה שפה;

נעים להגיע למרכזים, פוגשים אנשי מקצוע שמבינים את חשיבות העבודה, תומכים ומחפשים שיתופי פעולה;  	

בונים קורסים איכותיים המותאמים למתווים ולצורכי השטח;   	

המרכז פועל עם צוות קטן ומסור אף כי היקף העבודה גדל מאוד עם הכניסה לרפורמה "אופק חדש".   	

המידע לגבי תהליכי הפיתוח המקצועי נגיש וזמין לעובדי ההוראה;  	

מרכזי הפסג"ה משמשים בית לאוכלוסיית המדריכים;   	

שיתופי פעולה- מילת המפתח של מרכז הפסג"ה;  	

"מן המרכזים תיפתח הטובה"- יזמים ושותפים בפעולות חדשות ומובילות באזור;  	

מרכז הפסג"ה הוא מקום חינוכי ותרבותי הן מבחינת הרשות הן בראייה כוללת אזורית;  	

מנהל מרכז הפסג"ה שותף בקבוצות חשיבה ובמפגשי למידה אזוריים;  	

מרכזי פסג"ה הם בתי ספר לפיתוח מקצועי של עובדי ההוראה.  	

שינויים שחלו במרכזי הפסג"ה  .2

במרכזי הפסג"ה קיימים נהלים אחידים;  	

לכל מרכז יש חזון;   	

מהפך באיכות הניהול תרם לשינוי גדול בהתפתחות של המרכזים;  	

אין ספק שיש שינוי משמעותי במרכזי הפסג"ה: הקשר עם בתי הספר, עם המנהלים ועם המפקחים התחזק, ויש   	

שיפור באיכות הקורסים; 

מרכז הפסג"ה הצליח למצב עצמו כחלק מהמנהיגות החינוכית ביישוב ובאזור.  	

הצעות ורעיונות לשיפור  .3

יצירת סביבה המאפשרת למידת עמיתים, מקום שמורים יכולים לעבוד וללמוד זה מזה;  	

בניית מסד נתונים אחיד לכל מרכזי הפסג"ה, שיאפשר שליפה מהירה של נתונים לשם קבלת החלטות;  	

חשיפת כלל העשייה המתקיימת במרכז לכלל עובדי ההוראה כדי שיכירו את תפקידו ואת עשייתו של מרכז הפסג"ה;   	

	  הקפדה על בחירת מורי מורים איכותיים;

	  שילוב בין הנלמד בקורסים ליישום בשדה מתוך מעקב ובקרה אחר היישום;

	  חיזוק הקשר בין הפיקוח, ההדרכה והקורסים - אחריות משותפת;
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	  בניית מנגנון להפצת ידע מסודרת בין כלל השותפים;

	  למידת עמיתים בתוך הקורסים ובין מוסדות חינוך; 

התאמת מבנה מרכז פסג"ה למאה ה-21.  	

לסיכום

מערכת החינוך מצויה בתהליך מתמיד של שינוי והיא נאלצת לעקוב בהתמדה ובשיטתיות אחר התפתחויות מהירות ולהסתגל 

לתפקידים ולתנאים המשתנים. ביצועה של משימה זו מחייב את ארגוני החינוך לבדוק באורח שיטתי וביקורתי את המסגרות 

הארגוניות הקיימות ולהציע תכניות לארגונן מחדש של המערכות. 

משימה זו מחייבת מבנה ארגוני גמיש ודינמי, בעל יכולת השתנות גבוהה מתוך התאמה לסביבה, כדי שתפקודה יהלום את 

הצרכים המשתנים בתכיפות רבה. לאור השינויים שחלו בשנים האחרונות במערכת החינוך נדרש מרכז הפסג"ה למערכת 

ניהול הוליסטית, יציבה וארוכת טווח. 

התכנית למצוינות ארגונית המוטמעת במרכזי פסג"ה זו השנה השנייה, תכנית "טופז", מושתתת על תשעה תבחינים על-פי 

:EFQM-מודל ה

צורת הגביש היא מנסרה המסתיימת בפירמידה. זוהי המנהיגות של מנהלי מרכזי פסג"ה - הנהגה בעלת חזון, השראה   )1

ויושרה, אשר תעצב את בתי הספר לפיתוח מקצועי של עובדי ההוראה במחוז הצפון.

בתקופה  נמצאים  וצוותיהם  פסג"ה  מרכזי  מנהלי  "לחפש".  ופירושו  "טופזוס",  מיוונית  הוא  "טופז"  השם  מקור   )2

הניהול  פסגת  אל  אותם  יובילו  אשר  וכישורים,  מיומנויות  עבודה,  עקרונות  אסטרטגיה,  אחר  מתמיד  בחיפוש  זו 

המושתת על איכות ועל מצוינות.

צבע הטופז צהוב, כתום, אדום, כחול וירוק. צבעים אלה מבטאים את הקשת הרחבה והרבגונית של העובדים במרכזי   )3

ומחויבות  הנעה  המאפשרת  ארגונית  תרבות  ויוצרים  לעובדיהם  רב  ערך  מייחסים  פסג"ה  מרכזי  מנהלי  הפסג"ה. 

משותפת לתוצאות.

אבן הטופז היא אחד המשאבים המינרליים המצויים בסלעי יסוד. כיום משמשת אבן חן בתעשיית התכשיטים. היא   )4

אחת מאבני החושן שהיו על בגדו של הכהן הגדול בבית המקדש. מטרתן של אבני חושן היה לסמל את שלמותו של 

הלב, להמחיש את האהבה הגדולה שסימל הכהן הגדול לעולם כולו ואת השותפויות בין כל שבטי ישראל. מנהלי 

מרכזי פסג"ה מטפחים בין שותפי התפקיד )מפקחים, מנהלי מוסדות חינוך, נציגי רשויות, מדריכים ועוד( דיאלוג 

מתמיד, פורה ומצמיח מתוך שימוש מושכל במשאבים העומדים לרשותם כדי להבטיח הצלחה הדדית ברמת איכות 

ומצוינות.

אבן הטופז מאפשרת לעשות סדר במחשבות ולתכנן את הפעילות שיש לבצע כדי להשיג את המטרות.  )5

אחת מתכונות אבן הטופז היא "התחדשות", המסמלת את הלידה מחדש של ה"אני". היא ממלאה באנרגיות חיוביות   )6

ואת  המוטיבציה  את  להגביר  ניתן  באמצעותה  לצמוח.  ניתן  אי-נחת  מתוך  או  משבר  מצבי  ומתוך  משבר,  בשעת 

ההנעה. אחד התהליכים המשמעותיים ביותר בתהליך הוא אבחון עצמי: התחקות אחר חזקות מרכז הפסג"ה ואחר 

אל  בדרך  לעבור  פסג"ה  מרכז  כל  שעל  אופרטיביות  פעולות  אותן   - הדרך  לאבני  מטפורה  היא  האבן  האתגרים. 

מצוינות ארגונית.

גבישי אבן הטופז שקופים עד שקופים למחצה. כדי להפוך את מרכזי הפסג"ה לארגונים מצוינים יש לעצב תהליכים   )7

הנותנים מענה לבעלי העניין ולצורכי העובדים והלקוחות. לשם כך נדרשת שקיפות ברמה גבוהה מאוד.

יותר  ברור  באופן  והמקצועית  האישית  העשייה  תוך  אל  להתבונן  מסייעת  חסימות,  לפתוח  הטופז מאפשרת  אבן   )8

ומסלקת את ענני הערפל של הספקות. כמו כן, היא משפיעה על מידת האפקטיביות של העשייה ומאריכה את משך 
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השפעתה.

מנהלי מרכזי פסג"ה מודדים את עשייתם ומשיגים תוצאות לעובדים, ללקוחות ולקהילה ומייצרים בעבורם רווחים   )9

רלוונטיות  איכותי,  שרות  יותר,  טובה  הוראה  איכות  מקצועיות,  שלהם:  המקצועי  הפיתוח  בתהליך  משמעותיים 

לעשייה, הישגים ערכיים ולימודיים גבוהים יותר.

בהשראת פעולות אלה ניכרות במרכזי פסג"ה תוצאות ביצוע יוצאות דופן. 

במהלך שלוש השנים האחרונות הועמקה תרבות הלמידה של מנהלי מרכזי פסג"ה וסגניהם על רצף הנתיבה המקצועית 

שלהם, וזו אפשרה את פיתוח מנהיגותם הפדגוגית בעידן של שינויים והובילה לשיפור מתמיד של ביצועיהם ושל תהליכי 

הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה.

מיקוד ב"ניהול" כפרופסיה ובתהליכי פיתוח מקצועי של עובדי הוראה כ"תחום דעת" ִאפשר למנהלים ולסגניהם להתנסות 

ניהולית  זהות  והניהולית ולהמשיגה; לגבש  בכלים רפלקטיביים שונים בתהליכי העבודה; לבחון את עשייתם הפדגוגית 

מובחנת; לנהל דיון בשאלות של המעבר הבין-תפקידי בהתמקמות בזירה הניהולית ולעסוק בהיבטים המעשיים והפרקטיים 

של המנהיגות הפדגוגית ובמהותו של תחום הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה . 

השינויים הרבים שחלו בתקופה זו בניהול מרכזי הפסג"ה ובתהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה נזקפים לזכותה 

של עבודה איכותית, מקצועית ומעמיקה של מנהלי מרכזי פסג"ה, סגניהם, צוותי הבית, עובדות המחלקה לפיתוח מקצועי 

והמדריכות המרכזות. על כל אלה ראויים הם למלוא ההערכה וההוקרה.
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הזדמנויות הדרכה בהנחיית מנהלים וצוותי שיפור בתכנית "מפרש" 
// מלי נץ, מרכזת תחום פיתוח המנהלים במחוז הצפון ומנחה בתכנית "מפרש"

רוניקה ידועה מראש של התערבות - האומנם? כ

כניסתם של בתי ספר נבחרים במחוז לתכנית "מפרש" היא ציון דרך מעניין שראוי להתבונן בו מזווית ההדרכה. 

בבחינה ראשונית תכנית "מפרש" דומה לתכניות התערבות אחרות המבקשות לסייע לארגונים, ובכלל זה לבתי ספר, לשפר 

ביצועים ולקדם הישגים, והיא מתאפיינות בשפה ארגונית ובארגז כלים מגוון. לכאורה, זוהי תכנית נוספת ברצף המתמשך 

של "פרויקטים" העשויים להצטופף על "מדף הפרויקטים הבית ספרי" עד לסבב הבא - פרויקטים המייצרים תנופה של 

תשומות ואנרגיות גבוהות אד-הוק, אך לעתים רחוקות מצליחים לבסס תפוקות בנות-קיימא לטווח הרחוק. 

אולם בחינה נוספת של מרכיבי התכנית והשפעותיה הפוטנציאליות מובילה למסקנה שתכנית "מפרש", בשונה מתכניות 

התערבות אחרות, עשויה לשמש לבתי הספר המצויים בה עוגן משמעותי לרכישתה של שפה ניהולית פדגוגית המקדמת 

זאת  "לעשות  הספר  לבתי  שיאפשר  באופן  מתמיד,  לשיפור  ופרקטיקות  מנגנונים  אסטרטגית,  חשיבה  מצוינות,  איכות, 

בעצמם".

אם כן, מהו ייחודה של התכנית ובמה היא מהווה פלטפורמה לשינוי משמעותי? 

הבחירה

מי בתכנית? - לתכנית נבחרו בתי ספר שבהם זוהתה מנהיגות המובילה שדרה ניהולית יציבה, ִשגרֹות ומנגנונים של איכות 

כלים  ולרכוש  ומבקשים לשכלל מיומנויות  זמן  ופדגוגית; בתי ספר המצויים בתהליך של שיפור מתמיד לאורך  ניהולית 

להשבחת העשייה הפדגוגית והניהולית.

השיטה

הלמידה  עצמאית.  אסטרטגית  לחשיבה  כלים  הספר  לבתי  מקנה  "מפרש"   - מערכתית  לחשיבה  פרטיקולרית  מחשיבה 

מתוך  שפה  לרכוש  הספר  בתי  לסגלי  מאפשרים  בה  המופעלים  הכלים  בו-זמנית.  ובתוכם  הספר  לבתי  מחוץ  מתקיימת 

התנסות מעשית במיומנויות של אבחון עצמי, עבודה עם נתונים, מיפוי וניתוח של תהליכים ותוצאות. העבודה מפגישה 

צוותים אד-הוק החוצים את שדרת התפקידים הקלסית לרוחבה. צוותי העבודה השונים: צוות המבדק, צוותי השיפור, צוות 

היישום, מייצרים שותפויות של ממשקי תפקיד ומאפשרים למורה הבודד לעבור מראייה פרטיקולרית של תחום התמחותו 

של  מניפות  הפעלתה  שנות  שלוש  לאורך  בהדרגה  מרחיבה  התכנית  הספר.  בית  צורכי  על  מערכתי  למבט  הדיסציפלינרי 

מטרייה  בבחינת  היא  התכנית  העבודה.  בתהליך  פעיל  חלק  לקחת  עובדים  קריטית של  למסה  באופן שמאפשר  שותפים, 

כוללת, המשמשת פלטפורמה לבחינה מתמדת של מאפשרים )תשומות( ותוצאות )תפוקות(.

הניסיון

15 דוחות של מבדק עצמי הוצגו להנהלת המחוז בתום שנה של עשייה מרשימה של צוותי מבדק בית ספריים. 15 תמונות 

בית ספריות, שהן פרי של עבודה מעמיקה, שהתבססה על איסוף נתונים שיטתי ועל בחינה מוקפדת של מאפשרים ותוצאות. 

15 צוותים בבתי הספר התנסו בכלי לאבחון עצמי שאפשר להם להתבונן בעשייתם החינוכית, הפדגוגית והארגונית ולגבש 

רשימת ָחְזקות ונקודות טעונות שיפור. שנה זו הניחה תשתית יציבה לביסוסה של שפה לאיכות ולמצוינות ארגונית ופדגוגית 

ב- 15 בתי ספר נבחרים במחוז, שהם הכוח החלוץ למאות אחרים. 
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האתגר

אתגרים  שלושה  המשרד  ובמערכת  בתכנית  השותפים  לפני  עומדים  שינוי,  תכנית  כל  המאפיינים  לאתגרים,  מעבר 

משמעותיים:

ביסוס השליטה והבקיאות של סגלי ההוראה בכלים החדשים להטמעה של תרבות למידה ארגונית חקרנית;  .1

פרישת רשת תמיכה מערכתית לביסוס תרבות השיפור המתמיד באמצעות מפקחים, מדריכים ושותפי עשייה   .2

התומכים במנהלי בתי הספר;

הרחבת מניפת בתי הספר השותפים בתכנית.  .3
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תכלול ואיגום משאבים ויצירת ממשקי עבודה איכותיים - 1+1 < 2 
// רבקה שושן, ממונה על השירות במחוז

חת התובנות נושאות הפרי המשמעותיות ביותר בתהליך הטמעת המערכת למצוינות ארגונית היא התובנה, כי א

כוח  קרוב הם מכפיל  או  זהה  ענין  בעלי  ואיכותיים עם שותפים  רבים  עבודה  ויצירת ממשקי  איגום משאבים 

משמעותי ביותר בכל תחומי עיסוקינו. 

בהגדרת משאבים אנו כוללים: משאבים כספיים, משאבי זמן, משאבי מידע וידע ומבנים וציוד.

במאמר זה נדגים באמצעות שלוש דוגמאות כיצד איגום משאבים ויצירת ממשקי עבודה איכותיים הביאו למקסום תועלות 

בעבודתנו הארגונית והחינוכית: 

איגום משאבים ויצירת ממשקי עבודה איכותיים בתוך המחוז - ייעול הפעולות לשיבוץ עובדי הוראה עודפים )"עבודת  א. 

הנפות"(

אחד המשאבים החשובים בתקציב המחוז הוא תקציב המיועד לשתי מטרות עיקריות: המטרה האחת היא עידוד וקידום   

ָיְזמֹות חינוכיות ותגבור לימודי באמצעות תקציב נוסף לבית הספר, ואילו המטרה השנייה היא תשלום למורים שהם 

מורים עודפים מבחינת תקן השעות של בית הספר שבו הם עובדים, אך בשל מחויבות פרופסיונליות משרד החינוך 

מחויב לשלם את מלוא היקף שכרם.

בשנת תשס"ח היה היחס בין התקציב ליזמֹות ולתגבור לימודי לבין התקציב למורים העודפים 61% )24,000,000 ₪(   

לשעות למורים ו-39% )15,000.000 ₪( ליזמות ולתגבורים. בשנת תשע"ב הוקצו 15% )6,414,000 ₪( מהתקציב לשעות 

למורים ו-85% )35,316,000 ₪( ליזמות ולתגבורים. אם כן, בשנת תשע"ב הוקצו ליזמות ולתגבורים כ-20,000,000 ₪ 

יותר מאשר בשנת תשס"ח!

כיצד הגענו בתוך חמש שנים להיפוך הדרמטי בחלוקת המשאבים?  

עד תשס"ח דאג כל אחד מן המפקחים לשיבוץ המורים העודפים באזור הפיקוח שלו, והמורים שלא נמצא להם מענה   

באזור הפיקוח שובצו מעבר לתקן בית הספר, ושכרם שולם מהתקציב המדובר. התוצאה הייתה שרוב התקציב הועבר 

לשעות למורים, גם אם לא היה בהם צורך פדגוגי.

צוות השיפור, שהנושא הונח על שולחנו, בנה תהליך המבוסס על ראייה מערכתית שלפיה כל משאב צריך להיות מנוהל   

חדש  תהליך  הצוות  יצר  כך  לשם  המערכת.  צורכי  מבחינת  ביותר  והנכון  היעיל  באופן  ומנוצל  ואחראי  באופן שקוף 

שעיקרו מנגנון מחוזי המונה שש נפות. כל נפה מורכבת ממספר אזורי פיקוח. לכל נפה ממונה ראש נפה ולכל הנפות 

ממונה מפקח מתאם. כל המנגנון כפוף למנהלת המחוז ולסגניתה.

עיקרו של התהליך:

בניית מסד נתונים עדכני של צורכי כל אחד מבתי הספר בכל אזור פיקוח ובכל נפה;  .1

כל מפקח מנסה לתת מענה לשיבוץ המורים העודפים בתוך אזור הפיקוח שלו על-פי צורכי בית הספר ועל-פי כללים   .2

ידועים ומוסכמים;

כל ראש נפה מכנס את המפקחים בתוך הנפה שלו לשם מציאת פתרונות בתוך הנפה, שכן ייתכן שהמורה לא מצא   .3
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מענה באזור הפיקוח של המפקח, אך בקרבת מקום, באזור פיקוח סמוך שבתחום הנפה, יש צורך בעבודתו וניתן 

לשבצו שם;

מתאם הנפות מכנס את כל ראשי הנפות לשם מציאת פתרונות בין הנפות למורים שלא נמצא להם מקום בתחום   .4

הנפה שאליה שייך אזור הפיקוח שבו הם עובדים. 

התהליך כולו מלווה באופן צמוד על ידי מנהלת המחוז וסגניתה.

יצרנו ממשקי עבודה חדשים בין המפקחים, בין ראשי הנפות, בין מתאם הנפות לראשי הנפות, בין ראשי הנפות 

זמנים קבוע,  ולסגנית מנהלת המחוז. ממשקים אלו מעוגנים בנוהל מסודר, בלוח  ומתאם הנפות למנהלת המחוז 

במשימות מוגדרות לכל מפקח באשר לאחוז ההפחתה של שעות עודפות בכל שנה באזור הפיקוח שלו ובהקפדה 

על זכויותיהם הפרופסיונליות של עובדי ההוראה. ממשקים אלו יצרו בוודאי איגום משאבים כלכלי אך גם איגום 

משאבי ידע, יצירתיות וניסיון, שסייעו להתמודד בהצלחה גדולה עם המשימה שעמדה לפניהם.

בשנים תשס"ח-תשע"ב חלה עלייה קבועה בהישגי התלמידים במחוז הן בבחינות הבגרות הן בבחינות המיצ"ב. 

לתוספת התקציב שהמחוז ִאפשר לבתי הספר לקבל הייתה בוודאי תרומה לא מעטה למגמת השיפור בהישגים.

איגום משאבים ויצירת ממשקי עבודה איכותיים בין המחוז לארגונים חיצוניים ב. 

שיתוף הפעולה בין המשרד להגנת הסביבה והגופים הירוקים לבין משרד החינוך מחוז הצפון - "חינוך סביבתי אינו   .1

עוד מקצוע בסל המקצועות הבית ספריים אלא יסוד מארגן הכרחי של החינוך בימינו, שיוטמע בראייה בית ספרית 

בתוך מקצועות הלימוד בשילוב עשייה למען הקהילה והחברה" )ציטוט מחוזר מנכ"ל משרד החינוך 2007( 

מודעות סביבתית ופעילות למען הסביבה הם אחד הגורמים החשובים המקדמים את איכות החיים והסביבה של   

הקהילה והפרט. לכל אחד מאתנו כפרט יש תפקיד והשפעה על הסביבה וכפועל יוצא גם היכולת לשנות ולשפר או 

לדרדר את איכות חיינו ואת סביבתנו. לגן הילדים ולבית הספר תפקיד מרכזי בהקניית ידע ובעיצוב דפוסי התנהגות 

של הפרט והחברה. רציונל זה הוטמע אף בתכנית עבודתו של מחוז הצפון.

ליישום החזון, המטרות והיעדים הוקמה במחוז הצפון ועדת היגוי מחוזית בשיתוף הגופים הירוקים ונציגי רשויות.   

הוועדה פועלת מזה חמש שנים, ותוצאות קיומה מגלמים בצורה ברורה את הרווחיות הטמונה באיגום המשאבים של 

כלל השותפים למהלך )לפירוט נרחב בנושא ראו תבחין שותפויות ומשאבים(.

בין התוצאות נציין את התכנית להטמעת החינוך לקיימות וסביבה של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, תכנית   

שומרי נחלים, תכנית "כן לציפור" והסמכתם של עשרות גנים ובתי ספר כארגונים ירוקים.

קידום שותפויות כחלק מקידום הבריאות במחוז הצפון / ענת דהן, ממונה מחוזית על תחום הבריאות   .2

התשתית לקידום הבריאות במחוז נבנתה במהלך השנים על בסיס שיתופי פעולה.  

שיתופי הפעולה נעשו עם גורמים רבים ומגוונים: משרד הבריאות, אשלים, קרן רש"י, מכללות, עמותות, מרכזי 

בריאות ועוד, שמטרתם המשותפת היא קידום בריאות התלמיד ובני משפחתו וקידומה של הקהילה כולה דרכם.
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איגום המשאבים והחשיבה המשותפת בשלבים השונים אפשרו יצירת תשתית מותאמת צרכים ואחריות משותפת 

של כולם לקידומה. כן פותחו דרכי פעולה משותפות לטיפול בבעיות בריאות העולות מעת לעת בשטח ולהתארגנות 

למצבי חירום. )לפירוט ראו בתבחין שותפויות ומשאבים(. בעקבות ממשקי עבודה אלו הוקמו שלל תכניות, ביניהן 

התכנית לקידום אורח חיים בריא לילדים בישראל ומחוז צפון נקי מעישון ומקדם אורח חיים בריא - תכניות אשר 

הניבו תהליכים חינוכיים המקיפים מוסדות חינוך רבים.

איגום משאבים ויצירת ממשקי עבודה איכותיים בתוך המחוז ובין המחוז לבין לקוחות חוץ - תפקיד המפקח המתכלל ג. 

במחוז הצפון פועלים מזה חמש שנים מפקחים מתכללים. תפקיד ייחודי זה נוצר במחוז הצפון לפני כחמש שנים מתוך 

הבנה, ששותפות של כל הגורמים ברמת היישוב תבטיח עבודה איכותית, מתואמת ומשולבת. המפקח המתכלל מוביל 

ויוצר שותפויות במספר צירים מרכזיים: פדגוגיה, ארגון וניהול, פיתוח המשאב האנושי והטמעת תרבות של משוב, 

הערכה ובקרה.

במהלך השנים שבהם פועל המודל של מפקח מתכלל נוצרו תהליכי שינוי משמעותיים והתגבשו דפוסי עבודה איכותיים 

כדוגמת:

עבודה הממקסמת את הידע בארגון והופכת אותו לידע מקצועי;  -

בניית מנהיגות חינוכית משותפת, הנוטלת אחריות משותפת על העשייה החינוכית ביישוב באמצעות תא מנהלים   -

יישובי לומד הכולל גם את נציגי הרשות המקומית;

סיוע ביצירת תהליכים אפקטיביים הן בתחום הפדגוגי הן בתחום הארגוני באמצעות איגום משאבים;   -

יצירת גוף מקצועי משותף אשר תומך בכל אחד מחבריו ובכך מקדם איכות ומצוינות.  -

נדגים באמצעות ארבע דוגמאות את יתרונות המודל:

בתחום הפדגוגי - בניית תכנית אסטרטגית לצורך קידום תחום דעת מסוים בבית הספר - איגום של שותפי תפקיד  א. 

מרכזיים היוצרים צוות חשיבה משותף:

כל אחד  בין-מקצועי.  וצוות  כולל  בית הספר הרלוונטי, המנהל, מדריכה מקצועית, מפקח  צוות  נכללים  בקבוצה 

מחברי הקבוצה תורם לדיון מהידע המקצועי שלו, מניסיונו, מחשיבתו היצירתית ועוד. נערך מיפוי צרכים הוליסטי 

לקיום  הנדרש  ידע  מוסיפים  פארא-רפואי(  צוות  מורים,  מפקחים,  )מדריכים,  הדעת  תחום  ואנשי  הקבוצה,  של 

תהליכים פדגוגיים לשם קידום הנושא. באופן זה נוצרת תכנית אסטרטגית המקיפה את כל ההיבטים של הנושא. גם 

ליווי ביצוע התכנית נעשה על ידי הצוות. חשיבות רבה נודעת לדיאלוג שנוצר בתוך הצוות, שהופך להיות צוות תומך 

ובמה להעלאת קשיים ופתרונות ולשותפות באחריות.

ועדות התמדה - בוועדות אלה מתכנסים לעבודה משותפת נציגי החינוך והרווחה של הרשות, נציגי בית הספר ונציגי  ב. 

הפיקוח. מטרת הוועדות היא לצמצם ככל הניתן את נשירת התלמידים מבתי הספר. ועדת ההתמדה מתכנסת בזמנים 

קבועים ומובא לפניה מידע על התלמידים המועדים לנשירה בשלבים שונים. הצוות מגבש יחד, מתוך שיתוף ידע 

ומשאבים, תכנית פעולה שמטרתה למנוע נשירה או לטפל בתלמידים שכבר נמצאים בשלבי נשירה שונים. בדרך 

כלל תכלול התכנית פרקים שונים באחריות השותפים השונים. למשל: עבודת קציני ביקור סדיר או מעורבות של 

מחלקת הרווחה באחריות הרשות, תכניות פדגוגיות ייעוציות באחריות בית הספר וכדומה. 

ניהול פרויקטים יישוביים - תכנית התקשוב הלאומית או תכנית אזורי בחירה מבוקרים, למשל, יכולות להתבצע רק  ג. 

בשותפות מלאה של הרשויות עם הפיקוח המתכלל ועם ובתי הספר. ההחלטות בתכניות אלו חייבות להתקבל מתוך 

דיאלוג והסכמה של כל השותפים. 
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והולם של משאב  נכון  ניצול  ברבות מן הרשויות פועלות תכניות חינוכיות מתערבות. לצורך   - חלוקת משאבים  ד. 

זה יש צורך בראייה הוליסטית של מערכת החינוך ברשות. זו מתאפשרת בשיתוף המפקח המתכלל ונציגי הרשות 

ויודעים  צורכי כל אחד ממוסדות החינוך,  ואת  המקומית, שבשל עבודתם המשותפת מכירים היטב את המערכת 

להקצות את המשאבים למקומות שבהם הם יביאו תועלת מרבית. 
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 יישום רפורמות

מחייבים  והיקפן  התכניות  תדירות  ומשמעות.  היקף  רחבות  תכניות  או  רפורמות  שנה  מדי  מבצעת  החינוך  מערכת 

היערכות מקדימה וקבלת החלטות מושכלת במסגרת הנהלת המחוז לגבי הרשויות או בתי הספר אשר ייכללו במסגרת 

הרפורמה ולגבי הדרך שבה יש לקיים רפורמות אלו. 

כאמור, הרפורמות הן חלק משמעותי באסטרטגיה הניהולית והביצועית של המחוז. לפיכך יוארו בחלק זה הרפורמות 

העיקריות שבוצעו או החלו בביצוען בשלוש השנים האחרונות.

התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה העשרים ואחת

// משה חיימוביץ, מפקח תקשוב

תכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה העשרים ואחת, הידועה גם בכינויה "תכנית התקשוב", נהגתה ה

במטרה להביא לשיפור כולל במיומנויות התקשוב לצורכי הוראה ולמידה במערכת החינוך. 

התכנית החלה לפעול במחוז הצפון בשנת הלימודים תשע"א. בשנתה הראשונה קלטה התכנית 104 בתי ספר יסודיים במחוז. 

בשנתה השנייה )תשע"ב( נוספו לה 300 בתי ספר יסודיים ואילו בתשע"ג עתידה להצטרף קבוצה גדולה של חטיבות ביניים 

ומפת"נים )מפעלי תעסוקה לנוער(.

יישום תכנית  כיאה לתכנית השואפת לאיכות נקבעו סטנדרטים גבוהים מאד של מימוש: מנהל בית הספר מקים לקראת 

התקשוב צוות עבודה, המעבד בהנחיית איש מקצוע תכנית עבודה. תכנית העבודה מוצגת לאישור לפני צוות בעלי תפקידים 

במחוז. במקביל, על מנת לשפר את התכנית ולשמרּה נטווה בעבור בית הספר מארג תמיכה והדרכה. כל מנהל מוסד נדרש 

לעבור השתלמות ייעודית בת 30 שעות, וחדר המורים נדרש אף הוא להשתלמות בהיקף זה. בכל בית ספר מתמנה מתקציב 

התכנית רכז תקשוב ביום הדרכה שבועי. רכז התקשוב נתמך על ידי מדריך אשכול. בנוסף מופנות לבית הספר שעות הדרכה 

המקדמות את שילוב המחשב בהוראת מקצועות הליבה. הן רכזי התקשוב הן מדריכי האשכול זוכים להשתלמויות רציפות 

ולחשיפה לחידושים.

כצעד נוסף למימוש האיכות ביישום התכנית נבחרו במחוז הצפון שמונה בתי ספר כמדגם מייצג - ארבעה מהם משמשים 

כבתי ספר "מדגימי תקשוב" וזוכים לסל תקצוב גדול במיוחד לצורך הצגת יכולות מתקדמות, וארבעה נוספים משתתפים 

במחקר מבוקר שאותו מובילה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(.

מרכיב לא פחות חשוב הוא תקציב ההצטיידות המוענק לבתי הספר. הציוד הנרכש כולל מחשב נייד לכל מורה; מקרן ומסך 

לכל חדר כיתה ולמעבדות; תשתית תקשורת אלחוטית בכל שטח בית הספר, הכוללת גישה לאינטרנט בפס רחב. באמצעות 

הרשויות המקומיות תקצבה התכנית טכנאי מחשבים לתחזוקת הציוד.

גולת הכותרת של יישומה האיכותי של התכנית היא ביישום תהליכי הוראה-למידה-הערכה )הל"ה(. בתי הספר רכשו תכני 

למידה דיגיטליים, והמורים נדרשים לייצר וליישם מערכי שיעור מתוקשבים בקצב הולך וגובר ככל שהתכנית מתקדמת. 

בעת הזאת נבחרים בתי ספר במחוז, אשר יזכו לקבל מנוי לאוסף גדול מאד של ספרים דיגיטליים, אשר יחליפו את ספרי 

הלימוד.

באמצעות  המאובטח  האתר,  מוסדי.  אינטרנט  אתר  להקים  ספר  בית  כל  נדרש  הל"ה  תהליכי  של  איכותי  מימוש  לצורך 

שם משתמש וסיסמה, מכיל חדרי מקצוע וירטואליים ומרחבים כיתתיים מקוונים, המשמשים ִממשק פדגוגי בין המורים 
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לתלמידיהם. לרשות המורים עומדות טכנולוגיות איכותיות נוספות לשיפור עבודתם: מערכת צ'אט, מערכות ועידת חוזי, 

חדרי לימוד וירטואליים ועוד.

אין חולק על כך שיישומה של התכנית הלאומית במערך ההוראה והלמידה המתוקשבת במחוז הצפון מקדם באופן משמעותי 

את איכותם של התהליכים שהיא נועדה לקדם, והמשך יישומה עתיד להביא למימוש מטרותיה.



ות נ י למצו ו ת  כו לאי ז  ל את המחו בי ו נ חד  י ן  ז הצפו גרת מחו אי 82

רפורמה בגני הילדים - החלטת הממשלה בדבר חינוך חינם 
לגילאי 4-3 - יישום המלצות ועדת טרכטנברג 

// טובה הלוי, מפקחת מתאמת גני ילדים

...כל מה שבאמת צריך לדעת לגבי איך לחיות, מה לעשות וכיצד להתנהג, למדתי בגן הילדים. החכמה אינה נמצאת "

על פסגתה של גבעת האוניברסיטה, אלא דווקא בארגז החול בגן." )רוברט פולגום(

ועדת טרכטנברג המליצה על קידום החינוך בגיל הרך מתוך הבנה, הנסמכת על מחקרים בין לאומיים, המצביעים על כך 

שחסכים חינוכיים בגיל הצעיר ואפילו בגיל רך מאוד פוגעים באופן משמעותי בהתפתחותו של הילד וביכולתו להתקדם 

בגיל מבוגר יותר. פערים חינוכיים אשר ניתן לתקנם בקלות יחסית בגיל צעיר הופכים למשימה קשה מאוד בהמשך הדרך. 

היעדים הפדגוגיים והחברתיים מכתיבים את הצורך בחיזוק מיוחד של שלבי החינוך המוקדמים. חיזוק החינוך בשלבים אלה 

הוא חיוני להבטחת שוויון הזדמנויות, לקידום הצלחתם של כלל הילדים ולצמצום הפערים בחברה. חינוך איכותי בגילאים 

צעירים יקנה לילדים כלים יסודיים ומקיפים ללמידה ולחשיבה ויעצים את כישוריהם האישיים והחברתיים.

במחוז הצפון יושמה החלטת הממשלה ב- 24 רשויות, מתוכן 13מועצות אזוריות.

עם קבלת ההחלטה הוקם במחוז צוות משימה בראשותה של ד"ר אורנה שמחון, מנהלת המחוז, שתפקידו היה להוביל את 

יישום החלטת הממשלה ולערוך מעקב ובקרה אחר התקדמות היעדים שהוגדרו.

היערכות המחוז כללה כמה מישורים:

היערכות ִמנהלית - 

נפתח מוקד טלפוני לקבלת פניות הורים ורשויות;  )4

נבנה מארז מידע למפקחות גני הילדים ונקבעו ישיבות סטטוס לדיווח ומעקב;  )5

מנהלת המחוז נפגשה עם כל אחת מהרשויות;  )6

אתר המחוז עודכן במידע לציבור עם קישור לאתר המשרד.  )7

היערכות בתחום הבינוי והרישוי  

נבנה ערוץ לקבלת מידע שוטף מִמנהל הפיתוח וקשר ישיר עם הרשויות לקידום הבנייה;  )8

נבנה ויושם נוהל מקוצר לרשמי ולמוכר שאינו רשמי לקבלת בקשות לפתיחת גנים.  )9

היערכות בנושא כוח אדם  

10(  גיוס גננות מהמכללות - צוות מפקחות ומנהלת כוח אדם גנים ביקרו בכל המכללות במחוז הצפון ונפגשו עם בוגרות 

המכללות לבדיקת אפשרות קליטתן לעבודה;

11(  מפקחות גני הילדים ראיינו גננות שנרשמו דרך אתר או"ח לבדיקת התאמתן ולקליטתן לעבודה.

היערכות פדגוגית  

והכשרה לקליטת הגננות החדשות בצורה המיטבית בעזרת צוות ההדרכה  ליווי  בנו תכנית  גני הילדים  12(  מפקחות 

ובתמיכת היועצות החינוכיות; 

13(  נכון להיום, כל ילדי מחוז הצפון בגילאי 4-3 שובצו לגנים;

14(  נפתחו במחוז הצפון 118 גנים חדשים לגילאי 4-3, מתוכם עברו 60 גנים מהמוכר שאינו רשמי לרשמי.
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אין ספק שהחלטת הממשלה הקלה על ההורים מבחינה כלכלית, בעיקר על הורים צעירים והורים במשפחות מרובות ילדים, 

והיא מאפשרת להם להשתלב במעגל העבודה.

כוח  עדיין שינוי במצבת  לא חל  הגנים הרשמיים ברמה המחוזית  וגידול מספר  לצד השינוי בעקבות החלטת טרכטנברג 

האדם בגנים ובצמצום מספר הילדים בכיתות הגן לגילאי 4-3. בהסתמך על מחקרים רבים, שנעשו במהלך שנים רבות, ברור 

שנוכחות של גננת וסייעת בלבד בכיתות גן מאוכלסות בגילאי 4-3 אינה מאפשרת להעניק לילדים את הצרכים ההתפתחותיים 

הרגשיים והחברתיים שלהם הם זקוקים. בחלק מהגנים גננות וסייעות מתמודדות עם ילדים בלתי גמולים ללא תנאים פיזיים 

המאפשרים לשמור על פרטיותו ועל כבודו של הילד. גם המערך התומך בגננת - משאבי ההדרכה והייעוץ החינוכי - קוצץ 

למרות גידול במספר הילדים ובמספר כיתות הגן.

פרופ' פנינה קליין, כלת פרס ישראל ומומחית לגיל הרך, אמרה ל TheMarker כי מספר הילדים בכיתת הגן "אינו עומד 

בדרישות המינימליות של טיפול בילדים בגיל הזה. אנחנו חותמים על גזר דין אכזרי מאוד לילדים בשנים הקרובות". לדבריה, 

"המחקרים מצביעים על נזקים פוטנציאליים כשלא מעניקים לילדים חינוך איכותי כבר בשלבי ההתפתחות המוקדמים, ולכן 

המצב הנוכחי מדאיג".

השאיפה היא שנצליח לקדם בגנים את היחס המיטבי בין מספר הילדים למספר אנשי הצוות; שלמרות האתגרים והקשיים 

הניצבים בפנינו נצליח להעניק חינוך איכותי לילדי הגנים, כיון שהשלכותיה של השפעת החינוך בגיל הרך היא משמעותית 

ביותר להמשך התפתחותו של הילד, היינו האדם. 

בניית גן חדש ביישוב ארבל מ.א. גליל תחתון
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עוברים לניהול עצמי!
// מנחם מנדל, מפקח ורפרנט ניהול עצמי

ניהולית, ארגונית וכלכלית, הנהוגה מזה למעלה נ יהול עצמי של בתי ספר משמעותו אימוץ והטמעה של תרבות 

מעשור במדינות מפותחות רבות בעולם. תרבות ניהולית זו מבוססת על ההנחה, שבית הספר הוא המקום המתאים 

ביותר לקבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות שונות, הנוגעות לקידום תלמידיו, לשיפור האקלים הבית ספרי ולחיזוק הקשר 

עם הקהילה. 

ניהול עצמי משמעותו העברת מוקד קבלת ההחלטות אל תוך בית הספר, הגדלת המרחב והסמכות הפדגוגית, הניהולית 

לעליה  להביא  היא  התכנית  של  מטרת-העל  הייחודי.  וחזונו  ייעודו  למימוש  תנאים  ויצירת  הספר  בית  של  והכלכלית 

באפקטיביות הבית ספרית ודרכה לעליה בהישגי התלמידים מתוך מתן מענה מיטבי להבטחת רווחתם הלימודית, הרגשית 

והחברתית. מטרה זו מושגת בסיוע מעטפת כלכלית, ייעוצית וארגונית מתאימה לצד אמצעי בקרה, משוב והערכה מסודרים. 

בישראל ישנם כיום כ-600 בתי ספר יסודיים המוגדרים בניהול עצמי. על-פי החלטת הממשלה ממרץ 2011, כלל בתי הספר 

היסודיים בישראל ייכנסו לתהליך ניהול עצמי עד סוף שנת הלימודים תשע"ה. בשנת הלימודים הקודמת נכנסו לרפורמה 

בתי ספר במחוזות תל אביב וחיפה. מחוז צפון מצטרף השנה לתכנית עם כ-14 רשויות ובהן מעל ל-90 בתי ספר יסודיים. 

הנהלת מחוז צפון רואה במעבר לניהול עצמי בבתי הספר חלק מאסטרטגיית קידום האיכות והמצוינות. על-פי אסטרטגיה 

זו, השטח יהווה מוקד לקבלת החלטות ויוביל לשיפור ולהשבחת העשייה החינוכית על כל מאפייניה. למעשה, התהליך 

המחוזי של מעבר לניהול עצמי הופך את המשולש "רשות מקומית - מחוז/מטה - בית ספר" על פיו, כמודגם בתרשים הבא:

מצב קודם:

המעבר לניהול עצמי מציב את בית הספר בראש המשולש ואת הרשות והמטה כבסיס המסייע לקידומו ולמימוש יעדיו:

רשות מקומית מחוז / מטה

בית ספר

רשות מקומית מחוז / מטה

בית ספר
בניהול עצמי
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מודל הניהול העצמי כולל חמישה מרכיבים מרכזיים:

בתכנית  שיוצגו  ותקציביות  פדגוגיות  ופעולות  יעדים, מטרות  בניית  ספרי,  הבית  החזון  בחינת  פנימי:  מיקוד שליטה   )1

עבודה שנתית מקושרת תקציב ויקדמו את סדרי העדיפויות של בית הספר לקראת היעדים שהציב;

האצלת סמכויות והעצמת הצוות: ביזור הסמכויות ודרכי קבלת ההחלטות לצוות ולשותפים הנוספים כחלק ממדיניות   )2

אוטונומית, הרואה בצוות המורחב מקור משמעותי וחשוב לזיהוי צרכים מידיים וארוכי טווח של בית הספר והתלמידים 

וכמי שאמון על תכנון הפתרונות הפדגוגיים המתאימים ועל הערכת התוצאות והתהליכים.

סדורה  עבודה  תכנית  על  מבוססות  שפעולותיו  עצמאי  ארגון  לקראת  מההתקדמות  כחלק  לומד:  כארגון  הספר  בית   )3

יגדיר בית הספר לעצמו מהם כיווני הלמידה וההשתלמות הנחוצים לו  ומקושרת תקציב ועל ידע פנים ארגוני נצבר, 

ויפעל למימושם בתוך בית הספר;

אחריות, מחויבות ומתן דין וחשבון: עבודה עם מדדי ביצוע, מדדי תוצאה ותפוקות, בהתאם ללוח זמנים מתוכנן. הצגת   )4

תכנית העבודה מקושרת התקציב לאישור לפני ועדה בית ספרית מלווה והשתתפות בפורום הממי"ם )מ.מ. חינוך, מפקח 

ומנהלים( כחלק מתהליך לימוד יישובי שבו מתקיימים דיון, מעקב, תמיכה והפרייה הדדית של השותפים;

פיתוח יחסי בית ספר - סביבה: קידום ומינוף יחסי בית הספר - רשות - קהילה כחלק מתפיסת הניהול העצמי ובהסתמך   )5

על הגמישות הניתנת בביזור מוקד קבלת ההחלטות. שימוש במתקני בית הספר לטובת הקהילה והרחבת מקורות המימון 

של פעילויות בית הספר.

בעת הצטרפות בית הספר לניהול עצמי גדלים מרחבי הגמישות הניהולית של המנהל וצוותו בכמה מישורים: 

גמישות בשיבוץ שעות הוראה )10% מהסל המחייב(;  -

ניהול בית הספר כמשק סגור על-ידי שימוש ב "סל תלמיד" רשותי שקוף וברור, המוקצב לבית הספר מדי שנה;  -

מקום וביטוי ליזמות בית ספריות ייחודיות בתכנית השנתית;  -

מקום וביטוי ליזמות כלכליות במטרה להרחיב את משאבי בית הספר;  -

תוספת שעות השתלמות לבית הספר וגמישות בבחירת סל ההדרכות הבית ספריות.  -

בתי ספר והרשויות הנכנסים לתכנית ניהול עצמי זוכים למערך התמיכה נרחב הכולל: יועץ ארגוני ויועץ כלכלי הפועלים הן 

ברשות המקומית הן בכל בית ספר; קורס ייעודי להכשרת מזכירות בית הספר לטיפול בנושא הנהלת החשבונות; השתלמות 

שנתית למנהלי בתי הספר; מפגשי מנהלים, עמיתים ועוד.

מחוז צפון נערך להטמעת התכנית עם צוות מחוזי הכולל את מנהלת המחוז, מפקח ממונה לתחום ניהול עצמי, יועץ כלכלי 

לתכנית  הספר  ובתי  הרשויות  לחשיפת  פועל  הצוות  ביישובים  הכוללים  המפקחים  עם  יחד  מחוזי.  ארגוני  ויועץ  מחוזי 

והטמעתה.

ניהול עצמי - כך מנהלים היום בית ספר !!!
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ניסוי ארצי - אזורי בחירה מבוקרת
// ברוריה שמיאן, מפקחת ורפרנטית אזורי בחירה מבוקרת במחוז

טרת התכנית: חיזוק החינוך הרשמי. מ

החלטת הממשלה מספר 1953 מיום 11.7.10 בנושא "הרחבת אזורי רישום - בתי ספר רשמיים":

]...[ לתמוך בהצעת שר החינוך להביא לחיזוק החינוך הרשמי באמצעות, בין היתר, קביעת הוראות וכללים על-ידי מנכ"ל 

משרד החינוך בדבר מתן האפשרות לרשות חינוך מקומית, או מספר רשויות חינוך מקומיות במשותף, להרחיב את אזורי 

של  מבוקרת  בחירה  ולאפשר  החינוך,  ובאישור משרד  לבתיה"ס הרשמיים, בהתאם להחלטת הרשות המקומית  הרישום 

התלמיד והוריו בין בתי הספר ]...[ 

עקרונות: דיאלוג עם הקהילות החינוכיות והתאמת מודל אזורי בחירה מבוקרת בהתאם לצורכי המקום ולעקרונות לאומיים: 

ערכיים, פדגוגיים וארגוניים, כמפורט בחוזר מנכ"ל תשע"א:

הפעלת מנהלת בחירה מבוקרת;  	

פיתוח פדגוגי של מוסדות החינוך באזור הבחירה המבוקרת ליצירת ייחודיות, מגוון ויזמות;  	

דמיון איכותי בין בתי הספר;  	

שוויון הזדמנויות;  	

אי מיון תלמידים: תלמיד בוחר בית ספר ולא בית ספר בוחר תלמיד;  	

ניידות תלמידים;  	

הערכה ובקרה;  	

מעורבות התושבים;  	

הפעלת מערך מקיף ליידוע התושבים;  	

יעדים לביצוע:

בניית מודל יישובי פדגוגי-ארגוני בהתאם לצורכי קהילותיו;  	

בחירה מושכלת של כלל ההורים והתלמידים- מידע זמין ונגיש לכול;  	

חיזוק מערכת החינוך הציבורי ברשות: גיוון, ייחודיות בית ספרית, שיפור איכות החינוך, ירידה בבקשות העברה   	

ללמידה מחוץ לרשות וכדומה;

השותפות  הקהילות  של  רצון  שביעות  ללמידה,  הניעה  אקלים,  ביישוב:  החינוך  במוסדות  שונים  במדדים  שיפור   	

בחינוך;

שקיפות ציבורית: ניהול בחירה מבוקרת, פרסום מידע וכדומה.  	

ומה קורה במחוז הצפון?

סמוך לסיום הרבע הראשון של שנת הלימודים הקודמת זימנה מנהלת המחוז אל שולחנה את מנהלי אגפי החינוך של מספר 

רשויות והציעה להם את התכנית, שמתוך ראייתה עשויה לשפר את מערכת החינוך ברשויות שאותן הם מייצגים. מתוך 
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הנוכחים השיבו ארבעה מנהלי אגפי חינוך בחיוב: טבריה, עכו, עפולה וקריית שמונה. מאוחר יותר הצטרפה אף העיר בית 

שאן לניסוי. 

להלן תמונת המצב במחוז:

סה"כ מוסדות בניסוי תשע"בסה"כ מוסדות ברשותרשות

229עכו

189עפולה

3015טבריה

107קריית שמונה

99בית שאן

8949סה"כ )פי 4 מכל מחוז(

כל הרשויות שנכנסו לניסוי קיבלו יועץ אקדמי, בקרית ותקציב, המסייעים בקידום התהליך, וכן הועמד יועץ אקדמי לרשות 

כל אחד ממוסדות החינוך כדי לקדם פיתוח ייחודיות.

בכל הרשויות הוקמה מנהלת בחירה מבוקרת, הוגדרו מרחבי החינוך, בתי הספר החליטו על ייחודיות ועובדים על הרחבת 

הרעיון; בכל הרשויות גובשו רעיונות לרישום ולניוד תלמידים, החלו לעבוד על הנגשת המידע ונערכו פגישות של ִמנהלת 

רחבה עם ההורים וצוותי המורים.

תוצרים מצופים מכל רשות עד ינואר 2013:

הגשת מסמך אב - אזורי בחירה מבוקרת: במסמך התייחסות למרחבים, למנגנון הבחירה, לרישום ולהנגשת מידע;  	

הופעה לפני ועדה לאזורי בחירה מבוקרת;  	

חוברת עירונית בדבר ייחודיות בית ספרית ומרחבי חינוך ברשות;  	

פרסומים ומפגשים שונים בנושא הנגשת מידע לציבור על מנגנון הרישום, הניוד והבקרה ברשות;  	

פתיחת אזורי רישום לבתי הספר לשנת תשע"ד, על-פי המנגנון החדש של אזורי בחירה מבוקרת.  	

סיכום ותובנות מהמהלכים עד כה במחוז צפון:

ראיית המהלך של אזורי בחירה מבוקרת כיעד של הנהלת המחוז תורמת במיוחד לגיוס השותפים למשימה מרכזית   *

ברשות. הקשר בין המשרד ומטה הניסוי בגף ניסויים ויזמות לבין הנהלת המחוז על צוותו הוא רציף, זמין ואיכותי.

הובלה של הרשות: העצמת כלל השותפים בחינוך בעיר וראיית מהלכים מערכתיים לקידום החינוך הביאה להרחבת   *

תפקיד מוביל החינוך בעיר וליצירת ציר מוביל בה.

ייחודיים לכל רשות לקראת התאמת מודל מרחבי חינוך מבוקרים  כיוונים  הערך שבשונות תורם להתפתחות של   *

ייחודי לרשות.

בזירה  השותפים  כלל  של  צוות  לעבודת  מלאה  והתגייסות  התלהבות  של  אווירה  קיימת  ייחודית:  צוות  עבודת   *

החינוכית בכל רשות: משרד )הנהלת מחוז, מפקחים, צוות גף ניסויים ויזמות ובקרית(, רשות )מנהל חינוך ואגפים 

נוספים(, קהילה )הורים וארגונים( ואקדמיה )ייעוץ אקדמי ופדגוגי(.

התנעה: כלל הרשויות סיימו לכתוב תכניות עבודה ויגבירו את קצב העבודה כדי להשיג את היעדים עד ינואר 2013.  *
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 שיפור השירות במחוז הצפון

חוז הצפון מעניק שירות ליותר מ-22,000 עובדי הוראה. עובדים אלו הם עובדי משרד החינוך, ולמעשה, המחוז מ

אחראי לשיבוצם, לתנאי עבודתם, למשכורתם ולתגמוליהם השונים. יתרה מזו, המחוז מעניק שירות לבתי הספר, 

לרשויות המקומיות, למטה המשרד, להורים ולתלמידים בסוגיות פדגוגיות וִמנהליות שונות.

עובדי ההוראה מבצעים את עבודתם בשטח, בבתי הספר השונים, אולם הם מקבלים את תלוש השכר שלהם ממשרד החינוך. 

בנוסף, פיקוח המחוז על המחוז הגדול ביותר במדינה הן מספרית הן גאוגרפית אף הוא יוצר קשיים אינהרנטיים במתן שירות 

איכותי ומהיר.

בשלבים הראשונים של הטמעת המערכת למצוינות ארגונית EFQM במחוז הצפון בוצע מבדק עצמי. במבדק זה, שהשתתפו 

נציגי כל עובדי המחוז, נבדק המחוז על פי תשעת התבחינים של מודל המצוינות האירופי. תוצר המבדק היה איתור  בו 

נקודות חוזק ונקודות לשיפור בתפקוד המחוז. 

נוכח הנתונים שהוזכרו לעיל היה ברור, כי סוגיית מתן השירות במחוז היא סוגיה המצריכה התמודדות אסטרטגית. ואכן, 

דברים אלו עלו גם בנקודות לשיפור במבדק העצמי.

כצעד ראשון הוגדר שיפור השירות כיעד כולל בתכנית העבודה המחוזית, ואף הוכלל כיעד ייחודי ליחידת איכות, תכנון 

ובקרה במחוז. כמו כן, במסגרת בניית תכניות עבודה והכשרתן אף ביחידות הִמנהל הושם דגש מרכזי על שיפור השירות 

בכל יחידה ויחידה. לבסוף, נושא שיפור השירות הוכנס תחת כנפיה של הממונה על האיכות, ומונתה בעלת תפקיד נוספת 

כממונה על השירות.

להלן מספר דוגמאות של צעדים שנעשו במחוז לצורך שיפור השירות:

הקמת מוקד טלפוני מחוזי - המחלקות הגדולות במחוז: גזברות וכוח אדם בהוראה, סובלות במשך שנים רבות   )1

מחוסר כוח אדם )כל טלרית ]כספרית[ במחלקת כוח אדם מטפלת בכ-2000 עובדי הוראה(. קושי זה הוביל לעומס 

זו אנו נתקלים בבעיה חמורה של  משמעותי במתן שירות במקביל לביצוע העבודות המוטלות על הטלר. מסיבה 

היעדר זמינות מספקת לשירות עובדי ההוראה.

א-ה  בימים  הפועל  המוקד  לפונים.  ראשוני  מענה  לתת  טלפוני אשר מטרתו  מוקד   2011 בשנת  הוקם  לכך  אי 

מ- 18:00-8:00. פנייתו של כל עובד הוראה מטופלת על ידי אנשי המוקד או מועברת למחלקות לטיפול. אנשי 

המוקד דואגים שהטיפול בפנייה יושלם בתוך פרק זמן קצר. במסגרת המאמצים לשיפור שירות במחוז פותחה 

על ידי נציגי השירות תכנה המאפשרת פנייה חוזרת ביום הפנייה לכל הפונים ששיחותיהם למוקד לא נענו מכל 

סיבה שהיא.

המוקד הטלפוני נתמך במערכת "אופטימוס", המבצעת מעקב יומיומי אחר השיחות הנכנסות, היוצאות, הננטשות 

ואחר זמן הטיפול בכל פנייה, וכן במערכת CRM. שתי המערכות מסייעות משמעותית לניטור שעות עומס, פונים 

חוזרים, פניות חוזרות וכדומה.

בימים אלו אנו נערכים להרחבת השירות במוקד על מנת לשפר את זמינותו ולצמצם את זמן ההמתנה לשם שיפור 

השירות. 

איתור והגדרת הצרכים בתחום הטלפוניה – צעדים אלו נעשו לצורך התקנת מכשירים חדשים ועדכניים והזמנת   )2
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מרכזיה חדשה אשר תיתן מענה הולם לכל הפונים בטלפון למחוז.

הרחבת שעות קבלת הקהל גם לאחר הצהריים – המחוז ממוקם בנצרת עילית, ולכן כחלק ממהלך ארצי הוחלט על   )3

הרחבת השירות לשעות אחר הצהריים על מנת לאפשר לעובדי הוראה להגיע גם לאחר שעות הלימודים.

הרחבת סקרי השירות הפנימיים – על מנת שנוכל למדוד עצמנו ולנטר כראוי את הסיבות העיקריות למתן השירות,   )4

הורחבו הסקרים הפנימיים בנושא השירות. מעבר לחשיבות קיומם לעובדי ההוראה היו סקרים אלו בסיס לפעולות 

שיפור רבות, כגון תיקון והרחבת מרכזיית הטלפוניה במחוז.

VIP" למנהלים החדשים ללמידה בנושאי תקן, הסעות והצטיידות, גזברות, כוח אדם בהוראה -  מתן "שירות   )5

במסגרת שירות זה מוזמנים המנהלים החדשים של בתי הספר ושל מחלקות החינוך ליום של הדרכה אישית במחלקות 

זה לומדים המנהלים את כל המידע הכרוך בעבודתם  והצטיידות, כוח אדם בהוראה וחשבות. ביום  תקן, הסעות 

הקשורה למחלקות אלו, את דרכי ההתקשרות אתם ועוד. הדרכה זו מסייעת להם בדרכם החדשה ומקטינה מאוד 

את כמות התקלות שנבעו בעבר מהיעדר הדרכה הולמת בתחילת הדרך. חשיבות גדולה נודעת להיכרות האישית 

של המנהלים עם בעלי התפקידים במחוז, שאף היא תורמת לשיפור השירות למנהלים ולשיפור השירות שהמנהלים 

מעניקים לצוות עובדי ההוראה.

כתיבת מידעון של יחידות הִמנהל – במהלך כתיבת תכניות העבודה ביחידות הִמנהל הועלתה טענה שעובדי ההוראה   )6

אינם מקבלים מידע ברור באשר לתחומי טיפולה של כל מחלקה ומחלקה, מה שגורם לסחבת ולהעברת הפונים 

יוגדרו בצורה ברורה  ממחלקה למחלקה. כצעד מסייע הוחלט השנה לכתוב מידעון בעבור עובדי ההוראה, שבו 

תחומי העבודה של כל מחלקה ויחידה וכן דרכי ההתקשרות עמן.

מחשוב טפסים ובקשות לאתר המחוז – מאפשר להוריד טפסים מהאינטרנט ולמלא חלק מהטפסים באינטרנט עצמו.  )7

הקהל המגיע למשרדי המחוז כולל עובדי הוראה פעילים )כ-23,000 עובדי הוראה( וכן מספר רב של דורשי עבודה   )8

כ-1000  על  הערבי  במגזר  עבודה  לדרוש  אחת,  מפעם  יותר  לעתים  איש,  כ-8000  למחוז  הגיעו  למשל  )בתשע"ג 

משרות חלקיות בלבד(. עובדה זו יצרה עומס רב של קהל שהגיע למשרדי המחוז, בעיקר בתקופות הקיץ ובתקופות 

של הגשת המועמדות לשיבוץ במגזר הלא יהודי.

במסגרת זו בוצעו הפעולות הבאות: 

מחשוב הגשת הבקשה לשיבוץ במגזר הלא יהודי- פעולה החוסכת הגעה פיזית למחוז. זוהי יזמה של המחוז,   -

שהתקבלה במטה משרד החינוך והפכה לנוהל ארצי. 

יצירת אפשרות לכל מועמד לראות במערכת הממוחשבת את הניקוד המוענק לו, המשפיע על השיבוץ שלו.  -

הארכת שעות קבלת קהל גם לשעות אחר הצהריים )בימי שני ורביעי( – כמצוין לעיל.  -

שיתוף פעולה עם המחלקה הערבית של משרד החינוך בתקופת הקיץ. המחלקה מסייעת במתן מידע על מצב   -

הניקוד האישי של המועמדים לשיבוץ.

לפירוט נוסף בסוגיה זו ראו בתבחין "תהליכים".

דוגמאות אלו הן רק חלק קטן מתוך מגוון רחב מאד של פעולות שיפור, שתוצאות חלקן כבר נראה לעין. חלק אחר נמצא 

בשלבי עבודה, ותוצאותיו ייראו בעתיד, אך אין ספק כי מדובר בסוגיה המצריכה עדיין עבודה רבה. 





תהליך גיבוש מודל עבודה וכלים להערכת עבודת המפקחים
// ענת כהן - מפקחת פיתוח מקצועי של עובדי הוראה

הערכת עובדי ִמנהל
 // עירית מלמד - יו"ר צוות מחקר ופיתוח להערכת עובדי ִמנהל; 
מירה פליט - היחידה למדידה והערכה

הצעות ייעול במחוז הצפון
// רבקה שושן, ממונה על האיכות סקר עובדים

 // עובדים 

2.3
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2.3 // עובדים

עובדים:

הם  והארגונית.  הצוותית  האישית,  ברמה  הפוטנציאל  מלוא  את  מעובדיהם  ומפיקים  מפתחים  מנהלים,  מצוינים  ארגונים 

מקדמים הגינות, שוויון, מעורבות והעצמה של העובדים; הם דואגים לעובדים, מקיימים עמם תקשורת רציפה, מכירים 

בתרומתם ומתגמלים אותם באופן שמגביר אצלם את המוטיבציה ובונה את מחויבותם לתרום את הידע והמיומנויות שלהם 

לתועלת הארגון.

תבחיני משנה:

משאבי אנוש מתוכננים, מנוהלים ומשופרים; א. 

זיהוי, פיתוח ושימור ידע ומיומנויות של עובדים;  ב. 

עובדים מעורבים ומועצמים; ג. 

דיאלוג בין העובדים לארגון; ד. 

מתן תגמול, הכרה וטיפול נאות לעובדים. ה. 

תבחין זה נועד להעריך כיצד הנהלת הארגון מפתחת ומשתפת את העובדים שלה בהשגת שיפורים. התבחין עוסק בזיהוין 

ובפיתוחן של המיומנויות הדרושות כדי להשיג את מטרות הארגון ולא רק בפיתוח המיומנויות שנועדו לספק את צורכיהם 

האישיים של העובדים. התבחין מתייחס לאופן שבו היעדים והמטרות של העובדים מותאמים לאלה של הארגון )לדוגמה, 

באמצעות הערכה ומשוב עובדים( ובוחן אם תהליכים הקשורים בעובדים, כגון הערכה ומשוב עובדים, הדרכה וכדומה, 

זוכים לדגש הראוי מצד ההנהלה. 

התבחין בודק אם העובדים מועצמים באורח עקבי ואם מעודדים אותם ליזום שיפור ולהשתתף בו באופן מתמיד. התבחין 

גישה  פיתוח  באמצעות  בעיקר  משמעותי,  ביטוי  לידי  תבוא  השיפור  בפעילויות  העובדים  של  שהמעורבות  ציפייה  כולל 

צוותית לפתרון בעיות.

עובדים במחוז הצפון

הצעות ייעולריענון הגדרת תפקידים

פרסי מצוינותמיסוד תהליכי הערכה בכל הדרגות

השתלמות למנהלים חדשים וותיקיםתכנית השתלמות רב-שנתית לעובדי הפיקוח והִמנהל

מינוי בעלת תפקיד לפיתוח מקצועי של מפקחיםסקר עובדים

ימי עיון, ערבי תרבות, טקסי פורשיםמיסוד פורומים ללמידה לעובדים

שיפור התקשורת בין העובדים )אתר המחוז, מידעון מחוזי(
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תהליך גיבוש מודל עבודה וכלים להערכת עבודת המפקחים
// ענת כהן, מפקחת פיתוח מקצועי של עובדי הוראה

חוז הצפון חרת על דגלו "חינוך לאיכות ולמצוינות". הערכת המפקחים ועובדי הִמנהל היא אחד מהתהליכים מ

המרכזיים המאפשרים למחוז לפתח מצוינות. מחד גיסא ניתן לקבל באמצעותו תמונת מצב על ביצועי העבר 

של העובדים לאור הגדרת תפקידם, ומאידך גיסא יש לו אוריינטציה של פיתוח שמטרתה לבנות אופק ארגוני לשיפור 

ביצועיהם בעתיד.

צוות שיפור מחוזי שעסק בהבניית תהליכים להערכת עבודת המפקח זכה במקום הראשון בתחרות השנתית לצוותי שיפור, 

התייעלות וצמצום הבירוקרטיה בשירות המדינה, במסלול משרדי הממשלה ויחידות הסמך. 

התהליך לגיבוש מודל עבודה להערכת עובדים במחוז ופיתוח כלי הערכה התבצע בשני מעגלים, שאפשרו מתן מענה הולם 

לצרכים של כל אוכלוסיית יעד בזיקה לתחום עיסוקה:

פעילות מערכתית עם כלל המפקחים במחוז;  .1

פעילות מערכתית עם כלל עובדי הִמנהל.  .2

עקרונות מנחים בהבניית תהליך הערכת עובדים במחוז

תהליך הערכת המפקחים ועובדי הִמנהל נעשה בהתאם לעקרונות ולערכים שהמחוז דוגל בהם;  	

התהליך הוא חלק בלתי נפרד מהפעילויות האחרות במחוז )חזון, תרבות ארגונית, תכניות עבודה(;  	

התהליך מחייב את כל עובדי המחוז;  	

עיצוב תהליך ההערכה נעשה במשותף על-ידי כל המפקחים ושאר עובדי הִמנהל על-פי תחומי עיסוקם;  	

תהליך ההערכה הוא תהליך תקופתי, מתוכנן ומובנה )בנוסף להערכה באמצעות שאלון נציבות שירות המדינה –   	

נש"מ(;

תהליך ההערכה הוא תהליך רב-ממדי המושתת על משוב 3600.  	

תהליך ההערכה מזמן לממונים, למפקחים ולעובדי הִמנהל פיתוח ראייה משותפת של תמונת המצב הארגונית והאישית, 

ובאמצעותה ניתן לתאם ציפיות בין הצדדים המעורבים, ליזום תהליכי שיפור, שינוי ולמידה נדרשים על סמך איתור נקודות 

החוזק והנקודות לשיפור.

תהליכי ההערכה מאפשרים הנעה, העצמה ופיתוח אישי. נתוני ההערכה מספקים תמונה מקיפה ככל האפשר על כל מוערך. 

המפקח ועובד הִמנהל יכולים לקבל מבט אינטגרטיבי על האופן שבו נתפס כל אחד מהם בעיני עצמו ובעיני האחרים.

תהליך גיבוש מודל עבודה וכלים להערכת עבודת המפקחים 

כדי להבנות תהליכים להערכת עבודת המפקח הוקם צוות היגוי מחוזי שכלל מפקחים מתחומי הפיקוח השונים ואנשי יחידת 

ההערכה במחוז. חברי הצוות פיתחו בשיתוף כלל המפקחים במחוז ובשיתוף יושבי ראש צוותי המחקר והפיתוח )על-פי 

תחומי הפיקוח( מנגנונים וכלים להערכת עבודת המפקח בזיקה להגדרת התפקידים. העיקרון שהנחה את חברי הצוות היה 

ליצור אחידות בכלים ובמנגנונים להערכת כלל המפקחים במחוז.
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הערכת מפקחים במחוז מתבצעת באמצעות "משוב 3600" הכולל הערכה עצמית, סקר שביעות רצון של סביבת המערכת 

)מנהלי מחלקת החינוך ומנהלי בתי הספר(, הערכת הממונה הישיר והעקיף ושיחת משוב.

משוב 360o, הוא תהליך מקיף, שבאמצעותו ניתן לקבל משוב לגבי תפקוד המפקח ממגוון רחב של מקורות: ממונה ישיר, 

מנהלי בתי ספר, ראשי רשויות, מנהלי אגפי חינוך. כל אחד מהמפקחים מבצע הערכה עצמית ומוערך על ידי הממונה הישיר 

או העקיף ועל-ידי סביבת המערכת בתהליך משוב 3600. 

איסוף שיטתי של המידע הנוגע לתפקוד העובד ולאיכותו המקצועית מספק תמונת תפקוד מלאה, המאפשרת שינוי התנהגותי 

ומובילה להתקדמות מקצועית. בסיום תהליך איסוף הראיות והעדויות מתקיימת שיחת משוב.

אבני דרך בתהליך גיבוש מודל עבודה וכלים להערכת עבודת המפקח

גיבוש תפיסה מקצועית להערכת עבודת המפקחים במחוז במסגרת צוות ההיגוי המחוזי; שלב א': 

גיבוש תפיסה מקצועית להערכת עבודת המפקחים במסגרת פורום המפקחים במחוז  שלב ב': 

)בהנחיית חברי צוות ההיגוי המחוזי(;  

תיקוף תוכן של השאלון להערכת עבודת המפקח המתכלל במסגרת צוות ההיגוי המחוזי; שלב ג': 

תיקוף סטטיסטי של השאלון להערכת עבודת המפקח במסגרת צוות ההיגוי המחוזי;  שלב ד': 

קביעת תהליכים למתן הציון הסופי;  שלב ה': 

גיבוש תפיסה סופית של מהות הערכת מפקחים במחוז ויישומה; שלב ו': 

תיקוף סטטיסטי של השאלונים להערכת עבודת כלל המפקחים במחוז; שלב ז': 

התנסות בשיחת הערכה ומשוב; שלב ח': 

הגדרת ממונה ישיר ועקיף;  שלב ט': 

סקר שביעות רצון סביבת המערכת )מנהלי בתי ספר/רשויות(. שלב י': 

)שלב זה התבצע החל משנה"ל תשע"א לאחר הטמעת תהליכי ההערכה במחוז.(  

שלב יא': תהליך הערכת מפקחים במחוז.

משוב 360°
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התהליך המתואר לעיל מצביע על תרבות ארגונית המטמיעה תהליכי הערכת ביצועי עובדים לצורך שיפור מתמיד. ואכן, "כל 

זמן שהאדם יודע את ערכו - ערכו באמת גדול הוא" )אורות הקודש ג'( כי "ארגונים מצוינים מעריכים את עובדיהם ויוצרים 

תרבות המאפשרת תועלת הדדית בהשגת המטרות הארגוניות והאישיות".
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הערכת עובדי ִמנהל
// עירית מלמד – מפקחת כוללת, יו"ר צוות מחקר ופיתוח להערכת עובדי ִמנהל

// מירה פליט – מדריכה מחוזית, היחידה למדידה והערכה

ערכת עובדי המנהל התבצעה לאורך השנים באמצעות שאלון נציבות שרות המדינה )שאלון הנש"מ(. כן התבצע ה

סקר המטה הבוחן שביעות רצון של עובדי הוראה מעבודת עובדי הִמנהל, ונערכו סקרים נוספים שיזם המחוז 

)סקר לקוח סמוי, סקר טלפוני באמצעות ההנהלה, סקר לצורך מתן פרמיות(. 

ביזמת מנהלת המחוז, ד"ר אורנה שמחון, החל תהליך שיפור איכות ומצוינות באמצעות מודל ה- EFQM. בעקבות זאת 

הועלו סוגיות שונות לשיפור במחוז, ביניהן תהליך הערכת המפקח. עם תחילתו של מהלך זה עלה צורך אף בקרב עובדי 

הִמנהל לקיים תהליך הערכה משלים נוסף על ההערכות הקיימות. לשם כך מונה צוות מחקר ופיתוח שכלל מפקחים, ראשי 

יחידות, היחידה למדידה והערכה ונציגים של עובדי מנהל. תהליך עבודת הצוות כלל מפגשים על-פי לוח זמנים, שבהם עלו 

לדיון סוגיות בנושא תהליך ההערכה הקיים מנקודת מבט העובדים והממונים.

להלן מובאים חלק מההיגדים ומההגיגים שנאמרו במפגשים הראשונים, ששימשו בסיס ותשתית למיסוד תהליך הערכה 

משלימה לכלל עובדי הִמנהל במחוז:

מדברי העובדים: "אני מרגישה שקופה"; "אף אחד לא רואה את ערימת התיקים על השולחן שלי"; "לא ידעו מה מצבי 

המשפחתי והאישי"; "הייתי רוצה שיקשיבו לי כשרע לי"; "מעולם הממונה שלי לא הגיעה אלי".

מדברי הממונים: "אני עוברת לידם כל יום וכל היום..."; "יש לנו מספיק עבודה גם ככה, העומס אדיר"; "אני שותה אתם 

קפה כל בוקר, למה אני צריך את כל זה?"; "אני מכיר כל אחד"; "מה הצורך בהערכה נוספת?"

לאחר קבלת אישור הנהלת המחוז המשיך הצוות לבנות את תהליך ההערכה ונערך שיח ראשוני על-ידי חברי הוועדה עם 

העובדים והממונים במחלקות השונות. לאורך כל הדרך היה הצוות קשוב לרחשי לבם של העובדים לעומת עמדת הממונים, 

והכלי שפותח לבסוף עונה על הצרכים של כולם.

תהליך עבודת הצוות כלל מספר שלבים, ביניהם ביצוע הערכה עצמית באמצעות כלי של "מעגל התפקוד" ובחינת כשירויות 

רפרטואר הכשירויות  הורחב  כן  הִמנהל.  לעובדי  הרלוונטיות  נגזרו הכשירויות  כיום בשוק העבודה, אשר מהן  הנדרשות 

באמצעות מכתבי המלצת הממונים לפרס העובד המצטיין.

בסוף התהליך גובש מאגר "כוורת כשירויות", הכולל בתוכו את מגוון הכשירויות שבהן יוערכו העובדים בהלימה לאופי 

היחידות השונות. בד בבד נבחר המודל "התבוננות מכוונת1" ופותח כלי לעריכת תצפית להתבוננות הממונים בתפקוד עובדי 

הִמנהל. המודל מבוסס על התבוננות כאמצעי להיכרות מעמיקה יותר במרחב ובשגרת העבודה, ונגזר מהתפיסה של הערכה 

דינמית )פוירשטיין(, שמטרתה ליצור אינטראקציה ולאפיין התנהגויות מפרספקטיבות שונות. מהות הכלי הוא שימת דגש 

על חיזוק והעצמה של היכולות והָחְזקות של העובד לצורך שיפור הביצועים וליצירת הזדמנויות למפגשים בין הממונה 

לעובד בשגרת העבודה.

הטמעת המודל לּוותה בתהליך "הכשרת הלבבות" בקרב מנהלי היחידות והעובדים בימי עיון שיוחדו להיכרות עם המודל 

שגובש. לאחר מכן התקיים תהליך הערכה כתכנית חלוץ בקרב קבוצת עובדים מכל יחידה לאורך חצי השנה, שזימן הכשרה 

של המנהלים בזיהוי כשירויות ושיטת ההתבוננות המכוונת לצורך העצמת הָחְזקות ושיפור הביצועים.

"התבוננות מכוונת" – מושג המתייחס במקור לכלי להערכת התנהגויות לימודיות. הכלי פותח על ידי מכון הנרייטה סאלד בשיתוף המחלקה   1
למשוב הבית ספרי שבמשרד החינוך
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מה התובנות והתועלת שעלו מהתהליך?

קיום מפגשים בין מנהל יחידה לבין העובד במרחב האישי של העובד ולא במשרדו של הממונה יוצר שיח אחר ומשקף 

אספקטים נוספים בראיית המנהל את העובד. ניתן לשבת לרגע בנינוחות, להסתכל מסביב על סביבת העבודה, לבדוק מה 

ניתן לשפר בה, וכך ליצור תהליכי שיפור מהירים המותאמים איש איש למקום מושבו.

תהליך ההערכה המשלימה הוא חלק מתכנית העבודה המחוזית שעליה ממונה סגנית מנהלת המחוז, הגב' יעל שטיינברג. 

לדבריה, צפוי שהתהליך יקיף השנה את כל מחלקות הִמנהל. בישיבת צוות מנהלי היחידות יוצג הנושא וייקבע לוח זמנים 

לביצוע ההערכה.

והתפקודים שעליהם תתבסס ההערכה  היכולות  לסיכום: תהליך ההערכה המוצג לעיל מדגיש את העיקרון שלפיו מגוון 

המשלימה ישמש כלי עזר או "מראה לתפקוד" לעובד ולממונה, ויסייע לחיזוק הממשק ממונה-עובד לשם שיפור הביצועים.
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הצעות ייעול במחוז הצפון
// רבקה שושן, ממונה על האיכות

ציבות שירות המדינה, הנהלת משרד החינוך והנהלת המחוז רואים חשיבות מרובה בקידום ובייעול העבודה במשרד נ

ובהסרת חסמים ביורוקרטיים. ראייה זו נובעת מתוך אמונה, שהעובדים הקרובים לעשייה יכולים ליזום בקלות יחסית 

רעיונות לשיפור ואגב כך גם לזכות בהערכה, בהוקרה ובתגמול כספי. 

מחוז הצפון אימץ לפני כשנה גישה זו ופרסם בקרב עובדיו קול קורא המזמין אותם להציע רעיונות לשיפור ולייעול העבודה 

– רעיונות שכבר נוסו על ידם והצליחו ורעיונות שעדיין לא נוסו מסיבות שונות, בין היתר משום שנדרש אישור המערכת 

ותמיכתה לביצועם.

לצורך הפעלת המהלך במחוז הוקמה "ועדת הצעות ייעול". בראש הוועדה עומדת סגנית מנהלת המחוז וחברים בה נציגים 

ממחלקות שונות. 

הוועדה מרכזת את כל הצעות הייעול, דנה בהן וממליצה על המשך הטיפול בהן: לביצוע במחוז, להוקרה ברמה מחוזית, 

לתגמול ברמה מחוזית או להעברה של הצעות שיש להן היבטים ברמה משרדית )משרד החינוך( או כלל משרדית )משרדי 

הממשלה( למטה המשרד.

ניתן להגיש הצעות ייעול לנושאים כשיפור השירות לציבור, פישוט תהליכים, חסכון במשאבים, הפחתת ליקויים, שיפור 

שיטות עבודה, שיפור השירות במסגרת תקציב נתונה, צמצום עלויות שלא על חשבון רמת השירות לציבור, שיפור איכות 

של תהליכים ממוקדי לקוחות, מניעת כפילויות ושיפור מתמיד ברמה המקצועית, במוטיבציה ובחתירה למצוינות של נותני 

השירות לאזרחי המדינה .

כל הצעה המוגשת לוועדה נדונה בקפדנות רבה ונבדקים קיומם של התנאים הבאים: 

ההצעה היא בעלת פוטנציאל מדיד לשיפור האיכות והמצוינות; א. 

ההצעה כוללת תיאור ממוקד ומוגדר של תהליך המפורט מראשיתו ועוד תומו - תהליך ששלביו, איכותו והיבטיו  ב. 

יוכיחו שיפור מדיד ביחס לתהליך הקיים, או הצעה המתארת תוצר מוגדר, שמאפייניו מדידים והערך  הכלכליים 

המוסף מיישומו ברור ומדיד;

ההצעה מועלית ביזמת העובד או קבוצת עובדים; ג. 

ההצעה מבטאת ראייה מערכתית, יצירתיות וחדשנות; ד. 

ההצעה היא בתחום אחריותו של העובד או מעבר לתחום אחריותו, ובלבד שהיא חורגת ממה שנדרש ממנו בדרך  ה. 

כלל למילוי תפקידו ולא הוטלה עליו כמטלה מוגדרת על-ידי המעביד.

הדגשים שנוספו במהלך עבודת הוועדה במחוז: 

ניסוח ברור של ההצעה )באופן שגם מי שאינו מצוי בתחום יוכל להבינה(;  .1

ביסוס ההצעה על ידי נתונים;   .2

הגשת ההצעה במבנה קבוע )כפי שהתגבש במהלך עבודת הצוות(:   .3

הגדרה ברורה של נושא הצעת הייעול;  א. 

תיאור מפורט של המצב הקיים, כולל המשמעויות הכלכליות )כמו למשל שעות עבודה המוקדשות לנושא שניתן  ב. 

לנצל באופן יעיל יותר למטרות אחרות(, המשמעויות בתחום איכות השירות ללקוח, המשמעויות בתחום עומס 



ות נ י למצו ו ת  כו לאי ז  ל את המחו בי ו נ חד  י ן  ז הצפו גרת מחו אי 100

העבודה שנוצר במחוז וכל מה שהוא רלוונטי להוכיח שהדרך הקיימת אינה טובה.

או  בנתונים, למשל: מספר בקשות מסוג מסוים, המתקבלות בשנה  ייעשה מתוך שימוש  תיאור המצב הקיים 

בתקופה מסוימת, משך זמן הטיפול בבקשה, מספר תביעות משפטיות בגלל שיבושים בתהליך, מספר עובדי 

הוראה הבאים פיזית להתלונן בעניין, מספר תלונות שיש בנושא, מספר שיחות טלפון בנושא ועוד – המדובר 

בנתונים שהעובדים מכירים כדי להוכיח עד כמה השיטה הקיימת אינה טובה;

ניסוח הצעת הייעול באופן ברור; ג. 

הערכה בדבר מידת היכולת לבצע את ההצעה; ד. 

הצעה לגבי אופן יישום ההצעה; ה. 

תוצאות מצופות: לפי הנתונים בסעיף ב' – תיאור מדיד של השינוי. ו. 

כאמור, מנהלת המחוז הוציאה בסוף שנת 2011 חוזר בנושא הצעות ייעול לעובדים, ועד כה דנה הוועדה בשבע הצעות. 

להלן נושאיהן:

התייעלות בבקרה על הסעות החינוך המיוחד )גף הסעות, הקצאות והצטיידות(;  .1

צמצום מספר הדרישות המאוחרות לתשלום בגין הסעות )גף הסעות, הקצאות והצטיידות(;  .2

פיתוח תכנה לסינון השיחות שלא נענו במוקד השירות, לצורך חזרה מהירה לפונה )מוקד שירות(;  .3

ביצוע תהליך קליטת דוחות הדרכה באופן ממוחשב )חשבות(;  .4

שינוי בשיטת אישור תשלום שכר לימוד מקבלה מקורית לאישור של המוסד האקדמי )חשבות(;  .5

שיפור תהליך שיבוץ עובדי הוראה במגזר הערבי ברמה המשרדית )מבקר הפנים(;  .6

צמצום מספר הפניות לבקשת מסמכים שכבר נמסרו לעובדי הוראה, באמצעות גביית תשלום על בקשות חוזרות ) גף   .7

כוח אדם בהוראה(; 

מתוך ההצעות – שלוש הצעות )3-1( מבוצעות בפועל ונמצאות בשלבי ניסוח סופיים. 

שלוש הצעות )4, 5, 7( נמצאות בשלבי בדיקה. הצעה 6 נדחתה מאחר שהתהליך שהוצע נמצא כבר ברובו בשלבי ביצוע.

חשוב להדגיש כי מעבר לייעול עצמו, שיש בו כמובן היבטים חשובים ומגוונים, כגון היבטים כלכליים, היבטים הנוגעים 

ולדימוי הארגון בקרב לקוחותיו, יש חשיבות אדירה לתחושת העובד כי קולו נשמע: הוא איננו רק  לאיכות השירות 

בורג קטן במערכת גדולה אלא יש בכוחו להיות מנוף לשינוי, והוא זוכה להערכה מהממונים עליו הן באמצעות פרסום 

והוקרת ההצעה שלו הן באמצעות תגמול כספי. כתוצאה מכך תגבר המוטיבציה שלו והוא יהיה מודל לחיקוי בקרב חבריו 

לעבודה.

לצורך יצירת תרבות של יזמות וחדשנות באמצעות הצעות ייעול בדעתנו לקבוע מנגנון, שבמסגרתו ייקבע יום בשנה שבו 

יוכלו העובדים לפנות ישירות לנציגי הנהלת המחוז ולמנהלי המחלקות לצורך הגשת הצעות ייעול; זמנים שבהם הממונים 

פונים אל העובדים ואל המפקחים באופן יזום כדי לאתר רעיונות חדשים או רעיונות שהוצעו בעבר אך לא מומשו, וכן 

להקים "מועדון רעיונאים" של עובדים שהגישו למעלה משתי הצעות ייעול - קבוצה שתזכה להדרכה ולטיפוח מיוחד. 
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 סקר עובדים

מחוז הצפון ישנם 226 עובדים וכ-25 סטודנטים. עובדי המחוז נחלקים למפקחים )110( האמונים על לב עבודתו ב

ִמנהלית לביצוע  )כ-116 עובדים(, המספקים תמיכה  ִמנהל  ועובדי  ופיתוח פדגוגי-מקצועי,  של המחוז: פיקוח 

עבודת הפיקוח.

באופן טבעי, ההבדלים המהותיים בין העובדים מובילים גם לצרכים מקצועיים ואישיים שונים בין העובדים.

משנת 2008 בוצעו במחוז שני סקרי עובדים: 2009-2008 ו-2012.

סקר העובדים נחלק לשלושה חלקים:

קשר עם ההנהלה;  א. 

קשר עם הממונה הישיר; ב. 

מוטיבציה בעבודה. ג. 

להלן תוצאות סקר העובדים בשנים 2009-2008 ו-2012 )הציון נע בין 1 ל-5(:

קשר עם ההנהלה

 

כפי שניתן לראות, חל שיפור בציון הממוצע ב- 67% מן השאלות שהוצגו בסקר לעומת הסקר שנערך בשנת 2009. )יש לשים 

לב ש-9 מתוך 12 שאלות חזרו על עצמן בסקר של שנת 2012(.

ב- 22% מן השאלות שהוצגו חלה ירידה בציון הממוצע.

עובדים חדשים במחוז-  קליטת  ושל  ביצועים מההנהלה  על  ביותר חל בפרמטרים של קבלת משוב  השיפור המשמעותי 

בשניהם השיפור הוא בשיעור של 22.5%.

הירידה המשמעותית ביותר נרשמה בתחום תחזוקת הציוד המשרדי והמחשבים במחוז - ירידה של כ- 12% בציון הממוצע 

לעומת הסקר של 2009.
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קשר עם ממונה ישיר

 

הממצאים בתחום זה העלו כי חל שיפור ב 44% מן השאלות שחזרו על עצמן לעומת הסקר משנת 2009.

ב- 55% מן השאלות חלה ירידה בציון הממוצע, אם כי יש לציין שמדובר בירידה מזערית בדרך כלל.

השיפור המשמעותי ביותר חל במידת הפתיחות של הממונה לקשיי העובד במהלך העבודה. שיעורו של השיפור בנושא זה 

הוא של 11.5%.

 הירידה המשמעותית ביותר הושגה במידת הדאגה של הממונה לתנאי העבודה הפיזיים של העובד- ירידה בשיעור של 15%. 

תנאי העבודה הפיזיים של העובדים ידועים זה כבר, ועל כן נעשה מאמץ ללא לאות לפעול להקמתה של קריית ממשלה 

חדשה במחוז הצפון.

מוטיבציה
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בחלק זה חל שיפור ב- 100% מן השאלות בהשוואה לסקר של 2009, שבו נשאלו אותן שאלות. 

השיפור המשמעותי ביותר )17%( חל בנושא האווירה של אחריות הדדית ושיתופיות במחוז.

ביתר הפרמטרים חל שיפור של פחות מ- 10% ובחלקם היה השיפור מזערי בלבד. 

בסקר השנה פולחו הנתונים אף בחלוקה למחלקות השונות, וכל ממונה ישיר נדרש לבנות תכנית עבודה לרווחת עובדיו 

בהתאם לממצאי הסקר.

על-פי ממצאי הסקר נבנתה תכנית עבודה אשר כללה בעיקרה הגברת מסגרות למעורבות עובדים. בין היתר הוחלט על 

ביצועם של הצעדים הבאים:

שאלון ממוקד בנושא מזנון;  -

הקמת צוות פנימי לטיפול בנושא ניקיון ותחזוקה;  -

הפקת נוהל שגרה לאספקת ציוד ומלאי משרדי;  -

הקמת ועדת עובדים בנושא תנאי עבודה פיזיים למען העלאת הצעות ייעול בנושא התנאים הפיזיים;  -

ביצוע שולחנות עגולים ופגישות מחלקה עם מנהלת המחוז;  -

הגדרת זמן קבלת קהל לממונים ישירים;  -

הקמת צוותי חשיבה בנושא פיתוח מקצועי של עובדי הפיקוח ועובדי הִמנהל;  -

הגברת שקיפות ופרסום החלטות הנהלה לכל העובדים;  -

שאלת החודש לעובדים – להגברת מעורבות העובדים סביב סוגיות המטרידות אותם;  -

הקמת צוות להגדרת הנוהל והתבחינים למתן פרס לעובד מצטיין בתחום השירות.  -
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קידום שותפויות כחלק מקידום הבריאות במחוז הצפון
 // ענת דהן, לשעבר ממונה מחוזית תחום בריאות; 
// נורית בר גיל, ממונה מחוזית על תחום הבריאות

 שיפור תהליך ניהול שעות ההוראה הפרופסיונליות במחוז:
"עבודת הנפות"

הישגים ברמה הפדגוגית

// שותפויות ומשאבים 

2.4
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2.4 // שותפויות ומשאבים

ותפויות ומשאבים:ש

שתומך  באופן  פנימיים  ומשאבים  ספקים  עם  קשר  חיצוניות,  שותפויות  ומנהלים  מתכננים  מצוינים  ארגונים 

פועלים  הם  והמשאבים  השותפויות  ניהול  ובמהלך  התכנון  בעת  התהליכים.  של  מועיל  וביישום  באסטרטגיה  במדיניות, 

לאיזון בין צורכי הארגון בהווה ובעתיד לבין צורכי הקהילה והסביבה.

תבחיני משנה לבחינת השותפויות והמשאבים:

השותפויות החיצוניות מנוהלות כראוי; א. 

הכספים מנוהלים כראוי; ב. 

המבנים, הציוד והחומרים מנוהלים כראוי; ג. 

הטכנולוגיה מנוהלת כראוי; ד. 

המידע והידע מנוהלים כראוי. ה. 

תבחין השותפויות והמשאבים נועד להעריך כיצד המשאבים, כגון תקציב, טכנולוגית מידע, חומרים וטכנולוגיות חדשות, 

ומשאבים  שותפויות  מידה  באיזו  לבדוק  נועד  הוא  והמצוינות.  האיכות  בתחום  ולערכים  ליעדים  למטרות,  מותאמים 

מותאמים ומנוצלים באופן שיטתי כדי להבטיח שערכי האיכות והמצוינות ויעדיהן מושגים הלכה למעשה, וכן כדי לבחון 

אם המשאבים מנוהלים באופן מקצועי.

יישום שותפויות במחוז

שיפוץ המבנה הפיזי ומעבר למבנה חדשהרחבת שיתוף הפעולה עם משרדי הממשלה )משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה(

הרחבת מאגרי מידע מקוונים ומשותפיםהתייעלות תקציבית במחוז

שדרוג תשתיות טכנולוגיות

שיתופי פעולה המתקיימים לקידום יעד התרומה למען קיימות הסביבה

לידי ביטוי בגיבוש חזון המחוז. הנחת היסוד  והביאֹו  בין האדם לסביבה  גומלין  יחסי  דגלו פיתוח  מחוז הצפון חרת על 

חיים באמצעות שימור  אנו  כלפי הסביבה שבה  יחס של אחריות  היא שבכוחו של החינוך לטפח  העומדת בבסיס החזון 

ותרבותית.  ותחושת שייכות לאתרים בעלי חשיבות היסטורית  וגורמיהם  ערנות כלפי מפגעים אקולוגיים  משאבי הטבע, 

חינוך המדגיש ערכים אלה עשוי להצמיח דורות של אזרחים המודעים לסביבה ולדילמות של פיתוח טכנולוגי לצד שימור 

סביבתי; אזרחים מעורבים ומחויבים לנקיטת עמדה ולפעולה למען קיימות הסביבה.

בהתאם לכך גיבש משרד החינוך בצפון בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה תכנית אופרטיבית שתוביל להטמעת נושא 

החינוך הסביבתי בכל מוסדות החינוך החל בגיל הגן, דרך בתי הספר היסודיים וכלה בבתי הספר העל-יסודיים וכלל מוסדות 

החינוך. 

לפני ארבע שנים וחצי הוחלט במחוז הצפון להציב את הגברת המודעות, את האחריות ואת התרומה למען קיימות הסביבה 

כאחד היעדים המרכזיים של המחוז, ואנו פועלים על בסיס התפיסה שחינוך סביבתי אינו "עוד מקצוע" בסל המקצועות 
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הנלמדים אלא יסוד מארגן הכרחי של החינוך בימינו. 

לצורך קידום יעד זה מונתה ועדת היגוי מחוזית המורכבת מנציגים שונים: נציגי משרד החינוך במחוז הצפון, נציגי המשרד 

החינוך  מוסדות  בכל  מופתה  הסביבתי  החינוך  בתחום  הפעילות  המקומיות.  והרשויות  הירוקים  הגופים  הסביבה,  להגנת 

במחוז החל בגיל הגן, ונפתחו השתלמויות ויזמות מגוונות במגזרים השונים.

ביטוי בפרישת מעגלים של שיתופי פעולה עם הרשויות המקומיות, החברה  לידי  החבירה למשרד להגנת הסביבה באה 

להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, רשויות הניקוז, קק"ל, המועצה לשימור אתרים, קרן קר"ב, הארגונים הירוקים ועוד. 

שהצבנו  האתגרים  את  מתרגמים  החינוך  ממוסדות  ורבים  למעשים,  מתורגמים  שהצבנו  המשותפים  היעדים  לשמחתנו 

לפעילויות יומיומיות. 

זו  להמשיך במגמה  ובכוונתנו  ביותר,  ואסטרטגית חשובה  ערכית  היא מטרה  העתיד  דור  בקרב  סביבתית  מודעות  גיבוש 

במחוז הצפון גם בשנים הבאות, ואנו מקווים שיותר ויותר מוסדות חינוך במחוז יימצאו ראויים לקבלת ההסמכה למוסד 

ירוק.

להלן מספר דוגמאות ליזמֹות חינוכיות בנושא וליזמֹות שבהן מתקיימים שיתופי פעולה:

מתווה שרים – תכנית חינוכית משותפת למשרד החינוך ולמשרד להגנת הסביבה להטמעת הנושא - "חינוך לקיימות   	

– קיימות כאורח חיים". התכנית החלה את פעולתה בבתי הספר ובגני הילדים; 

שומרי הנחל – שיתוף פעולה עם רשויות הניקוז: 3500 ילדים המאמצים 30 נחלים בצפון הארץ במטרה לשמור על   	

הנחלים ולהשיב את חייהם;

"כן לציפור" – מיזם ייחודי להעמקת ההיכרות של התלמידים עם הסביבה הקרובה באמצעות תכנית ייחודית אשר   	

פותחה במחוז בשיתוף פעולה הדוק עם הגופים העוסקים בנושאי סביבה ופיתוח בר-קיימא בישראל. 3500 ילדים 

לומדים ופועלים לשמירת המגוון הביולוגי בכלל וציפורי ארצנו בפרט. המיזם תוכנן במשותף עם המשרד להגנת 

הסביבה, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים הלאומיים וקרן קר"ב;

שלישי בירוק – שורת השתלמויות מחוזיות בנושאי קיימות למנהלים ולמפקחים;  	

פסג"ה ירוקה – מסלול ייחודי להפיכת "מרכז הפסג"ה" למוסד בעל תו ירוק בשיתוף המשרד להגנת הסביבה;  	

בתבחינים  עמדו  אשר  למוסדות  ירוקה  הסמכה  הענקת   – מתמידים"  ו"ירוקים  ירוקים  חינוך  מוסדות  הסמכת   	

הנדרשים בשלושה תחומי פעולה הכרוכים בחינוך לקיימות. 40% מבתי הספר והגנים הירוקים בישראל שהוסמכו 

בתקן מחמיר של המשרד להגנת הסביבה הם ממחוז צפון. בחמש השנים האחרונות קיימת מגמת עלייה במספר 

הגנים הירוקים במחוז, וכיום עומד מספרם של הגנים הירוקים על 307 גני ילדים ו-25 גני ירוקים מתמידים;

ומרחבים  גידול חקלאיים  והסביבה הכוללים שטחי  לימודיים להוראת מדעי החקלאות  - מרכזים  חקלאיות  חוות   	

אקולוגיים שאליהם מגיעים תלמידי בתי ספר וגני ילדים מהאזור;

ילדים הפועלים במטרה להעלות את המודעות לשמירת הסביבה החופית  שלנו – 1,300  בכנרת  נקי  על  הולכים   	

בכנרת. יזמה משותפת לִמנהל חברה ונוער, למשרד להגנת הסביבה ולרשות הטבע והגנים.

והגופים  הסביבה  להגנת  המשרד  עם  המקצועית  השותפות 

משאבים  ואיגום  משותפת  חשיבה  קידום  מאפשרת  השונים 

למען קידום החינוך הסביבתי במחוז.
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קידום שותפויות במסגרת התכנית לחינוך לבריאות במחוז הצפון
// ענת דהן, לשעבר ממונה מחוזית תחום בריאות 

// נורית בר גיל, ממונה מחוזית על תחום הבריאות

תשתית לקידום הבריאות במחוז נבנתה במהלך השנים על בסיס שיתופי פעולה. שיתופי הפעולה נעשו עם גורמים ה

רבים ומגוונים: משרד הבריאות, אשלים, קרן רש"י, מכללות, עמותות, מרכזי בריאות ועוד, שמטרתם המשותפת 

היא קידום בריאות התלמיד ובני משפחתו וקידום הקהילה כולה דרכם.

ולאחריות משותפת של  צרכים  ליצירת תשתית מותאמת  והחשיבה המשותפת בשלבים השונים הביאו  איגום המשאבים 

כולם לקידומּה. כמו כן פותחו דרכי פעולה משותפות למתן מענה לבעיות בריאות העולות מעת לעת בשטח, לטיפול בהן 

ולהתארגנות למצב חירום.

ופעלו  הבריאות  לתחום  הסטנדרטים  ומסמך  הבריאות  על  הפיקוח  מתווה  בסיס  על  תכניות  בנו  הילדים  וגני  הספר  בתי 

בתכנית "תפור עליי". תכנית "תפור עליי" היא תכנית לקידום הבריאות בבתי הספר ובגני הילדים, שמטרתה להקנות לילדים 

ידע וכלים באמצעות פעילויות חוויה ויצירה בכל שכבות הגיל ובכל המגזרים מתוך שיתוף ומעורבות רחבה של ההורים 

והקהילה. 

במהלך השנים התקיימו השתלמויות והדרכות לכל קבוצה אפשרית במטרה לתת ארגז כלים לצוותים החינוכיים, שבנוסף 

אחרות  תכניות  ועל  היומיומית  ההתנהלות  על  ההשפעה  הבנת  מתוך  בתחום  לעסוק  אישי  רצון  יעודדו  המקצועי  לידע 

שמפעילים בבית הספר. לדוגמה, אחד מבתי הספר הנהיג ארוחת בוקר בשעה 8:10-8:00, כאשר הילדים מגיעים מהבית, 

והשיג באמצעותה כמה מטרות: אכילת ארוחה אחרי צום הלילה גרמה להעלאת הריכוז והקשב ובעקבותיה לקידום הישגים, 

לצמצום מקרי ההיתקלויות והאלימות בעת ההפסקה הגדולה, להפחתת הפסולת ועוד.

המשובים  לגננות.  השתלמויות  ו-16  בשלומי,  שלוש  מהן  למורים,  השתלמויות  שמונה  התקיימו  האחרונה  בשנה 

מההשתלמויות מעידים על תהליך שאותו עובר המשתלם באופן אישי, אשר הופך אותו לסוכן שינוי ומגדיל בכך את הסיכוי 

לתהליך משמעותי בבית הספר ובגן הילדים. מרבית המשתלמים דיווחו כי החלו ליישם את התכניות במערכת כבר במהלך 

ההשתלמויות.

בתי הספר וגני הילדים פועלים בכמה מסלולים מרכזיים :

בתי ספר מקדמי בריאות – לקבוצה זו משתייכים בתי ספר אשר תחום הבריאות הוא חלק מההוויה החינוכית, החברתית 

והערכית שלהם במשך כמה שנים, ובהם פועלת תכנית רצף רב-שנתית וספירלית, המבוססת על מסמך הסטנדרטים ומדדי 

ההערכה בתחום. 

בתי הספר הם: "רמת כורזים", "שחפים". "ביר אל אמיר" נצרת, "אבן סינא" סכנין, "דליות" יקנעם, מעונה, ירכא א', "גולן" 

נצרת עלית. תהליך ההכרה בבתי הספר ארך שנתיים, והם קיבלו הכרה כבתי ספר מקדמי בריאות בטקס ארצי שהתקיים 

בחודש יוני.

התכנית לקידום אורח חיים בריא לילדים בישראל – התכנית פותחה על רקע העלייה הגוברת בהיקף ההשמנה באוכלוסייה 

בכלל ובילדים ונוער בפרט. תכנית זו מלווה על-ידי ועדת היגוי לאומית הכוללת נציגים ממשרד החינוך, משרד הבריאות 

ומשרד התרבות והספורט וכן גופים וארגונים מתחומי הבריאות והרפואה. ועדה זו מלווה בהערכה מדעית של מכון גרטנר 

בתל השומר ובשנת הלימודים תשע"ב גם על-ידי ראמ"ה. התכנית מיועדת לבתי ספר יסודיים, מבוססת על מסמך הסטנדרטים 

בתחום הבריאות ועוסקת בשני נושאים מרכזיים: תזונה נבונה ועידוד הפעילות הגופנית. בשנת הלימודים תשע"א פעלה 

התכנית ב- 22 בתי ספר במחוז ובשנת הלימודים תשע"ב ב-24 בתי ספר נוספים. 
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יזמוֹת ייחודיות - בתי ספר וגני ילדים פיתחו יזמֹות ייחודיות וחדשניות אשר הובילו לשינוי התנהגותי והציגו את מועמדותם 

לתחרות שהתפרסמה במסגרת הנושא "אורח חיים בריא ופעיל". בין היזמות הנבחרות שעלו לשלב הארצי מצויים: "גן 

רוכב" - גן נרקיס, קריית שמונה; "אקדמיה להורים" - ביר אל אמיר, נצרת; "בוקר טוב צפת" – הרב-תחומי, צפת; "סרטי 

אנימציה למסרים בריאים" - איריסים, כרמיאל. 

- תכנית אינטגרטיבית שמובילה ד"ר מיכל כהן-דר, רופאת מחוז  בריא"  חיים  לאורח  ומקדם  מעישון  נקי  צפון  "מחוז 

הצפון במשרד הבריאות, בשיתוף עם ד"ר אורנה שמחון, מנהלת המחוז, וכן השירות הפסיכולוגי הייעוצי )שפ"י( והפיקוח 

על הבריאות במשרד החינוך. בבסיס התכנית עומד המודל היישומי לקידום תרבות ארגונית המותאמת לכלל השותפים. 

נעשות התאמות לאור למטרות שהושגו  ובכל שנה  "כישורי חיים" של שפ"י,  ציר מרכזי בתכנית  בתי הספר פועלים על 

ובהתאם למציאות המשתנה. תכנית ההרצה החלה בערים כרמיאל ונצרת בשיתוף עם כל הגורמים ברמה העירונית, והיום 

כבר הורחבה התכנית לערים נוספות – עפולה, נצרת עלית , עכו, מטה אשר ועוד .

תכנית לאומית "עיר פעילה ובריאה" 

ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה החליטה על התכנית הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא בהובלה משותפת של 

משרדי הבריאות, התרבות והספורט והחינוך, רשויות מקומיות, קופות החולים והמגזר הפרטי מתוך איגום משאבים. התכנית 

מורכבת מפרויקטים שייפרשו על פני עשר שנים ברמה הלאומית ופרויקטים ממוקדים הפונים לקבוצות יעד ספציפיות.

במחוז הצפון נבחרו שתי רשויות להוביל את התכנית העירונית: מגדל העמק ושפרעם. להטמעת תחום הבריאות במחוז 

הורתה מנהלת המחוז על הקמת ועדה מחוזית רב-תחומית, אשר תפקידה להוביל במערכת החינוך במחוז תכנית מערכתית-

ארגונית בתחום זה. הוועדה גיבשה תכנית אשר תפעל בשיטת המניפה, מתוך אחריות משותפת של הנהלת המחוז, המפקחים 

והמנהלים. תכנית העבודה שנבנתה תפעל באופן הוליסטי, המחבר את כל שותפי החינוך בשני צירים מרכזיים:

ציר מערכת החינוך - עידוד גני ילדים ובתי ספר לפתח תכניות עבודה ויזמֹות ייחודיות, שיובילו לתרבות מקדמת בריאות 

ולקבלת הכרה כבתי ספר מקדמי בריאות, ולאחר קבלת ההחלטה גם גני ילדים מקדמי בריאות. 

ובביצוע הפועלים במחוז: משרד  - מיסוד תהליכי חשיבה משותפת של כלל הגורמים המעורבים בתכנון  ציר השותפים 

הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הספורט וגופים בקהילה לתמיכה בפעילויות ייחודיות במערכת החינוך, ההורים 

והקהילה ובקרב עובדי המנהל והפיקוח במחוז.
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שיפור תהליך ניהול שעות ההוראה הפרופסיונליות1 במחוז: 
"עבודת הנפות"

חד מן הצוותים שעבודתם הניבה פרי משמעותי ביותר למחוז ולבתי הספר במחוז הוא הצוות שעסק בשיפור א

תהליך ניהול השעות הפרופסיונליות במחוז. 

המטרה שהונחה לפתחו של צוות השיפור הייתה להציע תהליך שבסופו יצטמצם סך השעות הפרופסיונליות במחוז בתוך 

זה לשעות לתגבור  ל- 90% את סך השעות המוקצות מתוך תקציב  כדי להגדיל  ל- 10% מן התקציב הנתון  ארבע שנים 

וליזמֹות חינוכיות. 

בנקודת הפתיחה של עבודת הצוות בשנת תשס"ח הוקצו כ-61% מן התקציב לשעות פרופסיונליות ו-39% לשעות לתגבור. 

הערך הכספי של השעות הפרופסיונליות בשנה זו היה כ- 24 מיליון ₪. בתחילת עבודתו למד הצוות את הנושא באמצעות 

חקר מקרים, ניתוח תשומות מורים פרופסיונליים, ראיונות עם מורים, מנהלים ומפקחים. 

התובנה המרכזית הייתה ששיבוץ מורים פרופסיונליים מצריך היערכות מערכתית, שילוב כוחות וקבלת החלטות בדרך שונה 

מזו שהייתה מקובלת עד אז. כתוצאה מכך נבנה מהלך שיטתי, רב-מוקדי שבסיסו ארגוני ופדגוגי ומטרתו לצמצם את מספר 

השעות הפרופסיונליות ולמצוא פתרון הולם למורים העודפים.

עיקרו של התהליך: 

חלוקת המחוז לשש נפות - שלוש נפות של החינוך ממלכתי במחוז, נפת גני ילדים, נפת החינוך הממלכתי-דתי ונפת   -

המגזר הדרוזי - בראש כל אחת מהנפות עומד מפקח המתאם את עבודת הנפות;

קביעת סדרת פעולות, המתבצעות בתחומי כל נפה ובתיאום בין הנפות, עם לוח זמנים קבוע מראש ומוקפד;   -

קביעת מערכת בקרה לארגון, למעגל השותפים ולתהליכי המשנה בתוך התהליך השלם;  -

ניהול בקרה על ידי מנהלת המחוז, סגנית מנהלת המחוז ראש הנפה וגף כוח אדם בהוראה.  -

ראש
נפה

שעה פרופסיונלית היא שעה הניתנת לעובד הוראה במוסד חינוכי מעבר לשעות התקן המאושרות על ידי מדור התקן בירושלים ובמחוז. השעה   1
ניתנת בשל מחויבות פרופסיונלית הנובעת מקביעותו של העובד במערכת וממחויבות המשרד להיקף משרתו. מבחינת המשרד שעה זו היא שעה 

עודפת שאין בה צורך פדגוגי.
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בתום ארבע שנים ניתן להצביע על השגת היעד שהוצב כמעט במלואו.

לאחר ארבע שנים של פעילות מוקפדת של התהליך הוקצו בתשע"ב 85% משעות התקציב האמור לטובת שעות תגבור 

ושעות ליזמֹות חינוכיות בערך כספי של 35,316000 ₪ בעוד רק 15% מהתקציב, שערכו הכספי הוא 6,41400 ₪, הוקצה 

לטובת שעות פרופסיונליות. 

השעות  מספר  ואילו   6,530 ל-  ולתגבורים  חינוכיות  ליוזמות  שמופנות  השעות  מספר  עלה  תשע"ג  בשנת  כי  יצוין 

הפרופסיונליות ירד ל- 702.

הישגים ברמה הפדגוגית

הגדלת התקציב לשעות תגבור וליזמות חינוכיות אפשרה למחוז לסייע לבתי ספר בנושאים פדגוגיים, אשר אותרו באופן 

לא מעטה  תרומה  אלו  לשעות  התקציב  להגדלת  כי  ספק  אין  שונים.  בתחומים  חינוכיות  יזמות  ולעודד  ומתוכנן,  מושכל 

לשיפור המתמשך בהישגי התלמידים במחוז - הן בבחינות הבגרות הן בבחינות המיצ"ב. כמו כן, יותר בתי ספר המתנהלים 

על-פי נוהל תקין במסגרת שעות התקן, השעות מגיעות לייעודן ומערכת השעות אפקטיבית ויעילה. ולבסוף, מורים משובצים 

בהתאם לצורכי המערכת ובתי הספר ומרגישים משמעותיים ותורמים למערכת. 

הישגים בתחום הארגוני: 

ראייה מערכתית המובילה לשיתוף פעולה בין המפקחים ותיאום בין יחידות הִמנהל כמקדם התייעלות;  -

ביסוס ערכי שקיפות ואמון, אחריות ומחויבות;  -

עבודה על-פי ִמנהל תקין;  -

עבודה על-פי נהלים;  -

איכות מורים טובה יותר;  -

מודל חיקוי להתנהלות נכונה;  -

מודל חיקוי לעבודת צוות שיפור ותוצריו האפשריים;  -
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תהליכים 

תהליכים: א. 

העניין  ובעלי  הלקוחות  של  לצורכיהם  מלא  מענה  לתת  כדי  תהליכים  ומשפרים  מנהלים  מעצבים,  מצוינים  ארגונים 

האחרים וליצור למענם ערך גדל והולך.

תבחיני משנה לבחינת התהליכים:

תהליכים מתוכננים ומנוהלים באופן שיטתי; א. 

תהליכים משתפרים בהתאם לצורך מתוך שימוש בחדשנות כדי לספק לקוחות ובעלי עניין אחרים וכדי ליצור בעבורם  ב. 

ערך גדל והולך;

מוצרים ושירותים מתוכננים ומפותחים בהתבסס על צורכי הלקוח וציפיותיו; ג. 

מוצרים ושירותים מופקים ומוענקים כיאות; ד. 

יחסי ספק - לקוח מנוהלים ומשופרים כיאות. ה. 

שירות  למתן  לחידושים,  השאר,  בין  הכוונה,  שלו.  המפתח  תהליכי  את  מנהל  הספר  בית  כיצד  להעריך  נועד  זה  תבחין 

ולפעולות תמיכה. התבחין כולל גם את הדרישות בתחום הבקרה, שיפור התהליכים והתיעוד כדי להבטיח יישום אפקטיבי 

וביצוע פעולות מתקנות בעת הצורך. את כל הדרישות לעיל יש ליישם בתהליכים הייעודיים ובתהליכי התמיכה, וכן בתהליכי 

הפקת התוצרים והשירותים העיקריים.
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// תהליכים 

2.5

EFQM-ארגז הכלים של הניהול הממוקד על־פי מערכת ה

צוותי שיפור – מה, כמה ואיך? 

מתווה מקצועי חדש - ִמנהל חברה ונוער - תמורות בראייה המערכתית־
הוליסטית // יוסי כיטוב, מנהל ִמנהל חברה ונוער, מחוז צפון

צוות שיפור: התאמת הכשרת עובד הוראה למקצוע הוראתו
// שמואל פולק - היחידה לאיכות, תכנון ובקרה

 צוות שיפור: הפחתת היעדרות עובדי הוראה במחוז הצפון
// הילה לנקרי מיוסט - מנהלת יחידת איכות, תכנון ובקרה

צוות שיפור: צמצום מספר עובדי הוראה שאינם מקבלים שכר במועד

  שיפור תפיסת השירות בתחום כוח אדם בהוראה
 // מר ג'מאל כביישי – מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז הצפון; 
 // גב' כרמלה זילברברג – לשעבר מנהלת ענף תקן וכוח אדם גני ילדים; 
// גב' אפרת רגב – מנהלת ענף תקן וכוח אדם גני ילדים 
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EFQM-ארגז הכלים של הניהול הממוקד על-פי מערכת ה

יפור תהליכים בארגון מבוסס על מאגר נרחב ביותר של כלים. להלן אזכור קצר של הכלים המרכזיים של הניהול ש

הממוקד ומושגי יסוד באיכות. הכלים מחולקים על-פי התבחינים של מערכת ה-EFQM. יצוין כי אף על פי 

שחלק מהכלים המופיעים ברשימה נראים כטריוויאליים למדי, יש מקום לפרטם בהיותם מסד ובסיס להטמעת המערכת 

בכל תבחין ותבחין. 

מנהיגות

הצהרת ייעוד - MISSION - לקיומו של כל ארגון יש סיבה ותכלית, היינו מענה לשאלה מדוע הוא קיים ומה הוא   )1

הייחודית לקיומו של הארגון. בארגונים  הן את הסיבה  הן את מה שהוא עושה  יידע  מצופה לעשות. חשוב שהצוות 

ציבוריים ובמשרדים ממשלתיים שאלה זו כמעט שאינה עולה, מאחר שהיא נראית ברורה מאליה. אולם דווקא מסיבה זו 

קיימת חשיבות רבה ביותר להעלותה.

גיבוש החזון - VISION – החזון מציג תמונה עתידית של הארגון במיטבו. בעוד שהייעוד הוא הסיבה לקיום הארגון,   )2

החזון מצביע לאן הארגון חותר להגיע.

S.W.O.T – הוא כלי המאפשר לקבל תמונה מקיפה על המצב הקיים ביחס לנקודות חוזק ונושאים טעוני שיפור בארגון   )3

מחד גיסא, ולסרוק וללמוד את הסביבה הפנים ארגונית והחיצונית במטרה לאתר הזדמנויות ולהכיר את האיומים מאידך 

גיסא. ה -s.w.o.t כולל חזקות, חולשות, איומים והזדמנויות.

עשייתם  על  לשוחח  בדרך-כלל  נוהגים  אקדמיים  מוסדות  ובכללם  ציבוריים  ארגונים   –  OBJECTS  - יעדים  הגדרת   )4

במושגים כלליים, שעיקרם השקעה בתשומות, במה משקיעים, ופחות במושגים של תפוקות ותוצאות. הגדרת יעדים 

מאפשרת מדידה, שיפור והשוואה מתמדת עם ההישגים שהיו. הגדרת יעדים המתוארים בזמן, בכמות ובאיכות מאפשרת 

שיפור מתמיד והסכמה של עובדים ומנהלים על הנדרש מהם להשיג.

אסטרטגיה )ממש על קצה המזלג...(

קיימים מספר תהליכים או שלבים נפרדים בבניית אסטרטגיה בארגון:   )5

חשיבה אסטרטגית - תהליך מתודולוגי של חשיבה של המנהל עם צוות ניהולי ובעלי העניין הרלוונטיים לשם איסוף   	

בתאוריה  מורכבויות  וזיהוי  הארגון  מטרות  לאור  הארגונית  המציאות  ניתוח  הארגון;  של  התאוריה  וניתוח  מידע 

ובדרכי היישום. 

.Y יובילו לשינוי X תאוריה של ארגון - לכל ארגון יש הנחות עבודה שפעולות  	

תכנון אסטרטגי - תהליך של תכנון מקיף המברר את עקרונות הפעולה שעל הארגון לאמץ במהלך שלוש עד חמש   	

ועצמת  הארגון  של  ההשפעה  אזורי  מיפוי  וההשפעה:  הממשקים  מפת  סרטוט  כולל  התהליך  הקרובות.  השנים 

ההשפעה; קביעת ליבת הארגון, מוקדי הפעילות, עיון בחלופות לאסטרטגיות פעולה ובחירת חלופה התומכת הן 

בתיאוריה של הארגון הן בשינוי שהארגון בחר להוביל בשנים הקרובות. 

הקרובות. בחלקה  עד חמש השנים  לפעילות לשלוש  מנחה  גאנט  ולוח  פעולה  תכנית  עיצוב   - אסטרטגית  תכנית   	

הראשון התכנית מכילה את כל הידע שנצבר בתהליך המקדים, ובחלקה השני היא מבססת את עקרונות הפעולה 

שנבחרו בארגון. עקרונות הפעולה כוללים פירוט המשמעויות ליחידות הארגוניות השונות: מטרות, יעדים, תחומי 

אחריות, הערכת זמנים וצומתי בקרה ומעקב. 
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יישום אסטרטגי - כיצד נוכל ליישם את האסטרטגיה ולהוביל את השינוי? קביעת כלי מעקב ובקרה, חלוקת סמכויות   	

פירוט  הארגון;  מיחידות  אחת  כל  ברמת  או  ארגון  ברמת  ליישום  אחראי  מנהל  מינוי  )לדוגמה:  אחריות  ותחומי 

התכנית האסטרטגית לכדי משימות ב – outlook; קביעת ישיבות קבועות לבחינת התקדמות התכנית, הגשת דוח 

רבעוני וכדומה(.

אסטרטגיות פעולה - קיימות מספר אסטרטגיות פעולה אפשריות לפעולה בארגון. רוב הארגונים משלבים בין מספר   	

אסטרטגיות פעולה כמענה לתפיסת המורכבות הגבוהה ביצירת שינוי חברתי. החלק היישומי של בניית אסטרטגיה 

מתבטא בתכנית העבודה. תכנית עבודה איננה אסטרטגיה כפי שרבים סבורים!

שלבי תהליך החשיבה האסטרטגית: 

איסוף מידע מקיף על הארגון וסביבתו;   .1

ניתוח התאוריה של הארגון;   .2

השוואה בין התאוריה לבין המציאות בפועל;   .3

ניתוח וקבלת החלטות על חלופות אסטרטגיות לפעולה ארגונית;   .4

תרגום אסטרטגיות הפעולה שנבחרו לכדי התאמות ארגוניות נדרשות ועיצוב מטרות ויעדים לארגון לשנה הקרובה.   .5

סיעור מוחות - BRAIN STORMING – טכניקה להשגת מספר רב של רעיונות מקבוצת אנשים בזמן קצר. החברים   .6

מעלים רעיונות שמוצגים לכולם, והם נרשמים ללא ביקורת כלשהי והערכה של איכותם.

הפעלת קבוצת מיקוד – קבוצת מיקוד היא קבוצה אד-הוק של 12-5 אנשים המייצגים חתכים שונים מבחינת גיל, מצב   .7

משפחתי, חתך סוציואקונומי ומשתנים רלוונטיים אחרים, המכונסת כדי לשמוע את עמדות חבריה לגבי נושא שהארגון 

מעוניין ללמוד עליו. קבוצת המיקוד יכולה להיות מורכבת מגורמי פנים, חוץ או קבוצה מעורבת מגורמי חוץ ופנים. 

קבוצת מיקוד "זולה" ויכולה לשמש כלים לסקר יסודי )שעלותו גבוהה( או כמרכיב מוקדם לצורך בניית שאלון תקף 

ומהימן לסקר.

מטריצת החלטות – כלי המאפשר לנו להשוות בצורה מושכלת ושיטתית בין חלופות שונות )פתרונות שונים( לבעיה   .8

שאותה אנו מעוניינים לפתור באופן אסטרטגי. מבנה המטריצה הוא כזה, שהחלופות השונות מוצגות בו בצורה אנכית, 

ואילו התבחינים להערכתן מוצגים בו בצורה אופקית. המטריצה מאפשרת לתת לכל חלופה לפתרון ציון יחסי ולבחור 

בזו הגבוהה ביותר והמתאימה ביותר לפתרון הבעיה. מתן הציונים נעשה לאורך: עוברים תבחין תבחין, ולא חלופה 

חלופה כדי למנוע מצב שבו נותנים ציונים גבוהים יותר לחלופה מועדפת. הציונים נעים בין 10-1. מתחילים קודם במתן 

הציון 10 ו-1, ורק לאחר מכן מדרגים. לא ניתן לתת אותו ציון למספר חלופות.

סה"כ %%%%%%%משקל
100%

סה"כ 
תועלת 1234567שם התבחין

חלופה

סיוע לעובדים בתהליך שינוי – עובדים נוטים להתנגד לכל שינוי ממגוון רחב של סיבות, במיוחד כאשר הם חשים שהם   .9

עלולים להפסיד משהו אישי משמעותי בעקבותיו. הכלי מציג את שלבי הדיאלוג האפקטיבי בין מחוללי השינוי לבין 

אלה שהשינוי אמור להשפיע על אופן הביצוע שלהם ועל התנהלותם לאורך השלבים השונים של תהליך השינוי - החל 

בקבלת ההלם הראשוני, דרך ביטויי הפחד והדאגה וכלה בקבלת השינוי וההסתגלות אליו.

ניתוח שדה כוחות - FORCE FIELD ANALYSIS – כלי זה מאפשר למפות בצורה שיטתית וויזואלית את מכלול   .10

הכוחות הפועלים בצורה חיובית לשינוי, הקרויים כוחות דוחפים, ואת הכוחות שאינם מעוניינים בשינוי ופועלים נגדו, 

הקרויים כוחות בולמים. בזמן תכנון שינוי או ביצועו הכלי עוזר לפתח את הגישה ואת האסטרטגיה להובלת השינוי 
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ולהטמעתו מתוך התנגדות מינימלית אפשרית.

ניהול סיכונים - ניהול סיכונים הוא תהליך הקשור בניהול שוטף, ומטרתו לאתר סיכונים או מפגעים, להעריך את עצמת   .11

הפגיעה או הנזק, לתעדף את הטיפול בהם על-פי הָעְצָמה, הגדרת השיפור הנדרש וההשקעה הנדרשת לשיפור ובקרה על 

ביצוע פעילויות השיפור. 

ניהול סיכונים הוא חלק מניהול פרויקטים, המתבצע בעת הכנת תכנית הפרויקט ולכל אורך חיי הפרויקט, והוא נועד 

העלולים  כפעולה  או  כגורם  מוגדר  סיכון  ובסופו.  במהלכו  הפרויקט  יעדי  השגת  על  הסיכונים  השפעת  את  להפחית 

להתרחש שלא על-פי התכנון, שכתוצאה מהם עלול להיגרם נזק לעלות, לארגון או לזמן. הסיכון נמדד על-פי סבירות 

בעלות,  המחושבת  מהכשל,  כתוצאה  הפגיעה  עצמת  ועל-פי  הניהולית,  או  התכניתית  הטכנית,  ברמה  שלו  המימוש 

בביצועים או בזמן.

סיכונים  מחשבים(,  במרכז  מערכות  קריסת  )דוגמה:  תפעוליים  סיכונים  קטגוריות:  למספר  הסיכונים  את  לסווג  ניתן 

פיננסיים )דוגמאות: הפסד על השקעות בניירות ערך, פשיטת רגל של חברה(, סיכונים לחיי אדם )דוגמאות: תאונות 

באנגלית   - אתיקה  או  חוק  לרגולציה,  תאימות  של  סיכונים  שיטפונות(,  אדמה,  רעידת  דרכים,  תאונות  עבודה, 

)Compliance(, סיכונים תדמיתיים )דוגמה: פגיעה במוניטין המקצועי(.

מחזור החיים של הטיפול בסיכונים

זיהוי או איתור סיכונים - איתור עצם קיומם של סיכונים;  .1

ניתוח סיכונים - הערכת הסיכונים כמתואר בפסקה המתייחסת לנושא בהמשך ערך זה וכן זיהוי תלות ויחסים בין   .2

הסיכון לבין סיכונים אחרים. ניתוח תלות בין סיכונים ניתן לבצע באמצעות טכניקות כגון ניתוח עצי כשל, באנגלית 

;Fault Tree Analysis

התמודדות עם הסיכונים )Mitigation( - בחלק מהמקרים ההשקעה בהתמודדות עם הסיכון עלולה להיות גדולה   .3

מהנזק. במקרים כאלה לא נדרשת התמודדות עם הסיכון;

הערכה מחדש של הסיכונים לאחר ההתמודדות.  .4

בעצמת  האירוע  הסתברות  ערך  של  מכפלה  על-פי  היחסית  הסיכון  עצמת  את  להעריך  נהוג  לרוב   - סיכונים  הערכת 

ההשפעה של אירוע. את ערך ההסתברות נהוג להגדיר במדרג יחסי, כגון: 1 עד 5, ועצמת ההשפעה אף היא נתונה כערך 

במדרג יחסי. בדרך כלל קשה לבצע הערכה בעלת משמעות של הערכים המספריים להסתברות ולעצמת ההשפעה. כדי 

לבצע הערכות מסוג זה נדרש מאגר נתונים גדול.

ביותר  הכדאיים  הלקוחות  או  הפרויקטים  השירותים,  המשימות,  את  המגדיר  תעדוף  תהליך   – אסטרטגי   GATING  .12

ומחליט אילו מהם יבוצעו על-ידי הארגון ובאיזו עדיפות, ואילו מהם לא יבוצעו כלל.

GATING אסטרטגי, שחרור מטלות במנות קטנות לגורם אחד,  טקטי – שחרור מטלות שעברו סינון של   GATING  .13

האחראי ליישום מתוך התחשבות בקיבולת האילוץ.

עובדים

ניהול על-ידי שוטטות MANAGING BY WALKING AROUND – עובדים מעריכים ומוקירים מנהלים המגלים   .14

אמפתיה לעשייתם, יוצאים מחדריהם הספונים, מגיעים ישירות לחדרי העובדים לשוחח עמם ולהקשיב למה שמטריד 

אותם או לרעיונות שיש להם. בדרך זו המנהל משפר את מערכת יחסי האנוש שלו, משמש דוגמה אישית ומעורר את 

העובדים להתעניין יותר בעשייתם.
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העצמת עובדים EMPLOYEE ENGAGEMENT - הכוונה לשחרר את הפוטנציאל של כל עובד בעבודה ולמדוד את   .15

היתרונות הנובעים מכך לפרט, לארגון ולחברה בכללותה. מדובר בבניית המחויבות, האנרגיה והרצון לעבוד כיאות, כפי 

שעובדים רוב העובדים ביום הראשון לעבודתם בארגון, לשם מקסום הביצועים של הפרט והארגון. 

תנאים  )שכר,  חומריים  תגמולים  באמצעות  מרכזיות:  דרכים  בשתי  להיעשות  יכול  עובדים  תגמול   – עובדים  תגמול   .16

לחלק מהעובדים חשוב  להישגים(.  ולהגיע  ליזום  שייכות, אפשרות  )הערכה,  חומריים  ותגמולים שאינם  סוציאליים( 

סוג אחד של תגמולים, לאחרים הסוג השני ויש שחשובים להם שניהם גם יחד. עובדים מתוגמלים מרגישים טוב יותר, 

מזדהים יותר עם העבודה והארגון וחדורים מוטיבציה והתלהבות. ישנן דרכים רבות ליצור מוטיבציה, וראוי לא להסתפק 

בדרך אחת, הממצה את עצמה בשלב זה או אחר, ובמקום זאת להשתמש בסוגים שונים של גורמים מניעים ולהתאימם 

לפי הצורך לעובד מסוים או לקבוצת עובדים מסוימת. הנעת עובדים היא נושא מרכזי ומורכב, והוא תלוי במידה רבה 

ביכולת ראש מחלקה להיענות לציפיות הסגל שלו במישור המקצועי ולעצב לעצמו מערך ציפיות הוגן ומקיף מהסגל 

שלו ומהמחלקה שלו. 

האצלת סמכויות – ראש מחלקה, יהא מוכשר וחרוץ ככל שיהא, יתקשה לבצע את כל המלאכה בעצמו. קשה למנהלים   .17

רבים להאציל סמכויות מחשש שהעבודה לא תיעשה כנדרש, אך ללא האצלה מתבזבז זמן יקר על ביצוע מטלות שוטפות 

ושגרתיות הניתנות לביצוע על-ידי אחרים - אנשי סגל, מזכירות או מנהלה - במקום להיות מוקדש לדברים חשובים 

במיוחד. תהליך האצלת סמכויות נכון הוא תהליך שבו סמכויות לביצוע פעולות שאינן חייבות להתבצע על ידי המנהל 

מואצלות מתוך הגדרה ברורה למי הן מואצלות ואילו פעולות פיקוח ובקרה מתאימות כדי לוודא שאכן, הכול מובן 

ומבוצע לפי המתוכנן, והגורם שקיבל סמכויות מבצע את הנדרש.

תהליכים

מפת תהליכים – בניית מפה שבה מוגדרים תהליכי המפתח בארגון ומי הגורם האחראי להם )לכל תהליך חייב להיות   .18

גורם אחראי אחד(. כל תהליך במפה זו מנותח באופן נפרד ופרטני, הכולל בין היתר מיפוי שלבי התהליך כהחלטה/

שאלה  )זוהי  בתהליך  זה  שלב  מבוצע  למה  שלב:  כל  לגבי  שאלות  נשאלות  מכן  לאחר  פעולה.  או  השהיה  העברה/ 

מהותית, אשר תשובה עליה יכולה להוביל לביטול שלב זה בתהליך אם הוא חסר ערך(, מי אחראי לביצועו, מה מבוצע 

בתהליך, איך הוא מבוצע והיכן. מיפוי שלבי התהליך באופן מפורט ושאילת השאלות המצוינות לעיל מסייעות בידינו 

לבחון כיצד ניתן לייעל את התהליך מבחינה בירוקרטית ותפקודית. 

תחקור אירועים – בדיקה של אירוע או תופעה שהארגון מעורב בהם באופן המאפשר למידה, הפקת לקחים והסקת   .19

מסקנות. התחקיר מבוסס על איסוף של פרטים ועובדות הקשורים לנושא הנחקר, הוא מתבצע באופן יזום, ומסקנותיו 

נועדו להצגת מצב קיים לפני אנשים אחרים. שלא כמו בחקירה, התחקיר אינו מיועד למצוא אשמים אלא לחשוף את 

העובדות, לשפר ולייעל. כדי לנתק את הגורמים המעורבים בתחקיר מהקונוטציה השלילית שבשמו משתמשים לעתים 

בשמות אחרים, למשל "תלקיח" על בסיס השורש "לקח". 

נפרד מהפעילות השוטפת, ומשתתפים בו אנשים שהיו חלק מהאירועים, לצד מנהלים  התחקיר מתקיים כחלק בלתי   

ואנשי מקצוע הקשורים לו. התחקיר כולל איסוף נתונים ודיווח מפורט של כל אחד מהמשתתפים באירוע על השתלשלות 

העניינים מנקודת מבטו. כן נשמעות הערכות ומסקנות על ידי המשתתפים האחרים. סיכומי התחקיר נרשמים ומתויקים 

במרכז המידע של הארגון. התחקיר הוא חלק חשוב בתורת הארגון, והוא מסייע לשיפור הביצועים ולצמיחה אישית 

וארגונית. הוא משמש כלי חשוב להטמעה של נהלים, ונעשה בו שימוש בקורסים ובמערכות הלמידה של הארגון.

טכניקת הקבוצה הנומינלית – טכניקת הקבוצה הנומינלית היא שיטת קבלת החלטות בדרך של דיון והצבעה  . תחילה   .20

מציע כל חבר בקבוצה את הרעיון שלו לפתרון הבעיה בתוספת הסבר קצר. פתרונות כפולים מנופים מתוך רשימת כלל 

הפתרונות המוצעים, וחברי הקבוצה מדרגים את הפתרונות המוצעים על פי תעדוף. לאחר מכן סוכמים את הניקוד שנתנו 

המצביעים לכל הפתרונות - 1 אם הפתרון מועדף ביותר, 2 אם הוא השני בטיבו, וכן הלאה - והפתרון בעל הניקוד הנמוך 
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ביותר, כלומר המועדף ביותר, נבחר. קיימות חלופות אחרות והאפשרויות השונות לא חייבות להיות מדורגות תמיד 

באופן מספרי אלא יכולות להיות מוערכות באופן סובייקטיבי יותר. 

טכניקת הקבוצה הנומינלית נמצאה כמחזקת ממד אחד או יותר של יעילות קבלת החלטות בקבוצה. הדרישה מחברי   

הקבוצה לרשום את רעיונותיהם בשקט וללא תלות בדעות האחרים בקבוצה טרם קיום הדיון הקבוצתי מעלה את מספר 

ומעודדת  אפשריים  פתרונות  של  יותר  גדול  מספר  מניבה  התור  על-פי  הצבעה  הקבוצה.  בתוך  המוצעים  הפתרונות 

השתתפות שוויונית יותר, והמספר הרב של פתרונות הטרוגניים נמצא כמוביל לפתרונות איכותיים יותר.

בטכניקת  שימוש  העושות  קבוצות  לפתרון,  הרעיונות  העלאת  בשלב  אינטראקציה  המקיימות  לקבוצות  בהשוואה   

פתרונות ייחודיים יותר, מאפשרות השתתפות מאוזנת יותר בין חברי הקבוצה, מספקות  הקבוצה הנומינלית מספקות 

תחושת הישג ושביעות רצון גבוהות יותר הן מאיכות הפתרון הנבחר הן מיעילות קבלת ההחלטות הקבוצתית  .

תורת האילוצים – תורה זו פותחה על-ידי גולדהרט ועניינה הוא שיפור ביצועי הארגון, התייעלות וביטול תופעות בלתי   .21

רצויות, מכשולים ותופעות שליליות. על-פי תורה זו, לכל ארגון ישנה מטרה מרכזית אחת )בדרך כלל להרוויח יותר 

כסף( ומספר מצומצם של אילוצים, המכונים צווארי בקבוק, אשר מפריעים לארגון לממש את מטרתו. כדי להשיג את 

המטרה על הארגון למצוא את האילוצים ולהשתמש בהם. ניתן לחלק את התורה לשני חלקים עיקריים: הראשון הוא 

תהליך בעל חמישה שלבים שנועד למקד את ההנהלה לעסוק באילוץ של המערכת, להתאים את המערכת אליו ולנצלו 

על מנת לשפר את הארגון כולו. החלק השני הוא מקבץ של טכניקות ותהליכי חשיבה שיישומם מאפשר להנהלה להבין 

טוב יותר את הבעיות העומדות בפניה ולפתור אותן.

חמשת השלבים:

שלב א - איתור אילוץ המערכת;  	

שלב ב - החלטה כיצד לנצל את האילוץ: יש לוודא שהאילוץ מבצע רק דברים שהוא יכול לבצע באופן בלעדי;  	

שלב ג - כיפוף שאר המערכת לאילוץ: יש לסדר את המערכת כולה בצורה שבה האילוץ יוכל לעבוד כל הזמן. בשאר   	

המערכת מדד הנצילות אינו רלוונטי. הנצילות אינה אמורה להיות מקסימלית אלא מתאימה לאילוץ;

שלב ד - פריצת מגבלות האילוץ: יש לנסות להגדיל את יכולותיו של האילוץ ככל האפשר;  	

שלב ה - אם האילוץ נדד למקום אחר במערכת, יש לחזור לשלב הראשון כדי למנוע מן האינרציה להיות האילוץ.   	

עקרונות דומים לניהול רצפת הייצור קיימים גם בתחום ניהול הפרויקטים: כל פרויקט בנוי משרשראות של פעילויות 

כאשר  נתמקד.  ובה  הפרויקט,  משך  את  שמאלצת  ביותר  הארוכה  הפעילויות  שרשרת  את  נזהה  ביניהן.  המחוברות 

מתייחסים לפרויקטים, בדרך כלל יש להחליף את מושגי החומר )כגון מלאי( במושגי זמן.

עקרונותיה של תורת האילוצים נראים בדרך כלל פשוטים, מכיוון שהיא מבוססת על ההיגיון ועל השכל הישר, אולם 

לעתים דווקא עקרונות כאלו קשים מאוד למימוש. כוחה של השיטה הוא בפיתוח של מספר תהליכי חשיבה אשר עוזרים 

למנהל להתמקד בעקרונות אלו ולממש אותם. 

להלן מספר תהליכי חשיבה בולטים:

עץ ההווה - TOC: מבוסס על ההנחה כי מבין כל הבעיות הקיימות בארגון ניתן למצוא בעיית יסוד שפתרונה יביא   	

לפתרון הבעיות האחרות. עץ ההווה הוא גרף של בעיות הקיימות בארגון, המסודרות בקשרים של סיבה ותוצאה. 

עריכה נכונה של העץ תביא למציאת בעיית היסוד.

גרף  הוא  העתיד  עץ  לבעיה.  פתרון  למצוא  יש  ההווה,  עץ  באמצעות  היסוד  בעיית  שנמצאה  לאחר  העתיד:  עץ   	

בגלל השינויים  להיווצר  עלולות  לבעיות אשר  פתרונות  ולהציע  לפתרון  לבחון חלופות שונות  ניתן  שבאמצעותו 

המוצעים.

אידוי עננים: תהליך חשיבה זה נועד לפתור קונפליקטים. בבסיסו של התהליך קיימת גישה הטוענת כי בבסיסם של   	
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קונפליקטים קיימת הנחה שגויה, שמציאתה תפתור את הקונפליקט.

השוואת ביצועים )BENCHMARKING( – תהליך מובנה של השוואה שיטתית בין שירותים, מוצרים או תהליכים,   .22

שנערך בהשוואה לארגונים ששירותיהם או מוצריהם מובילים בתחום.

"שבעת המופלאים" – הכלים הבאים המשמשים לפתרון בעיות בצוותי שיפור: תרשים סיבה-תוצאה )תרשים "ִאדרת   .23

הדג"(, תרשים פארטו, היסטוגרמה, תרשים זרימה, תרשימי איסוף נתונים, תרשים פיזור, תרשים בקרה. ניתן להשתמש 

בשבעת המופלאים למטרות שונות ובשלבים שונים של תהליך השיפור.

תרשים פארטו – תרשים המציג את התרומה היחסית של כל בעיית משנה לבעיה הכוללת ומוצג בצורת עמודות. כל   .24

עמודה בתרשים מייצגת בנייה או אמת מידה, והן מסודרות בסדר יורד, כשהעמודה בעלת המשקל הרב ביותר נמצאת 

בצד שמאל.

עיקרון פארטו – עיקרון שלפיו רוב הבעיות נובעות ממספר קטן של גורמים )20% מהגורמים מובילים ל-80% מהבעיות(.  .25

ניתוח פארטו – ניתוח שנועד לזהות את הגורמים "החיוניים המעטים" שהם בעלי ההשפעה הניכרת ביותר על התוצאה   .26

המצטברת )פריט A( ולהבדיל בינם לבין הגורמים "קלי הערך", שהשפעתם על התוצאה המצטברת היא מעטה ביותר 

.)C פריט(

תרשימי זרימה – הצגה גרפית של תהליך, המסווגת את הפעילויות השונות בארגון לסוגי פעילויות המיוצגים בסימול   .27

גרפי מוסכם של תרשימים חד ורב טוריים.

בקרת איכות סטטיסטית – מגוון הכלים והגישות התומכות בבקרת איכות ומתבססים על שיטות סטטיסטיות.  .28

אפס ליקויים – גישת ניהול שמקורה ביפן, המדגישה את הצורך של ארגונים לצמצם בצורה משמעותית טעויות וליקויים   .29

על-ידי פעולות מניעה, כלומר לעשות את הדבר הנכון בפעם הראשונה.

בביצועיו  באיכותו,  לפגוע  בלי  תהליך  או  מוצר  שירות,  של  מיותרות  עלויות  לצמצום  הנדסית  שיטה   – ערך  הנדסת   .30

ובאמינותו.

קולו של הלקוח – הציפיות והדרישות של הלקוח, כפי שהן מבוטאות בשפתו המקורית של הלקוח, וצורכי הלקוח –   .31

התועלת שהלקוח מפיק מהמוצר או מהשירות. צרכים אלה מתחלקים לצורכי לקוח חד ממדיים, צרכים מובנים מאליהם 

וצרכים תוספתיים של הלקוח )מעבר לצורכי הבסיס(.

ת"י ISO 9000 – סדרת תקנים שהוציא מכון התקנים הישראלי שהם למעשה תרגום של תקני ISO 9000 לעברית.   .32

מדובר בתקנים המגדירים דרישות ברמות שונות ממערכת הבטחת האיכות של היצרן או ספק השירות. מדובר בסדרת 

תקנים בינלאומיים בנושאי ניהול איכות והבטחת איכות, שהוצאו לראשונה בשנת 1987. 

REENGINERING - עיצוב מחדש – חשיבה יסודית המבוססת על שבירת הכללים ועל תכנון מחודש ומהפכני של   .33

התהליכים בארגון מתוך מטרה להשיג שיפור ניכר. הכוונה להגיע לקפיצת מדרגה המבוססת על יצירת שיטות עבודה 

חדשות לחלוטין. טכנולוגיות מידע ממלאות תפקיד מכריע בעיצוב מחדש.

היסטוגרמה – הצגה גרפית בצורת עמודות של שכיחות מידע הנתונים.  .34

קיט מלא – אוסף כל הפריטים הדרושים להשלמת המשימה, כלומר המידע, הטפסים, הסרטוטים, הרכיבים  עיקרון   .35

והכלים. יש להקפיד שהעבודה על מטלה תתחיל רק כאשר כל הפריטים הדרושים להשלמתה נמצאים בידינו כדי לקצר 

את זמן התגובה, לשפר את איכות העבודה, להגדיל תפוקה ולחסוך עלות.

הפחתת "מפעל הזבל" – "מפעל הזבל" הוא הזמן הלא אפקטיבי, כלומר כל אותן שעות עבודה אשר אינן מוסיפות ערך   .36

לארגון, ללקוח, לפרויקט, לתהליך, למוצר או לשירות.

חוק 85/15 – מקורן של 85% מהבעיות הוא בתהליך העבודה, שההנהלה אחראית לו, ואילו מקורן של 15% בלבד הוא   .37

בפרט. לכן יש להתמקד בשיפור התהליך.
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חוק פי 10 – תקלה שתתגלה בתחילת התהליך או העבודה תגרום נזק קטן פי 10 מתקלה שגילויה מאוחר יותר. לכן יש   .38

להתמקד בניתוח שבתכנון ובאיתור תקלות בשלבים הראשונים של התהליך.

גישת האופטימייזר – גישה השואפת לקבלת ההחלטות הטובות ביותר ללא התחשבות במגבלות הזמן.  .39

לעומתה:

במצב  משמעותי  לשיפור  יביא  אשר  רצון  משביע  בפתרון  המסתפקות  החלטות  לקבלת  גישה   – הסטיספייזר  גישת   .40

המערכת ואינה מחפשת את הפתרון המושלם.
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צוותי שיפור - מה, כמה ואיך?
// )נלקח ממאמרו של המשנה לנציב שירות המדינה וכן ממאמריו של יעקב ויטנברג(

חת הסוגיות המרכזיות שִעמה מתמודדים ובה מתחבטים מנהלי ארגונים ציבוריים ופרטיים כאחד היא כיצד ניתן א

להוביל את ארגונם לשיפור מתמיד בהישגיו ובתוצאותיו. 

לשם  חריגה,  ואינה  לחדשנות ממוסדת המצויה בשגרה  נדרשים  ארגונים  הנוכחי  בעידן  לשיפור מתמיד  להוביל  מנת  על 

מקבילים  לארגונים  בהשוואה   )benchmark( ביצועים  ובוחן  עבודה  ממשקי  להרחבת  בפיתוחו,  הארגון  עובדי  שיתוף 

ולהישענות דינמית ועדכנית על איסוף מידע ונתונים.

אחד הכלים הניהוליים החשובים המאפשר מימושם של עקרונות אלו ומיושם בעולם כבר למעלה מ-20 שנה הוא "צוות 

שיפור". צוותי השיפור הם מסגרות ניהוליות גמישות, הפועלות לצד המבנה הארגוני המוסדי. תפיסת העבודה בהפעלת 

צוותי שיפור מניחה כי ידע רב ורלוונטי מצוי בארגון, וכי באמצעות מתודולוגיית עבודה שיטתית ומובנית ניתן להפיק את 

המיטב בתהליכי שיפור ברמת הצוות, המחלקה והארגון כולו. 

יחידות  מנהלי  או  הארגון  מנהלי  על-ידי  המתמנות  רב-תחומיות,  מצומצמות,  עובדים  מקבוצות  מורכבים  השיפור  צוותי 

 8-5 מ-  מורכב  טיפוסי  צוות  הנושאים הטעונים שיפור.  לפתרון  לתרום  ויכולת השפעתן  ניסיונן  לזיקתן,  בארגון בהתאם 

חברים.

צוותי השיפור מוקמים לרוב במטרה לבחון בעיה מערכתית, המצריכה תיקונם של מנגנוני עבודה קיימים או הגדרתם של 

מנגנונים חדשים או בעיות המאופיינות בריבוי ממשקים וגורמים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים. מתודת עבודתם של צוותי 

השיפור היא מובנית ושיטתית מאוד ונשענת על כלים מתודולוגיים כגון תרשימי זרימה ובקרה, עצם הדג, פארטו ועוד, 

המסייעים בניתוח מעמיק של הבעיה ובמציאת חלופות לפתרונותיה. 

מתכונת עבודה טיפוסית של צוות שיפור

הצוות מקבל את המנדט ומתכנס לתחילת הפעילות;  	

במידת הצורך נערכת היכרות בין החברים ומוגדרים כללי העבודה בצוות;  	

מוגדרת מסגרת הזמן לקיום ישיבות הצוות ונקבעים נושאים טכניים כגון קביעת האחראי לרישום ותיעוד של הישיבות;   	

קביעת מועדים ומקום מפגש לפגישות ועוד;

צוות טיפוסי מתכנס בדרך כלל אחת לשבוע או שבועיים לישיבה בת 4-3 שעות, אולם אלה דברים העשויים להשתנות   	

בהתאם לצרכים ולאילוצים.

לאחר הגדרת המשימה, מתחלקת בדרך כלל עבודת הצוות לכמה שלבים:   	

זיהוי התהליך שכדאי לשפר;  .1

הגדרת גבולות התהליך: מרחב, זמן ומקום;  .2

גיוס תמיכה פנים ארגונית וחוץ ארגונית לתהליך;   .3

בניית צוות שיפור במידת הצורך;  .4

הגדרת מצב קיים בתהליך - מיפוי מצב קיים על-פי מידע מחברי הצוות;  .5

הגדרת מדדי ביצוע )בין 4 ל-7, לא מעבר( לתהליך;  .6
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הגדרת מצב קיים ב' - איסוף הנתונים על מדדי הביצוע שנבחרו. הגדרת מצב מבוסס נתונים;  .7

הגדרת סיבות לביצועים הקיימים - שאלות ה"למה", תרשים הדג, סיבה ותוצאה, רשימת ביצוע;  .8

הצגת הנתונים בתרשים פראטו - גילוי הסיבה העיקרית והתמקדות בה;   .9

העלאת המלצות לשיפור - סיעור מוחות, התמקדות בסיבות העיקריות לבעיה;  .10

הגדרת הצעדים, מסגרת עבודה והבקרה הנדרשת על התהליך;   .11

יישום המלצות צוות השיפור לאחר אישורו בהנהלה.  .12

ברוב המקרים מתפזר צוות השיפור עם השלמת המשימה שלשמה הוא התכנס.

היתרונות שבמינוי צוותי שיפור:

חברי הצוות מעורים בתפעול היומיומי ויכולים להעלות סוגיות ופתרונות שאינם מוכרים להנהלה;   	

כאשר מרכזים ידע מצטבר של כמה אנשים, הסיכוי למצוא פתרון טוב לבעיה גדל;   	

שיתוף כל הגורמים המעורבים בנושא הנבחן מבטיח כי הפתרון שיימצא יתאים לכולם;  	

הפעילות למען מטרה משותפת נוטעת בקרב חברי הצוות מחויבות למטרה;  	

הצוות נדרש ליישם את ההמלצות שהוא מגיש, ולכן הן חייבות להיות בנות-ביצוע;  	

שיתוף העובדים מגביר את המוטיבציה ואת שביעות הרצון שלהם;   	

מימוש פוטנציאל המנהלים והעובדים מאפשר יצירה של מאגר איכותי של רעיונות ודעות מלמטה למעלה;   	

נוצרת ומוטמעת תרבות של חתירה מתמדת לאיכות;  	

ערך עבודת הצוות מתחזק;  	

יש במינוי תרומה לפיתוח ההון האנושי והמנהיגות הפנים ארגונית;  	

חסרונות אפשריים במינוי צוותי שיפור:

עבודה צוותית אורכת זמן רב יותר מאשר קבלת החלטה בידי אדם אחד;  	

הקבוצה חייבת להיות מסוגלת לפעול כצוות;  	

עלול להתפתח לחץ קבוצתי, שיגרום לחברים בצוות להימנע מאי אלו נושאים או המלצות;   	

יש לבחור ראש צוות מתאים, משום שלא כל אחד יודע להפעיל צוות המורכב מנציגי מחלקות שאינם מורגלים לעבוד   	

יחד;

חוסר גיבוי מתאים מצד ההנהלה עלול לפגום בעבודת הצוות.   	

ואולם, כפי שציין המשנה לנציב שירות המדינה, מר מאיר אהרונוב, על מנת לכלכל בתבונה את מערך השיפורים בארגון יש 

צורך בִתעדוף מאוזן, מערכתי ואינטגרטיבי של יזמות השיפור ומחויבות מתמשכת ופעילה של מנהלי הארגון. תוצרי תהליכי 

השיפור ינחלו הצלחה רק אם יתקיים ניהול אפקטיבי ומבוקר של מערך צוותי השיפור לאורך זמן.
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ג. תהליכים במחוז

העמקת תהליכי בקרה:תכנית עבודה יחידות הִמנהל

	 ישיבות סטטוס

	 תשלומי הורים

	 מעקב אחר החלטות

תהליכים לשיפור השירות במחוז:

	 המוקד הטלפוני

	 העמקה והרחבת סקרי קהל

	 הרחבת CRM ליחידות משנה במחוז

	 תלבושת ייצוגית

	 שדרוג מערכת הטלפוניה

תהליכי הגדרת תפקידים

הקמת צוותי שיפור בשלוש השנים האחרונות

	 שיפור קבלת הקהל באמצעות הטלפון 

	 שיפור קבלת הקהל המגיע פיזית למחוז

	 שיפור הטיפול והמענה בתלונות ציבור

	 צמצום מספר עובדי הוראה שאינם מקבלים שכר במועד 

	 הגדלת מספר השעות ליזמות ולתגבורים וצמצום מספר השעות 
הפרופסיונליות 

	 שיפור תהליך ההערכה והמשוב לעובדי הִמנהל

	 צמצום מספר היעדרויות מורים

	 פיתוח מקצועי לעובדי הִמנהל

	 התאמה בין העסקת עובדי הוראה לתחום הכשרתם

שיפור תהליכים:

	 שיפור תהליך עבודת מחלקת כוח אדם בהוראה במוסדות חינוך 
במוכר שאינו רשמי

	 שיפור תהליכי עבודה בִמנהל ח"ן

	 שיפור השירות: הנגשת טפסים אינטרנטית, קביעת תלבושת 
ייצוגית לעובדי המחוז

	 שיפור תהליך השיבוץ במגזר הערבי

	 שיפור תהליכי עבודה בענף כוח אדם בגנני הילדים

תהליך גיבוש קוד אתי
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מתווה מקצועי חדש - ִמנהל חברה ונוער - תמורות בראייה 
המערכתית-הוליסטית

// יוסי כיטוב, מנהל ִמנהל חברה ונוער, מחוז צפון

שנה החל ִמנהל חברה ונוער ביישום מתווה מקצועי חדש התואם את תפיסת העבודה הארגונית החדשה בִמנהל, ה

משתלב עם תפיסת התכלול במחוז ותורם רבות לקידום יעדי הִמנהל ברשויות.

מפקחי ִמנהל חברה ונוער נשאו בעבר תפקידי פיקוח תחומיים: מפקחי של"ח ומפקחי החינוך החברתי פעלו בבתי הספר 

ליישום יעדיהם, ואילו מפקחי נוער וקהילה וקידום נוער פעלו במסגרות חוץ בית ספריות ובממשקים עם גורמים שונים 

ברשות. מציאות זו לא אפשרה תכלול וראייה הוליסטית אפקטיבית, מאחר שהמידע על הנתונים היה חלקי, וראייה רחבה 

חייבה ישיבות, חלוקת עבודה ואחריות.

בשנים האחרונות הוביל ִמנהל חברה ונוער שתי תכניות בראייה הוליסטית ברשויות: 

תמ"ר אס"א )תכנית מניעה רשותית, אלימות סמים ואלכוהול(.  .1

"הנוער במרכז העניינים".  .2

תכניות מוצלחות אלו הניבו מיזמים, בנו דפוסי תקשורת ונוהלי עבודה, ויצרו שיתופי פעולה בשולחן עגול. 

ניסיון זה חיזק את הספקנים באשר לנחיצות המשמעותית במתווה המקצועי החדש, המבטיח גורם מתכלל לחינוך הבלתי 

פורמלי בראייה ָרשותית לשם יצירת מנגנוני שיתוף פעולה לקידום הנוער ברשות.

מאפייני המתווה המקצועי החדש

המתווה מורכב משתי שדרות של בעלי תפקידים בפיקוח:  .1

המפקח הרשותי  	

הממונה המקצועי  	

בניית תחום מקצועי היוצר רצף חינוכי למשך היממה במתן שירותים ובטיפול בנוער.  .2

המפקח הרשותי

המפקח הרשותי הוא הציר המרכזי שעליו נשענת פעילות ִמנהל חברה ונוער ברשויות, ותפקידו להטמיע מטרות ִמנהל חברה 

ונוער ברשות. בתחומי אחריותו בין היתר:

הקמת שולחן עגול יישובי או השתלבות בו;  .1

יצירת שותפות לגיבוש תכנית אב יישובית מתוך הטמעת מטרות הִמנהל ויעדיו;  .2

מתן מענה לתשתיות בכוח אדם, במשאבים ובתכניות ייחודיות;  .3

פיקוח ובקרה.  .4

הממונה המקצועי

הממונה המקצועי הוא מפקח המופקד על התחום המקצועי בכל המחוז, ותפקידו להטמיע את יעדי התחום במסגרות החינוך. 
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בתחומי אחריותו:

גיבוש נושאים לכלל תכנית פעולה;  .1

בניית מערכת התמקצעות לבעלי תפקידים: הכשרה והשתלמות;  .2

גיבוש סמינרים וכנסים למנהיגות נוער ולפעילים;  .3

שליטה על מוביליות ומאגר כוח האדם, כולל מתן אישורי העסקה;  .4

הפעלת מנחים ומדריכים להדרכת בעלי תפקידים ומנהיגות נוער לתכנית פעולה שנקבעה מראש.  .5

תחומי ִמנהל חברה ונוער הם:

של"ח וידיעת הארץ;  .1

קידום נוער בהדרה;  .2

חינוך חברתי קהילתי לתלמידים ולנוער;  .3

מרכזי הדרכה המופקדים על התכנים.  .4

שלבים בקידום המתווה

טרם מועד תחילת המתווה לפני כשלוש שנים נערכה הכנה לצוות הִמנהל במחוז בעשרה מפגשים מרוכזים לשם ליבון, 

גיבוש וקביעת דפוסי עבודה חדשים במסגרת המתווה.

בין התכנים שבהם עסקנו:

הרחבת ההתמקצעות - היכרות רב-ממדית ורב-תחומית עם מגוון נושאים שבהם התמחינו.   	

היכרות עם נושאי השינוי ומרכיביו לאור ייחוד המחוז;  	

תפיסת התפקיד והגדרת התפקיד במתווה החדש - פיקוח בראייה רשותית לאור מודל התפוקות;  	

הרשות כבסיס לעבודת הפיקוח – מיקום, מיצוב ומשימות המפקח הרשותי;  	

הגבולות בין המערך המקצועי ]הממונה המקצועי[ לבין הפיקוח ברשויות ]המפקח הרשותי[;   	

תכנון עבודה בין-תחומית לאור משימות ויעדים ארציים ומחוזיים;  	

שיתוף הפעולה בין המפקח הרשותי למפקח המתכלל.  	

וכן נושאים נוספים:

הצלחות – נושאים ומאמצים כבסיס ללמידה;  	

כלי תקשורת, דווח ובקרה – בצוות;  	

מנהיגות נוער – היערכות חדשה;  	

תכנית הליבה של של"ח;  	

ייחוד מגזרים במחוז;  	

שיתוף פעולה עם גופים שותפים: מערך מגן, משרד הביטחון, המשטרה ועוד.  	

במקביל התקיימו פגישות בפורומים שונים לשם ליבון ותחזוק של הסכמות ולשם התייעלות.

עבודת הצוותים הובילה למספר תובנות בדרך להצלחה:

הסכמות בדבר דפוסי עבודה ותקשורת מוגדרים;  	
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מיקוד ההשקעה בתחום "חינוך חברתי קהילתי תלמידים ונוער", בהיותו המורכב ביותר;  	

הכרה בחשיבות של עבודה משתלבת עם הפיקוח הכולל המתכלל;  	

פיצול המחוז לשלושה פורומים של הידברות, גיבוש מגמות, החלטות ועבודה:  	

פורום ראשוני

{ למטרת "כוורת" חושבת ויוצרת
מפקחים רשותיים    	

ממונים מקצועיים  	

פורום מלא

כלל הפיקוח - מפקחים ומדריכים

פורום רשותי

מפקח רשותי, ממונים, מדריכים ואחרים. 

נכון להיום:

המתווה בצפון הוא המדויק ביותר מבין המחוזות, והישגיו באים לידי ביטוי בדרכים הבאות:

שיתוף פעולה מרבי בין המפקחים;  	

אווירה חברית והתנהלות הרמונית;  	

בהירות של גבולות, סמכויות ונהלים;  	

כתוצאה מכך, התנהלות בעלי התפקידים ברשויות בהתאם למתווה על-פי דרישות המשרד;  	

שיתופי פעולה תמידיים עם המפקח הכולל המתכלל.  	
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צוות שיפור: התאמת הכשרת עובד הוראה למקצוע הוראתו
// שמואל פולק, היחידה לאיכות תכנון ובקרה

ללי:כ

צוות השיפור כונס על מנת לדון בסוגיית הצבת מורים בבתי הספר בהתאם להכשרתם המקצועית. על הצוות הוטלה 

המשימה לדון ביסודיות בסוגיה על שלל היבטיה ולמסור את המלצותיו בנושא להנהלת המחוז. על הצוות להציג תכניות 

והמלצות שיהיו מדידות, בנות ביצוע וניתנות למעקב ארוך טווח. הצוות הורכב ממפקחים כוללים ומקצועיים מהמגזרים 

השונים בראשות סלימאן סלאמה.

אופן עבודת הצוות:

את  על מנת לפרוש  אורנים,  קורלנד ממכללת  דיונים. באחת מישיבות הצוות השתתפה הדר' חנה  נפגש לארבעה  הצוות 

משנתה ולבחון את העמקת שיתוף הפעולה עם המחוז. 

מתווה עבודה – הקמת צוות שיפור:

הגדרת הבעיה;  	

התעמקות בבעיה וסיבותיה - עצם הדג;  	

איסוף נתונים לבחינת היקף הבעיה;  	

העלאת פתרונות - סיעור מוחות;  	

תיקוף חלק מהפתרונות בעזרת חנה קורנלד והפיקוח המקצועי;  	

בניית מתווה עבודה על בסיס הפתרונות המוצעים.  	

הבעיה: היעדר קורלציה בין תחום הכשרתו של המורה לבין תחום הוראתו פוגע במקצועיות ההוראה ובאיכותה, מוביל 

לפגיעה בהישגיהם של התלמידים ובטווח הארוך גם להתמרמרות ולתחושת תסכול של המורה נוכח הישגיו או נוכח הוראתו 

מקצוע אשר אינו בקי בו דיו. יתרה מזו, קיימת פגיעה עמוקה לאורך השנים במעמדו של המורה.

ניתוח הבעיה וסיבותיה
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הנתונים שעליהם הסתמכה פעילות הצוות:

שיעור עובדי הוראה מוסמכים במתמטיקה   	

חט"עחט"ביסודי

23%54%53.5%יהודי

48%57%65%ערבי

50%53%75%בדואי

68%66%51%דרוזי

שיעור עובדי הוראה מוסמכים באנגלית  	

על יסודייסודי

97.5%100%יהודי

96%91%ערבי

89.7%94.8%בדואי

83%91%דרוזי

שיעור עובדי הוראה מוסמכים במדעים:  	

חט"ביסודי

47.4%70.66%יהודי

56.4%75.7%ערבי

66.2%79.9%בדואי

76.5%74.86%דרוזי

שיעור עובדי הוראה מוסמכים בערבית:   	

חט"עחט"ביסודי

100%100%100%בדואי

98.25%96.6%94.7%דרוזי

98.4%99.5%99.17%ערבי

שיעור עובדי הוראה מוסמכים בעברית:   	

מלמדים עברית שכבת גיל
בפועל

מלמדים בפועל 
ומוסמכים

מלמדים בפועל אחוז המוסמכים
ואינם מוסמכים

עברו הכשרה

491113 )96.3%(510193.7יסודי

126151 )56.25%(2249843.75חט"ב

78120 )47.57%(1648652.43חט"ע

מהנתונים ניתן ללמוד כי הבעיה העיקרית של התאמת מקצוע הוראת המורה בהתאם להכשרתו מצויה במגזר היהודי 

ובמקצוע המתמטיקה.

המלצות הצוות:

קליטת מורה חדש - החלה מראש לעובדי הוראה אשר ייקלטו החל משנת תשע"ג.  א. 

קליטת עובדי הוראה - הצוות המליץ על יישומו של נוהל, המחייב התאמה בין תחום הוראת עובד ההוראה להכשרתו.   .1

הנוהל יחייב כוח אדם, פיקוח ומנהלים, ויהווה תנאי סף לקבלת עובד הוראה חדש במערכת המשכית; 

על-פי  מועמדים  סינון  הזדמנויות,  שוויון  ויאפשר  המפקחים  את  ישמש  אשר  אינטרנטי,  מועמדים  מאגר  הקמת   .2

מקצועיותם ואיכותם וחשיפת מועמדים לכלל המפקחים;
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קליטת עובד הוראה חדש תיעשה אך ורק לאחר אישור מפקח מקצועי, מנהל בי"ס ומפקח כולל.  .3

עובדי הוראה קיימים – המלצות המתייחסות לשיפור מקצועיותם של עובדי הוראה קיימים: ב. 

מיפוי צוות בית הספר בהתאם להכשרתו של כל מורה ומורה;  .1

בניית מתווה הכשרה למורים קבועים במערכת המועסקים בתחום הוראה שאינם מוכשרים אליו כראוי או העברתם   .2

לתחום ההוראה שבו הם מוכשרים;

תהליך המיפוי ייעשה בפיקוח המפקח הכולל והמפקח המקצועי הרלוונטי.  .3

בניית מצבת מורים מחוזית המשווה בין תקן להשמה על מנת לחזות מבעוד מועד מחסור במורים במקצועות שונים  ג. 

ולקיים על בסיסה דיאלוג עם המכללות לשם מילוי הצרכים.

סיכום:

בעקבות ההמלצות הנ"ל הצוות מצפה לראות קיטון של כ- 20% לפחות במספר המורים המלמדים מקצועות שאינם   	

מוסמכים לכך בתחום מקצועות הליבה במגזרים השונים; 

טווח השיפור: שלוש שנים;  	

בניית המנגנונים ויישומם ברמה המחוזית יובילו לקיומו של מסד נתונים, אשר יאפשר העלאת צרכים, תכנון מקדים   	

וצמצום המחסור בעובדי הוראה מוכשרים.
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צוות שיפור: הפחתת היעדרות עובדי הוראה במחוז הצפון
// הילה לנקרי מיוסט - מנהלת יחידת איכות, תכנון ובקרה

ללי:כ

צוות השיפור שדן בנושא היעדרויות עובדי הוראה התמנה על מנת להעלות ולנתח לעומק את סוגית היעדרות 

עובדי הוראה מעבודתם. על הצוות הוטלה המשימה לנתח את הנושא הן מן ההיבט הפדגוגי הן מן ההיבט המנהלי מתוך 

הישענות על נתוני אמת משנת הלימודים האחרונה במחוז, שנת הלימודים תשע"א. בדיוניו הסתמך הצוות על ממצאיו 

של דוח כמותי שהופק על-ידי היחידה לאיכות, תכנון ובקרה.

אופן עבודת הצוות:

סה"כ הצוות נפגש לארבעה דיונים. להלן פירוט שלבי עבודת הצוות:

הגדרת הבעיה;  -

איסוף נתונים לבחינת היקף הבעיה והתעמקות מרובה בנתונים;  -

התמקדות במוסדות חינוך חורגים על מנת לעמוד על הבעיה בעזרת קבוצת מדגם;  -

העלאת פתרונות באמצעות סיעור מוחות;  -

בניית מתווה עבודה על בסיס הפתרונות המוצעים.  -

הבעיה:

נתונים מעידים של רמת היעדרויות גבוהה במוסדות החינוך במחוז;  .1

קיים פער בין שעות ההיעדרות המדווחות לבין שעות מילוי המקום המדווחות.  .2

ניתוח הבעיה על בסיס הנתונים:

סה"כ שעות היעדרות בכל מוסדות המחוז בתשע"א: 940,517;

סה"כ שעות היעדרות בגני הילדים, יסודיים ובחטיבת הביניים במחוז: 710,302 )76%(;

היעדרות מוצדקת עם זכויות: 900,387 )95%(;

היעדרות מוצדקת ללא זכויות: 11,021 )1%(;

היעדרות לא מוצדקת: 29,110 )3.3%(; 

נתוני שעות מילוי המקום במחוז לשנת הלימודים תשע"א:

סה"כ שעות מילוי מקום מדווחות בגני ילדים, יסודי וחטיבת הביניים: 428,542 

שיעור מילוי המקום לעומת ההיעדרות בגני ילדים, יסודי וחטיבת הביניים: 60%
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מהתרשימים שהוצגו עד כה ניתן לראות מגמה ברורה לגבי כל אחד מן המגזרים- שיעור היעדרות עובדי ההוראה המשמעותי 

ביותר הוא בבתי הספר היסודיים, והוא עומד על כ-70% בכל מגזר. 

 

במהלך ניתוח הנתונים עלה פער משמעותי בין שעות מילוי המקום לבין שעות ההיעדרות המדווחות ביסודי ובחטיבת   	

הביניים. הניתוח נעשה לכל מגזר ומגזר. ניתוח הנתונים מראה על שוני בין המגזרים, ועל כן החלטנו שלא לחשוף כאן 

את הנתונים במלואם.

ככלל, הפער בבתי הספר היסודיים נע בין 30%-58%; בחטיבת הביניים הפער נע בין 52%-75%.  	

בגני ילדים הפער הוא מזערי.  	

נוסף על האמור נבחרו כמדגם מייצג חמישה יישובים החורגים משמעותית משעות התקן שהוקצו להם לשעות מילוי   	

מקום. מוסדות החינוך ביישובים אלו נותחו בצורה משמעותית כדי להבין לעומק את הבעיה. גם במקרה זה בחרנו שלא 

לפרסם את הנתונים במעמד זה.

המלצות הצוות:

על הפיקוח לבנות תכנית לצמצום היעדרויות עובדי ההוראה באמצעות: 

יצירת שיח של המפקחים עם המנהלים לצמצום התופעה; א. 

התחייבות מנהל ומפקח לירידה ב- 10% בהיעדרויות מורים; ב. 

מעקב של המפקחים על דוח היעדרויות במשכית; ג. 

טיפול בהיעדרויות לא מוצדקות במסגרת ועדת משמעת; ה. 

תכנית חלוץ – יבוצע מעקב צמוד על מוסדות החינוך שנבחרו בקבוצת המדגם לתכנית החלוץ בשנת הלימודים תשע"ג.  ו. 

המעקב יכלול: א( בירור מפקח במוסדות החינוך לשם הסבר הנתונים המועלים בדוח; ב( בניית תכנית אופרטיבית של 

כל מפקח למוסדות החינוך החורגים; ג( מעקב חודשי של המפקח על נתוני היעדרויות המורים ודיווח רבעוני למפקח 

מגזרי.

ז. תגמול חיובי- בתי הספר ומועמדים לפרס ייבחנו, בין היתר, בשיעור ההיעדרות של עובדי הוראה בקרבם. 

סיכום:

שיעור ההיעדרות לעומת שעות התקן עומד כיום על 6.2% ברמה המחוזית.   	

השאיפה בטווח השנתיים הקרובות היא לצמצם את שיעור ההיעדרות לשיעור של 3% בלבד.   	
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 צוות שיפור: צמצום מספר עובדי הוראה 
שאינם מקבלים שכר במועד1

ללי:כ

צוות השיפור הדן בנושא היעדרויות עובדי הוראה התמנה על מנת לנתח לעומק את סוגית מתן שכר שלא במועד 

לעובדי הוראה. מדובר בצוות שני אשר דן בנושא זה, ולכן הוא נדרש, בין היתר, לבחון את המלצותיו של צוות השיפור 

הראשון שדן בנושא, ואת אשר נעשה בנדון. 

על הצוות הוטלה המשימה לנתח את הנושא הן מן ההיבט הפדגוגי הן מן ההיבט המנהלי מתוך הישענות על נתוני אמת 

משנת הלימודים האחרונה במחוז, שנת הלימודים תשע"א. 

אופן עבודת הצוות:

התקיימו בצוות זה חמישה מפגשים.

דרך העבודה:

התבססות על נתונים שנתקבלו על-ידי הגזברות ופילוח הגורמים המעכבים שכר;  -

שימוש בעקרון פארטו: התמקדות בעובדי הוראה הקבועים שלא מקבלים את שכרם בזמן;   -

שימוש במדגם של 100 עובדי הוראה קבועים )מהמגזר היהודי והערבי( כדי להצליח למקד את עיקר הסיבות לאי   -

קבלת שכר;

התעמקות בבעיה ובגורמים השונים לה;  -

איסוף נתונים לבחינת היקף הבעיה על-ידי הגזברות;  -

העלאת פתרונות אפשריים – סיעור מוחות;  -

ניסוח המלצות להנהלת המחוז;  -

הוועדה נתרמה מהמומחיות של חבריה, כל אחד מניסיונו ומהתפקיד שהוא ממלא. המגוון בתפקידי חברי הוועדה   -

אפשר ראייה מקיפה ומלאה של הסוגיה.

על  האחראי  עם  התייעצות  )למשל,  הבעיה  לפתרון  חלופות  לבדוק  כדי  צורך  על-פי  מקצוע  אנשי  עם  התייעצות   -

המשכית(.

הבעיה:

כ - 12% מכלל עובדי ההוראה במחוז אינם מקבלים את שכרם במועד בחודשים ספטמבר-נובמבר. הבעיה היא בעיה ארצית, 

אשר אינה מאפיינת באופן ייחודי את מחוז הצפון. 

 

מדובר בעובדי הוראה )מורים ומדריכים(, אשר מקבלים מקדמת שכר של בין 85%-90% משכרם ולא 100% שכר.  1
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ניתוח הבעיה וגורמיה:

ועדות השיבוץ של המגזר הערבי מסיימות את עבודתן בסוף אוגוסט במקרה האופטימלי, דבר שעלול להביא לעיכוב   .1

בתשלום השכר לחלק מהמורים; 

אי דיווח או דיווח מאוחר של מנהלי בתי ספר על כלל מורי בית הספר;  .2

הליך  של  מחודשת  לפתיחה  גורמת  הוראה  עובדי  אישור  לאחר  למערכת  מנהלים  של  וכניסתם  המשכית  פתיחת   .3

האישור אצל כלל הגורמים: מפקח, כוח אדם וגזברות )מתקיים למשל עקב שנויים בהיקף משרה(.

שינויים במבנה השכר כגון גמולים, קידום דרגות וכדומה, שהתעדכנו בסמוך למועד תשלום השכר;   .4

העברות ממחוזות אחרים, ובעיקר מהחינוך ההתיישבותי, גורמות לעיכוב בהעברת נתונים בזמן – עיכוב המשפיע   .5

על תשלום שכר בזמן;

ישנם גורמים נוספים שימשיכו בהשפעתם, כמו הגשת טופס חשבון בנק, החזר עיקול, הפרשי דרגה, נסיעות, גמול   .6

ניהול למנהלים ולסגנים ועוד.

לגבי מדריכים – קיום תחנות רבות לאישור הדוחות וכן שינויים בהיקף משרתם בבתי הספר לאחר שיבוצם בימי   .7

הדרכה הם מרכיב מרכזי בעיכוב תשלום שכרם.

פילוח עובדי הוראה שלא קבלו שכר במועד - תשע"ב

סה"כ מקריםדצמבר 2011נובמבר 2011אוקטובר 2011 

1561762412סה"כ

8003602361360ערבים

7333721681273יהודים

2830866אחר

1561762412

18613857381גני ילדים

8964062441546יסודי

479218111808חטיבות הביניים

1561762412

9114031901504קבועים

1365222210מנהלים וסגנים

6503592221231התחלת עבודה
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פילוח מגזרי

חודש אוקטובר 2011

 

חודש נובמבר 2011

 חודש דצמבר 2011
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פילוח לפי שכבות גיל

אוקטובר 2011

 

נובמבר 2011

 

דצמבר 2011
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תובנות מהנתונים:

למעלה מ- 55% מהמורים שנדגמו מבין אלה שאינם מקבלים את שכרם בזמן הם מורים קבועים במערכת;   *

הצוות סבור שטיפול בנושא שכר המורים הקבועים יפתור חלק ניכר מן הבעיה. הגורם השני המהותי לטיפול הוא   *

דיווח על מועד תחילת העבודה, אך נושא זה יטופל בדרך אחרת ובכלים אחרים מאחר שמדובר בשתי קבוצות שונות 

לגמרי;

יש להבדיל בין שיבוצי גננות לבין שיבוצי המורים: בשיבוצי הגננות יש "נגיעה" אחת במשכית - נגיעת המפקחת,   *

בעוד שבשיבוץ המורים ישנן נגיעות של המנהל ולאחר מכן של המפקח, כלומר ריבוי נגיעות. לכן אין סיבה לעיכוב 

משכורות גננות.

המלצות הצוות

ללא  לסנן מורים שיוצאים לחופשה  והמערכת תדע  אוגוסט,  סוף חודש  ישובצו אוטומטית עד  המורים הקבועים   *

תשלום )חל"ת( ותחסום אותם;

מורה שיצא לחל"ת חלקי וממשיך לעבוד מעל לשליש משרה ייחשב כמי שיש לשלם לו שכר כעובד קבוע. מורה   *

בחל"ת חלקי מתחת לשליש משרה נחשב כמי שיצא לחל"ת;

תיחסם  המערכת   30-10.9 בתאריכים  מכן,  לאחר  הקבועים.  ההוראה  עובדי  לכל  שכר  ישולם   10.9 לתאריך  עד   *

לשיבוצים;

לחסימת  במשכית  פעילות  כל  תוקפא  השכר,  לקליטת  הסמוכים  התאריכים  שהם  בחודש,   20-13 התאריכים  בין   *

דיווחים, נגיעות וביצוע שינויים, והמערכת תאפשר צפייה בלבד;

לאישור  ינואר  חודש  עד  להמתין  ולא  אוקטובר  חודש  במהלך  התפקידים  בעלי  לאישור  יעד  תאריך  לקבוע  יש   *

רטרואקטיבי;

יש להטיל סנקציות על מנהלים שהתופעה חוזרת על עצמה בבית ספרם ולזמנם לשימוע אצל מנהלת המחוז;  *

יש לכתוב נוהל חדש לפי ההמלצות שלעיל ולהפיצו לציבור המנהלים והמפקחים;  *

יש ליידע את הפיקוח ואת המנהלים באמצעות חוזרים בדבר השינויים שיתקיימו. כן יש להדגיש לפני המנהלים   *

שחשיבות הדיווח ואיכותו מוטלת עליהם; 

גף כוח אדם בהוראה יוודא ביצוע ההנחיה באמצעות המפקחים עד 1.7. העתק הדיווח יועבר באופן מידי למנהלת   *

המחוז ולמפקחים המגזריים;
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בראשית חודש אוקטובר יתבצע מעין מחקר חלוץ על מנת לבדוק את יעילות השיטה, ובמקביל הוועדה ממליצה   *

שמנהלת המחוז תמנה ועדה נוספת שתבחן את השינויים הרבים בשיבוצי עובדי הוראה במהלך שנת הלימודים. 

על-פי הערכת הוועדה, הפתרונות המוצעים יביאו לצמצום ניכר של כ- 70% מהיקף התופעה. 
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שיפור תפיסת השירות בתחום כוח אדם בהוראה
// מר ג'מאל כביישי – מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז הצפון

// גב' כרמלה זילברברג – לשעבר מנהלת ענף תקן וכוח אדם גני ילדים 

// גב' אפרת רגב – מנהלת ענף תקן וכוח אדם גני ילדים 

חום כוח אדם בהוראה העמיד בבסיס עשייתו תפיסה שירותית, המגדירה מה חשוב לעובדים בכל מגע ומגע עם ת

עובדי ההוראה ויתר לקוחות התחום. בשנתיים האחרונות פותחה תפיסת שירות המשקפת את התרבות הארגונית 

הייחודית של המחוז בזיקה לָחזְקוֹת ולָעְצמות של התחום. 

לדברי מר ג'מאל כביישי, מנהל תחום כ"א בהוראה, "בתהליך פיתוח תפיסת השירות אספנו מידע ממספר מקורות על מנת 

לקבל כיוונים ברורים באשר להיבטים החזקים וההיבטים הטעונים שיפור. רצינו לברר מהם הרצונות והצרכים של עובדי 

ההוראה. המסר היה ברור: המטרה שלנו היא לגרום לעובדי ההוראה לחוות חוויית שירות חיובית בקבלת מענה מקצועי 

וזמין, גם אם הדבר כרוך במאמצים מיוחדים". 

תפיסת שירות זו עולה בקנה אחד עם השינויים הארגוניים המובלים על ידי הנהלת המחוז כקו מנחה בכל הממשקים – הן 

נגזרות התנהגויות  יתר יחידות הִמנהל הן עם לקוחות חיצוניים. מתפיסת השירות וערכי השירות  עם עובדי הפיקוח ועם 

שירותיות, שלפיהן נקבעים סטנדרטים לעבודה בתחום. 

לאור המידע הרחב שנאסף בוצעו השינויים הבאים:

הונהג מעקב בדיקות של תלונות מעורכי דין באמצעות דוח אקסל מסודר וקיום בקרה לגבי התלונות עד לכניסת   	

מערכת ממחושבת של CRM על מנת לא להחמיץ אף פנייה ולספק לה מענה מקצועי.

המחוז.  על-ידי  ומנוהלת  אקסל  דוח  באמצעות  נבנית  המערכת  זה  בשלב  הדרוזי.  למגזר  שיבוצים  מערכת  נבנית   	

המערכת מאפשרת שיבוץ מורים בהתאם למשתנים קבועים ומוסכמים על-ידי כל הגורמים, לרבות מנכ"לית המשרד. 

מצב זה מאפשר הן שקיפות יתר הן בקרה ומעקב הן שמירה על זכויותיהם של מבקשי העבודה.

גם ענף תקן וכוח אדם בגני הילדים פועל למען שיפור איכות השירות הניתן לגננות, למנהלי מחלקות חינוך ולמפקחים 

במחוז.

בזיקה לתהליכי השיפור המתבצעים במחוז על-פי מודל האיכות ה- EFQM נערכו מספר ישיבות, שמטרתן הייתה לאתר 

נקודות לשיפור, ובהתאם לכך התחלנו במספר פעולות לשיפור השירות.

להלן התהליכים המיושמים במחלקת תקן וכוח אדם בגני הילדים:

במאמץ לאשר קובץ גני ילדים ליקטנו נתונים על פי סמלי גן וגננות המוצמדות לכל גן, על-פי תעודת זהות. הקובץ  א. 

נחוץ לצורך איתור מידי של כל גן בעת מצב חירום ובשגרה לצורך תקשורת.

נבנה טופס לאישור גן במוכר שאינו רשמי כדי לקצר תהליך מתן רישוי לגן על-ידי האגף המוכר שבמשרד הראשי.  ב. 

הטופס מכיל את מרב הנתונים על הגן, והוא נבנה על-ידי צוות חשיבה, שהורכב על-ידי מפקח מתכלל, מפקחות גני 

ילדים ואנשי ִמנהל במחוז.

האתגר הגדול העומד לפנינו הוא המשך ביסוסה והטמעתה של תפיסת השירות שקבענו, שבסופו של דבר תהפוך לשפת 

שירות ולקו מנחה בהתנהגות היום-יומית במחוז.
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תוצאות במחוז הצפון:
תוצאות ללקוח

תוצאות לעובדים

תוצאות לקהילה

// תוצאות 

2.6
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 2.6 // תוצאות - רקע

ל-פי מערכת ה-          , תוצאות הארגון הן חלק עיקרי במדידת איכות הארגון, והן מתחלקות למספר תבחינים:ע

תוצאות ללקוחות  )1

תוצאות לעובדים  )2

תוצאות לקהילה  )3

תוצאות ביצוע  )4

כל סוג של תוצאות נמדד על-פי מדדי ביצוע פנימיים של הארגון, על-פי התמחותו וכן על-פי מדדי תפיסה, כלומר בהתאם 

לאופן שבו הלקוח, העובד והקהילה תופסים את הארגון.

תוצאות ללקוחות:

ארגונים מצוינים מודדים באופן מקיף את התוצאות שלהם ביחס ללקוחות ומגיעים להישגים מעולים.

תבחין זה נועד להעריך את האופן שבו בית הספר מזהה ומפלח את הקבוצות השונות של לקוחותיו החיצוניים. התבחין 

מתייחס למדדים ולתוצאות המעידים על מידת שביעות הרצון של הלקוחות. כמו כן, הוא נועד לאפשר למידה על התפיסות 

או  מגמות  המנבאים  התוצאות  ועל  המדדים  על  וכן  חיצוניים,  סקרים  באמצעות  לבדיקה  הניתנות  הלקוחות,  של  בפועל 

משפיעים על שביעות הרצון של הלקוחות, כגון מספר התלונות, פיגור במתן השירות, בעיות אחרות במתן השירות וכדומה. 

הגורמים המנבאים עשויים להיחשב כמצייני ביצוע מובילים, הנמדדים בדרך כלל בתוך הארגון, בעוד שהתפיסות בפועל 

של הלקוחות משמשות מדדים מאוחרים, המבטאים הלכה למעשה את שביעות רצון הלקוחות. אפשר לברר את התפיסות 

בפועל רק על-ידי הצגת שאלות ישירות ללקוחות. התבחין בודק גם אם בית הספר משווה את מדדיו עם מדדים חיצוניים 

כביצועיהם של ארגונים אחרים דומים. 

הארגון  על  לפחות.  שנים  לתקופה של שלוש  תתייחסנה  רצוי שהתשובות  מגמות,  או  לרמות  מתייחסות  כאשר השאלות 

לקבוע גם את מידת הרלוונטיות של ההיבטים שבהם הוא מודד את שביעות רצונם של לקוחותיו. 

תוצאות לעובדים:

ארגונים מצוינים מודדים באופן מקיף את התוצאות שלהם ביחס לעובדים ומגיעים להישגים מעולים.

תבחין זה נועד להעריך את רמות שביעות הרצון של כל העובדים בארגון ואת מגמותיה. הוא מתייחס הן לתפיסותיהם של 

שביעות  את  לנבא  העשויים  ותוצאות  למדדים  הן  וכדומה,  מיקוד  קבוצות  סקרים,  באמצעות  לבדיקה  הניתנות  העובדים 

רצון העובדים או להשפיע עליה. התבחין משמש לבדיקה אם התוצאות מתפרסמות, כלומר מובאות לידיעת הנוגעים בדבר 

ומשמשות בסיס לפעולה, ואם הן מושוות לאלה של ארגונים אחרים. כמו בתבחין הקודם, הגורמים המנבאים הם מציינים 

מובילים הקשורים ככל הנראה לשביעות רצון העובדים, בעוד שעל התפיסות בפועל של העובדים ניתן ללמוד רק על-ידי 

תשאולם הישיר.

EFQM
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הרציונל של תבחין זה הוא שארגון עתיד להצליח רק אם יבטיח שעובדיו הם בעלי מוטיבציה ומורל גבוהים. כאשר מדובר 

ברמות ומגמות, רצוי שהתשובות תתייחסנה לתקופה של שלוש שנים לפחות.

תוצאות לחברה ולקהילה:

ארגונים מצוינים מודדים באופן מקיף את תוצאותיהם לחברה ולקהילה ומגיעים להישגים מעולים.

של  הגומלין  ולפעילויות  בחוק  הקבועים  האחריות  לתחומי  מעבר  שהן  הארגון  פעילויות  את  להעריך  נועד  זה  תבחין 

הארגון כלפי לקוחותיו, המשפיעות על הקהילה ועל החברה באופן כללי. הוא מתייחס לפעילות ולהיקפה בזיקה לשמירה 

קידום  חינוך,  כן, מדובר בהשפעה העקיפה של הארגון באמצעות פעילויות צדקה, פעילויות  כמו  על משאבים טבעיים. 

האינטרסים המקומיים ונטילת תפקיד הנהגה בפעילויות מקצועיות, למשל באמצעות ועדות. התבחין מתייחס גם לשאלה 

אם העמדות של החברה או הקהילה כלפי הארגון ידועות )מובן כי רק ארגונים בודדים יוכלו להשיב על שאלה זו כיום, אך 

חשוב לציין כי נושא זה הוא גורם המשפיע על ההצלחה הארגונית( ומה טיבן בהשוואה לארגונים אחרים. גם כאן, כאמור, 

נחוצות השוואות לארגונים אחרים.

תוצאות ביצוע עיקריות:

ארגונים מצוינים מודדים באופן מקיף את התוצאות שלהם ביחס לגורמי מפתח במדיניות ובאסטרטגיה ומגיעים להישגים 

מעולים.

תבחין זה נועד להעריך את תוצאות הביצוע העיקריות - כספיות ושאינן כספיות - שהוגדרו על-ידי הארגון, כגון עמידה 

בתקציב, שיעור הצלחה ביחס לחזון וליעוד מוגדרים, התאמה לחקיקה ולתקנות, תוצאות מבדקים וביקורות ועוד.

כמו כן, התבחין בודק את מצייני ומדדי הביצוע החשובים לארגון, שנועדו לחזות את תוצאות הביצוע המשמעותיות ואף 

להשפיע עליהן לחיוב. מדובר במדידות או בקרות פנימיות, כספיות ולא כספיות, כגון עלויות תחזוקה, עלויות פרויקטים, 

מספר שותפויות וערכן המוסף, מספר שיפורים וכדומה. התבחין בודק גם אם התוצאות והמגמות מושוות לארגונים אחרים 

או לתהליכים דומים )Benchmark( מתוך שאיפה שההשוואות והמגמות תתייחסנה לשלוש שנים אחרונות לפחות.



2.6 // תוצאות   149פרק 

תוצאות במחוז הצפון:

תכנית ב מתוך  עיקריים  לחלקים  מיוחסים  הנתונים  שונים.  בתחומים  המחוז  נתוני  של  רחב  מגוון  נציג  זה  חלק 

העבודה המחוזית, אך הם אינם מייצגים את כלל נתוני הביצוע.

תוצאות ללקוחות:

שיעור הזכאים לבגרות במחוז

במבט השוואתי מתשס"ח - תשע"א
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זכאות לבגרות בחלוקה מגזרית

תשס"ח-תשע"א

זכאות לבגרות בתכניות מב"ר ואומ"ץ

בגרות אומ"ץ ואתג"ר
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בחינות המיצ"ב כיתות ה'

כתה ה' - כלל התלמידים במחוז הצפון

בחינות המיצ"ב כיתות ח'

כתה ח' - כלל התלמידים במחוז הצפון
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בגרות איכותית

שיעור העוברים 5 יחידות

ירידה במס' בתי"ס אדומים *
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מניעת נשירה בגיל הרך

תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון
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הערכת מפקחים - סקר סביבת המערכת

שיפור בנתוני המוקד הטלפוני
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ניטור שיחות במוקד הטלפוני בחלוקה חודשית

CRM ימי טיפול בתלונות - מערכת
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תוצאות סקר דלפק קדמי *

תוצאות 

חלוקת שעות פרופסיונאליות ושעות תגבור במחוז
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הערכת עובדים

סקר שביעות רצון עובדים 2009-2012

תוצאות לעובדים:
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סקר שביעות רצון עובדים 2009-2012 - המשך

סקר שביעות רצון עובדים 2009-2012 
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עליה במספר המתנדבים לשירות לאומי-אזרחי

עליה במספר המתנדבים לשירות לאומי-אזרחי

מקרב המגזר הבדואי והדרוזי

תוצאות לקהילה:
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שיפור בנתוני אקלים חינוכי

מספר בתי"ס ירוקים ומוסמכים
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מספר גני ילדים ירוקים מוסמכים

עליה במספר חניכי תנועות הנוער במחוז הצפון מתשס"ט עד תשע"ג




