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  הקדמה .1

פדגוגי כמנהיג חינוכי  מנהלי בתי הספר מוגדרים כדמויות מפתח במערכת החינוכית. מנהל בית הספר נתפס
כך אחראי  , לניהולו התקין של בית הספר בכל התחומים. בתוךוהמוביל את בית ספרו, אחראי, יחד עם צוות

על שיפור מתמיד של , הצוות החינוכישל  פיתוחוהענקת חינוך באיכות גבוהה לכל התלמידים, על ל על המנה
 .תפקודו המקצועי ועל הצלחתו במילוי המשימות ובהשגת מטרות בית הספר

והדרכה.  מלווה מנהלים בשנותיהם הראשונות בהכוונה "אבני ראשה"המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית 

במכון מוצעים למנהלים בראשית דרכם תהליכי התפתחות אישיים וקבוצתיים, שמספקים תמיכה ומסייעים 

   להתמקם מקצועית בתפקיד מנהל בית הספר.

קבוצתיים למידה תהליכי בשנתיים הראשונות לניהול למנהלים  יםצעומ - תהליכי התפתחות ולמידה בקבוצה

. בתהליכים אלו נפגשים יחד מנהלים חדשים ומתלבטים חיית מנחי המכוןבהנ המחוזותהמתקיימים במסגרת 
, לפתח זהות ניהולית, ולחשוב לבחון את עשייתםלמנהלים  בסוגיות דומות. המפגשים הקבוצתיים מאפשרים

  על התהליכים שהם מעוניינים להוביל בבית הספר.

אשונות במהלך השנתיים הרמנהל הבין  מסגרת ההדרכה הינה רצף של מפגשים אישיים - הדרכה אישית

 אינטראקציה-בתוך- הדרכה היא מרחב של למידהדריך אשר לרוב משמש כמנהל מכהן. המבין ו לניהולו
ועוסקת בהתפתחות האישית והמקצועית של המנהל. היעד העיקרי של ההדרכה הוא להיענות לצרכי המנהל, 

לסייע לו למצב את עצמו כמנהיג וכמוביל מערכתי בתהליך ביסוס מעמדו בבית הספר ו אותו ללוותלתמוך בו, 

ופדגוגי, לאפשר למידה של תפקיד המנהל מתוך התנסות, לשמש כיועץ לדילמות שעולות במהלך העבודה, 

הקשר לגיבוש יעדים ניהוליים וזהות ניהולית וכן לעודד את התפתחות הפרופסיה בתוך הקהילה  קלספ

  1המקצועית.

מקיים באורח שוטף הערכה פנימית מעצבת לניטור פעילותיו ולהפקת לקחים. לקראת סיום  אבני ראשהמכון 

חמש השנים הראשונות לפעילות המכון, הועד המנהל של המכון פנה אל הרשות הארצית למדידה והערכה 

בחינוך (ראמ"ה) לביצוע מחקר הערכה חיצונית. במסגרת זו קיימה ראמ"ה סקר בקרב מנהלים מודרכים 

  וריהם במטרה לבחון את האפקטיביות של תהליכי ההדרכה והשפעתם על המנהלים החדשים. ומ

 עמדות של מנהלים בראשית דרכם שעברו הדרכהממצאים מתוך מחקר ההערכה. בדוח מוצגות דוח זה מציג 
 ובתפיסות שלהם את המכוןפעילות קדות בשביעות הרצון של המנהלים מתוך התמ ,במכון אבני ראשה אישית

פרקטיקות התפתחות של התקדמות ו הדוח בוחן כמו כן, .הניהול שלהםהנושאים שונים הקשורים לפרקטיקות 

עמדות של מורים בבתי ספר של מנהלים שעברו הדרכה  בנוסף, יוצגו. בשנים הראשונות לניהולםמנהלים 

ויבחן הקשר בין , לפרקטיקות הניהול של מנהליהם וביחס לפרקטיקות ההוראה בבית הספר אישית ביחס

   .דיווחי המנהלים לדיווחי מוריהם

הכלים והאוכלוסייה ששימשה בבסיס המחקר. , מערך המחקר יוצגתחילה  :מבנה הדוח יהיה באופן הבא

נתמקד בשביעות הרצון של המנהלים משתני הרקע השונים. בהמשך לאחר מכן יוצגו מאפייני המנהלים לפי 

שורים לפרקטיקות הניהול שלהם. בנוסף, על מנת להעמיק ולחקור את מפעילות המכון ובנושאים שונים הק

יוצגו ניתוחים אשר מחלקים את המנהלים לשתי קבוצות על בסיס תשובותיהם מנהלים שנסקרו תשובות ה

מנהלים בעלי פרקטיקות ניהול גבוהות יחסית ומנהלים בעלי פרקטיקות ניהול נמוכות יותר.  –בהיגדים השונים 

תוצאות מודל באמצעות  ,ההתקדמות וההתפתחות של מנהלים לאורך שניםוקה זו תיבחן על בסיס חל

הניהול של המנהלים בבית ספרם המורים ועמדותיהם ביחס לפרקטיקות , יוצגו מאפייני כן-כמוסטטיסטי. 

   .ליםשל המורים בבית הספר ולבסוף, ייבחן הקשר בין דיווחי המורים לדיווחי המנה ביחס לפרקטיקות הוראהו

   

                                                           
  http://www.avneyrosha.org.il/DEVELOPANDLEARN/Pages/Default.aspxמתוך אתר מכון אבני ראשה:  1
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1.1  מערך המחקר  

לליווי והדרכה של מנהלים חדשים החלו לפעול בשנת תשס"ט עברו שינויים אבני ראשה תכניות מכון 

תהליך טבעי עבור מכון אמנם משמעותיים במהלך השנים הראשונות לקיומו של המכון. שינויים אלו הם 

האפקטיביות של הליווי וההדרכה, שכן אין טעם השפיעו על האפשרות להעריך את , אך הם "בראשית דרכו"

שכבר לא קיימת. לאור זאת, הוחלט כי ההערכה תתמקד משתנה או האיכות והתרומה של פעילות  בהערכת

- (מחזורים ג'בשנים תשע"א ואילך על ידי מכון אבני ראשה  שעברו הדרכה אישית במחזורי המנהלים החדשים
  ).1ה', ראה טבלה 

כנית ההדרכה והתאמת מועד ההערכה לשינויים אלו (דחיית הבדיקה למחזורים ג' ואילך), השינויים שחלו בת

כדי להעריך את תרומת פעילויות המכון  שכן, ,יצרו קושי מתודולוגי בהערכת האפקטיביות של פעילויות המכון

לים ולבודדה מתהליך התפתחות טבעי של מנהל בית ספר בראשית דרכו, נדרש לבצע השוואה בין מנה

במסגרת מכון אבני ראשה לבין מנהלים שלא עברו הדרכה כזו, וזאת בפרמטרים אשר  שעברו הדרכה אישית

נמדדים בשנות הניהול הראשונות. אולם, השוואה כזו לא אפשרית במועד המחקר, שכן וותק הניהול של 

   שנים ויותר. ששמנהלים שלא עברו הדרכה כלשהי במכון היה 

לפיכך, האפקטיביות של פעילויות המכון בהדרכה וליווי מנהלים בראשית דרכם תיבחן לאור שביעות הרצון של 

, וביחס לציפיות שלהם מתפקודם כמנהלים, שלוהמנהלים והתפקוד שלהם למול ציפיות המכון וההדגשים 

    .ומעמדותיהם של המורים בבית ספרם בהתייחס לתפקודם בבית הספר

  ה למנהלים חדשים תעשה בעיקר באספקטים הבאים: הערכת ההדרכ

 רצון ותפישת התרומה בעיני המנהלים החדשיםשביעות  �
הערכת תפקוד המנהל בניהול בית ספרו והתפתחותו בשנים הראשונות: עד כמה התפקוד תואם את  �

כם, (פי שבאה לידי ביטוי במסמך תוצאות מצופות ממנהלים בראשית דר ציפיות המכון וההדגשים שלו

 )2010"ע תש

מערך המחקר המעודכן כאמור, מתוארים מחזורי ההדרכה הראשונים לפי שנות וותק בניהול.  1טבלה ב

ה'. הפרמטרים השונים - בשלושת המחזורים ג', ד' ואישית מתמקד במנהלים החדשים שעברו הדרכה 

השנה  -הקשורים להערכת תפקוד המנהל ימדדו בשלוש נקודות התחלה שונות מבחינת וותק ניהול 

הראשונה, השנייה והשלישית. בכדי לעמוד על התפתחות המנהל בשנותיו הראשונות, ימדדו הפרמטרים 

 , כמפורט להלן: 2שלוש שניםבשנת המחקר הראשונה ולאחר  -פעמיים 

 (מחזור ג')  שישיתישית בניהול לעומת שנה שנה של -
 (מחזור ד') חמישיתשנה שניה בניהול לעומת שנה  -
 (מחזור ה') רביעית שנה ראשונה בניהול לעומת שנה  -

מערך זה מאפשר לנתח את התקדמות והתפתחות המנהלים החדשים כבר בשנה הראשונה של המחקר 

בין מנהלים שונים לפי שנות וותק, זאת מבלי להמתין  ) המשווהlatitudinal studyבגישה של מחקר רוחב (

  . הניתוח המלא יתבצע בגישה של מחקר אורךשלוש שניםלניתוח המלא שיתבצע לאחר 
)longitudinal study במחקר. ש) ויבדוק את התפתחות והתבססות תפקיד הניהול של כל אחד מהמנהלים  

   

                                                           
2

מתווה המחקר המקורי תוכנן לבדוק את המנהלים בשנת המחקר הראשונה ולאחר שנתיים. לאור שיעור המענה הנמוך  

. בנוסף, ותארכות ביצוע המחקר גם לשנת תשע"ד הוחלט לדחות את הפעימה השנייה לשנת תשע"בשנת תשע"ג וה
 .המשך מחקר הערכה מותנה בהחלטה של משרד החינוך והועד המנהל של מכון אבני ראשה
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  לפי שנות וותק בניהול ההדרכה: מחזורי 1טבלה 

 תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב תשע"א תש"ע תשס"ט מס' שנים בניהול

 8 7 6 5 4 3 2 1  מחזור א

 מחזור ב
 

1 2 3 4 5 6 7 

 מחזור ג
  

1 2 3 4 5 6 

 מחזור ד
   

1 2 3 4 5 

 מחזור ה
    

1 2 3 4 

1.2  השאלונים למנהלים ולמורים  

 בראשית דרכם, פותחו שני שאלונים ייעודיים:במסגרת המחקר על הדרכת מנהלים 

ידי מנהלים. במסגרת השאלון מתבקש המנהל לדווח על פרקטיקות - : שאלון המיועד למילוי עלשאלון למנהלים

תפקיד המנהל במסגרת פרקטיקות הוראה בבית ספרו, בהתאם לדגש שמוביל מכון אבני ראשה על ניהוליות ו

השאלון כלל גם שאלות המתייחסות לשביעות הרצון של המנהל מההדרכה כמוביל פדגוגיה בבית הספר. 

לתפיסתו את התרומה הכללית של פעילויות המכון שאלות המתייחסות פעילויות אחרות של המכון, וכן מו

 למנהל.

פרקטיקות ידי מורים. במסגרת השאלון מתבקש המורה לדווח על -: שאלון המיועד למילוי עלשאלון למורים

   .שלו ושל עמיתיו בבית הספרהוראה הפרקטיקות על וכן  ו,של המנהל בבית ספר הניהול

 .1 המסגרת הקונספטואלית להערכת תפקוד המנהלים שעל בסיסה פותחו השאלונים מוצגת בהרחבה בנספח

נושאים השונים שנבדקו, יוצגו על פרקטיקות הניהול וההוראה בהמנהלים והמורים דיווחי בהמשך, לפני הצגת 

  ההיגדים כפי שהופיעו בשאלונים.

1.3  מדגם המנהלים ומוריהם 

שע"א, תשע"ב בשנים ת'ה - במחזורים ג', ד' והדרכה אישית  שקיבלואוכלוסיית המחקר כוללת מנהלים חדשים 

  . אבני ראשההתקבלה ממכון כפי שעל רשימה של מנהלים והתבססה  תשע"ג- ו

(לאחר טיוב ראשוני), לפי הפירוט הבא: מחזור ג':  מנהלים מתוך רשימות המכון 583לצורך המחקר נדגמו 

מהמנהלים המודרכים  82%מנהלים ( 200מהמנהלים המודרכים במחזור זה); מחזור ד':  85%מנהלים ( 200

מורים  15מנהלים (כלל המנהלים במחזור זה). בנוסף, לכל מנהל נדגמו בממוצע  183במחזור זה); מחזור ה': 

  מורים.  8,400-ולו. סך המורים שנכללו במדגם היה כהמלמדים בבית הספר שבניה

אותו לפני העברת השאלונים למנהלים (ולמורים), נערך סקר טלפוני מקדים בו נשאל המנהל על בית הספר 

, האם עבר הדרכה במכון אבני ראשה ובאלו שנים, ומהו ותק הניהול שלו. על הסקר המקדים ענו הוא מנהל

מנהלים  86מנהלים לא ניהלו בית ספר באותה השנה,  17סקר המקדים עלה כי מנהלים. מתוך נתוני ה 568

, סינון מנהלים אלושנים. לאחר  5- דול מעל ותק ניהול הג דיווחומנהלים  6-ענו כי לא עברו הדרכה במכון, ו

מהמדגם המקורי). אוכלוסיית  79%מנהלים אשר היוו את אוכלוסיית מדגם הבסיס למחקר ( 459נותרו 

  . 6,900-המורים שנדגמו בבתי ספר של מנהלים אלו כללה כ

השאלונים למנהלים ומוריהם הועברו בשתי פעימות: בסוף שנת הלימודים תשע"ג בפורמט אינטרנטי, 

הצורך להשלים את איסוף השאלונים בשנת הלימודים העוקבת באמצעות ובתחילת תשע"ד בפורמט טלפוני. 

הטלפון נוצר בשל היענות מועטה יחסית לשאלון האינטרנטי (בעיקר של מורים אך גם של מנהלים). סך הכול, 

ממדגם  77%מורים ( 5,337- ממדגם הבסיס) ו 93%מנהלים ( 430השיבו לשאלונים בשתי הפעימות 

  הבסיס). 
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נתוני השאלונים הוצאו מהמדגם מנהלים אשר השיבו על פחות ממחצית מהשאלות שבשאלון, או בשלב טיוב 

מורים ו/או שפחות משליש מהמורים ענו על  5- שמספר המורים בבית הספר שבניהולם שהשיבו היה קטן מ

הם השאלון באופן תקין. כמו כן, ירדו מהמדגם מורים שהשיבו כי המנהל המודרך אינו המנהל הישיר של

  (למשל מנהל חט"ב בבית ספר שש שנתי ומורים המלמדים בחט"ע של אותו בית ספר). 

 384ממדגם המורים של  85%- מורים (כ 4,753- ו מנהלים 384ת המדגם הסופית כוללת סך הכול, אוכלוסיי
  המנהלים).

לא עלה כי, ככלל,  מתוארת התפלגות ההשבה לפי פורמט, אינטרנטי וממוחשב. בבדיקה שנעשתה  2טבלה ב

  נמצאו הבדלים עקביים בדפוסי המענה בין המשיבים לסקר האינטרנטי לבין המשיבים לסקר הטלפוני.

  מט העברת השאלון: התפלגות המשיבים לפי פור2טבלה 

  צורת העברה           
 אוכלוסייה

  טלפוניסקר   אינטרנטיסקר 

  15%  85%  מנהלים

  27%  73%  מורים
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 אוכלוסיית המנהלים  .2

פי בחלוקה ל, שהשתתפו בסקרבפרק זה יוצגו התפלגויות משתני הרקע של אוכלוסיית המנהלים המודרכים 

) ומחוזות משרד החינוךכלכלית - שפה, סוג פיקוח, שלב חינוך, רמה חברתית-(מגזר ספריים - משתני רקע בית

   .במכון) מספר שנות הדרכה, מגדר, וותק כמורה, וותק כמנהל, השכלה ומשתני רקע אישיים (גיל,

2.1  משתני רקע בית ספריים 

  שפה וסוג פיקוח -מנהלים לפי מגזרההתפלגות   2.1.1
(ממלכתי  וסוג פיקוח (דוברי עברית ודוברי ערבית) שפה- מגזרמוצגת התפלגות המנהלים לפי  3טבלה ב

 20%מבתי ספר דוברי עברית בפיקוח הממלכתי; הם מהמנהלים  60%עיון בטבלה מעלה כי . דתי)-וממלכתי

הסתכלות  ספר דוברי ערבית.מבתי מנהלים  20% -ו דתי-מנהלים מבתי ספר דוברי עברית בפיקוח הממלכתי

מבתי ספר  הםמהמנהלים  75% -כ אצל מנהלים בבתי ספר דוברי עברית מעלה כיבהתפלגות סוג הפיקוח 

  .דתי-ממלכתיהפיקוח שבמבתי ספר  25%-ממלכתי והפיקוח שב

  שפה וסוג פיקוח-מגזרמנהלים לפי ה: התפלגות 3טבלה 

 % N פיקוח  מגזר שפה

 60 232 ממלכתי דוברי עברית 

 20 76  ד"ממ 

 20 76  דוברי ערבית

 100 384  סה"כ

 

  (חט"ב וחט"ע) יסודי-ועלחינוך: יסודי  שלבלפי  מנהליםההתפלגות   2.1.2
 עיון בטבלה מעלה כישפה.  - ולפי מגזר יסודי)-ל(יסודי וע שלבי חינוךלפי  התפלגות המנהליםמוצגת  4טבלה ב

בהשוואה בין מגזרי יסודיים (חט"ב וחט"ע). - מנהלים בתי ספר על 34% - מנהלים בתי ספר יסודיים ו 66%

עברית בהשוואה לדוברי היסודיים גבוה במעט אצל דוברי ולה כי שיעור המנהלים בתי הספר השפה ע

  ערבית גבוה יותר.הדוברי  אצליסודיים -בתי ספר עלשיעור המנהלים ואילו, במקביל,  ,ערביתה

  שפהמגזר לפי מנהלים ובחלוקה כלל ה -מנהלים לפי שלב חינוך ה: התפלגות 4טבלה 

  שלב חינוך         

 מגזר שפה

  סה"כ יסודי- על יסודי

N % N  % N % 

 100 308 32 99 68  209 דוברי עברית

  100 76 41 31 59   45 דוברי ערבית

 100 384 34 130 66  254 סה"כ

  

  של בית הספר שבניהולם לפי רמה חברתית כלכלית מנהליםההתפלגות   2.1.3
מנהלים  32%. של בתי הספר שבניהולם מנהלים לפי רמה חברתית כלכליתהתפלגות מוצגות ה 5טבלה ב

 תבינוני תכלכלי- תחברתי מרמה מנהלים בתי ספר  40%כלכלית גבוהה; - בתי ספר השייכים לרמה חברתיתב

מבתי  85%- כלכלית נמוכה. בהשוואה בין מגזרי השפה עולה כי כ-מנהלים בתי ספר מרמה חברתית 28%- ו

מנהלים  75%כלכלית גבוהה או בינונית ואילו אצל דוברי ערבית -רמה חברתיתשייכים לדוברי עברית ספר 

  בתי ספר מרמה חברתית כלכלית נמוכה.
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  שפהמגזר לפי כלל המנהלים ובחלוקה  - מנהלים לפי רמה חברתית כלכלית ה: התפלגות 5טבלה 

  

   מחוזות משרד החינוךלפי  המנהליםהתפלגות   2.1.4
השיעורים  והים בה המחוזות. ווח)יחידת הדימחוזות משרד החינוך (מוצגת התפלגות המנהלים לפי  6טבלה ב

מהמנהלים  %19 -מהמנהלים; מחוז צפון  19% - : מחוז מרכז םהשעברו הדרכה אישית הגבוהים של מנהלים 

, 6% - חינוך התיישבותי ם:השיעורים הנמוכים ביותר ה והי םבה המחוזות .מהמנהלים 17% - ומחוז תל אביב
  .6% -וירושלים  6% - מנח"י 

  שפהמגזר לפי כלל המנהלים ובחלוקה  - מחוזות משרד החינוךמנהלים לפי ההתפלגות : 6טבלה 

מחוז                      

 מגזר שפה

חינוך  דרום
 התיישבותי

מוכרים שאינם  ירושלים חיפה
 חרדים

N % N % N % N % N % 

 0 0 7 21 10 32 8  24 15  46 דוברי עברית

 3 2 1 1 20 15 0  0 12  9 דוברי ערבית

 1 2 6 22 12 47 6  24 14  55 סה"כ

     

  מחוז                 

 מגזר שפה

 סה"כ תל אביב צפון מרכז  מנח"י

N % N % N % N % N % 

 100 308 21 65 11 33 21 64 7  23 דוברי עברית

 100 76 0 0 54 41 11 8 0  0 דוברי ערבית

 100 384 17 65 19 74 19 72 6  23 סה"כ

  

   

רמה  חברתית      
  כלכלית

         מגזר שפה

 סה"כ נמוכה בינונית  גבוהה

N % N % N % N % 

 100  308 16  49 44  136 40 123  עבריתדוברי 

 100  76 75  57 24  18 1 1 ערביתדוברי 

 100 384 28  106 40  154 32  124 סה"כ
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2.2  משתני רקע אישיים של מנהלים 

  התפלגות גיל המנהל  2.2.1

 45הוא של המנהלים שהשתתפו בסקר  הגיל ממוצעמופיעה התפלגות הגילאים של המנהלים.  7טבלה ב

שייכים לכל אחת  10%-מעט יותר מו 52-37מהמנהלים שייכים לקבוצת הגיל  80%-כ). שנים 6.4(ס.ת שנים 

, 52-37. בהשוואה בין מגזרי השפה עולה כי בטווח גילאי הביניים, 61-53- ו 36-29 ,מקבוצות הקצה

אצל דוברי ערבית  –ההתפלגות דומה בין דוברי העברית ודוברי הערבית, ואילו בקבוצות הקצה ישנם הבדלים 

) ואילו אצל 7%( מבוגרים) ושיעור נמוך יחסית של מנהלים 18%של מנהלים צעירים (יחסית שיעור גבוה 

  ).14%שיעור המנהלים המבוגרים (נמוך במעט מ) 9%י העברית, שיעור המנהלים הצעירים (דובר

  שפהמגזר לפי כלל המנהלים ובחלוקה  - גיל המנהלהתפלגות : 7טבלה 

       גיל           
  
 מגזר שפה

 סה"כ 53-61 45-52 37-44 29-36

N % N % N % N % N % 

 100 308 14 43 42 128 36 110 9 27 עבריתדוברי 

 100 76 7 5 32 24 43 33 18 14 ערביתדוברי 

 100 384 13 48 40 152 37 143 11 41 סה"כ

  התפלגות שנות עבודה כמורה (לפני התחלת ניהול בית ספר)  2.2.2

עבדו  המנהלים ,בממוצעכמורה לפני התחלת ניהול בית הספר.  מוצגת התפלגות שנות עבודה 8טבלה ב

 20- ל 16בין כמורים מנהלים עבדו המ 30%- כ .לפני שהתחילו לנהל בית ספר )6.7שנים (ס.ת  17.4 כמורים

עבדו  20%-וכשנים  15-ל 11עבדו בין  20%-שנים, כ 10- כי עבדו פחות מ מדווחיםם מהמנהלי 20%-; כשנים

שנה לפני שהתחילו בעבודת  25- מהמנהלים היו בעלי ותק הוראה גבוה מ 10%- שנים. רק כ 25-ל 21בין 

של מנהלים הניהול. בהשוואה בין מגזרי השפה עולה כי התפלגות שנות עבודה כמורה (לפני התחלת ניהול) 

 מנהלים אצלשנים, בהשוואה להתפלגות  20- ל 11דוברי ערבית מרוכזת מעט יותר סביב ותק הביניים, בין 

  דוברי עברית.

  שפהמגזר לפי כלל המנהלים ובחלוקה  -) לפני התחלת ניהול בית ספר(שנות עבודה כמורה התפלגות : 8טבלה 

כמורה                  ותק           
  
 מגזר שפה

 סה"כ +25 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5

N % N % N % N % N % N % N % 

 100 306 13 40 18 56 29 89 20 60 18 56 2 5 עבריתדוברי 

 100 76 9 7 14 11 36 27 26 20 12 9 3 2 ערביתדוברי 

 100 382 12 47 18 67 30 116 21 80 17 65 2 7 סה"כ

  .382-מנהלים לא ענו לשאלה זו לכן הסכום מסתכם ל שני* 

  כמנהל בית ספרהתפלגות שנות עבודה   2.2.3

תשע"ג הם  -שעברו הדרכה אישית בשנים תשע"א מוצגת התפלגות שנות עבודה כמנהל. המנהלים  9טבלה ב

בעלי  25%מהמנהלים הם בעלי ותק ניהול של שלוש שנים;  33%). 2.4שנים (ס.ת  2.8 בעל ותק ממוצע של 

הם  מהמנהלים 17%הם מנהלים צעירים בעלי ותק ניהול של שנה אחת.  26%- ל של שנתיים וותק ניהו

שיעור דוברי העברית אצל שנים ויותר. בהשוואה בין מגזרי השפה עולה כי ארבע ותיקים יותר ובעלי ותק של 

ו אצל ואיל ,, בהתאמה)17%לעומת  28%ערבית (הבעלי ותק של שנת ניהול אחת גבוה בהשוואה לדוברי 

   ., בהתאמה)31%לעומת  39%בעלי ותק של שלוש שנים (הם ערבית שיעור גבוה יותר של מנהלים הדוברי 
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  שפהמגזר לפי כלל המנהלים ובחלוקה  - שנות עבודה כמנהל בית ספרהתפלגות : 9טבלה 

          ותק ניהול             
 מגזר שפה

 סה"כ +4 3 2 1

N % N % N % N % N % 

 100 304 16 50 31 94 25 76 28 84 דוברי עברית

 100 76 18 14 39 30 25 19 17 13 דוברי ערבית

 100 380 17 64 33 124 25 95 26 97 סה"כ

  .380- * ארבעה מנהלים לא ענו לשאלה זו לכן הסכום מסתכם ל      

  שכלה של המנהלההתפלגות רמת ה  2.2.4

כאשר ) מחזיקים בתואר שני 83%רוב המנהלים ( .מוצגת התפלגות רמת ההשכלה של המנהלים 10טבלה ב

בתשע"א הוחלט לדרוש יצוין כי החל משנת  .תואר שני אחר 38%-ול חינוכייש תואר במנהל  45%-ל

מהמנהלים יש  12%-ל נאי סף להגשת מועמדות לתפקיד מנהל בית ספר.מהמועמדים לניהול תואר שני כת

תואר ראשון אחר. בהשוואה בין מגזרי השפה  5%-תואר ראשון במנהל חינוכי ול 7%- תואר ראשון כאשר ל

עברית הבעלי תואר שני במנהל חינוכי גבוה בהשוואה לדוברי  שיעור המנהלים ערביתהדוברי  אצל  כי עולה

עברית עם תואר שני אחר גבוה הדוברי בקרב שיעור המנהלים  ואילו ,, בהתאמה)42%לעומת  58%(

   ., בהתאמה)28%לעומת  40%ערבית (הבהשוואה לדוברי 

  שפהמגזר לפי כלל המנהלים ובחלוקה  -רמת ההשכלה התפלגות : 10טבלה 

 השכלה        

  
 מגזר שפה

תעודת 
  הוראה

תואר 
ראשון 
במנהל 
 חינוכי

תואר 
ראשון 

 אחר

תואר שני 
במנהל 
  חינוכי

תואר שני 
  אחר

תואר 
 סה"כ אחר שלישי

N % N % N % N % N % N % N % N % 

 100 308 2 7 1 3 40 124 42 129 6 17 9 27 0 1  דוברי עברית

 100 76 4 3 1 1 28 21 58 44 5 4 0 0 4 3 דוברי ערבית

 100 384 3 10 1 4 38 145 45 173 5 21 7 27 1 4 סה"כ
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  התפלגות מגדר המנהל  2.2.5

 םבסקר המהמשתתפים  70%-עיון בטבלה מעלה כי כ .לפי מגדרמוצגת התפלגות המנהלים  11טבלה ב
עברית הה בין מגזרי השפה עולה כי בעוד שאצל דוברי אמנהלים. בהשוומהמשתתפים הם  30%-מנהלות ו

  , גברים.60%-ערבית רוב המנהלים, כהאצל דוברי  ,מנהלות הן 80%

  שפהמגזר לפי כלל המנהלים ובחלוקה  -מנהלים לפי מגדר ה: התפלגות 11טבלה 

  מגדר                     
 מגזר שפה

 סה"כ נשים  יםגבר

N % N % N % 

 100 308 80 245 20 63 דוברי עברית

 100 76 38 29 62 47 דוברי ערבית

 100 384 71 274 29 110 סה"כ

 אישית  התפלגות מנהלים לפי שנות הדרכה  2.2.6

  ב .במכוןשנות הדרכה שעברו  מספרמוצגת התפלגות המנהלים לפי  12טבלה ב

, כי מעלה 12טבלה ב עיון. בניהול מוצגת התפלגות המנהלים לפי מספר שנות הדרכה ולפי וותק 13טבלה 
 שנת הדרכה אחת. קיבלומהמנהלים  וכשלישהדרכה במשך שנתיים  קיבלושלישים מהמנהלים  כשני

  עיון ב. בהשוואה בין מגזרי השפה לא נמצאו הבדלים גדולים בהתפלגות בין שני המגזרים

המנהלים שעברו שנת הדרכה הם בעלי וותק של שנת ניהול אחת ומבין המנהלים מ 64%מעלה כי  13טבלה 

   מהם הם בעלי וותק ניהול של שנתיים או יותר. 94%שעברו שתי שנות הדרכה, 

  שפהמגזר לפי כלל המנהלים ובחלוקה  - מנהלים לפי שנות הדרכה ה: התפלגות 12טבלה 

  שנות                  
  הדרכה                  

  מגזר שפה

 סה"כ 2 1

N % N % N % 

עבריתדוברי   111 36 197 64 308 100 

ערביתדוברי   22 29 54 71 76 100 

 100 384 65 251 35 133 סה"כ

  

  ובחלוקה לפי ותקכלל המנהלים  -וותק בניהול מנהלים לפי שנות הדרכהה: התפלגות 13טבלה 

    שנות הדרכה           
  

 שנות ניהול

 *סה"כ שתי שנות הדרכה  שנת הדרכה אחת

N % N % N % 

 26 98 6 14 64 84 שנת ותק אחת

 25 95 29 73 17 22 שתי שנות ותק

 33 124 44 109 11 15 ותקשלוש שנות 

 17 64 22 54 8 10 יותרוארבע שנות ותק 

  100 381  100 250 100 131 סה"כ

  .381- *שלושה מנהלים לא ענו לשאלה זו ולכן הסכום מסתכם ל
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שביעות הרצון שביעות הרצון הכללית של המנהלים ממכון "אבני ראשה", נתונים על בפרק הבא יוצגו 

  ומידת השתתפותם בפעילויות השונות של המכון. ,מההדרכה האישית שקיבלו

  מכון אבני ראשה פעילות .3
בפעילויות , י ראשהנמכון אבמ מנהלים בראשית דרכםשל הכללית שביעות הרצון פרק זה עוסק בתחושת 

  . ובשביעות רצון המנהלים מההדרכה האישית השונות אותן מקיים המכון

3.1  שביעות רצון מנהלים ממכון אבני ראשה 

המדד המסכם וההיגדים המרכיבים מדד זה. פעילות אבני ראשה" הכוללים את הנושא "מוצגים נתוני  בפרק

למנהלים הוצגו מספר היגדים בנושא של פעילות המכון והם התבקשו לסמן על סולם בן חמש רמות, החל 

 הגבוהים הערכים שני את שציינו סווגו המשיבים הממצאים על דיווחב .מ"כלל לא" ועד "במידה רבה מאוד"
 ,(להלן "מדווחים על היגד") היגדב המתוארבסולם "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד" כמדווחים על  ביותר

בעבור כלל מוצגים הנתונים המדד הוא ממוצע של שיעורי ההסכמה מעבר להיגדים.  וחושב שיעורם באחוזים.

   .המנהלים שעברו הדרכה ובחלוקה לפי שלב חינוך ושנות הדרכה

וניסוח מקוצר כפי שמופיע  ים מדד זה כפי שהם מוצגים בשאלוןלהלן פירוט ההיגדים המרכיבש 14טבלה ב

  בתרשימים.

  :"פעילות אבני ראשה" הנושאפירוט ההיגדים המרכיבים את : 14טבלה 

  אבני ראשהנושא: פעילות 
 ניסוח מקוצר היגד מדד

 ת מכוןפעילו
 אבני ראשה

מתאר את מכון אבני  ההיגדבאיזו מידה 
עושים ראשה ואת הפעילויות היזומות על ידו: 

 ?עבודה מקצועית

 עושים עבודה מקצועית

אבני מתאר את מכון  ההיגדבאיזו מידה 
ואת הפעילויות היזומות על ידו:  ראשה

אודות ניהול  חדשניים בפיתוח ידע
 ?ומנהיגות

הינם חדשניים בפיתוח ידע על ניהול 
 ומנהיגות

אבני מתאר את מכון  ההיגדבאיזו מידה 
ואת הפעילויות היזומות על ידו:  ראשה

 מעדכנים את המנהלים בחידושים

 מעדכנים את המנהלים בחידושים

אבני מתאר את מכון  ההיגדבאיזו מידה 
ואת הפעילויות היזומות על ידו:  ראשה

מקדמים התפתחות מקצועית של 
 ?המנהלים

מקדמים התפתחות מקצועית של 
 המנהלים

אבני מתאר את מכון  ההיגדבאיזו מידה 
ואת הפעילויות היזומות על ידו:  ראשה

 מפתחים מנהיגות בית ספרית

 מפתחים מנהיגות בית ספרית

אבני מתאר את מכון  ההיגדבאיזו מידה 
מהווים ואת הפעילויות היזומות על ידו:  ראשה

 ?כתובת מקצועית למנהלי בתי הספר

 מהווים כתובת מקצועית למנהלים

אבני מתאר את מכון  ההיגדבאיזו מידה 
ואת הפעילויות היזומות על ידו:  ראשה

 ?מספקים מענה לשאלות קשיים אישיים

 מספקים מענה לשאלות וקשיים אישיים

אבני מתאר את מכון  ההיגדבאיזו מידה 
ואת הפעילויות היזומות על ידו:  ראשה

 ?מספקים מענה רלוונטי לצרכי מנהלים

 מספקים מענה רלוונטי לצרכי מנהלים

מרוצה מן  אתהבאופן כללי באיזו מידה 
 אבני ראשההפעילויות הניתנות על ידי מכון 

  ?למנהלי בתי הספר

הניתנות על אני מרוצה מן הפעילויות 
 ידי מכון אבני ראשה

ממליץ לעמיתך מנהלי בתי באיזו מידה היית 
אבני הספר לקחת חלק בפעילות של מכון 

 ?ראשה

הייתי ממליץ לעמיתי לקחת חלק 
 בפעילות של מכון אבני ראשה
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עיון  . היגדי המדד לשיעור המנהלים שהשיבו ב'מידה רבה' או ב'מידה רבה מאוד' ע ימוצגים ממוצע 1תרשים ב
בהשוואה בין מהמכון. רבה או רבה מאוד על שביעות רצון  מדווחיםמהמנהלים  80%- כבתרשים מעלה כי 

גבוהים יותר ממנהלים משלב  מעט באחוזים שבעי רצוןמשלב חינוך יסודי  מנהלים ן לראות כי שלבי חינוך נית

מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה מדווחים על  ,כמו כן , בהתאמה).79%לעומת  84%( יסודי-חינוך על

   , בהתאמה).80%לעומת  84%גבוהה יותר, לעומת מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת (מעט שביעות רצון 

, כלל המנהלים ובחלוקה לפי שלב חינוך ושנות "אבני ראשה ות מכון פעיל" נושאה נתוני .1תרשים 
  הדרכה

  "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"שיעור המנהלים  שהשיבו 

      
      

 85%-עיון בתרשים מעלה כי כ מוצגים נתוני המדד המסכם וההיגדים המרכיבים את המדד. 2תרשים ב
מהמנהלים מרוצים מהפעילויות של המכון ואף היו ממליצים לעמיתיהם לקחת חלק בפעילות המכון. כמעט כל 

 חדשניים בפיתוח ידע על ניהול ומנהיגות, עושים עבודה מקצועית בורים כי המכון ומעלה) ס 90%המנהלים (
בכל הקשור למתן מענה לצרכים האישיים מת זאת . לעוומקדמים את התפתחותם המקצועית של המנהלים

שיעור  –מתן מענה לשאלות וקשיים אישיים וסיפוק מענה רלוונטי לצרכי המנהלים  –הייחודיים של המנהלים 

  .70%-מנהלים שהביעו הסכמה היה נמוך יותר ועמד על כה

  "אבני ראשהמכון פעילויות "נתוני המדד  .2תרשים 

  "?ידו על היזומות הפעילויות ואת אבני ראשה מכון את מתאר מההיגדים אחד כל מידה "באיזו

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"
  

  
  

  

80% 84%
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פעילות אבני ראשה: מדד מסכם

שנות הדרכה
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84%
79%
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שלב חינוך

יסודי על יסודי
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43%
42% 35% 57% 51%

53%
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37%
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31%
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96%
93%
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76%
73%

64%

73%
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:  מדד מסכם
פעילות אבני  

ראשה

הייתי ממליץ  
לעמיתי  

לקחת חלק  
בפעילות של  

מכון אבני  
ראשה

אני מרוצה  
מן  

הפעילויות  
הניתנות על 

ידי מכון  
אבני ראשה

עושים  
עבודה  
מקצועית

הינם  
חדשניים  

בפיתוח ידע  
על ניהול  
ומנהיגות

מעדכנים  
את  

המנהלים  
בחידושים

מקדמים  
התפתחות  

מקצועית של  
המנהלים

מפתחים  
מנהיגות  

בית ספרית

מהווים  
כתובת  

מקצועית  
למנהלים

מספקים  
מענה 

לשאלות  
וקשיים  
אישיים

מספקים  
מענה 
רלוונטי  
לצרכי  
מנהלים

במידה רבה מאוד במידה רבה

ההיגדים המרכיבים את המדד                                           מדד מסכם        
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ב'מידה רבה או 'במידה רבה  ששבעי רצון מפעילות אבני ראשה ודיווחושיעור המנהלים  מוצג 3תרשים ב
עיון בתרשים מעלה כי . יסודי- יסודי ועל – חינוך יבחלוקה לפי שלב" ההיגדים המרכיבים את המדד למאוד' ע

בשלב חינוך  ששבע רצון מפעילות אבני ראשההמנהלים בכל ההיגדים המתארים את פעילויות המכון שיעור 

 רהגדול ביותר בין שלבי החינוך נרשם עבו הפעריסודי. -מנהלים בשלב חינוך עלגבוה במעט בהשוואה ליסודי 
ים "עושים יסודי). לעומת זאת, בהיגד- בעל 71%ת ביסודי לעומ 79%( היגד "מפתחים מנהיגות בית ספרית"ב

 לא נרשמו כמעט פערים בין שלבי החינוך"מקדמים התפתחות מקצועית של המנהלים"  -עבודה מקצועית" ו
  ).2%-3% - (כ

  בחלוקה לפי שלב חינוך "ת מכון אבני ראשהפעילו "נתוני המדד  .3תרשים 

  "?ידו על יזומותה הפעילויות ואת אבני ראשה מכון את מתאר מההיגדים אחד כל מידה "באיזו

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"
  

  
  

  
  

  

   

39% 41% 46% 45% 49% 52%

36%
44% 40% 45%

46% 38%

44%
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ניהול ומנהיגות

במידה רבה מאוד במידה רבה

מדד מסכםההיגדים המרכיבים את המדד                            

33% 39% 38%
44% 40% 38% 33% 37% 33% 31%

40% 39%

57% 45% 53% 44%
39%

33% 42% 32%
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במידה רבה מאוד במידה רבה

)המשך(ההיגדים המרכיבים את המדד 
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התבוננות בתרשים אבני ראשה" בחלוקה לפי שנות הדרכה. מכון ת יו"פעילו נתוני המדדמוצגים  4תרשים ב

מדווחים כי הם מרוצים במעט מפעילות אבני ראשה בהשוואה מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה מעלה כי 

 מלבד ההיגד "מספקים מענה לשאלות וקשיים אישיים" שם נרשם פער(למנהלים שעברו שנת הדרכה אחת 
"מפתחים  . ההפרשים הגדולים ביותר נרשמו בהיגדים)לטובת מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת 3%של  קטן

"אני מרוצה מן - בשנת הדרכה אחת) ו 71%שנות הדרכה לעומת  בשתי 79%מנהיגות בית ספרית" (
בשנת הדרכה אחת)  80%בשתי שנות הדרכה לעומת  87%הפעילויות הניתנות על ידי מכון אבני ראשה" (

  . לא נמצא פער של ממש בין שתי הקבוצותבהיגד "מהווים כתובת מקצועית למנהלים" ואילו 

  
  בחלוקה לפי שנות הדרכה "פעילויות מכון אבני ראשה"נתוני המדד  .4תרשים 

  "?ידו על היזומות הפעילויות ואת אבני ראשה מכון את מתאר מההיגדים אחד כל מידה "באיזו

  "שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד
  

  
  

  
  

   

36% 41% 44% 46% 47% 51%
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במידה רבה מאוד במידה רבה

)המשך(ההיגדים המרכיבים את המדד                                     



19  
 

3.2  האישיתושביעות רצון מההדרכה  השתתפות בפעילויות המכון 

מהמכון, המנהלים נשאלו האם השתתפו בפעילויות  הכללית שביעות הרצוןמלבד השאלות שבודקות את 

- כשל מכון אבני ראשה.  פו בפעילויותהמנהלים שענו שהשתת שיעורמוצגים  5תרשים ב .המכוןהשונות של 
- כי השתתפו בתוכנית של תהליכי התפתחות מקצועית (כולל המפקח ומנהליו). כ מדווחיםמהמנהלים  90%
שהשתתפו בתהליכי התפתחות  מדווחים 20%-מהמנהלים ענו כי השתתפו במפגשים חד יומיים, כ 40%

על השתתפות  ומנהלים (או פחות) דיווחהמ 10%- . כ4X4במפגשי  15%-מקצועיים למדריכים אישיים; כ

  בתכנית מנהיגות מערכתית, תכנית קיום משותף ותוכנית צמרות. 

בהשוואה בין שלבי החינוך עולה כי מנהלים בבתי ספר יסודיים נוטים להשתתף יותר בפעילויות של תהליכי 

ת של תהליכי התפתחות התפתחות מקצועית במחוזות ומפגשי מנהלים חד יומיים. לעומת זאת, בתוכניו

, מנהיגות 4X4יסודיים גבוה יותר. בתוכניות - מקצועיים למדריכים אישיים שיעור המנהלים בבתי ספר על

מערכתית, קיום משותף ותכנית צמרות נמצא שיעור ההשתתפות דומה בין מנהלים משני שלבי החינוך, יסודי 

  יסודי.- ועל

בתוכניות כי הדרכה עולה שנות עומת מנהלים שעברו שתי בהשוואה בין מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת ל

ותכנית מנהיגות מערכתית מנהלים שעברו שתי שנות  4X4של מפגשי מנהלים ממוקדים חד יומיים, מפגשי 

על שיעור השתתפות גבוה יותר ביחס למנהלים שעברו שנת הדרכה אחת. בשאר התוכניות,  מדווחיםהדרכה 

   בין שנות הדרכה.  עור ההשתתפותבשי לא נמצאו הבדלים של ממש

כלל המנהלים ובחלוקה לפי שלב  –שיעור המנהלים המשתתפים בפעילויות השונות של המכון  .5תרשים 
  חינוך ושנות הדרכה
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תכנית צמרות לצמיחה התפתחות ולמידה של מנהלי בתי ספר כולל צמרות המשך

שלב חינוך על יסודי שלב חינוך יסודי
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על סולם בן חמש רמות המנהלים התבקשו להשיב עמדות המנהלים ביחס לשביעות הרצון  מהמכון, ל בנוסף

נתנה מענה לפיתוח המקצועי  שעברו באיזה מידה ההדרכה האישיתהחל מ'כלל  לא' ועד 'במידה רבה מאוד' 

שענו במידה רבה או במידה שיעור המנהלים מופיע  15טבלה ועד כמה הם היו מרוצים מהרמה המקצועית. ב

  רבה מאוד.

  שביעות רצון מההדרכה האישית: 15טבלה 

 באיזו מידה
כלל 

 המנהלים

שלב 

חינוך 

 יסודי

שלב 

-חינוך על
 יסודי

שנת 

הדרכה 

 אחת

שתי 

שנות 

 הדרכה
היית מרוצה מן הרמה המקצועית של ההדרכה 

 האישית
85% 82% 88% 87% 85% 

ההדרכה האישית נתנה מענה לפיתוח 
 המקצועי שלך כמנהל

79% 76% 81% 77% 80% 

  

על שביעות רצון מהרמה המקצועית של ההדרכה האישית. מנהלים משלב חינוך  מדווחיםמהמנהלים  85%

 88%( ה למנהלים משלב חינוך יסודיאהביעו שביעות רצון גבוהה במעט מרמת ההדרכה בהשוו יסודי- על
, בהתאמה). שביעות הרצון מהרמה המקצועית של ההדרכה דומה בין מנהלים שעברו שנת 82%לעומת 

  הדרכה אחת ומנהלים שעברו שתי שנות הדרכה.

 80%–כ ,לפיתוח המקצועי של המנהלשיעור הסכמה נמוך במעט נרשם ביחס לתרומה של ההדרכה 
מהמנהלים סברו כי ההדרכה תרמה לפיתוח המקצועי שלהם, כאשר שיעור ההסכמה של  מנהלים משלב 

, בהתאמה). גם כאן לא נמצאו 76%לעומת  81%יסודי גבוה במעט ממנהלים בשלב חינוך יסודי (-חינוך על
  ו שנתיים הדרכה.הבדלים בין מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת למנהלים שעבר

מלבד השאלות שבודקות את שביעות הרצון של המנהלים מההדרכה ומפיתוח המקצועי, נתבקשו המנהלים, 

מרבית ההצעות להעיר הערות או להציע הצעות באשר להדרכות ממכון אבני ראשה. בשאלה פתוחה, 

   .התאמות בין מדריך למודרך וביצועביקורים בבית הספר  קיוםתדירות וזמינות המפגשים,  להגדלת התייחסו
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4X4 סדרות ממוקדות של ארבעה מפגשים למנהלי בתי ספר בנושאים שונים

תכנית מנהיגות מערכתית
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שתי שנות הדרכה שנת הדרכה אחת
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3.3  אבני ראשהפעילות מכון  :סיכום 

) מדווחים על שביעות רצון גבוהה מפעילות מכון "אבני ראשה". מנהלים משלב חינוך 82%מרבית המנהלים (

כן מנהלים ו ,), בהתאמה79%לעומת  84%( יסודי-יסודי מרוצים מהמכון יותר ממנהלים משלב חינוך על

, 80%לעומת  84%( ממנהלים שעברו שנת הדרכה אחת מעט יותרשעברו שתי שנות הדרכה מרוצים 

  .בהתאמה)

תפתחות המקצועית הומקדמות את המנהלים חשים כי פעולות המכון מקצועיות וחדשניות מה(ויותר)  90%-כ

- חינוך ושנות הדרכה. כ . לא נמצאו הבדלים של ממש בתשובות המנהלים בחלוקה לפי שלבשל המנהלים
מהמנהלים מרוצים מהפעילויות הניתנות על ידי המכון ואף היו ממליצים לעמיתיהם המנהלים לקחת  85%

חלק בפעילויות הללו. בהשוואה לפי שלבי חינוך עולה כי מנהלים משלב חינוך יסודי יותר שבעי רצון מפעילויות 

- עילות המכון, וזאת בהשוואה למנהלים משלב חינוך עללקחת חלק בפ לעמיתיהםהמכון ויותר היו ממליצים 
יסודי. כמו כן, בהשוואה בין מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת לבין כאלו שעברו שתי שנות הדרכה, נמצא כי 

  האחרונים נוטים יותר להיות מרוצים מהפעילויות של המכון.

טים האישיים ולמתן מענה של המכון נרשמה ביחס להיגדים הקשורים להיביחסית שביעות רצון נמוכה יותר 

נותן מענה רלוונטי לצרכים שלהם, המכון סברו כי  מהמנהלים 70%-כ –לצרכים הייחודים של המנהלים 

לשאלות ולקשיים אישיים ומהווה כתובת מקצועית למנהלים. בהקשר זה לא נמצאו הבדלים גדולים בדיווחי 

  .)5%-הדרכה (כהמנהלים בחלוקה לפי שלב חינוך ולפי שנות 

 בשנת תשע"ג שנערךנבדקה בסקר נוסף  אבני ראשהביחס לתדמית מכון סוגיית שביעות הרצון של המנהלים 

"מחקרים והערכת  חלוניתב http://rama.education.gov.ilאתר ראמ"ה:  מכהנים (ראהבקרב מנהלים ותיקים 

ת המנהלים המכהנים איננה מהווה את אוכלוסיית היעד המרכזית של המכון ייש לציין כי אוכלוסי. )פרויקטים"

גמה זו מ .תהליכי הפיתוח המקצועי למנהלים בראשית דרכם) (בהשוואה להיקף המשאבים ואינטנסיביות

דרכם מפעילות המכון גבוהה משל מנהלים  שביעות הרצון של מנהלים בראשית משתקפת גם בממצאים:

מהמנהלים בראשית דרכם סבורים כי המכון מקדם התפתחות מקצועית של  90%למשל: וותיקים  מכהנים

 נוספת מתייחסת להיבטים אישיים:  דוגמא .מהמנהלים המכהנים שחושבים כך 77%- מנהלים, בהשוואה ל

 50%-מענה לשאלות וקשיים אישיים, בהשוואה ל מהמנהלים בראשית דרכם סבורים כי המכון מספק 64%

  .בלבד מהמנהלים המכהנים

כי  מדווחיםמהמנהלים  90%-כהשתתפות מנהלים בפעילויות השונות אותן מציע המכון עולה כי ביחס ל

המיועדות לכלל  (כולל המפקח ומנהליו) במחוזות השתתפו בתוכנית של תהליכי התפתחות מקצועית

  כי השתתפו במפגשים חד יומיים. מדווחים) מהמנהלים 40%- שיעור נמוך יותר (כ .המנהלים בראשית דרכם

בהשוואה בין שלבי החינוך עולה כי מנהלים בבתי ספר יסודיים נוטים להשתתף יותר בפעילויות של תהליכי 

התפתחות מקצועית במחוזות ומפגשי מנהלים חד יומיים. לעומת זאת, בתוכניות של תהליכי התפתחות 

יסודיים גבוה יותר. בהשוואה בין מנהלים שעברו - מקצועיים למדריכים אישיים שיעור המנהלים בבתי ספר על

שנת הדרכה אחת לעומת מנהלים שעברו שתי הדרכה עולה, לא נמצאו הבדלים של ממש בין שנות הדרכה 

  בשיעור ההשתתפות בתוכניות הללו. 

בקרב מנהלים מכהנים. ככלל, נמצא   כן בסקר שנערךסוגיית ההשתתפות בפעילויות השונות נבדקה גם 

בפעילויות השונות אותן מציע המכון גבוה בהשוואה וותיקים  מכהנים ששיעור ההשתתפות של מנהלים

ואכן סביר שלגבי השתתפות בפעילויות אבני ראשה שכיחות המנהלים בראשית  .למנהלים בראשית דרכם

  יותר בהשוואה למנהלים ותיקים. דרכם ושמקבלים הדרכה אישית תהיה נמוכה

מהמנהלים מרוצים מהרמה המקצועית  85%לגבי שביעות הרצון של המנהלים מההדרכה האישית עולה כי 

בהשוואה בין שלבי  סבורים כי ההדרכה נתנה מענה לפיתוח המקצועי שלהם. 80% -ו ,של ההדרכה האישית

על שביעות רצון  גבוהה במעט ומתן מענה לפיתוח  יסודי מדווחים- החינוך עולה כי מנהלים בשלב חינוך על

בהשוואה בין מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת  המקצועי שלהם, בהשוואה למנהלים בשלב חינוך יסודי.

לעומת מנהלים שעברו שתי הדרכה עולה, לא נמצאו הבדלים של ממש בין שנות הדרכה בשביעות הרצון 

  .מההדרכה האישית
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  דיווחי מנהלים בראשית דרכםעל פי פרקטיקות ניהול  .4

שאלון חלק הארי של , מכון "אבני ראשה" לגבי פעילויותועמדותיהם  המנהלים של הרצון שביעות לצד

זיהה בעיה המרכזית של מנהלי בתי מכון "אבני ראשה"  מנהלים.בפרקטיקות ניהול של  התמקד המנהלים

את  קדםל . לאור זאת, הציב כיעד ניהול הממוקדות בהוראה ולמידה ותספר שאינם מיומנים בפרקטיק

בהקשר הישראלי עדיין לא קיים ידע תהליכי ההוראה והלמידה בבתי הספר.  לשיפור מנהלים הפרקטיקות 

מחקר זה ישפוך מידע מבוסס נתונים על דפוסי פרקטיקות ניהול של מנהלים אמפירי עדכני ומספק בתחום זה. 

(מבוססות על מסמך תפיסת תפקיד מנהל בית הספר בישראל שאומצה על ידי משרד החינוך  בראשית דרכם
   .)2009(אבני ראשה, 

   :שונים בהיבטים הדוח ישפוך אור על פרקטיקות הניהול

 עיצוב תמונת עתיד ותהליכי תכנון -
  הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי -
  שיפור חינוך, ההוראה והלמידה -
 מיוחדיםבעלי צרכים  -

 .מעבודת הניהול המנהל שביעות רצוןיאסף מידע לגבי יבנוסף, 

מספר היגדים המתארים היבטים שונים של  כוללנושא  כלכאמור, השאלונים התמקדו במגוון נושאים, כאשר 

 סולם על וזאת ,בהיגד באופן המתואר פועלים הם מידה באיזו לציין המנהלים התבקשו כלל בדרךאותו נושא. 
 שני את שציינו סווגו המשיבים הממצאים על דיווחב הנע מ'במידה רבה מאוד' ועד 'כלל לא'. דרגות חמש בן

 כמדווחים על הפרקטיקה המתוארת'במידה רבה' או 'במידה רבה מאוד'  בסולם ביותר הגבוהים הערכים
וחושב שיעורם באחוזים. בנוסף, בעזרת הליך סטטיסטי של ניתוח גורמים  ,(להלן "מדווחים על היגד") היגדב

סווגו מרבית ההיגדים למדדים ולנושאים. המדד מתאר את התמונה העולה מדיווחי המנהלים באותו נושא 

מדווחים על  להלן,( ההיגדים השונים המתארים את הנושא לעהמדווחים והוא מחושב כממוצע של אחוזי 

  .19טבלה עד  16טבלה ב מפורטתקה של הנושאים למדדים והיגדים החלו .")המדד

השונים שהוצגו בפניהם. בעבור כל נושא מפורטים תחילה לנושאים עמדות המנהלים ביחס  ותלהלן מוצג

. לאחר מכן מופיעים ערכי המדדים המרכיבים את הנושא, וזאת בעבור םהמדדים וההיגדים המרכיבים אות
שנות הדרכה. לאחר מכן מוצגים נתוני ההיגדים מספר לפי שלב חינוך ו שעברו הדרכה ובחלוקה כלל המנהלים

וגם זאת בעבור כלל המנהלים המודרכים  הנכללים בנושא נתון, ולצדם נתוני המדד המסכם שחושב על בסיסם

(לפירוט נוסף של ההתפלגות המדדים וההיגדים בשאלון  הדרכהשנות מספר ובחלוקה לפי שלב חינוך ו
  ').בהמורים ראה נספח 
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4.1  עיצוב תמונת עתיד ותהליכי תכנון נושא:  

 של ובהכוונה חזון בבניית ממוקדת אפקטיביים ארגונים על במחקר רב דגש לה ןשנית מרכזית פרקטיקה

 ,Murphy) ללמידה גבוהות ציפיות  והצבת, משותפות מטרות של קידום, משותף חזון להשגתו: בניית דרכים
Elliott, Goldring & Porter, 2006) .מטרות של כמערכת ,במיטבו הארגון של עתידית כתמונה מוגדר החזון 

 יוצר, יחדיו אנשים קושר החזון .בעתיד ישיג שהארגון רוצה שהמנהיג היטב מנוסחות, ברורות אידיאליות

 היעדים. ואחד אחד כל של אישי ביטוי מאפשר גם אבל כקהילה הספר בית את מגדיר, רעיונית לכידות

 לבניית אותו ומכוונים, להגיע חותר הספר-בית לאן לדעת הספר-בית לסגל מאפשרים בחזון שמעוגנים

 את ומעצב, ללמידה גבוהים סטנדרטים משקף הספר בית חזון. זאת יעשה איך לגבש לו שיסייעו אסטרטגיות

 גבוהות נורמות ומציב, התלמידים כל את ולחנך ללמד הספר-בית של ביכולות המורים של אמונותיהם

  .הארגון ושל מורים של, תלמידים של אישיים לביצועים
מורכב משני מדדים ועוסק בהיבטים שונים של חזון ומטרות בית  "עיצוב תמונת עתיד ותהליכי תכנון"הנושא 

שמנהל בית הספר ישכיל להוביל חשיבה שככל נחה היא הה הספר וכן בתוכנית העבודה הבית ספרית.

תחילה יוצגו אסטרטגית, כך יגברו הסיכויים שבית הספר יצליח לספק מענה לתלמידים ולקהילה הבית ספרית. 

  דים.כל אחד מהמדאת ולאחר מכן נפרט את הממצאים לגבי ההיגדים המרכיבים  נתוני המדדים השונים

 ,לממש שואפים שאותה לתמונה המצוי המצב בין הפער נקודת התייחסות לצמצוםמהווה  משותף חינוכי חזון

כדי לממש את החזון  .פרקטיות לפעולות הרעיונות את יתרגמו המורים שבה הדרך את אולם יש צורך לשרטט

יש צורך לגבש יעדים ואסטרטגיות פעולה המגדירים את האופן שבו בית הספר ישיג את יעדיו באמצעות גיבוש 

כנית לצמצום הפער, המניעה תהליכי שיפור בארגון. תכנית עבודה מזמנת לבית הספר לזהות ולתכנן את ת

  האופן שבו ניתן לגשר בין המצוי לרצוי (חזון). 

וכן ההיגדים " עיצוב תמונת עתיד ותהליכי תכנון"המדדים המרכיבים את הנושא  מפורטים להלןש 16טבלה ב

  בתרשימים).וניסוח מקוצר כפי שמופיע  כפי שהם מוצגים בשאלוןהמרכיבים כל אחד מהמדדים (

  
  "עיצוב תמונת עתיד ותהליכי תכנון" והמדדים המרכיבים את הנושאההיגדים  פירוט : 16טבלה 

  נושא: עיצוב תמונת עתיד ותהליכי תכנון
  ניסוח מקוצר היגד מדד

חזון ומטרות 
 בית הספר

בית הספר מקיים מפגשים עם באיזו מידה 
הרשות  ,למשל: ההורים(בעלי העניין 

כדי לבחון את החזון ואת המטרות  )הפיקוח
  ?של בית הספר

בית הספר מקיים מפגשים עם בעלי 
 העניין כדי לבחון חזון ומטרות 

מזכיר את חזון בית הספר באיזו מידה אתה 
 ?לאורך השנה ומטרותיו בפורומים שונים

מזכיר את חזון בית הספר ומטרותיו 
 בפורומים שונים

מערכת השעות יש הלימה בין באיזו מידה 
של בית הספר לבין החזון והמטרות של בית 

 ?הספר

יש הלימה בין מערכת השעות של 
 ביה"ס לבין החזון והמטרות

תכנית 
עבודה בית 

 ספרית

פועל לכך שהמורים יהיו באיזו מידה אתה 
 ?מעורבים בתהליכי תכנון בית ספריים

פועל לכך שמורים יהיו מעורבים 
 בתהליכי תכנון בית ספריים

פועל לכך שתוכנית באיזו מידה אתה 
העבודה הבית ספרית תתמקד בשיפור 

 ?הלמידה וההוראה בכיתה

פועל לכך שתוכנית העבודה תתמקד 
 בשיפור הלמידה בכיתה

דואג למעקב אחרי יישום באיזו מידה אתה 
 ?תכנית העבודה

דואג למעקב אחרי יישום תכנית 
 העבודה
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ערכי המדדים להלן, מוצגים נתוני המדדים המסכמים בנושא "עיצוב תמונת עתיד ותהליכי תכנון".  6 תרשים

  .ממוצע שיעורי המנהלים שענו "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד" מעבר להיגדים השונים הם

עיון  .משקף את פעולות המנהל לשיפור, מעקב ובניית תכנית העבודה פרית""תכנית עבודה בית סהמדד 
. בהשוואה בין המדדהיגדי מדווחים על שימוש בפרקטיקות המתוארות במהמנהלים  87%בתרשים מעלה כי 

המדד גבוה משיעור המנהלים  לעשמדווחים  יםיסודי בבתי ספרמנהלים שיעור השלבי חינוך ניתן לראות כי 

 מדווחים עלמנהלים שעברו שתי שנות הדרכה  ,כמו כן, בהתאמה). 82%לעומת  89%יסודיים (-בבתי ספר על
  בהתאמה). 82%לעומת  89%יותר ממנהלים שעברו שנת הדרכה אחת (בשיעור גבוה המדד היגדי 

מים מתחילת השנה הובילו דיונים מתואר בתרשים, המנהלים נשאלו האם וכמה פעהבנוסף להיגדי המדד 

מהמנהלים מדווחים כי הובילו שני דיונים או יותר מבוססי  90%-מבוססי נתונים בנושא עמידה ביעדים. כ

 חינוך בשלב ממנהלים גבוהים באחוזים מדווחים יסודי- על חינוך משלב . מנהליםנתונים בנושא עמידה ביעדים
 יותר גבוהים באחוזים מדווחים הדרכה שנות שתי שעברו מנהלים). , בהתאמה88%לעומת  94%( יסודי

  .בהתאמה) 87%לעומת  91%( אחת הדרכה שנת שעברו ממנהלים

משקף את פעולות המנהל לקידום והטמעת החזון  ,"חזון ומטרות בית הספר" ,באותו הנושאהמדד השני 

האחרונות הם הובילו תהליכי בנייה . תחילה נשאלו המנהלים האם במהלך השנתיים והמטרות הבית ספריות

 .מהמנהלים השיבו בחיוב לשאלה זו 75%- בית ספרי (קרוי גם 'אני מאמין בית ספרי'). כ ןאו עדכון של חזו
סקים בחזון הבית ספרי. מתוך המנהלים אשר השיבו והוצגו מספר היגדים נוספים העמנהלים שהשיבו בחיוב ל

. היגדים המרכיבים את המדדשימוש בפרקטיקות המתוארות בם על מדווחי 75%כי הובילו חזון בית ספרי, 
המדד באחוזים גבוהים  לע מדווחיםחינוך יסודי שלב ב מנהליםלראות כי  אפשר ,בהשוואה בין שלבי חינוך

המדווחים מקרב , שיעור ). כמו כן, בהתאמה69%לעומת  79%יסודי (- חינוך עלשלב ביותר ממנהלים 

 77%( הדרכה אחתשנת המנהלים שעברו  ם מקרבת הדרכה גבוה במעט משיעורהמנהלים שעברו שתי שנו
  בהתאמה). 72%לעומת 
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, כלל המנהלים ובחלוקה לפי שלב חינוך ""עיצוב תמונת עתיד ותהליכי תכנון  נושאה : נתוני6תרשים 
   ושנות הדרכה

  "במידה רבה מאד"שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או 

 
  

    
  

  .הנתונים של המדד "חזון ומטרות בית הספר" מחושבים רק מתוך מנהלים שהשיבו כי הם מובילים חזון בית ספרי הערה:
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  תכנית עבודה בית ספרית לשיפור בית ספרימדד מסכם:   4.1.1

ולאפשר את התחדשותו הספר לקדם את ארגונם - בנייה והפעלה של תכנית עבודה מסייעת למנהל ולצוות בית

המתמדת. הגשת תכנית עבודה אומצה כמדיניות על ידי משרד החינוך לפני כמעט שני עשורים וידועה בשם 

בין החזון לבין  רעפה תאיון לצמצם סינ'תכנית פעילות בית ספרית'. אסטרטגיות פעולה אלה משקפות את ה
  .יאו כהצהרה ללא כיסו החשיבות שהחזון לא יישאר כסיסמה את יטותמבלהמצב הקיים ו

עיון "תכנית עבודה בית ספרית". מוצגים נתוני המדד המסכם וההיגדים המרכיבים את המדד  7תרשים ב
מדווחים כי הם פועלים לכך שתוכנית העבודה הבית  ,92% בתרשים מעלה כי הרוב המכריע של המנהלים,

, נרשמו ביחס להיגדים 85%-יותר, כ כיםמעט נמו דיווחידה בכיתה. שיעורי תתמקד בשיפור הלמ תספרי
  ."ספרייםהמורים בתהליכי תכנון בית מעורבות "- ו "העבודהכנית אחרי יישום ת"מעקב 

  "תכנית עבודה בית ספרית": נתוני המדד 7תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

 ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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עיון בתרשים מעלה כי חינוך.  ימדד "תכנית עבודה בית ספרית" בחלוקה לפי שלבנתוני המוצגים  8 תרשיםב
 יםגבוהההיגדים  המדווחים עלמנהלים בשלב חינוך יסודי ה ישיעור ,המרכיבים את המדד בשלושת ההיגדים

עבור בין שלבי החינוך נרשם הגדול ביותר ב הפער יסודי. -נהלים בשלב חינוך עלמשיעורי הל השוואהבמעט ב

. יסודי)-בעל 78%ביסודי לעומת  88%( "ספרייםלכך שמורים יהיו מעורבים בתהליכי תכנון בית פועל "ההיגד 
 שלבי החינוך ביןשל ממש לא נרשמו פערים  "העבודהלמעקב אחרי יישום תכנית דואג "לעומת זאת, בהיגד 

  ).1% - (כ

שונה בין שני שלבי  ',מאד במידה רבה'או  'במידה רבה'-מדווחים יש לציין כי ההתפלגות הפנימית של אחוז ה

 לעבסולם בדיווחיהם  בדרגה הגבוהה ביותר בחרומנהלים של יותר שיעור גבוה  ,החינוך. בשלב חינוך יסודי
-"). לעומת זאת, בשלב חינוך עלבמידה רבה" 41%לעומת מאד"  במידה רבה" דווחיםמ 47%המדד (היגדי 
מגמה  ").במידה רבה" 50%מאד" לעומת  במידה רבה" 33%כך ( דווחיםממנהלים של שיעור נמוך יותר יסודי 

"פועל לכך שתוכנית -ו "פועל לכך שמורים יהיו מעורבים בתהליכי תכנון בית ספריים"זו נמצאה בשני ההיגדים 
פור הלמידה בכיתה". לעומת זאת, בהיגד "דואג למעקב אחרי יישום תכנית העבודה" אין העבודה תתמקד בשי

  ובהתפלגות הפנימית. הדיווחהבדלים בשיעורי 

  בחלוקה לפי שלב חינוך "תכנית עבודה בית ספרית": נתוני המדד 8 תרשים

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

 ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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עיון בתרשים . נות הדרכהשמספר מדד "תכנית עבודה בית ספרית" בחלוקה לפי נתוני המוצגים  9 תרשיםב
ההיגדים המרכיבים את המדד  לע מדווחיםשתי שנות הדרכה  שעברולים מנה ,מעלה כי בשלושת ההיגדים

 שנות ההדרכההגדול ביותר בין  הפער . שנת הדרכה אחת שעברותר מאשר מנהלים באחוזים מעט גבוהים יו
לעומת  מנהלים בעלי שתי שנות הדרכהמה 86%( "דואג למעקב אחרי יישום תכנית העבודההיגד "בנרשם 

  .)מנהלים בעלי שנת הדרכה אחתמה 77%

הלים נמשונה בין  'במידה רבה מאוד'או  'במידה רבה'מדווחים יש לציין כי ההתפלגות הפנימית של אחוז ה

" ששיעור המנהלים שענו "במידה רבהבעוד . שעברו שנת הדרכה אחת לעומת כאלו שעברו שתי שנות הדרכה
גבוה יותר בקרב " , ניתן לראות ששיעור המנהלים שענו "במידה רבה מאודקבוצות המנהליםי תשדומה בין 

בשיעור  אחת. הפער הגדולהדרכה  שעברו שנת ליםמנה בקרבהמנהלים שעברו שתי שנות הדרכה מאשר 

היגד "פועל לכך שתוכנית העבודה תתמקד בשיפור הלמידה בכיתה" נרשם ב ההסכמה ב"מידה רבה מאוד"

  .)שנת הדרכה אחת שעברומנהלים ב 47%לעומת  שתי שנות הדרכה שעברומנהלים ב 57%(

  עבודה בית ספרית בחלוקה לפי שנות הדרכהתכנית : נתוני המדד 9 תרשים

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

 ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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  חזון ומטרות בית הספרמדד מסכם:   4.1.2
את הצורך בבירור התפיסה החינוכית ערכית של בית הספר  מדגישה ספרית-בית- חינוכית תפיסה עיצוב

  והקהילה שלו והגדרה של מטרותיו

לפני . ""חזון ומטרות בית הספרנתוני המדד המסכם וההיגדים המרכיבים את המדד מוצגים  10תרשים ב

 עדכון או בניה הובלת האחרונות השנתיים במהלך "האם :המנהלים נשאלו שאלה מסננת אלוהצגת היגדים 
מנהלים אשר ל. מהמנהלים ענו בחיוב על השאלה 75% .")?ספרי בית מאמין אני גם קרוי( ספרי בית חזון של

, 85%- שיעור גבוה של מנהלים, כמהנתונים עולה כי  .הוצגו ההיגדים השייכים למדד זהענו בחיוב לשאלה 
 כי הם מזכירים את חזון בית הספר ומטרותיו בפורומים השונים וכן כי ישנה הלימה בין מערכת מדווחים

כי הם מקיימים מפגשים עם  מדווחים, 57%השעות לבין החזון והמטרות. שיעור נמוך יחסית של מנהלים, 
   בעלי העניין כדי לבחון את החזון והמטרות.

  "חזון ומטרות בית הספר": נתוני המדד 10תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד" 

   ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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כאמור, לפני הצגת  .מדד "חזון ומטרות בית הספר" בחלוקה לפי שלב חינוךמוצגים נתוני ה 11תרשים ב

 חזון של עדכון או בניה הובלת האחרונות השנתיים במהלך "האם ים אלו המנהלים נשאלו שאלה מסננת:היגד
יסודיים שדיווחו כי הובילו בניה או עדכון - שיעור המנהלים בבתי על "ספרי)? בית מאמין אני גם (קרוי ספרי בית

 , בהתאמה). %74לעומת  %79של חזון בית ספרי היה גבוה במעט בהשוואה למנהלים בבתי ספר יסודיים (
 יבים אתההיגדים המרכ מדווחים עלמנהלים בשלב חינוך יסודי עיון בתרשים מעלה כי בשלושת ההיגדים 

(לטובת מנהלים  8%-פער של כיסודי. -עלהמדד באחוזים מעט גבוהים יותר מאשר מנהלים בשלב חינוך 
ובהיגד "יש הלימה  ,בפורומים השונים" ומזכיר את חזון בית הספר ומטרותי" בהיגדמבתי ספר יסודיים) נרשמו 

 כיםנמודיווח  ישיעורנרשמו . בשני שלבי החינוך בין מערכת השעות של בית הספר לבין החזון והמטרות"
אולם בקרב  ,ההיגד "בית ספר מקיים מפגשים עם בעלי העניין כדי לבחון את החזון והמטרות" לעיחסית 

   ).היגד זה על מדווחים 50%- יסודיים נרשם שיעור נמוך במיוחד (רק כ-עלמנהלים בבתי ספר 

  בחלוקה לפי שלב חינוך "חזון ומטרות בית הספר": נתוני המדד 11תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד" 

  ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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לפני הצגת . נות הדרכהשמספר "חזון ומטרות בית הספר" בחלוקה לפי מדד נתוני המוצגים  12תרשים ב

האם במהלך השנתיים האחרונות הובילו בנייה או עדכון של חזון  מקדימההיגדים אלו המנהלים נשאלו שאלה 

בין מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת למנהלים שעברו שתי שנות הדרכה נמצא פער בית ספרי. בהשוואה 
מהמנהלים שעברו שנת  %63שעברו שתי שנות הדרכה דיווחו שעשו כן, רק  מהמנהלים %82בעוד ש –גדול 

המרכיבים את עיון בתרשים מעלה כי בשלושת ההיגדים  - הדרכה אחת דיווחו כי עשו כן. ביחס להיגדים 

ההיגדים המרכיבים את המדד באחוזים מעט  מדווחים על שתי שנות הדרכה אחת שעברולים מנה ,המדד

בין מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה לבין הגדול  הפער. אחת בעלי שנת הדרכהגבוהים יותר מאשר מנהלים 
יש הלימה ביו מערכת השעות של ביה"ס לבין החזון " מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת נמצא בהיגד

  .), בהתאמה79%לעומת  87%( "והמטרות

  בחלוקה לפי שנות הדרכה "חזון ומטרות בית הספר": נתוני המדד 12תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד" 

  ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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  תכנון עיצוב תמונת העתיד ותהליכי הנושא סיכום  4.1.3

כדי לממש את החזון נדרש בית הספר לתרגם את החזון לתכנית עבודה פדגוגית ארגונית ותקציבית 

  המבוססת על נתונים ומידע תוך בית ספרי ומחוצה לו.  

- כנית עבודה בית ספרית" הוא כתשיעור המנהלים המדווחים על שימוש בפרקטיקות המרכיבות את המדד "
מדווחים שעסקו בשנתיים האחרונות בעיצוב חזון בית הספר ומטרותיו, מהמנהלים  75%- בעוד שרק כ 90%

   על שימוש בפרקטיקות המרכיבות את המדד "חזון ומטרות בית הספר".

יתה, שהמורים כי הם פועלים לכך שתוכנית העבודה תתמקד בשיפור הלמידה בכ מדווחיםמהמנהלים  85%-כ

מבין המנהלים יהיו מעורבים בתהליכי תכנון בית ספריים וכן שהם דואגים למעקב אחרי יישום תכנית העבודה. 

מזכירים את חזון בית הספר ומטרותיו בפורומים שונים   85%-שעסקו בעיצוב חזון בית הספר ומטרותיו, כ

-ות. לעומת זאת, שיעורי דיווח נמוכים במיוחד, כיש הלימה בין מערכת השעות לבין החזון והמטרמדווחים כי ו
  , נמצאו ביחס לקיום מפגשים עם בעלי עניין כדי לבחון חזון ומטרות. 55%

בשיעורים גבוהים יותר על ההיגדים השונים,  מדווחיםככלל, בכל ההיגדים שנבדקו מנהלים בבתי ספר יסודיים 

הלים שעברו שתי שנות הדרכה מדווחים בשיעורים יסודיים. כמו כן, מנ- בהשוואה למנהלים בבתי ספר על

  גבוהים יותר בהשוואה למנהלים שעברו שנת הדרכה אחת.
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4.2  נושא: הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי 

הוא תחום ניהול מרכזי בתפיסת תפקיד המנהל כמנהיג פדגוגי. המקצועי הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו 

המנהיגות אינה  יוצר. לפיכך, מנהל כמנהיג לרשת המנהיגות שהואבין ה מתייחסת לקשרי הגומליןהתפיסה 

ספרי אחר אלא היא מתייחסת לקבוצת אנשים, שיש לה תפקיד - סכום פעולותיו של מנהל או של כל מנהיג בית

 collaboratedבארגון ויש לה השפעה על קבלת החלטות בארגון. פרקטיקת המנהיגות היא ביזורית ומשותפת (
distribution .( מנהיגות מבוזרת אפקטיבית מחייבת שיתוף של המנהל ושל בעלי תפקידים ומורים, מאפשרת

), לקבוע מטרות משותפות ולקחת חלק בקבלת החלטות Hult & Ferrell, 1997להם לגבש הבנות משותפות (

שור לעבודתה שיתוף פעולה הדוק של המנהיגות ומעורבותה בכל הק). Lam, 2004(לגבי התחומים לשיפור 

את המורה מבדידותו  בבית הספר, בקביעת מדיניותו ומטרותיו, תורמים להעמקת איכות ההוראה, מוציאים

  המקצועית, ומגבירים את תחושת האחריות המשותפת לעיצוב החיים במוסד החינוכי.

נהגת צוות ה ועוסק בהיבטים שלהנושא "הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי" מורכב משלושה מדדים 

. בתמיכת המנהל ביוזמות פדגוגיות של המורים במגוון דרכים , בפיתוח מקצועי של מורים וכןועבודת צוותים

ר מכן נפרט את הממצאים לגבי ההיגדים המרכיבים את כל אחד חתחילה יוצגו נתוני המדדים השונים ולא

  מהמדדים.

  והמדדים המרכיבים את הנושא "הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי"פירוט ההיגדים : 17טבלה 

  נושא: הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי
 ניסוח מקוצר היגד מדד

הנהגת צוות 
ועבודת 
  צוותים

מעודד מורים למלא תפקיד ניהולי באיזו מידה אתה 
למשל: רכז מקצוע רכז שכבה רכז , פדגוגי בבית הספר

  '?תקשוב וכד

מעודד מורים למלא תפקיד ניהולי פדגוגי 
  בבית הספר

משתף בעלי תפקידים בקבלת החלטות באיזו מידה אתה 
   ?הקשורים לחינוך הוראה ולמידה משמעותייםבנושאים 

משתף בעלי תפקידים בקבלת החלטות 
  בנושאי חינוך הוראה ולמידה

משתף מורים בקבלת החלטות בנושאים באיזו מידה אתה 
  ?הקשורים לחינוך הוראה ולמידה משמעותיים

משתף מורים בקבלת החלטות בנושאי 
  חינוך הוראה ולמידה

מאציל על מורים אחריות וסמכות באיזו מידה אתה 
   ?להובלת צוותים בתהליכים פדגוגיים

מאציל על מורים סמכות להובלת צוותים 
  בתהליכים פדגוגיים

המסוגלות של מחזק את תחושת באיזו מידה אתה 
   ?ההוראה והלמידהכקבוצה בתחום  המורים

מחזק את תחושת המסוגלות של 
  המורים בהוראה ולמידה

מעודד את המורים לטפח תחושת באיזו מידה אתה 
  ?מסוגלות אישית של תלמידים

מעודד מורים לטפח תחושת מסוגלות 
  אישית של תלמידים

פיתוח 
מקצועי של 

 מורים

מענה לצרכי הפיתוח באיזו מידה אתה פועל לכך שיינתן 
  המקצועי של כל אחד מהמורים

נותן מענה לצרכי הפיתוח המקצועי של 
 כל המורים

שהפיתוח המקצועי של באיזו מידה אתה פועל לכך 
 ?המורים יתאים לתוכנית העבודה של בית הספר

מתאים פיתוח מקצועי של מורים 
 ביה"סלתוכנית העבודה של 

עוקב אחר ההשתתפות באיזו מידה אתה או מי מטעמך 
 ?של המורים בתהליכי הפיתוח המקצועי

עוקב אחר השתתפות המורים בתהליכי 
 הפיתוח המקצועי

בדיונים כלל בית ספריים  מקצה זמןבאיזו מידה אתה 
 בלבטים וקשיים מתוך ההוראהשל מורים  לשיתוף

 ?בכיתה

ההוראה של מקצה זמן לשיתוף בלבטי 
 מורים

יוזמות 
 פדגוגיות

באיזו מידה אתה תומך ביוזמות פדגוגיות של המורים 
הקצאת זמן לדיונים על דרכי הוראה בדרכים הבאות: 

  ?בישיבות מורים

הקצאת זמן לדיונים על דרכי הוראה 
  בישיבות מורים

באיזו מידה אתה תומך ביוזמות פדגוגיות של המורים 
  הקצאת משאבים נדרשים  ? משאבים נדרשיםהקצאת בדרכים הבאות: 

באיזו מידה אתה תומך ביוזמות פדגוגיות של המורים 
כגון  גיוס של גורמים מחוץ לבית הספרבדרכים הבאות: 

  הקהילה הרשות או הפיקוח?
  גיוס של גורמים מחוץ לביה"ס

באיזו מידה אתה תומך ביוזמות פדגוגיות של המורים 
מקצועי של מורים בנושאים פיתוח בדרכים הבאות: 

  ?רלוונטיים

פיתוח מקצועי של מורים בנושאים 
  רלוונטיים



34  
 

המדד שלהלן מוצגים נתוני המדדים המסכמים בנושא 'הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי'.  13תרשים ב

לעידוד מורים למלא תפקיד ניהולי וכן בשיתופם  את פעולות המנהל משקף "הנהגת צוות ועבודת צוותים"

מדווחים על שימוש מהמנהלים  87% עיון בתרשים מעלה כי כויות בתפקידם.בקבלת החלטות וסמ

בהשוואה בין שלבי חינוך ניתן לראות כי מנהלים משלב חינוך יסודי  .בהיגדי המדד בפרקטיקות המתוארות

, בהתאמה). 84%לעומת  89%יסודי (-מדווחים בשיעורים גבוהים במעט בהשוואה למנהלים בשלב חינוך על
  .בין מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת למנהלים שעברו שתי שנות הדרכה לא נרשמו פערים בדיווחבהשוואה 

בנוסף להיגדי המדד, המנהלים נשאלו האם הם מקיימים במהלך השבוע פגישות אישיות עם מורים לצורך 

פר , מדווחים כי הם מקיימים פגישות שכאלה מס93%התייעצות מקצועית. הרוב המכריע של המנהלים, 

יסודי -פעמים בשבוע. מנהלים משלב חינוך יסודי מדווחים באחוזים גבוהים יותר ממנהלים בשלבי חינוך על

יסודי גודל בית הספר וקיומו של דרג ביניים רחב - אפשר לשער שבחינוך העל. ), בהתאמה88%לעומת  96%(

 הדרכה שנת שעברו כן, מנהליםכמו  (צוות ניהול, רכזי מקצוע, רכזי שכבות) הם אלה שממלאים תפקיד זה.
 לעומת 96%( הדרכה שנות שתי שעברו ממנהלים במקצת גבוהים בשיעורים פגישות קיום על מדווחים אחת
   בהתאמה)., 92%

את פעולות המנהל באשר למענה, מעקב  משקף "פיתוח מקצועי של מורים"באותו נושא השני  המדד

מקצועי של מורים המקדם למידה של תלמידים מאופיין פיתוח והתאמה של הפיתוח המקצועי של המורים. 

 (Little & McLaughlin, 1993, Louis, Marks & Kruse, 1996; Wei, Darlingהמקצועית בספרות
Hammond, Andree, Richardson, & Orphanos ,2009( בשגרת העבודה של המורים, מערב  כמעוגן

ממוקד בלמידת תלמידים ובהתפתחותם, מכוון לקראת מתן פעילויות המיועדות להגביר את הידע המקצועי, 

יה אפשר למורים להתנסות ולעשות רפלקצהזדמנויות עבור מורים להוביל, להנחות ולהדריך את עמיתיהם, מ

על ההתנסות, מתייחס לבעיות מרכזיות או קשיים בתפקוד בכיתה,  ועל כן הוא מתמשך ומקושר לקונטקסט 

, מדווחים על שימוש בפרקטיקות אלו. בהשוואה בין 67%נמוך יותר של מנהלים,  במדד זה שיעור. הבית ספרי
בשיעורים גבוהים יותר  מדווחיםיסודי נמצא כי הראשונים - מנהלים בשלב חינוך יסודי למנהלים בשלב חינוך על

שם . כמו כן, נרעל פרקטיקות לפיתוח מקצועי של מורים , בהתאמה)62%לעומת  70%בהשוואה לאחרונים (

 71%בין דיווחי מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה למנהלים שעברו רק שנת הדרכה אחת ( 11%פער של 
   בהתאמה). ,60%לעומת 

הפדגוגיות של המורים  עוסק בתמיכת המנהל ביוזמות "יוזמות פדגוגיות" השלישי באותו נושא המדד

מדווחים על  77% מהתרשים עולה כי גיוס והקצאת משאבים, ופיתוח מקצועי של מורים. בדרכים שונות, כגון:

שיעור הדיווח על ההיגדים המרכיבים את המדד גבוה יותר בקרב   .שימוש בפרקטיקות המתוארות במדד

). כמו כן, 72%לעומת  79%יסודי (-מנהלים משלב חינוך יסודי גבוה בהשוואה למנהלים משלב חינוך על
בשיעורים גבוהים יותר בהשוואה למנהלים שעברו שנת הדרכה  מדווחיםהלים שעברו שתי שנות הדרכה מנ

   ., בהתאמה)74%לעומת  78%אחת (
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" נושאה : נתוני13תרשים  , כלל המנהלים ובחלוקה לפי שלב "הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי
  חינוך ושנות הדרכה

  המנהלים שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד" על היגדי המדדשיעור 
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  מדד מסכם: הנהגת צוות ועבודת צוותים  4.2.1
 חלק ולקחת משותפות מטרות לקבוע משותפות, ידע והבנות לפתח לצוות מאפשרים צוות לעבודת מנגנונים
, הספר בבית לעבודתם הקשור בכל ומעורבותם בצוות המורים בין הדוק פעולה החלטות. שיתוף בקבלת

 המשותפת האחריות תחושת את ומגבירים ההוראה איכות להעמקת תורמים, ומטרותיו מדיניותו בקביעת
  .החינוכי במוסד החיים לעיצוב

מוצגים נתוני המדד המסכם וההיגדים המרכיבים את המדד "הנהגת צוות ועבודת צוותים". עיון  14תרשים ב

מאצילים על מורים סמכויות הם כי  מדווחיםומעלה)  90%בנתונים מעלה כי הרוב המכריע של המנהלים (

בתהליכים פדגוגיים, מחזקים את תחושת המסוגלות של המורים בהוראה ולמידה, מעודדים צוותים להובלת 

מורים למלא תפקיד ניהולי פדגוגי בבית הספר ולטפח את תחושת המסוגלות האישית של התלמידים. כמעט 

 ) דיווח כי הם משתפים בעלי תפקידים בקבלת החלטות בנושאי חינוך, הוראה ולמידה,97%( כל המנהלים
כי משתפים מורים בנושאים אלו. שיעור  מדווחיםמהמנהלים  80%- במידה רבה או רבה מאוד, אולם רק כ

  נרשם ביחס להיגד "מקצה זמן לשיתוף בלבטי ההוראה של המורים". 63%יוחד, מנמוך ב

  : נתוני המדד "הנהגת צוות ועבודת צוותים"14תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

 ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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מוצגים נתוני המדד "הנהגת צוות ועבודת צוותים" בחלוקה לפי שלב חינוך. מהתרשים ניתן  15תרשים ב

לראות כי בכל ההיגדים המרכיבים את המדד מנהלים בשלב חינוך יסודי מדווחים על ההיגדים בשיעורים 

בין שלבי החינוך נרשם  ר. הפער הגדול ביותיסודי-בהשוואה למנהלים בשלב חינוך על )גבוהים יותר (או דומים
-בעל 75%ביסודי לעומת  86%( "משתף מורים בקבלת החלטות בנושאי חינוך, הוראה ולמידהעבור ההיגד "

דיווח " אמנם בשני שלבי החינוך נרשמו שיעורי מקצה זמן לשיתוף בלבטי ההוראה של מורים. בהיגד "יסודי)

  .יסודי) - בעל 57%ביסודי לעומת  66%יסודי נרשם שיעור דיווח נמוך במיוחד (- נמוכים, אך בשלב חינוך על

  : נתוני המדד "הנהגת צוות ועבודת צוותים" בחלוקה לפי שלב חינוך15תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

  ..."אתה באיזו מידההשאלות "על 
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מוצגים נתוני המדד "הנהגת צוות ועבודת צוותים" בחלוקה לפי מספר שנות הדרכה. עיון  16 תרשיםב

בתרשים מעלה כי שיעורי הדיווח דומים בין מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה ולמנהלים שעברו שנת הדרכה 

  אחת.

  "הנהגת צוות ועבודת צוותים" בחלוקה לפי שנות הדרכה: נתוני המדד 16 תרשים

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

 ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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  3מדד מסכם: פיתוח מקצועי של מורים  4.2.2
אחת הדרכים להעלות את הישגי התלמידים היא להבטיח שלמוריהם יש הידע, המיומנויות והכישורים 

  .מקצועי לפיתוחהנדרשים על מנת שיהיו אפקטיביים בכיתה. לפיכך בית הספר צריך לספק למורים הזדמנויות 

. "פיתוח מקצועי של מורים" מוצגים נתוני המדד המסכם וההיגדים המרכיבים את המדד 17תרשים ב
מהמנהלים מדווחים כי הם מתאימים את הפיתוח המקצועי של המורים  80%-התבוננות בתרשים מעלה כי כ

הם נותנים מענה לפיתוח המקצועי של כל המורים. שיעור נמוך יותר של  כילתכנית העבודה של בית הספר וכן 

כי הם עוקבים אחר ההשתתפות של המורים בתהליכי הפיתוח המקצועי. אולם, רק  מדווחים, 70%- מנהלים, כ
  כי הם מקצים זמן בדיונים לשיתוף בין מורים בידע שצברו בהשתלמויות. מדווחיםמהמנהלים  40%-כ

  "פיתוח מקצועי של מורים": נתוני המדד 17תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

  ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "

 

  
  

  

   

                                                           
  .המורה של אחרים ומאפיינים מומחיות, ידע, כישורים לפתח שמטרתן פעילויותכפיתוח מקצועי מוגדר  3
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. עיון בנתונים מעלה כי "פיתוח מקצועי של מורים" בחלוקה לפי שלב חינוךמוצגים נתוני המדד  18תרשים ב
נותן מענה לצרכי הפיתוח "-ו מתאים פיתוח מקצועי של מורים לתוכנית העבודה של בית הספר""בהיגדים 

שיעור המנהלים בבתי ספר יסודיים המדווחים על ההיגדים גבוה בהשוואה למנהלים  "םהמקצועי של מורי

יסודיים). לעומת זאת, -בבתי ספר על 70%- בבתי ספר יסודיים לעומת כ 85%-יסודי (כ- בשלב חינוך על

ם "מקצה זמן בדיונים לשיתוף בין מורי-בהיגדים "עוקב אחר השתתפות המורים בתהליכי הפיתוח המקצועי" ו
בשני שלבי ( יותר, לא נמצאו הבדלים בין שלבי החינוךנמוכים הדיווח  יבידע שצברו בהשתלמויות", בהם שיעור

  ., בהתאמה)38%- כו 67%- כהגיל 

  "פיתוח מקצועי של מורים" בחלוקה לפי שלב חינוך: נתוני המדד 18תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

 ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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עיון בתרשים  שנות הדרכה. מספר "פיתוח מקצועי של מורים" בחלוקה לפימוצגים נתוני המדד  19תרשים ב
שתי שנות הדרכה מדווחים על ההיגדים  ומעלה כי בארבעת ההיגדים המרכיבים את המדד, מנהלים שעבר

המרכיבים את המדד באחוזים גבוהים יותר מאשר מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת. הפער הגדול ביותר 

מהמנהלים בעלי שתי  88%מתאים פיתוח מקצועי של מורים לתכנית העבודה של ביה"ס" ("נרשם בהיגד 

   ת).מהמנהלים בעלי שנת הדרכה אח 73%שנות הדרכה לעומת 

  : נתוני המדד "פיתוח מקצועי של מורים" בחלוקה לפי שנות הדרכה19תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"

  ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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  מדד מסכם: יוזמות פדגוגיות  4.2.3
 ויישומית רלוונטית, חדשנית חשיבהבאמצעות  תוחינוכי זמותוי לפתחמנהל בית הספר יכול לעודד את מוריו 

  .הספר-ובבית בכיתה יםהמור של םעבודת את להשביח שמטרתה

 שנת לאורך ליישום ניתן ואשר למורה מההמתאי חינוכית פעילות תחום כל לכלול ניתן יוזמות חינוכיות בפיתוח
 התערבות תכנית של והפעלה פיתוח; והוראתה הוראה יחידת של והפעלה פיתוח: כמו ספרית בית לימודים
 בית תכנית פיתוח); כללי באופן או מסוימים במקצועות( תלמידים בקרב למידה כישורי פיתוח; בכיתה חברתית

חוץ  בנושאים יוזמה פיתוח; בקהילה תלמידים של מעורבות פיתוח; ספרי בית אקלים בנושאי ספרית

  .קוריקולריים וכדומה

 מחקרים מבוסס, יישומי – מקצועי ידע לפתח המבקשים וותיקים למורים מיועדת המוצעת ההשתלמות תכנית
  .עבודתם לחקר כלים לרכוש ומעוניינים, ומהעולם מהארץ עדכניים

 עצמית מסוגלות תחושת לחיזוק התשתית את מהווה מקצועי ידע כי ההנחה על מבוססת הלימודים תכנית
  .ותלמידים הוראה, מורים בקידום מכריע וכגורם

מוצגים נתוני המדד המסכם וההיגדים המרכיבים את המדד "יוזמות פדגוגיות". עיון בתרשים  20 תרשיםב

מהמנהלים תומכים ביוזמות הפדגוגיות של המורים על ידי פיתוח מקצועי בנושאים רלוונטיים  80%- מעלה כי כ

תומכים ביוזמות כי הם  מדווחים 70%-וכן על ידי הקצאת משאבים נדרשים. שיעור נמוך יותר של מנהלים, כ

ועל ידי  (למשל: הקהילה, הרשות או הפיקוח) הפדגוגיות של המורים על ידי גיוס של גורמים מחוץ לבית הספר

  .הקצאת זמן לדיונים על דרכי הוראה בישיבות מורים

  "יוזמות פדגוגיות": נתוני המדד 20 תרשים

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד" 

 ..."יוזמות פדגוגיות של מורים בדרכים הבאותתומך ב אתה באיזו מידהעל השאלות "
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ככלל,  מוצגים נתוני המדד "יוזמות פדגוגיות" בחלוקה לפי שלב חינוך. עיון בנתונים מעלה כי, 21תרשים ב

מנהלים בשלב חינוך יסודי מדווחים בשיעורים גבוהים יותר על ההיגדים המרכיבים את המדד, בהשוואה 

"פיתוח (לטובת מנהלים משלב חינוך יסודי) נרשם בהיגדים  10%-יסודי. פער של כ-בשלב חינוך על למנהלים
"הקצאת משאבים נדרשים". -"גיוס של גורמים מחוץ לבית הספר" ו- ו מקצועי של מורים בנושאים רלוונטיים"

דל בין אחוז לעומת זאת, בהיגד "הקצאת זמן לדיונים על דרכי הוראה בישיבות מורים" לא נרשם הב

  המסכימים בשני שלבי החינוך.

  "יוזמות פדגוגיות" בחלוקה לפי שלב חינוך: נתוני המדד 21תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד" 

 ..."יוזמות פדגוגיות של מורים בדרכים הבאותתומך ב אתה באיזו מידהעל השאלות "
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בחלוקה לפי מספר שנות הדרכה. עיון בתרשים מעלה כי,  "יוזמות פדגוגיות"מוצגים נתוני המדד  22תרשים ב

ככלל, מנהלים שעברו שתי שנות מדווחים בשיעורים גבוהים (או דומים) יותר בהשוואה למנהלים שעברו שנת 

"הקצאת זמן לדיונים על דרכי הוראה בישיבות נמצאו בהיגדים  7%עד  5%-הדרכה אחת. פערים של כ
. לעומת זאת בהיגד "פיתוח מקצועי של מורים בנושאים רלוונטיים"- ם" ו , הקצאת משאבים נדרשימורים"

   .המנהלים לפי מספר שנות הדרכה בדיווחי לא נמצאו הבדליםגיוס של גורמים מחוץ לבית הספר" המתייחס ל"
  
  

  "יוזמות פדגוגיות" בחלוקה לפי שנות הדרכה: נתוני המדד 22תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

 ..."יוזמות פדגוגיות של מורים בדרכים הבאותתומך ב אתה באיזו מידהעל השאלות "
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  הנושא הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצוע סיכום  4.2.4
  

היא  רבים בהנהגת בית הספרמתייחסת בעיקר לשיתוף של גורמים  הצוותים ועבודת הספר בית צוות הנהגת
  מתאפיינת בשיתוף פעולה בתהליכי קבלת החלטות, בדגש על ניהול שמעצים את הסגל ובאחריות משותפת.

הנהגת צוות עבודה וצוותים"  הוא שיעור המנהלים המדווחים על שימוש בפרקטיקות המרכיבות את המדד "
במדד"  .דגוגיות של מורים במגוון דרכיםביוזמות פ על תמיכהמהמנהלים מדווחים  77%-, בעוד ש87%

   .67%-"פיתוח מקצועי" נרשמו שיעורי דיווח נמוכים יותר 

כי הם מאצילים על מורים סמכות להובלת צוותים בתהליכים פדגוגים ולמלא  מדווחיםמהמנהלים  90%-כ
 תותם בקבלפדגוגי בבית הספר, מחזקים את תחושת המסוגלות שלהם בהוראה ולמידה ומשתפים אתפקיד 

החלטות בנושאים אלו, מעודדים אותם לטפח תחושת מסוגלות אצל התלמיד. בהקשר זה, שיעור דיווח נמוך 
  על כך. מדווחיםמהמנהלים  60%יחסית נמצא ביחס להקצאת זמן לשיתוף בלבטי ההוראה של מורים, רק כ

כי הם מתאימים את הפיתוח המקצועי  מדווחיםמהמנהלים  80%- ביחס לפיתוח מקצועי של המורים נמצא כי כ
 .של מוריהם לתוכנית העבודה הבית ספרית וכן כי הם נותנים מענה לצרכי הפיתוח המקצועי של כל המורים

אחר השתתפות המורים בתהליכים של  עוקביםיחד עם זאת, רק כשני שלישים מהמנהלים דיווחו כי הם 
כי הם מקצים זמן בדיונים לשיתוף בין מורים  מדווחיםלים , מהמנה38%. שיעור נמוך במיוחד, פיתוח מקצועי

  .בידע שצברו בהשתלמויות

של  מקצועיכי דואגים לפיתוח  מדווחיםמהמנהלים  80%- באשר לתמיכה ביוזמות פדגוגיות של המורים כ
ן הם מקצים זמ מהמנהלים דיווחו כי 70%- כ .מורים בנושאים רלוונטיים, מקצים לכך את המשאבים הנדרשים

שיעור דומה של מנהלים דיווח כי הם תומכים בגיוס של גורמים מחוץ לבית הספר לדיונים בישיבות המורים. 
  כגון הקהילה, הרשות או הפיקוח.

על יישום פרקטיקות של  מדווחיםבהשוואה בין שלבי החינוך עולה כי, ככלל, מנהלים בבתי ספר יסודיים 

יסודיים. פערים - ההיגדים השונים בהשוואה למנהלים בבתי ספר עלבשיעורים גבוהים יותר על הנהגת צוות 

יסודיים נמצאו -לים בבתי ספר עלבדיווח בין מנהלים בבתי ספר יסודיים לבין מנה ,15%- , כגדולים במיוחד

המתייחסים להתאמת הפיתוח המקצועי של מורים לתוכנית העבודה של בית הספר, מתן מענה  בהיגדים

 לצרכי הפיתוח המקצועי של כל המורים וכן בתמיכת המנהל בפיתוח מקצועי של מורים בנושאים רלוונטיים.
מנהיגות נובע מקיומה של  יםיסודי- בין בתי ספר יסודיים לבתי ספר עללפער בתפקיד המנהל  הסבר אפשרי

  הממלאת את התפקיד של הנהגת צוותים ופיתוחם המקצועי. אצל האחרוניםביניים 

שעברו שתי שנות הדרכה מדווחים בשיעורים גבוהים יותר בהשוואה בין שנות הדרכה עולה כי מנהלים 
. הפערים הבולטים בין שנות הדרכה נמצא בהיגדים המרכיבים בהשוואה למנהלים שעברו שנת הדרכה אחת

בין דיווחי מנהלים שעברו שתי שנות  10%-ת המדד "פיתוח מקצועי של מורים" שם נמצאו פערים של כא
  הדרכה ומנהלים שעברו שנת הדרכה אחת.
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4.3  למידה תהליכי חינוך, הוראה ו תנושא: הנהג 

הזדמנויות היוצרות פעילויות , ההוראה והלמידה מתייחס למכלול שיפור החינוךתפקיד מנהל בית הספר ב

מנהלים אלו הם בעלי יכולת למקד את ליבת  ).Knapp, et. al, 2003(ת השפעה עבור תלמידים וללמידה ובעל

   (Swaffield & MacBeath, 2009הערכהבתכנון לימודים ובהוראה, בהעשייה הבית ספרית בלמידה, 

2006,(Murphy, Elliott, Goldring, & Porterשמקדמות את ההוראה מרכזיותהפרטיקות פדגוגיות . ה : 

שמירה על תכנית לימודים מוקפדת; הקפדה על  חזון ללמידה והקפדה על סטנדרטים גבוהים ללמידה;גיבוש 

הוראה איכותית; טיפוח תרבות של למידה והתנהגות מקצועית; טיפוח קשרים עם קהילות חיצוניות לבית 

  הפגנת אחריותיות שיטתית לביצועים.הספר; ו

  סבר המשמעות של כל אחד ממאפייני הליבה:ה להלן

החזון ושל פעילויות בתחום הלמידה, שתכליתן להביא לידי מימוש שיטתי של פרי כולל תכנון הלימודים הבית ס

תכנים מדורגים ומאורגנים ברצפים של מקצועות,  כולל תכנון הלימודיםמטרותיו החינוכיות של בית הספר. 

התייחסות למתודות הוראה ההולמות את למידת התכנים הללו, דרכי הערכה ההולמות את ההוראה ופעילויות 

במסמכים ובחומרי עזר לסוגיהם מתווה תכנית הלימודים מעוגן אחרות שבכוחן לתמוך בלימודים הפורמליים. 

  סייע למורה להתמקד במשימתו.פה, ומכוונים ל-ובהדרכה בעל
" וכן הנהגת תהליכי חינוך, הוראה ולמידההנושא "לן מפורטים המדדים המרכיבים את השל 18טבלה ב

  כפי שמופיע בתרשימים).  מקוצרההיגדים המרכיבים כל אחד מן המדדים (כפי שהם מוצגים בשאלון וניסוח 
  

 ""הנהגת תהליכי חינוך הוראה ולמידה פירוט ההיגדים והמדדים המרכיבים את הנושא: 18טבלה 

  הנהגת תהליכי חינוך הוראה ולמידה נושא: 
 ניסוח מקוצר היגד מדד

תרבות 
למידה בית 

  ספרית

מעודד את המורים לראות בטעויות באיזו מידה אתה 
  הזדמנויות בעלות ערך ללמידה

מעודד מורים לראות בטעויות 
  הזדמנויות בעלות ערך ללמידה

 אתהבאיזו מידה  טובה מורה עושה עבודהכאשר 
  מציין מורים שעושים עבודה טובה  זאת בפניו או בפני עמיתיו מציין

על  מעודד את המורים לתת לך משובבאיזו מידה אתה 
  מעודד מורים לתת משוב למנהל  תפקודך כמנהל

מכוונות 
לאפקטיביות 
 בית ספרית

אתה פועל לכך שהציפיות מכלל באיזו מידה 
 תהיינה גבוהותבבית הספר  התלמידים

פועל לכך שהציפיות מכלל התלמידים 
 תהיינה גבוהות

פועל לכך שהתלמידים המתקשים באיזו מידה אתה 
 בתכנית הלימודים יעמדו בהישגים הנדרשים

פועל לכך שתלמידים מתקשים יעמדו 
 בהישגים הנדרשים

פועל לעדכון תכניות העבודה לאור באיזו מידה אתה 
 הדיון בנתונים

פועל לעדכון תכניות העבודה לאור 
 הדיון בנתונים

יעדי בית הספר ממוקדי תוצאות ברמת באיזו מידה 
 הלומדים

יעדי בית הספר ממוקדי תוצאות ברמת 
 הלומדים

מעורבות 
בקידום 
הוראה 
 ולמידה

שותף פעיל להצגת קריטריונים באיזו מידה אתה 
 לבית הספר לבחירת חומרי ההוראה והלמידה

שותף להצגת קריטריונים לבחירת 
 חומרי ההוראה והלמידה

יודע מה מתרחש בתוך הכיתות באיזו מידה אתה 
  במהלך השיעורים

יודע מה מתרחש בכיתות במהלך 
 השיעורים

קבוע עם המורים על משוחח באופן באיזו מידה אתה 
 בכיתותיהם התקדמות התלמידים

משוחח בקביעות עם המורים על 
 התקדמות התלמידים

מעודד את המורים לטפח מעורבות באיזו מידה אתה 
באמצעות שיח תלמידים  פעילה של תלמידים בלמידה

 פרויקטים עבודות חקר עבודות יצירתיות פתרון בעיות

מעודד מורים לטפח מעורבות של 
 למידים בלמידהת

מעודד את המורים לטפח כישורי באיזו מידה אתה 
למשל נקיטת עמדה  חשיבה גבוהים בקרב תלמידים

 הנמקה הערכה וביקורת הסקת מסקנות וכדומה

מעודד מורים לטפח כישורי חשיבה 
 גבוהים בתלמידיהם

מעודד את המורים לשלב כישורי באיזו מידה אתה 
 במבחנים בית ספריים חשיבה גבוהים

מעודד מורים לשלב כישורי חשיבה 
 גבוהים במבחנים
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 .ההוראה בתהליכי מנהל בית הספר של העמוקה המעורבות את מדגישה מעורבות בקידום ההוראה והלמידה
בהיבטים קוגניטיביים, חברתיים ואישיים  מנהל בית הספר מעורב בבחינת הכישורים הנדרשים מהתלמידים

מנהל המעורב בהוראה ובלמידה מקפיד על סטנדרטים  .והמידה שבה הם עומדים בתוצאות המצופות מהם

תכנון ויישום תכניות הלימודים, הקפדה על הוראה איכותית, טיפוח כישורים קוגניטיביים גבוהים ללמידה, 

   (Murphy, Elliott, Goldring, & Porter, 2006)  וכדומהם, גבוהים, טיפוח כישורים חברתיים ואישיי

משקף את פעולות המנהל לבקרה על מורים ועידודם לטיפוח " מעורבות בקידום הוראה ולמידה"המדד 

שענו "במידה רבה" או "במידה רבה  המנהליםמוצגים שיעורי  23תרשים . בשל תלמידים חשיבה ומעורבות

מהנהלים מדווחים על שימוש בפעולות  74%מאוד" מעבר להיגדים השונים. עיון בתרשים מעלה כי 

על המדד  מדווחיםבחינוך היסודי מנהלים ות כי בהשוואה בין שלבי החינוך ניתן לרא המתוארות בהיגדי המדד.

כמו כן מנהלים שעברו  , בהתאמה). 66%לעומת  78%יסודי (- למנהלים בשלב חינוך על בהשוואהיותר גבוה 

שעברו שנת הדרכה אחת  גדי המדד בשיעור גבוה יותר ממנהלים ימדווחים על השתי שנות הדרכה אחת 

  בהתאמה). ,69%לעומת  76%(

צעו שיחות הערכה סביב ישאלה נוספת שהמנהלים נשאלו היא האם מתחילת השנה הם ב בהקשר זה,

מהמנהלים מדווחים שביצעו שיחה כזו. בהשוואה בין שלבי החינוך עולה כי שיעור  90%- פעולות ההוראה. כ

 95%יסודיים (-המנהלים בבתי ספר יסודיים שדיווח על שיחות כאלה גבוה בהשוואה למנהלים בבתי ספר על
, בהתאמה). בהשוואה בין מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת למנהלים שעברו שתי שנות הדרכה 88%לעומת 

  לא נמצאו הבדלים.

משקף את פעולות המנהל לקביעת יעדים  "מכוונות לאפקטיביות בית ספרית"המדד השני באותו הנושא 

יגדי המדד. בהשוואה בין שלבי מהמנהלים מדווחים על שימוש בפרקטיקות המתוארות בה 85%-כ וציפיות.

לפי שנות הדרכה  בהשוואהעל המדד דומה בין שני שלבי החינוך.  מדווחיםהחינוך עולה כי שיעור המנהלים ש

שעברו  לעמיתיהםבשיעורים גבוהים יותר ביחס  מדווחיםניתן לראות כי מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה 

  בהתאמה). 80%לעומת  88%( שנת הדרכה אחת

לציון מורים שעושים עבודה טובה  משקף את פעולות המנהלבית ספרית" תרבות למידה "השלישי,  המדד

. בפרקטיקות המתוארות במדד שימוש על מהמנהלים מדווחים 83% .חוזר למנהל ועידודם לתת משוב
על המדד  מדווחיםשיעור המנהלים משלב חינוך יסודי ש מנהליםבהשוואה בין שלבי החינוך ניתן לראות כי 

כמו כן מנהלים שעברו שתי  , בהתאמה). 78%לעומת  85%( יסודי-בשלב חינוך על המנהליםגבוה משיעור 

 84%( מדווחים בשיעורים גבוהים במעט בהשוואה למנהלים שעברו שנת הדרכה אחת.שנות הדרכה אחת 
  .בהתאמה) 80%לעומת 
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ובחלוקה לפי שלב חינוך  , כלל המנהלים"הנהגת תהליכי חינוך, הוראה ולמידה" נושאה : נתוני23תרשים 

  ושנות הדרכה
  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  
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  מדד מסכם: מעורבות בקידום הוראה ולמידה 4.3.1

פדגוגים המתרחשים מעורבות בקידום ההוראה והלמידה משקפת תפיסה שבה המנהל מעורב בתהליכים 

טרטגיות 'המתרגמות' את היעדים הבית ספריים סא בבית הספר הלכה למעשה. הוא כולל התוויה של

למסגרות ארגוניות ולתכני לימוד המשמעותיים, המעצבים את אופיים של תהליכי הלמידה וההוראה ומגדירים 

ים החשובים  בתפקידי המורה הוא יה בסביבה הלימודית. אחד המוקדשיאת  תפקידי המורה והתלמידים והע

טיפוח החשיבה או כישורי ההכוונה העצמית ללמידה שמטרתן  פיתוח כישורי למידה ('ללמוד איך ללמוד'),

לטפח בלומד מיומנויות וכישורים שיסייעו לו ללמוד לכל אורך החיים. השאלה המרכזית היא באיזו מידה 

עיסוק ברמות קוגניטיביות גבוהות הדורשות הפעלה של המנהיגות ממלאת תפקיד בהכוונת צוות המורים ל

   .אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה

 "מעורבות בקידום הוראה ולמידה".מציג את נתוני המדד המסכם וההיגדים המרכיבים את המדד  24תרשים 
מהמנהלים מדווחים כי הם משוחחים בקביעות עם המורים על התקדמות  80%- עיון בתרשים מעלה כי כ

דים בלמידה. ימתרחש בכיתה וכן כי הם מעודדים מורים לטפח מעורבות של תלמהתלמידים, יודעים מה 

כי הם שותפים להצגת קריטריונים לבחירת חומרי ההוראה והלמידה.  מדווחים, 64%שיעור נמוך של מנהלים, 
כי הם מעודדים מורים לטפח כישורי חשיבה גבוהים אצל התלמידים אך רק  מדווחיםמהמנהלים  77%כמו כן, 

  כי הם מעודדים אותם לשלב כישורים אלו במבחנים.  מדווחיםמהם  68%

  "מעורבות בקידום הוראה ולמידה": נתוני המדד 24תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד" 

 ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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מהנתונים עולה "מעורבות בקידום הוראה ולמידה" בחלוקה לפי שלב חינוך.  נתוני המדדמציג את  25תרשים 

-ים בחינוך עלכי שיעורי המנהלים בשלב חינוך יסודי המדווחים על ההיגדים גבוהים בהשוואה לשיעור המנהל
יסודי נרשם בהיגד "שותף - בחינוך העללמנהלים , בין מנהלים בחינוך היסודי 24%יסודי. פער גדול במיוחד, 

, בהתאמה). גם בשאר ההיגדים 48%לעומת  72%להצגת קריטריונים לבחירת חומרי הוראה ולמידה" (
עם המורים על  בקביעות(בהיגדים "משוחח  12%-הנעים מ ,נרשמו פערים לטובת מנהלים בבתי ספר יסודיים

(בהיגד "מעודד מורים לטיפוח  7%-התקדמות תלמידים ויודע מה מתרחש בכיתות במהלך השיעורים) ועד ל
  .כישורי חשיבה גבוהים בתלמידיהם")

  פי שלב חינוך"מעורבות בקידום הוראה ולמידה" בחלוקה ל: נתוני המדד 25תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"

 ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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עיון בתרשים  .שנות הדרכה"מעורבות בקידום הוראה ולמידה" בחלוקה לפי  נתוני המדדמוצגים  26תרשים ב
מעלה כי מנהלים שעברו שתי הדרכה מדווחים על ההיגדים המרכיבים את המדד בשיעורים גבוהים יותר 

, בין מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה לעומת 13%רכה אחת. הפער הגדול ביותר, ממנהלים שעברו שנת הד
מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת נרשם בהיגד "מעודד מורים לטפח כישורי חשיבה גבוהים בתלמידיהם" 

, בין מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה למנהלים 5%- , בהתאמה). פערים קטנים יותר, כ68%לעומת  81%(
 80%של תלמידים בלמידה" ( מעורבותהדרכה אחת נמצאו בהיגדים "מעודד מורים לטפח שעברו שנת 

, 77%לעומת  81%בקביעות עם המורים על התקדמות התלמידים" ( משוחח, בהתאמה); "75%לעומת 
  ., בהתאמה)73%לעומת  77%" ( םבהתאמה) ובהיגד "יודע מה מתרחש בכיתות במהלך השיעורי

  "מעורבות בקידום הוראה ולמידה" בחלוקה לפי שנות הדרכה: נתוני המדד 26תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

 ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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   מדד מסכם: מכוונות לאפקטיביות בית ספרית 4.3.2

חיפשו תשובה לשאלה: במה בתי ספר אפקטיביים שונים המחקרים שנערכו בנושא בית הספר האפקטיבי 

   ?מבתי ספר לא אפקטיביים

ממאות המחקרים שנערכו מראשית שנות השבעים ועד היום עולה כי בתי ספר אפקטיביים נבדלים מבתי ספר 

לשיפור במפגשים המיועדים על ידי השתתפות אישית  עורבות מנהל בית הספר מ בתחומים הבאים:אחרים 

, חינוכיים וחברתיים הישגים לימודייםעל דגש , ות לצוות והארת הנתיב למטרה, הבהרת המטרהההורא
ובקרה על הביצועים שוטפת של הערכה  כל אחד מהתלמידים והפעלהמורים להישגים הציפיות גבוהות של ו

  ).2002(גזיאל, של בית הספר 

שכל התלמידים יזכו ליהנות מהוראה מיטבית.  בבתי ספר מצליחים, קיימת מערכת אפקטיבית המבטיחה

 שבה מגמה מאפיינת זו גישה. התלמידים ניתנת לכל איכותית והוראה הזדמנויות שוויון, פערים צמצום
 שבעבר זיקה, הלמידה של התלמידים הערכת לבין וחשבון דין ומתן באחריות נשיאה בין זיקה מתקיימת

 החשיבה ולמיומנויות התכנים למכלול מתייחסת התלמידים כלל להישגי באחריות הנשיאה. רופפת הייתה
  .המוערכים הדעת בתחומי

". לאפקטיביות בית ספריתמכוונות מוצגים נתוני המדד המסכים וההיגדים המרכיבים את המדד " 27תרשים ב
ומעלה, מדווחים כי הם פועלים לכך שתלמידים  90%עיון בתרשים מעלה כי הרוב המוחלט של המנהלים, 

  הנדרשים וכן שהציפיות מכלל התלמידים תהיינה גבוהות. שיעורי דיווח נמוכים יותר, בהישגיםמתקשים יעמדו 
) ופעילות המנהל ביחס לעדכון 80%ות ברמת הלומדים (תוצא ממוקדייהיו נרשמו ביחס לכך שיעדי בית הספר 

  ).75%תכנית העבודה לאור הדיון בנתונים (

  "מכוונות לאפקטיביות בית ספרית": נתוני המדד 27תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד" 

 ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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עיון בנתונים  "מכוונות לאפקטיביות בית ספרית" בחלוקה לפי שלב חינוך.מוצגים נתוני המדד  28תרשים ב
  .)2%ממש בין שלבי החינוך (מעלה כי בכל ההיגדים המרכיבים את המדד לא נרשמו פערים של 

  בחלוקה לפי שלב חינוך "מכוונות לאפקטיביות בית ספרית": נתוני המדד 28תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

 ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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עיון בתרשים . נות הדרכהמכוונות לאפקטיביות בית ספרית" בחלוקה לפי שמוצגים נתוני המדד " 29תרשים ב
מעלה כי מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה מדווחים על ההיגדים המרכיבים את המדד בשיעורים מעט 

, 13%ר בהשוואה למנהלים שעברו שנת הדרכה אחת. הפער הגדול ביותר בין שנות הדרכה, גבוהים יות
מהמנהלים בעלי שתי שנות הדרכה  79%נרשם בהיגד "פועל לעדכון תכנית העבודה לאור הדיון בנתונים (

יעמדו  מתקשיםת הדרכה אחת). לעומת זאת, בהיגד "פועל לכך שתלמידים נבעלי ש מהמנהלים 66%לעומת 

בהישגים הנדרשים" לא נרשמו פערים בין מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת ומנהלים שעברו שתי שנות 

  .הדרכה

  בחלוקה לפי שנות הדרכה "מכוונות לאפקטיביות בית ספרית": נתוני המדד 29תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

 ..."אתה באיזו מידה"על השאלות 
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  מדד מסכם: תרבות למידה בית ספרית  4.3.3

מדד זה מתייחס למערכת ערכי הלמידה של בית הספר, ומייצג את האידיאולוגיות, את הנחות היסוד, את 

הציפיות מהתלמידים, את הנורמות, ואת המוסכמות החברתיות המשמשות כתשתית ללמידה של בית הספר. 

ר באמצעות תרבות הלמידה מתקיימת בעזרת טיפוח מתמיד של ערכים והטמעתם באורח החיים של בית הספ
עידוד התנהגויות הראויות להוקרה. ערכים של שיתוף, של פתיחות, של שקיפות ושל נכונות להודות בטעויות 

מנחים את עבודת בית הספר. כישלונם של התלמידים מהווה אתגר להתמודדות של צוות המורים עם קשיים. 

ולבדיקה ולתכנון משותף של מהווה נקודת מוצא לחקירה וללמידה, לבחינה כישלונם של התלמידים 

 ;Bryke, Camburn & Louis, 1999  Leonard, 2002(  אסטרטגיות בית ספריות לשיפור הלמידה
Leonard & Leonard, 2003.(  

עיון  תרבות למידה בית ספרית". המרכיבים את המדד "וההיגדים מוצגים נתוני המדד המסכם   30תרשים ב
 88%, מדווחים כי הם מציינים מורים שעושים עבודה טובה. 96%בנתונים מעלה כי כמעט כל המנהלים, 

מדווחים כי הם מעודדים מורים לראות בטעויות הזדמנויות בעלות ערך ללמידה. לעומת זאת, רק כשני 

  כי הם מעודדים את המורים לתת להם משוב. מדווחים מהמנהליםשלישים 

  "תרבות למידה בית ספרית": נתוני המדד 30תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

  ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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עיון בתרשים מעלה כי  חינוך. יתרבות למידה בית ספרית" בחלוקה לפי שלב"נתוני המדד  מוצגים 31תרשים ב
מנהלים בשלב חינוך יסודי מדווחים על ההיגדים המרכיבים את המדד בשיעורים גבוהים במעט בהשוואה 

מעודד מורים לראות הגדול ביותר בין שלבי החינוך נרשם עבור ההיגד " . הפעריסודי-ך עללמנהלים בשלב חינו

.לעומת זאת, פערים קטנים יסודי)- בעל 80%ביסודי לעומת  91%(  בטעויות הזדמנויות בעלות ערך ללמידה
- בעל 61%ביסודי לעומת  66%לתת משוב למנהל" ( מוריםיותר בין שלבי החינוך נרשמו  בהיגד "מעודד 

 97%(קיים גם כן, פער קטן בדיווחים בין שלבי החינוך  מציין מורים שעושים עבודה טובה"" בהיגד. יסודי)
התפלגות הפנימית של אחוז המדווחים "במידה רבה" או באך ישנו הבדל ), יסודי- לבע 94%ביסודי לעומת 

מה הגבוהה ביותר "במידה רבה שיעור המנהלים שדיווחו על הר ,בשלב חינוך יסודי -"במידה רבה מאוד" 

 29%דיווחו "במידה רבה מאוד" לעומת  68%מאוד" גבוה לעומת שיעור המנהלים שדיווחו על "במידה רבה" (
"במידה רבה"). לעומת זאת, בשלב חינוך על יסודי, שיעור המנהלים שדיווחו "במידה רבה מאוד" דומה 

   "במידה רבה"). 45%"במידה רבה מאוד" לעומת דיווחו  48%( לשיעור המנהלים שדיווח ב"מידה רבה"

  " בחלוקה לפי שלב חינוךתרבות למידה בית ספרית"נתוני המדד  :31תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

 ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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. בהיגד "מעודד "תרבות למידה בית ספרית" בחלוקה לפי שנות הדרכהמוצגים נתוני המדד  32תרשים ב
מורים לתת משוב למנהל" מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה מדווחים על ההיגד בשיעורים מעט גבוהים יותר 

, בהתאמה). לעומת זאת, בשני ההיגדים "מעודד 60%לעומת  67%כה אחת (ממנהלים שעברו שנת הדר
בעל ערך ללמידה" ו"מציין מורים שעושים עבודה טובה" לא נרשמו הבדלים  הזדמנויותים לראות בטעויות רמו

  בין מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת ומנהלים שעברו שתי שנות הדרכה.

  " בחלוקה לפי שנות הדרכהתרבות למידה בית ספרית"המדד  ני: נתו32תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד" 

  ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "
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  הנהגת תהליכי חינוך הוראה ולמידההנושא  סיכום  4.3.4

והלמידה בכיתה. יעילות תהליך  לאופן שבו בית הספר מאורגן ופועל יש השפעה מכרעת על תהליכי ההוראה

הלמידה בכיתה תלוי בקיומה של מערכת קוהרנטית לתמיכה בהוראה ובלמידה. איכותם של תהליכי הלמידה 

בכיתה תלויים במידה רבה בהתפתחות המקצועית של המורים תוך כדי עבודתם, בתרבות הלמידה הבית 

מכלל התלמידים ומקדמת את תחושת המסוגלות  ספרית המעודדת שיתופיות, שקיפות, אמון, ציפיות גבוהות

של כל באי בית הספר. מנהלים המקדמים תהליכי שיפור משלבים מנהיגות פדגוגית ומעורבות בתהליכי 

ההוראה והלמידה לצד מנהיגות המשתפת את באי בית הספר בתהליכי קבלת החלטות. שיפור החינוך 

   בכל המרכיבים יחד.ההוראה והלמידה דורשים פעולה קוהרנטית מתואמת 

אפקטיביות בית ספרית וכן כי הם מקיימים תרבות למידה בית התמקדות במהמנהלים מדווחים על  85%-כ

  מדווחים על מעורבות בקידום ההוראה והלמידה. 75%- ספרית. שיעור נמוך יותר, כ

כי הם משוחחים  מדווחיםמהמנהלים  80%- באשר למעורבות המנהל בקידום ההוראה והלמידה עולה כי כ
של תלמידים בלמידה  מעורבותבקביעות עם המורים על התקדמות תלמידים, מעודדים את מוריהם לטפח 

עים מה מתרחש בכיתות ודי םמדווחים כי ה 75%-ם בתלמידים. כומעודד אותם לטפח כישורי חשיבה גבוהי

ים להצגת קריטריונים לבחירת במהלך השיעורים. אולם, רק כשני שלישים מהמנהלים מדווחים כי הם שותפ

  חומרי ההוראה והלמידה.

מדווחים  90%-באשר למכוונות המנהל לאפקטיביות בית ספרית עולה כי הרוב המכריע של המנהלים, יותר מ

כי הם פועלים לכך שהציפיות מכלל התלמידים תהיינה גבוהות ואף שתלמידים מתקשים יעמדו בהישגים 

יהיו יותר  ייםספרבית  םיעדישנמצאו ביחס לדיווחי המנהלים  ,80%- ר, כהנדרשים. שיעורים נמוכים יות

  לאור הדיון בנתונים.הבית ספרית ית העבודה נכשהם פועלים לעדכון תוכן  ,ממוקדי תוצאות ברמת הלומדים

, מדווחים כי הם מציינים מורים שעושים 96%באשר לתרבות למידה בית ספרית נמצא כי כמעט כל המנהלים, 
מדווחים כי הם מעודדים מורים לראות בטעויות הזדמנות ללמידה. יחד עם זאת, רק  88%ה טובה, וכן עבוד

  מהמנהלים מדווחים כי הם מעודדים מורים לתת להם משוב.  65%

בשיעורים גבוהים יותר על  מדווחיםבהשוואה בין שלבי החינוך עולה כי, ככלל, מנהלים בבתי ספר יסודיים 

, נמצא בהיגד "שותף 24%יסודיים. פער גדול במיוחד, -השוואה למנהלים בבתי ספר עלההיגדים השונים ב
על  מדווחיםמהמנהלים בבתי ספר יסודיים  72%להצגת קריטריונים לבחירת חומרי ההוראה והלמידה" שם 

שגודל בתי הספר העל  יש להניח יסודיים.-בלבד בקרב מנהלים בבתי ספר על 48%- המדד בהשוואה ל

   ם והאופי הביזורי של הניהול שם מסבירים חלק מהממצאים.יסודיי

שעברו שתי שנות הדרכה מדווחים בשיעורים גבוהים יותר בהשוואה בין שנות הדרכה עולה כי מנהלים 

. הפערים הבולטים בין שנות הדרכה נמצא בהיגדים המרכיבים בהשוואה למנהלים שעברו שנת הדרכה אחת
בין דיווחי מנהלים שעברו שתי  10%- לאפקטיביות בית ספרית" שם נמצאו פערים של כת ואת המדד "מכוונ

מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת. כמו כן, במדד של מעורבות בקידום ההוראה בין דיווחי שנות הדרכה ו

 בהיגד "מעודד מורים לטפח כישורים חשיבה גבוהים  בתלמידיהם" 10%-ה גם נמצאו פערים גדולים, כוהלמיד
  .ובהיגד "שותף להצגת קריטריונים לבחירת חומרי ההוראה והלמידה"
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4.4  בעלי צרכים מיוחדיםנושא:  

 הלימודים תכנית. הספר-לבית השייכים הקהילה חברי כל של החינוכיים הצרכים על לענות אמורים הספר-בתי

 בה הכיתה של הכללית הלימודים מתכנית כחלק ומבוצעת, המיוחדים הצרכים בעל הילד של לצרכיו מותאמת

 מאמץ דורש מיוחדים צרכים בעלי תלמידים קידום. שוהה הוא בה הקהילה עם שיתוף כדי תוך הילד לומד

 למענה הזקוקים תלמידים כלפי מורים של ועמדות תפיסות ופיתוח המורים של המקצועי הפיתוח בתחום

  .לצורכיהם המותאם

המנהלים מקדמים תלמידים בעלי צרכים  בהמורכב ממדד העוסק במידה " בעלי צרכים מיוחדיםהנושא "

התמקדות "שלהלן מפורט המדד המרכיב את הנושא  19טבלה ב. , ובאלו מסגרות הם עושים זאתמיוחדים

  .וכן ההיגדים המרכיבים את המדד (כפי שהם מוצגים בשאלון וניסוח מקוצר כפי שמופיעים בתרשימים) "ביחיד

  "בעלי צרכים מיוחדים" והמדד המרכיבים את הנושא: חלוקת ההיגדים 19טבלה 

  נושא: התמקדות ביחיד
 ניסוח מקוצר היגד מדד

בעלי צרכים 
 מיוחדים

האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום תלמידים עם 
 ישיבות מורים ישיבות מוריםצרכים מיוחדים במסגרות הבאות: 

האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום תלמידים עם 
מסגרות לפיתוח צרכים מיוחדים במסגרות הבאות: 

 מקצועי
 מסגרות פיתוח מקצועי

האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום תלמידים עם 
תצפיות ומשוב צרכים מיוחדים במסגרות הבאות: 

 לשיעורים
 תצפיות ומשוב לשיעורים

האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום תלמידים עם 
 הערכת המורים הערכת המוריםצרכים מיוחדים במסגרות הבאות: 

  

וביניהם תלמידים  תלמידיו כל להצלחת הספר בית אחריות תחושת את מטפחים אפקטיביים ספר בבתי

 על, קרבה תחושות על מבוססים היחסים אלה ספר בתיב.  הזקוקים למענים ייחודיים המותאמים לצורכיהם

 באיםה ומסירות אכפתיות, ולעזור לסייע נכונות ,אישי וקשר דאגה, יםכפרטכל אחד מהתלמידים ל מחויבות

 ודאגה התלמידים כל לטיפוח האחריות. הפורמאליות העבודה לשעות מעבר מורה זמן בהשקעת ביטוי לידי

  .(Goddard, 2003) הלמידה לקידום מאד ומסייעת ערכית כתפיסה כמותה מעין חשובה לרווחתם

עיון בתרשים מעלה  .מוצגים נתוני המדד וההיגדים המרכיבים את המדד "בעלי צרכים מיוחדים" 33תרשים ב

בהשוואה בין שלבי חינוך מהמנהלים מדווחים על קידום בעלי הצרכים המיוחדים במסגרות השונות.  70%- כי כ

) , בהתאמה66%לעומת  74%יותר ( הגבוה על הסכמהמורים משלב חינוך יסודי מדווחים  ניתן לראות כי

מדווחים על היגדי המדד בשיעור כמו כן מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה . יסודי- ממנהלים משלב חינוך על

  בהתאמה). 67%לעומת  74%( גבוה יותר ממנהלים שעברו שנת הדרכה אחת
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  , כלל המנהלים ובחלוקה לפי שלב חינוך ושנות הדרכה"התמקדות ביחיד" נושאה : נתוני33תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  
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  בעלי צרכים מיוחדיםמדד מסכם:   4.4.1

 מספקים ולמימוש עצמי תנאי לחייםוהבסיס וה ההכרה כי היכולת ללמוד היא בשורש ההתפתחות האנושית
להבטיח את הזכות חובתו של בית הספר והבסיסית של ילדים ללימודים, ו זכות הטבעיתבסיס ל המהוו

תפקידו של מנהל בית ומוגבלויות עלולים לפגוע במימוש הזכות.  ללמידה וחינוך. צרכים מיוחדים, ליקויים

מגוון התאמות וגישות חינוכיות מיוחדות, שיסייעו להם יקבלו תלמידים עם צרכים מיוחדים ש הספר לדאוג לכך
   ובמיצוי יכולותיהם.להצלחה בלימודיהם 

לי צרכים מיוחדים". עיון בתרשים מוצגים נתוני המדד המסכם וההיגדים המרכיבים את המדד "בע 34תרשים ב
כי הם עוסקים ב"מידה רבה" או  ב"מידה רבה מאוד" בקידום בעלי מדווחים , 86% מעלה כי מרבית המנהלים,

תלמידים בעלי , נרשמו ביחס לקידום  67%- צרכים מיוחדים במסגרת ישיבות מורים. שיעורים נמוכים יותר, כ

  מסגרות של הערכת מורים, מסגרות לפיתוח מקצועי ותצפיות ומשוב לשיעורים. צרכים מיוחדים ב

  "בעלי צרכים מיוחדים": נתוני המדד 34תרשים 

  "?האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות הבאות"

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד" 
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מוצגים נתוני המדד "בעלי צרכים מיוחדים" בחלוקה לפי שלבי חינוך. עיון בתרשים מעלה כי  35תרשים ב

דווחים על ההיגדים  גבוהים (או דומים) בהשוואה לשיעור המנהלים משיעורי המנהלים בשלב חינוך יסודי ה

נרשם  יסודי- מנהלים בחינוך היסודי למנהלים בחינוך העלבין  ,18%, י. פער גדול במיוחדיסוד-בחינוך העל

"האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות הבאות: תצפיות ומשוב בהיגד 
 האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום", בהתאמה). לעומת זאת, בהיגד 52%לעומת  70%( לשיעורים"

  .)1%-לא נרשם פער בין מנהלים משני שלבי החינוך (כ "ת ישיבת מוריםתלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרו

  בחלוקה לפי שלב חינוך "בעלי צרכים מיוחדים": נתוני המדד 35תרשים 

  "?האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות הבאות"

 שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"
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בחלוקה לפי שנות הדרכה. עיון בתרשים מעלה כי  "בעלי צרכים מיוחדים"נתוני המדד מוצגים  36תרשים ב

 "האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות הבאות:בהיגדים אשר עסקו 
מאוד  דומה  בקרב  'במידה רבה'או  'במידה רבהשמדווחים 'ת מורים, שיעור המנהלים ישיבות מורים והערכו

, ביחס להיגדים שעברו שנת הדרכה אחת ובקרב מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה. לעומת זאת מנהלים
מסגרות לפיתוח וב ,תצפיות ומשוב לשיעוריםבאמצעות בקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים  העוסקים

נמצא כי מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה מדווחים על שיעורים גבוהים יותר בהשוואה למנהלים  ,מקצועי

, בהתאמה; מסגרות לפיתוח מקצועי 56%לעומת  68%שעברו שנת הדרכה אחת (תצפיות ומשוב לשיעורים: 

   ., בהתאמה)60%לעומת  71%

  בחלוקה לפי שנות הדרכה "מיוחדיםבעלי צרכים ": נתוני המדד 36תרשים 

  "?האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות הבאות"

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"
  

  
  

  

  בעלי צרכים מיוחדים הנושא סיכום  4.4.2

 במסגרת מיוחדים צרכים עם תלמידים בקידום עוסקים הם כי מדווחים, 86%של מנהלים,   גבוה שיעור 
כי הם עוסקים בקידום תלמידים עם צרכים , מדווחים 65%- שיעור נמוך יותר של מנהלים כ. יםמור ישיבות

  ומשוב לשיעורים והערכת המורים.  תמסגרות לפיתוח מקצועי, תצפיו –מיוחדים במסגרות נוספות 

יסודי, -בשיעורים גבוהים יותר בהשוואה למנהלים בשלב חינוך על וככלל, מנהלים בשלב חינוך יסודי דיווח

כמו כן, בהשוואה בין מנהלים שקיבלו  .נרשם בהיגד "תצפיות ומשוב לשיעורים 18%כאשר פער גבוה במיוחד, 

בעיסוק בדיווחי המנהלים בין שתי הקבוצות  פעריםשנת הדרכה אחת ומנהלים שקיבלו שתי שנות הדרכה 

  למידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת פיתוח מקצועי של מורים ותצפיות ומשוב לשיעורים.בנושא קידום ת
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4.5  שביעות רצון מעבודת הניהולנושא:  

שביעות רצון של אנשים בעבודה  .המושג "שביעות רצון" מעיד על תחושת הסיפוק של אדם ממצב או מפעולה

נשארים במקום גבוהה  שביעות רצון  בעלישים מביעה סיפוק מהתפקוד ומהתנאים השוררים בעבודה, כך שאנ

עבודתם; בהיעדר שביעות רצון מתעוררת אצלם נטייה להחליף את מקום העבודה או שהם נעדרים ממנו 

  תכופות. 

המרכיבים את הנושא "שביעות רצון מעבודת הניהול" (כפי שהם מוצגים  ההיגדיםשלהלן מפורטים  20טבלה ב

  .בשאלון וניסוח מקוצר כפי שמופיע בתרשימים)

  "רצון מעבודת הניהול"שביעות  נושא פירוט ההיגדים והמדד המרכיבים את ה: 20טבלה 

  נושא: שביעות רצון מעבודת הניהול
 ניסוח מקוצר היגד מדד

עבודת 
 הניהול

 שבע רצון מעבודתך כמנהל שבע רצון מעבודתך כמנהלבאיזו מידה אתה 
חש שהתעייפת מעבודתך  לאבאיזו מידה אתה 

 *חש שלא התעייפת מעבודתך כמנהל כמנהל

לא חש שמוטל עלייך עומס באיזו מידה אתה 
 עבודה כבד מדי

*חש שלא מוטל עלייך עומס עבודה 
 כבד מדי

  ..".* לצורך חישוב המדד נוסח ההיגד על דרך השלילה "לא חש

 

שביעות רצון המנהל מעבודתו וכן את העומס והשחיקה  משקף את "שביעות רצון מעבודת הניהול"המדד 

 בממוצע מעבר "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד" מופיע שיעור המנהלים שענו  37תרשים בשהמנהל חש. 

 ,שביעות רצון מעבודת הניהולעל  מדווחיםמהמנהלים  60% להיגדים השונים. עיון בתרשים מעלה כי

בשיעורים גבוהים על המדד מדווחים בהשוואה בין שלבי החינוך ניתן לראות כי מנהלים משלב חינוך יסודי 

, בהתאמה). בהשוואה בין מספר שנות הדרכה 57%לעומת  62%יסודי (-במעט ממנהלים בשלב חינוך על

שנות הדרכה לים שעברו שתי נהמנהלים שעברו שנת הדרכה אחת שבעי רצון באותה המידה כמו מעולה 

)60%.(  

  

, כלל המנהלים ובחלוקה לפי שלב חינוך ושנות עבודת הניהול"מ"שביעות רצון  נושאה : נתוני37תרשים 
  הדרכה

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  
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   עבודת הניהולמדד מסכם:   4.5.1

מוצגים נתוני המדד המסכם וההיגדים המרכיבים את המדד "עבודת הניהול". עיון בתרשים  38תרשים ב

ם לא חשי 80%- כ- ו, מדווחים כי הם שבעים מעבודת הניהול 90%לים, נהמעלה כי הרוב המכריע של המ
שים שמוטל עליהם יכי הם לא מרג מדווחיםלים נהמהמ 12%-שהתעייפו מעבודת הניהול. יחד עם זאת, רק כ

  עומס עבודה כבד מידי. 

  "עבודת הניהול": נתוני המדד 38תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

  ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "

  

  
  .* לצורך חישוב המדד נוסח ההיגד על דרך השלילה "לא חש..."
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"עבודת הניהול" בחלוקה לפי שלבי חינוך. עיון בתרשים מעלה כי ביחס  מוצגים נתוני המדד 39תרשים ב
לשביעות הרצון מעבודת הניהול ועייפות מהעבודה כמנהל, מנהלים בשלב חינוך יסודי מדווחים על ההיגדים 

יסודי. לעומת זאת, ביחס לעומס העבודה - הם בשלב חינוך עליבמעט בהשוואה לעמיתבשיעורים גבוהים 

לים חשים שמוטל עליהם עומס עבודה כבד נהמהמ 88%ובשניהם  ,המוטל עליהם אין הבדל בין שלבי החינוך

  מידי.

  בחלוקה לפי שלב חינוך "עבודת הניהול": נתוני המדד 39תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

 אתה..." באיזו מידהעל השאלות "

  
  .* לצורך חישוב המדד נוסח ההיגד על דרך השלילה "לא חש..."

  
   

27% 26% 23% 20%
10% 9%

47% 49%

35% 31%

58%
54%

2% 2%

45% 38%62%
57%

81%

74%

12% 12%

92%
87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

יסודי על יסודי יסודי על יסודי יסודי על יסודי יסודי על יסודי

עבודת הניהול: מדד מסכם לא חש שהתעייפת מעבודתך כמנהל לא חש שמוטל עלייך עומס עבודה  
כבד מדי

שבע רצון מעבודתך 
כמנהל

במידה רבה מאוד במידה רבה

מדד מסכםההיגדים המרכיבים את המדד                              



67  
 

עיון בנתונים מעלה כי  מוצגים נתוני המדד "עבודת הניהול" בחלוקה לפי מספר שנות הדרכה. 40תרשים ב
אין הבדל בשיעורי הדיווח בין  ""לא חש שהתעייפת מעבודתך כמנהל- בהיגדים "שבע רצון מעבודתך כמנהל" ו

ת הדרכה אחת ומנהלים שעברו שתי שנות הדרכה. לעומת זאת, מנהלים שעברו שתי מנהלים שעברו שנ

חשים יותר שמוטל עליהם עומס עבודה כבד מידי בהשוואה למנהלים שעברו שנת הדרכה אחת  שנות הדרכה

  ., בהתאמה)84%לעומת  90%(

  
  בחלוקה לפי שנות הדרכה "עבודת הניהול": נתוני המדד 40תרשים 

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

 אתה..." באיזו מידהעל השאלות "

  
  .* לצורך חישוב המדד נוסח ההיגד על דרך השלילה "לא חש..."
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מלבד ההיגדים שבחנו את שביעות הרצון של המנהלים מעבודתם, העומס המוטל עליהם ועייפות מהתפקיד, 

הרוב המכריע של המנהלים עבור עבודתם.  הניתן להם המנהלים נשאלו האם הם שבעי רצון מהתגמול הכספי

במידה רבה  במידה רבה או  מהשכר כי הם שבעי רצון מדווחיםמהמנהלים  10%- רק כאינם שבעי רצון. 

משכרם בהשוואה  יסודי מרוצים יותר-כי מנהלים בשלב חינוך על בהשוואה בין שלבי החינוך עולה מאוד.

עולה כי  בהשוואה בין שנות הדרכהכמו כן,  .בהתאמה) 7%לעומת  12%בשלב חינוך יסודי ( למנהלים

לעומת  13%שעברו שתי שנות הדרכה ( ממנהליםיותר מהשכר מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת מרוצים 

   בהתאמה). 8%

 87% .ואם כן, מה הן הסיבות לכך המנהלים נשאלו האם יש להם מחשבות לעזוב את תפקידםבנוסף, 
 הם רוצים לעזוב את תפקידם כיענו שמנהלים מה 13% ענו כי הם אינם רוצים לעזוב את תפקידם.מהמנהלים 

של המנהלים שדיווחו כי הם היו  מופיעות הסיבות לרצון לעזיבה 21טבלה נשאלו מה הסיבה לרצונם לעזוב. ב

לרצון  כסיבהציינו את תנאי השכר  60%- כ .(ניתן היה לענות יותר מתשובה אחת) רוצים לעזוב את התפקיד

מגורמים שונים (למשל, משרד החינוך, רשות  הדרישות הבלתי אפשריותלעזיבה. שיעור דומה ציין את 

. שיעורים נמוכים כסיבהמקומית או פיקוח); כמחצית מהמנהלים ציינו רצון לשינוי או אכזבה ממערכת החינוך 
  .לעזיבהיותר מנו סיבות של, תחושת שחיקה או סיבות אישיות כגורמים אפשריים 

  הולעל הסיבות לרצונם לעזיבה את תפקיד הני שיעור המנהלים שהשיבו בחיוב: 21טבלה 

 מדוע אתה רוצה לעזוב את תפקידך?

כלל 
המנהלים 
  המודרכים

)N=43(  

שלב 
חינוך 
  יסודי

)N=25(  

שלב 
 -חינוך על
  יסודי

)N=18( 

שנת 
הדרכה 

  אחת
)N=8( 

שתי שנות 
  הדרכה

)N=35( 

 50% 80% 56% 64% 60%  תנאי שכר
דרישות בלתי אפשריות מגורמים שונים 

 למשל משרד החינוך רשות מקומית פיקוח
60% 60% 61% 60% 61% 

 57% 47% 56% 52% 53% רצון לשינוי  לבצע תפקיד אחר

 46% 60% 61% 44% 51% אכזבה ממערכת החינוך

 39% 33% 33% 40% 37% סיבות אישיות

 29% 27% 33% 24% 28% שחיקהתחושת 

 21% 27% 28% 20% 23% אחר

 4% 7% 6% 4% 5% גיל פרישה
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  עבודת הניהול שביעות רצון מהנושא  סיכום  4.5.2

 ובהם, תחומים של מאוד גדול מכלול המנהל באחריות. ומורכבת תביעות רבת, מגוונת היא עבודת המנהל
 בית-חוץ גופים הכוללות, רבות מערכות עם לעבוד המנהל על .ומנהלתיות חינוכיות, חברתיות, ארגוניות סוגיות

קשיים בניהול משפיעים על תחושת שביעות . מקצוע ואנשי מורים של רחב סגל וכן, הורים ,ילדים, ספריים

    .הרצון של המנהלים מעבודת הניהול

מהם מדווחים כי הם לא חש  80%- כמהמנהלים מדווחים כי הם שבעי רצון מעבודת הניהול שלהם.  90%

  מהם מציינים כי מוטל עליהם עומס עבודה כבד מידי.  88%שהתעייפו מעבודת הניהול, אך 

- בהשוואה בין שלבי החינוך עולה כי מנהלים משלב חינוך יסודי שבעי רצון מעט יותר ביחס למנהלים בעל
עבודת הניהול בהשוואה למנהלים בבתי ספר יסודי. כמו כן, מנהלים בבתי ספר יסודיים חשים פחות עייפות מ

  יסודיים. יחד עם זאת, ביחס לתחושת העומס אין הבדל בין שלבי החינוך. - לע

בהשוואה בין מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת למנהלים שעברו שתי שנות הדרכה נמצא כי כמעט שאין 

מבחינת העייפות מהעבודה. אולם,  הבדל בשביעות הרצון מעבודת הניהול בין שתי הקבוצות וכן אין הבדלים

שיעור המנהלים שעברו שתי שנות הדרכה המדווחים על עומס עבודה גבוה יותר בהשוואה למנהלים שעברו 

  שנת הדרכה אחת.

שהם שבעי רצון משכרם,  מדווחים 10%- ביחס לשביעות הרצון של המנהלים מהתגמול הכספי שלהם, רק כ

וכן מנהלים בשלב חינוך יסודי  מעט שבעי רצון יתר בהשוואה למנהליםיסודי - לכאשר מנהלים בשלב חינוך ע

  שעברו שנת הדרכה אחת מרוצים יותר בהשוואה למנהלים שעברו שתי שנות הדרכה.

הלים אמרו כי אינם חושבים נמהמ 90%-מחשבות לעזוב את תפקיד הניהול, כ על המנהלים כשנשאלובנוסף, 

שכר, דרישות בלתי אפשריות, פקידם מנו, בין השאר את הסיבות של לעשות כן. מנהלים שחשבו לעזוב את ת

  רצון לשינוי ועוד.

 משכרם בהשוואה למנהלים יסודי מרוצים יותר - לבהשוואה בין שלבי החינוך עולה כי מנהלים בשלב חינוך ע
שעברו  בהשוואה בין שנות הדרכה עולה כי מנהליםכמו כן, בהתאמה).  7%לעומת  12%בשלב חינוך יסודי (

   בהתאמה). 8%לעומת  13%שעברו שתי שנות הדרכה ( ממנהליםיותר מהשכר שנת הדרכה אחת מרוצים 
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  ות מנהליםחלוקה לאשכול .5

5.1  ניתוח אשכולות 

 באמצעות ניתוח קבוצות וזאתלשתי המנהלים חולקו המנהלים שנסקרו,  תשובותעל מנת להעמיק ולחקור את 

. הליך זה מחלק את הרשומות למספר קבוצות K-Means Analysisמסוג של ניתוח אשכולות  סטטיסטי

מאפיינים של מקבץ ( של פרקטיקות ניהוליות תשובות המנהלים להיגדים השונים (אשכולות) על בסיס

ככל גנית ווהומ. האשכולות נקבעים כך שבתוך כל אשכול השונות במקבץ המשתנים היא קטנה )משתנים

היא גדולה ככל שאפשר. באופן זה, לכל המנהלים השייכים לאשכול מסוים יש שאפשר והשונות בין האשכולות 

  פרופיל דומה במקבץ המשתנים ולמנהלים מאשכולות שונים יש פרופיל שונה. 

  ניתוח האשכולות:כללו בים שנדדלהלן הפירוט של המ

  מדד תכנית עבודה בית ספרית: תכנית עבודה .1
  מדד חזון ומטרות בית הספר: חזון ומטרות .2
  מדד בעלי צרכים מיוחדים :צרכים מיוחדים .3
  מדד תרבות למידה בית ספרית: תרבות למידה .4
  הניהול תמדד עבוד: עבודת הניהול .5
ממוצע של מדדי הנהגת צוות ועבודת צוותים, מדד פיתוח מקצועי של מורים ומדד : הנהגה ופיתוח .6

  יוזמות פדגוגיות
הוראה ולמידה ומדד מכוונות לאפקטיביות בית ממוצע של מדדי מעורבות בקידום : שיפור החינוך .7

  ספרית

ממוצע ממורכב  "שיפור החינוך"המשתנה של  -אוחדו למדד אחד  ביניהםמדדים באותו נושא עם מתאם גבוה 

 "הנהגה ופיתוח" "; המשתנהמכוונות לאפקטיביות בית ספרית"- ו "מעורבות בקיום הוראה ולמידה"המדדים: 

   .  "יוזמות פדגוגיות"ו "עבודת צוותים, פיתוח מקצועי של מורים"- ו "הנהגת צוות" מורכב מממוצע המדדים:
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5.2  מאפייני המנהלים באשכולות 

כל מנהל שויך לאשכול שבו ממוצעי המשתנים היו קרובים ככל הניתן על סמך ניתוח האשכולות, כאמור, 

(מנהלים שדיווחיהם  1לאשכול מנהלים  188לערכים של אותו מנהל על משתנים אלו. בסיום הניתוח סווגו 

  . (מנהלים שדיווחיהם גבוהים יחסית) 2מנהלים לאשכול  196 -ו נמוכים יחסית)

מוצגים, עבור כל אשכול, ממוצעי המשתנים ששימשו לסיווג המנהלים לאשכולות. הממוצעים  41תרשים ב

מנהלים  ,ניתן לראותכפי ש .(במידה רבה מאד) 5 -(כלל לא) ל 1מופיעים בסקאלה הגולמית שנעה בין 

כיוון שהמדדים כולם  שהשתתפו בניתוח. כל המדדיםלות במידה רבה יותר עבור מדווחים על פעי 2באשכול 

מדווחים  2חיוביים (דיווח על מידה רבה יותר משקף פעילות רצויה של ניהול), ניתן לומר שהמנהלים באשכול 

  .  בכל ההיבטים שנבדקו בשאלון 1על פעילות טובה יותר של ניהול לעומת המנהלים באשכול 

לפי  - התפלגות ממוצע תשובות המנהלים על ההיגדים בתחומים של פרקטיקות ניהוליות  :41תרשים 
  אשכולות

  
  
  

   

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

עבודת  
הניהול

חזון ומטרות צרכים  
מיוחדים

הנהגה  
ופיתוח

שיפור  
החינוך

תרבות  
למידה

תכנית  
עבודה

ל
כו

ש
א

ל
י 

כז
ר
מ

ך 
ר
ע

1אשכול  2אשכול 
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יוצגו התפלגויות משתני הרקע של אוכלוסיית המנהלים המודרכים בחלוקה שלהלן  27טבלה עד  22טבלה ב

  לפי האשכולות. 

5.3  רקע בחלוקה לאשכולות מנהליםמשתני  

 2בטבלה מעלה כי באשכול מוצגת התפלגות מנהלים לפי שלב חינוך ולפי אשכולות מנהלים. עיון  22טבלה ב

, בהתאמה) 57%לעומת  75%( 1שיעור גבוה יותר של מנהלים משלב חינוך יסודי בהשוואה לאשכול 

   .יסודי-, שיעור נמוך יותר של מנהלים משלב חינוך על1, בהשוואה לאשכול 2ובמקביל, באשכול 

  וקה לפי אשכולבחל שלב חינוך: התפלגות מנהלים לפי 22טבלה 

  שלב חינוך         

 אשכול

  סה"כ יסודי- על יסודי

N % N  % N % 

 100 188 43 81  57 107 1אשכול 

 100 196 25 49 75  147 2אשכול 

 100 384 34 130 66 254 סה"כ

  

באשכול עיון בטבלה מעלה כי  .ולפי אשכולות מנהליםפיקוח -מנהלים לפי מגזרהפלגות תמוצגת ה 23טבלה ב

 65%( , שיעור גבוה יותר של מנהלים מבתי ספר דוברי עברית בפיקוח הממלכתי1, בהשוואה לאשכול 2

 2באשכול  13%( דתי-וח ממלכתישל מנהלים מפיקושיעור נמוך יותר ), 1באשכול  55%לעומת  2באשכול 

  ). 20% - המנהלים מהמגזר הערבי דומה בשני האשכולות (כשיעור ). 1באשכול  27%לעומת 

  לפי אשכולפיקוח בחלוקה -ת מנהלים לפי מגזר: התפלגו23טבלה 

  פיקוח-מגזר
  

        אשכול

דובר  מגזר
  ממלכתי - עברית

מגזר דובר 
ממלכתי  - עברית

 דתי

מגזר דובר 
 סה"כ ערבית

N % N % N % N % 

 100 188 18 34 27 50 55 104 1אשכול 

 100 196 21 42 13 26 65 128 2אשכול 

 100 384 20 76 20 76 60  232 סה"כ

  

אשכולות לפי ו של בית הספר שבניהולם כלכלית- חברתיתהרמה הת התפלגות מנהלים לפי מוצג 24טבלה ב

בינונית  כלכלית-מנהלים בתי ספר מרמה חברתית 1מהמנהלים מאשכול  46% מהטבלה עולה כי  .מנהלים

הרמה  ההתפלגות 2באשכול לעומת זאת, כלכלית נמוכה. -רמה חברתיתמנהלים בתי ספר מ 21%ורק 

  כלכלית. -בכל רמה חברתיתכשליש  – אחידה כלכלית - חברתיתה

  : התפלגות מנהלים לפי רמה חברתית כלכלית בחלוקה לפי אשכול24טבלה 

רמה  חברתית      
  כלכלית

        אשכול

 סה"כ נמוכה בינונית  גבוהה

N % N % N % N % 

 100 188 21 40 46 87 32 61  1אשכול 

 100 196 34  66 34 67 32 63 2אשכול 

 100 384 28  106 40  154 32  124 סה"כ
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 2מוצגת התפלגות המנהלים בחלוקה לפי מגדר ולפי אשכול. עיון בטבלה מעלה כי באשכול  25טבלה ב
  אמה).בהת 68%לעומת  74%שיעור גבוה יותר של נשים ( 1בהשוואה לאשכול 

  מגדר בחלוקה לפי אשכול : התפלגות מנהלים לפי 25טבלה 

  

  

  

  

  

  

, 1מוצגת התפלגות המנהלים בחלוקה לפי וותק ולפי אשכול. עיון בטבלה מעלה כי באשכול  26טבלה ב
מה) , בהתא22%לעומת  29%, שיעור גבוה יותר של מנהלים עם ותק של שנה אחת (2בהשוואה לאשכול 

 29%( 2, בהשוואה למנהלים באשכול 1ואילו בוותק של שלוש שנים שיעור נמוך יותר של מנהלים באשכול 
  ., בהתאמה)36%לעומת 

   בחלוקה לפי אשכול ניהולוותק שנות : התפלגות מנהלים לפי 26טבלה 

 עיון בטבלה מעלה מוצגת התפלגות מנהלים לפי מספר שנות ההדרכה במכון בחלוקה לפי אשכול.  27טבלה ב
, 60%לעומת  70%, שיעור גבוה יותר של מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה (1, לעומת אשכול 2כי באשכול 
   בהתאמה).

  בחלוקה לפי אשכול שנות הדרכה: התפלגות מנהלים לפי 27טבלה 

  שנות                  
  הדרכה                  

  אשכול

 סה"כ 2 1

N % N % N % 

 100 188 60 113 40 75 1אשכול 

 100 196 70 138 30 58 2אשכול 

 100 384 65 251 35 133 סה"כ

  

שנים,  45בשאר משתני הרקע לא נמצאו הבדלים בין האשכולות: ממוצע גיל המנהלים בכל אשכול הוא 

   .2שנים באשכול  18-ו 1שנים באשכול  17וממוצע מספר שנות עבודה כמורה הוא 

  

  

  

  

  מגדר                   
  אשכול

יםגבר   סה"כ  נשים 

N % N % N % 

 100 188 68 128 32 60 1אשכול 

 100 196 74 146 26 50 2אשכול 

 100 384 71 274 29 110  סה"כ

  ותק ניהול               
  אשכול

  סה"כ  4+  3  2 1

N % N % N % N % N % 

 100 185 15 28 29 53 27 50 29 54 1אשכול 

 100 195 18 36 36 71 23 45 22 43 2אשכול 

 100 380 17 64 33 124 25 95 26 97 סה"כ
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5.4  פעילות מכון אבני ראשהתפיסת קשר בין אשכול מנהל ל 

המנהלים נוצרו באופן שממקסם את ההבדל בין מנהלים  אשכולות 5.1 בסעיף כפי שהוסבר קודם לכן 

ובין האשכולות יש שוני בין  ,כך שבתוך אשכול נמצאים מנהלים דומים (עד כמה שניתן) באשכולות שונים

פרקטיקות לעיל, מהות ההבדל הינו במידת הדיווחים על מאפיינים של  41תרשים ב. כפי הוצג המנהלים

וכיצד הוא מתקשר היבט זה של הבדל בין מנהלים כעת נבחן את  .בכל הנושאים שנשאלו ותת טובוניהולי

ב'מידה רבה' או 'במידה רבה  מדווחיםששיעור המנהלים מוצג  42תרשים ב .ליחסם לפעילות אבני ראשה

  .מנהל אשכול" בחלוקה לפי פעילות אבני ראשה" מאוד' עם ההיגדים המרכיבים את המדד

  מנהל בחלוקה לפי אשכול "ראשהפעילות אבני ": נתוני המדד 42תרשים 

  "?ידו על היזומות הפעילויות ואת אבני ראשה מכון את מתאר מההיגדים אחד כל מידה "באיזו

  שיעור המנהלים  שהשיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאד"  

  

 2בני ראשה, מנהלים ששייכים לאשכול עיון בתרשים מעלה כי בכל ההיגדים שנבדקו ביחס לפעילות א

על שביעות  נוטים לדווח בשיעורים גבוהים יותרעל פעילות ניהול רצויה) בשיעורים גבוהים יותר (ומדווחים 

- . הפערים הגדולים ביותר בין האשכולות, כ1לעומת מנהלים שסווגו לאשכול  אבני ראשהרצון מפעילות מכון 
שביעות רצון " -", "מהווים כתובת מקצועית למנהלים" וגות בית ספרית"מפתחים מנהי בהיגדיםנמצאו  20%

מהפעילויות הניתנות על ידי מכון אבני ראשה". לעומת זאת, בהיגד "עושים עבודה מקצועית" לא נמצאו 

  מנהלים משני האשכולות. בין הבדלים 

המנהלים עם המדד  בין מידת ההסכמה שללבין הסיווג לאשכולות  מנת לחקור את הקשר עלכמו כן, 

להבדל בין האשכולות במידת ההסכמה עם המדד "פעילות מכון  tהמתייחס לפעילות אבני ראשה. בוצע מבחן 

). כיוון שמדד זה לא נכלל ביצירת t=5.12, p<0.01( 2אבני ראשה". נמצא הבדל מובהק לטובת אשכול 
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ת פעילות המכון לבין דיווחי המנהלים האשכולות, התוצאה המובהקת מצביעה על קשר בין תפיסת המנהלים א
) נוטים 2על פעילותם בבית הספר. מנהלים שמדווחים על מידה רבה יותר של פעילות ניהול רצויה (אשכול 

  גם, באופן מובהק, לדווח על שביעות רצון גבוהה יותר מפעילות מכון אבני ראשה.
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5.5  התפתחות לאורך השניםקשר בין אשכולות מנהלים ל 

על מנת לבדוק את התפתחות המנהלים לאורך שנים וכדי לבדוק האם ניתן להסביר את ההבדלים בפרקטיקות 

 2רגרסיה לוגיסטית שמטרתו לנבא את שיוך המנהל לאשכול  הותאם מודל של הניהוליות של המנהלים

  ים:  יבהינתן אוסף של משתני רקע בית ספריים ומשתני רקע איש

  יסודי- יסודי ועל שלב חינוך של בית הספר: .1
  ערבית ידוברו דתי דוברי עברית- ממלכתי, עברית יממלכתי דובר: של בית הספר פיקוח-מגזר .2
  הוגבוה ת, בינונישל בית הספר: נמוכה תכלכלי-תחברתירמה  .3
 מין המנהל: גברים ונשים .4
  ותק הוראה: משתנה רציף .5
(ג) תיים ושתי שנות הדרכה, ותק שנ(ב) ותק שנה ושנת הדרכה אחת, (א) ותק ניהולי/שנות הדרכה:  .6

  ותק של ארבע שנים ומעלה שתי שנות הדרכה.(ד) ותק שלוש שנים ושתי שנות הדרכה, 

קיים קשר ישיר בין הדרכה) נוצר כדי להתמודד עם העובדה ש- משתנה ותק ניהולי/שנות הדרכה (להלן: ותק

על מנת לאפשר מדידה "נקייה" יותר של האפקט של שנות ההדרכה  .ותק המנהל לשנות ההדרכה שעבר

  . 4שוותק הניהול שלהם תואם את שנות ההדרכה שקיבלוהוחלט להשתמש בניתוח זה רק במנהלים שעומדים 

  הדרכה בכל אשכול. - מציגה את התפלגות המנהלים בקבוצות ותק 28 טבלה

  

  הדרכה- ותק והמשתנה אשכול לפי המנהלים התפלגות: 28טבלה 

 סה"כ 2אשכול  1אשכול   

 % N  % N % N מנהלים בעלי... קבוצה

 26 84 22 37 31 47 שנת ותק אחת ושנת הדרכה אחת א

 23 73 20 34 26 39 ושתי שנות הדרכהשתי שנות ותק  ב

 34 109 38 65 29 44 שלוש שנות ותק ושתי שנות הדרכה ג

ארבע שנות ותק (או יותר) ושתי  ד
 17 54 20 33 14 21 שנות הדרכה

 100 320 100 169 100 151 סה"כ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
4
  .) יצאו מהניתוח17%מנהלים ( 64זאת, לאור  
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  .תוצאות מודל הרגרסיה ותשלהלן מוצג 30ה טבלוב 29טבלה ב

  2יבוי הסיכוי של מנהל להיכלל באשכול תוצאות רגרסיה לוגיסטית לנ: 29טבלה 

 .P.V  חי בריבוע דרגות חופש אפקט 

 0.0119 8.8660 2 מגזר שפה ופיקוח

 >0.001 21.9706 1 שלב חינוך

 0.0485 6.0522 2 כלכלית של בית הספר-רמה חברתית

 0.4724 0.5164 1 מגדר

 0.5041 0.4464 1 ותק הוראה

 0.0068 12.1704 3 ותק בניהול ושנות הדרכה

  .p<0.05המודגשים הם בעלי מובהקות סטטיסטית ברמה  האפקטים

  

  2אומדני יחס הסיכויים של מנהלים להיכלל באשכול  :30ה טבל

יחס   אפקט
  הסיכויים

  רווח סמך
  95%ברמת סמך 

  מגזר שפה ופיקוח

 (1.542 , 0.321) 0.703 דוברי ערבית למול דוברי עברית ממלכתי

 (0.679 , 0.152)  0.321  דוברי עברית ממ"ד למול דוברי עברית ממלכתי

 (6.667 , 2.178) 3.811 יסודי למול על יסודי  שלב חינוך

כלכלית -רמה חברתית
  של בית הספר

 (0.981 , 0.207) 0.450  גבוהה למול נמוכה

  (0.855 , 0.217)  0.431  בינונית למול נמוכה

 (1.498 , 0.418) 0.791 נשיםגברים למול   מגדר 

 (1.053, 0.975) 1.013 שנת ותק נוספת  ותק הוראה

  ותק בניהול והדרכה

שתי שנות ותק ושתי שנות הדרכה למול שנת 
 ותק אחת ושנת הדרכה אחת 

1.096 (0.557 , 2.159) 

שלוש שנות ותק ושתי שנות הדרכה למול שנת 
  ותק אחת ושנת הדרכה אחת

2.461 (1.294 , 4.678) 

ארבע שנות ותק או יותר ושתי שנות הדרכה 
  למול שנת ותק אחת ושנת הדרכה אחת

2.786 (1.273 , 6.101) 

   .p<0.05המודגשים הם בעלי מובהקות סטטיסטית ברמה  האפקטים
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ממצאי הרגרסיה מעלים כי קיים הבדל מובהק בין מנהלים לפי ותק הניהול ומספר שנות הדרכה; בפרט נמצא 

לבין  2להיכלל באשכול בין הסיכוי של מנהלים בעלי שלוש שנות ותק ושתי שנות הדרכה  יחס הסיכוייםכי 

של מנהלים "חדשים" יותר, בעלי ותק של שנה  יםהסיכוייחס בערך מ 2.5גבוה פי  1הסיכוי להיכלל באשכול 

  או שנתיים ואשר הודרכו שנה או שנתיים בהתאמה. 

הק בין מנהלים בעלי שנת ותק ניהול אחת ושנת הדרכה אחת לבין מנהלים לעומת זאת, לא נמצא הבדל מוב

בעלי וותק ניהול של שנתיים והודרכו במשך שנתיים. בדומה לא נמצא הבדל מובהק בין מנהלים בשנה 

במילים אחרות, הסיכוי  השלישית בניהול לבין מנהלים בשנה הרביעית ומעלה, לאחר שהודרכו שנתיים.

לאשכול המייצג רמה גבוהה יותר של פעילות ניהולית טובה, גדל ככל שותק המנהל ומספר  שמנהל יהיה שייך

  ., כאשר נקודת השינוי הבולטת היא השנה השלישית בניהולשנות ההדרכה שלו גדלים

כמו כן, מתוצאות הרגרסיה אפשר ללמוד כי למנהלים מבתי ספר יסודיים יש סיכוי גבוה יותר להיכלל באשכול 

בבתי ספר מנהלים  לש. כמו כן, הסיכוי )3.8(יחס הסיכויים גדול פי  יסודיים-מנהלים מבתי ספר עללעומת  2

(יחס הסיכויים  דתי- בפיקוח הממלכתי לעומת מנהליםגבוה  2בפיקוח הממלכתי להיכלל באשכול  דוברי עברית
סיכוי של בהשוואה לגבוה  2להיכלל באשכול  נמוכה. בנוסף, הסיכוי של מנהלים ברמה חברתית )3.15גדול פי 

  .)26(יחס הסיכויים גדול ביותר מפי  בינונית וגבוההכלכלית -מנהלים מרמה חברתית

הרגרסיה הלוגיסטית אומדת את התרומה של כל אחד ממשתני הרקע בניבוי השיוך של המנהל לאשכול. 

R2ערך הסופי יש למודל 
adj  פחות משתנים מסבירים.  מודלים עם, שהינו גבוה מערכים מקבילים של 0.19של

   .7מהמנהלים לאשכולות 62%המודל ניבא נכון את שיוכם של 

לסיכום, ניתן לומר שהשיוך לאשכולות המנהלים תלוי בחלקו בשלב החינוך של בית הספר ובותק המנהל 

כלכלית של בית הספר, קשר מתון יותר - לסוג הפיקוח והרמה החברתית וחשיפתו להדרכה במכון אבני ראשה.

מאפיינים אחרים של מנהלים מין וותק בתור מורה, אינם תורמים לשיוך לאשכול. חשוב ה לאשכול המנהל.

היכול להעיד כי ישנם משתנים נוספים שקשורים לשיוך דבר ( חלק מהתמונהרק מסביר  לציין שמודל הרגרסיה

   .לאשכול)

   

                                                           
עבור בתי ספר דוברי עברית בפיקוח הממלכתי לעומת פיקוח הממ"ד.  0.321מוצג יחס הסיכויים ההופכי  30בטבלה  5

  .0.321-1= 3.1בהיפוך היחס מתקבל 
עבור רמה  0.431-כלכלית גבוהה מול נמוכה ו-עבור רמה חברתית 0.450מוצגים יחסי הסיכויים ההופכיים,  30בטבלה  6

 , בהתאמה.0.431-1= 2.32, 0.450-1= 2.2בינונית מול נמוכה, בהיפוך היחסים מתקבל 
כאשר בוצע תיקון בשיטת בונפורני בניתוח להשוואות מרובות, על מנת להתחשב בריבוי המבחנים שבוצעו, המשתנים  7

כלכלית של בית הספר לא יצאו -חברתית פיקוח, רמה- ותק הדרכה ושלב חינוך נותרו מובהקים, המשתנים של מגזר

  .α/6=0.05/6=0.0083 -מובהקים. לאחר התיקון, משתנה מובהק הינו משתנה שרמת המובהקות שלו קטנה מ
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  תפיסות המורים  .6

6.1  מוריםמאפיינים דמוגרפיים של  

 שלהם עברו הדרכה במכון אבני ראשה. שהמנהלים למורים שאלונים גם כלל הסקר, לכן קודם שצוין כפי

  בטבלאות שלהלן מופיעים מאפייני הרקע של המורים.

  מוריםמאפייני רקע של  6.1.1

 80%-עיון בטבלה מעלה כי כהתפלגות המורים בבתי ספר בחלוקה לפי מגזר שפה.  המופיע 31טבלה ב

שיעור המורים בבתי ספר דוברי מורים. בהשוואה בין מגזרי השפה עולה כי  20%- מהאוכלוסייה הן מורות וכ

 ובמקביל, שיעורבהתאמה).  12%לעומת  31%ורים בבתי ספר דוברי עברית (ערבית גבוה משיעור המ

  ). 69%לעומת  88%בבתי ספר דוברי ערבית ( ןהמורות בבתי ספר דוברי עברית גבוה משיעור

  בחלוקה לפי מגזר שפהכלל המורים ומורים לפי מגדר : 31טבלה 

מגדר                              
  מגזר שפה

 סה"כ נשים גברים

N % N % N % 

 100 3612 88 3184 12 428 דוברי עברית

 100 1141 69 782 31 359 דוברי ערבית

 100 4753 83 3966 17 787 סה"כ

  

עיון  ).9.9(ס.ת  42שהשתתפו בסקר היה  המוריםהתפלגות הגילאים. הגיל הממוצע של מופיעה  32טבלה ב

. בהשוואה בין מגזרי השפה עולה כי 50- ל 30מהמורים שייכים לקבוצות הגיל בין  60%-בטבלה מעלה כי כ

למשל,   המורים בבתי ספר דוברי ערבית בגילאים צעירים יותר בהשוואה למורים בבתי ספר דוברי עברית.

 29%לעומת  46% אזו הושיעור המורים דוברי הערבית הנמצאים בקבוצה  40-ל 30בקבוצת הגיל שבין 

   בקרב דוברי העברית.

  כלל המורים ובחלוקה לפי מגזר שפה -המוריםגיל התפלגות : 32טבלה 

                 גיל           
  
 מגזר שפה

ומעלה  59-50 49-40 39-30 29-20  *סה"כ 60

N % N % N % N % N % N % 

 100 3598 4 152 25 892 32 1165 29 1045 10 344  עבריתדוברי 

 100 1141 1 11 12 138 23 264 46 522 18 206 ערביתדוברי 

 100 4739 3 163 22 1030 30 1429 33 1567 12 550 סה"כ

  .4739 - ולכן הסכום מסתכם ל מורים לא ענו לשאלה 14*
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) 10.1שנים (ס.ת  16עבדו בסקר  המוריםבממוצע, . כמורהמוצגת התפלגות שנות עבודה  33טבלה ב
  . מוריםכ

  כלל המורים ובחלוקה לפי מגזר שפה -כמורהשנות עבודה התפלגות : 33טבלה 

כמורה                  ותק           
  
 מגזר שפה

10עד  ומעלה  39-31 30-21 20-11   *סה"כ 40

N % N % N % N % N % N % 

 100 3596 1 21 11 379 24 860 31 1122 34 1214  עבריתדוברי 

 100 1140 1 6 6 68 15 166 34 392 45 508 ערביתדוברי 

 100 4736 1 27 9 447 22 1026 32 1514 36 1722 סה"כ

  .4736 - ולכן הסכום מסתכם ל מורים לא ענו לשאלה 17*

) 64%( המוריםרוב התבוננות בטבלה מראה כי . מוריםמוצגת התפלגות רמת ההשכלה של ה 34טבלה ב
בהשוואה בין . B.Scאו  B.A בעלי תואר  25%-וכ B.EDהם בעלי תואר  40%כאשר  ,בעלי תואר ראשון

דוברי מורים דוברי עברית בהשוואה לרים בעלי תואר שני גבוה בקרב מורים המו מגזרי השפה עולה כי שיעור

  , בהתאמה). 19%לעומת  32%ערבית (

  כלל המורים ובחלוקה לפי מגזר שפה -רמת ההשכלההתפלגות המורים לפי : 34טבלה 

  השכלה        
  
  

 מגזר שפה

תעודת 
 הוראה

תואר ראשון 
 סה"כ אחר דוקטורט תואר שני תואר ראשון  בחינוך

N % N % N % N % N % N % N % 

 100 3612 3 116 1 21 32 1146 23 837 37 1347 4 145  עבריתדוברי 

 100 1141 2 27 0 5 19 213 27 313 47 534 4 49 ערביתדוברי 

 100 4753 3 143 1 26 29 1359 24 1150 40 1881 4 194 סה"כ

  

המורים למעלה ממחצית עיון בטבלה מעלה כי  .של המורים התפלגות היקף המשרה המופיע 35טבלה ב

המורים העובדים ר ועבהשוואה בין המגזרים עולה כי שי כי הם עובדים במשרה מלאה או יותר. מדווחים

, 54%לעומת  61%(י ספר דוברי ערבית לעומת בתי ספר דוברי עברית בבת מעטמשרה מלאה גבוה במב
  .בהתאמה)

   כלל המורים ובחלוקה לפי מגזר שפה -היקף משרה של המורים: 35טבלה 

 היקף משרה
 
 
 מגזר שפה  

פחות מחצי 
  משרה

משרה  עדחצי   חצי משרה
  מלאה

משרה מלאה 
  ויותר

  סה"כ

N % N % N % N % N % 

 100 3612 54 1963 34 1213 6 223 6 213 דוברי עברית

 100 1141 61 693 24 271 8 86 8 91 דוברי ערבית

 100 4753 56 2656 31 1484 7 309 6 304 סה"כ

  

-כ . (ניתן היה לבחור יותר מתשובה אחת) נוספים בבית הספר הם בעלי תפקידיםבנוסף המורים נשאלו האם 
-כי הם מתפקדים כמרכזי מקצוע. כ מדווחים 20% - כי הם מתפקדים כמחנכים. כ מדווחיםמהמורים  40%
 ספר בבתי מורים מנחה או מדריךפדגוגי,  הערכה, רכז שכבה, רכז רכז. בשאר התפקידים (דיווח "אחר" 20%

  .נרשמו שיעורים נמוכים )מנהל אחרים, סגן
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ואת פרקטיקות  מנהליהםשל  הניהול פרקטיקותאת תפיסות המורים   6.2

   ההוראה בבית ספרם

"אבני עברו הדרכה במכון שמנהליהם עברו למנהלים, הסקר כלל גם שאלונים למורים הומלבד השאלונים ש

המנהלים שלהם וכן על פרקטיקות ההוראה פרקטיקות הניהוליות של הלדווח על . המורים התבקשו ראשה"

   בבית הספר.

בשאלוני המורים היו נושאים שונים כאשר כל נושא הורכב ממספר בדומה לשאלונים שהועברו למנהלים, גם 

סולם  –ות סולמ  סוגימשני ההיגדים למורים כללו שאלות  היגדים המתארים את הנושא על היבטיו השונים. 

איזה אחוז מהמורים בבית "המבטא מידת הסכמה ("באיזה מידה...") וסולם המבטא את שיעור המורים (

 על וזאתעם הנאמר בהיגד היו צריכים לציין באיזה מידה הם מסכימים  , המוריםןהספר...").  בסולם הראשו
 את שציינו סווגו המשיבים הממצאים על דיווחהנע מ'במידה רבה מאוד' ועד 'כלל לא'. ב דרגות חמש בן סולם

 ה רבה מאוד' כמדווחים על הפרקטיקה המתוארתבסולם 'במידה רבה' או 'במיד ביותר הגבוהים הערכים שני
את אחוז המורים בבית הספר המורים היו צריכים לציין  ,בסולם השני .")(להלן "מדווחים על היגד היגדב

 מהמורים, עד כמחצית מהמורים, עד כרבע עדארבע רמות:  ןהמבצעים את המתואר בהיגד וזאת על סולם ב

על הממצאים סווגו המשיבים שציינו את שני  דיווחבמהמורים.  רבעים שלושה מהמורים ומעל רבעים כשלושה

'מעל שלושה רבעים מהמורים' כמדווחים על הפרקטיקה -הערכים הגבוהים בסולם 'עד שלושת רבעי המורים' ו

 סווגו ההיגדים למדדים ונושאים בשאלון המוריםכמו כן, גם  .המתוארת בהיגד (להלן, "מדווחים על ההיגד")

ממוצע של אחוזי המדווחים על ההיגדים הכל מדד הוא ערך חי גורמים. עזרת ניתוח סטטיסטי של ניתוב

  השונים המרכיבים אותו. 

 הנושאים שנכללו בשאלון המורים הם:

 המקצועי ופיתוחו הספר בית צוות הנהגת -
  שיפור חינוך, ההוראה והלמידה -
 התמקדות ביחיד -
 קשרי גומלין עם הקהילה -

  שלהלן. 39טבלה עד  36טבלה בהחלוקה של הנושאים למדדים והיגדים מפורטת 
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" : חלוקת ההיגדים 36טבלה    לפי מדדים מוריםמשאלון בנושא "הנהגת צוות בית הספר ופיתוח המקצועי

  המקצועי ופיתוחו הספר בית צוות נושא: הנהגת

 מקוצר ניסוח היגד מדד

קהילת מורים לומדת 
 בית ספרית

באופן שוטף עם עמיתיהם דנים   מוריםבאיזו מידה ה
 מורים דנים על יוזמות פדגוגיות חדשות  ?ביוזמות פדגוגיות חדשות

בפני עמיתיהם באופן תדיר  המורים מציגיםבאיזו מידה 
  ?ההוראה בכיתהוקשיים מתוך  לבטיםומובנה 

המורים מציגים באופן קבוע לבטים 
 מההוראה בכיתה

מורים עמיתים  לשתףמקפידים  המוריםבאיזו מידה 
פיתוח ובמסגרות ל בידע שצברו בהשתלמויות

 ?מקצועי

המורים משתפים בידע מהשתלמויות 
 ומפיתוח מקצועי

המורים מרגישים נוח להתנסות בשיטות באיזו מידה 
  ?לימוד חדשות

המורים מרגישים נוח להתנסות בשיטות 
 לימוד חדשות

עם עמיתיהם על דרכים  המורים מתייעציםבאיזו מידה 
  ?מענה לקשיים של תלמידיםלמתן 

המורים מתייעצים לגבי מענה לקשיי 
 התלמידים

מתקיימות תצפיות עמיתים ומתן משוב באיזו מידה 
 ?לצורך שיפור ההוראה

קיימות תצפיות עמיתים ומתן משוב 
 לצורך שיפור ההוראה

 ,קהילת מורים לומדתבאיזו מידה קיימת בבית הספר  
למשל מורים שדנים יחד בקשיי תלמידים מפתחים יחד 

  ?דרכי הוראה המתאימות להם
 קיימת קהילת מורים לומדת בביה"ס

קיימת בבית הספר תמיכה ביוזמות באיזו מידה 
  ?פדגוגיות של מורים

קיימת בבית ספר תמיכה ביוזמות 
 פדגוגיות של מורים

 אוטונומיה והעצמה

 אחריות וסמכות מוריםמאצילים על באיזו מידה 
 ?פדגוגייםצוותים בתהליכים  להובלת

מאצילים על מורים סמכות להובלה 
 פדגוגית

מחזקים את תחושת המסוגלות  של צוות באיזו מידה 
למשל: משדרים  המורים בתחום ההוראה והלמידה

אמון ביכולתם כבית ספר להביא את תלמידיהם 
 ?להישגים גבוהים

המסוגלות של מחזקים את תחושת 
 מורים בתחום ההוראה והלמידה

הספר מעודדים למלא תפקיד ניהולי באיזו מידה בבית 
למשל: רכז מקצוע רכז שכבה רכז  פדגוגי בבית הספר

 '?תקשוב וכד

מעודדים למלא תפקיד ניהולי פדגוגי 
 בביה"ס

ם משתפים מורים בקבלת החלטות בנושאיבאיזו מידה 
 ?לחינוך הוראה ולמידהמשמעותיים הקשורים 

משתתפים מורים בקבלת החלטות 
 בנושאי חינוך הוראה ולמידה

 הערכה ומשוב למורים

קיבלת מידע אודות  ההערכהבאיזו מידה בשיחת 
  ?שלך נקודות חוזק ונקודות לשיפור עבודת ההוראה

ההערכה כללה נקודות חוזק ונקודות 
 לשיפור עבודת ההוראה

המשוב בעקבות תצפית באיזו מידה אתה חש כי דיון 
 ?בעבודתך העמיתים קידם אותך

אתה חש כי המשוב בעקבות תצפית 
 העמיתים קידם אותך

על בסיס קריטריונים בוצעה  ההערכהבאיזו מידה 
 ?לך ברורים וידועים

ההערכה התבססה על קריטריונים 
 ברורים וידועים

 ,מגוון סוגי נתוניםההערכה התבססה על באיזו מידה 
כגון: תצפיות בשיעורים תוצרי תלמידים משובים שלך 

 ?לתלמידים
 ההערכה התבססה על מגוון סוגי נתונים

ההערכה לשיפור לך שיחת  תרמהבאיזו מידה 
 ?תהליכים פדגוגיים בכיתתך

ההערכה תרמה לשיפור תהליכים 
 פדגוגיים בכיתה

של  פיתוח מקצועי
 מורים

דנים בבית הספר   המנהל ומי מטעמובאיזו מידה 
  ?בצרכי הלמידה וההתפתחות המקצועית שלך

דן בבית הספר בצרכי הלמידה  המנהל 
 וההתפתחות המקצועית שלך

 ניתן מענה לצרכי הפיתוח המקצועי שלך  ?ניתן מענה לצרכי הפיתוח המקצועי שלךבאיזו מידה 

אחר  מטעמוקיים מעקב של המנהל או מי באיזו מידה 
 ?ההשתתפות שלך בתהליכי פיתוח מקצועי

אחר ההשתתפות בתהליכי  קיים מעקב 
 פיתוח מקצועי
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  לפי מדדים: מוריםמשאלון " והלמידה ההוראה, הנהגת תהליכי חינוך"בנושא חלוקת ההיגדים  : 37טבלה 

  ולמידה הוראה חינוך תהליכי הנהגתנושא: 

 מקוצר נוסח היגד מדד

 תהליכי הוראה ולמידה

משימות איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים 
 ?המאפשרות לתלמידים להביע את דעותיהם

משימות המאפשרות לתלמידים להביע 
 דעה

מתן אפשרות איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים 
 לתלמידים לספק למורים משוב על ההוראה?

למורים מתן אפשרות לתלמידים לספק 
 משוב על ההוראה

מתן משוב על  איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים
לגבי דרכים  הכוונהמידע ו עבודת התלמידים המספק

 בהמשך? לשיפור

מתן משוב על עבודת התלמידים באופן 
 המספק הכוונה לשיפור

 יתוחאיזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים נ
 למידהה תוצריוהתבוננות ביקורתית של התלמידים ב

 ?לצורך שיפורםשלהם או של חבריהם 

ניתוח תוצרי הלמידה של התלמידים 
 לצורך שיפורם

עבודה של איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים 
סביב פתרון משותף לבעיה  תלמידים בקבוצות קטנות

 או למטלה?
 עבודת תלמידים בקבוצות קטנות

עבודה של איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים 
 ?תלמידים על פרויקטים מתמשכים

עבודת תלמידים על פרויקטים 
 מתמשכים

עידוד להצגת איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים 
 נקודות מבט שונות או פתרונות שונים לבעיה?

עידוד להצגת נקודות מבט שונות או 
 פתרונות שונים לבעיה

שאילת שאלות איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים 
 ?המזמנות הנמקה והסבר של התלמידים

שאילת שאלות המזמנות הנמקה והסבר 
 של התלמידים

המנהל כמוביל תרבות 
 למידה בית ספרית

יודע מה מתרחש בתוך הכיתה באיזו מידה המנהל 
מכיר את המצב הלימודי של תלמידיך מודע  שלך

 '?לקשיים בכיתתך וכד
 יודע מה מתרחש בכיתתך

המנהל מאפשר למורים  לתת משוב על באיזו מידה 
 מאפשר למורים לתת משוב על תפקודו ?תפקודו

 מגלה אכפתיות כלפיך ?מגלה אכפתיות כלפיךבאיזו מידה המנהל 

מוביל תהליכים באיזו מידה המנהל או מי מטעמו 
 ?לשיפור איכות ההוראה והלמידה

מוביל תהליכים לשיפור איכות ההוראה 
 והלמידה

מעודד את המורים באיזו מידה המנהל או מי מטעמו 
  ?לראות בטעויות הזדמנויות בעלות ערך ללמידה

מעודד את המורים לראות בטעויות 
 הזדמנויות בעלות ערך ללמידה

דוגמא אישית בהתנהגות נותן באיזו מידה המנהל 
 נותן דוגמא אישית בהתנהגות אכפתית ?לכלל באי בית הספר אכפתית

נפגש עם תלמידים באיזו מידה המנהל או מי מטעמו 
ודן איתם בנושאים שונים כיחידים או בקבוצה 

 ?המעסיקים את התלמידים
 נפגש עם תלמידים כיחידים או בקבוצה

המנהל  טובה כאשר אתה עושה עבודהבאיזו מידה 
 מתייחס כשאתה עושה עבודה טובה בפניך או בפני עמיתים  מציין זאת
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  לפי מדדים: מוריםמשאלון " התמקדות ביחידבנושא "חלוקת ההיגדים  :38טבלה 

  ביחיד נושא: התמקדות

 מקוצר נוסח היגד מדד

התייחסות הוליסטית 
 ורב ממדית לתלמידים

שהתלמידים איזה אחוז מהמורים  פועלים לכך 
בתכנית  המתקשים יעמדו בהישגים הנדרשים

 ?הלימודים

עוזרים לתלמידים המתקשים לעמוד 
 בהישגים הנדרשים

אישית  מטפחים תחושת מסוגלותאיזה אחוז מהמורים 
להצלחה בלימודים בקרב התלמידים בכל רמות 

 ?היכולת

מטפחים תחושת מסוגלות לימודית 
 בקרב כלל התלמידים

נוקטים   איזה אחוז מהמורים בבית הספר
מייעצים לתלמידים איך לפתח את הבאות:  בדרכים

 ?נקודות החוזק שלהם

מייעצים לתלמידים איך לפתח את 
 נקודות החוזק שלהם

נוקטים   איזה אחוז מהמורים בבית הספר
מייעצים לתלמידים בנוגע לדרכי הבאות:  בדרכים

 ?הטובות ביותר עבורםהלמידה 

מייעצים לתלמידים על דרכי למידה 
 טובות עבורם

נוקטים   איזה אחוז מהמורים בבית הספר
מעוררים מוטיבציה בתלמידים הבאות:  בדרכים

  ?המגלים עניין מועט בלימודים

מעוררים מוטיבציה בתלמידים המגלים 
 עניין מועט בלימודים

ציפיות גבוה להישגים מציבים רף איזה אחוז מהמורים 
 ?לימודיים בקרב כלל תלמידיהם בכל הרמות

מציבים רף ציפיות גבוה להישגים בקרב 
 כלל התלמידים

נוקטים   איזה אחוז מהמורים בבית הספר
מציעים עזרה נוספת כשהתלמידים הבאות:  בדרכים

 ?זקוקים לכך

מציעים עזרה נוספת כשהתלמידים 
 זקוקים לכך

נוקטים   ם בבית הספראיזה אחוז מהמורי
מתעניינים בתלמיד כבן אדם ולא רק הבאות:  בדרכים

  ?בלימודיו

מתעניינים בתלמיד כבן אדם ולא רק 
 בלימודיו

  התמקדות ביחיד

מספקים תמיכה רגשית ס "באיזו מידה בביה
 ?לתלמידים הזקוקים לכך

מספקים בבית הספר תמיכה רגשית 
 לתלמידים הזקוקים לכך

המורים מסייעים בקידום תלמידים בעלי באיזו מידה 
 ?צרכים מיוחדים

המורים מסייעים בקידום תלמידים בעלי 
 צרכים מיוחדים

מעודדים את המורים ליישם דרכי הוראה באיזו מידה 
 ?מגוונות המותאמות לצרכים של התלמידים

מעודדים מורים ליישום הוראה מגוונת 
 מותאמת לצרכי התלמידים

קיימים מנגנונים למתן הזדמנויות נוספות באיזו מידה 
 ',לדוגמה: מועד ב ,לתלמידים בתחומים הלימודיים

 ?שיעורים פרטניים וכדומה ,תגבורים אחרי הלימודים

קיימים מנגנונים למתן הזדמנויות 
 לימודיות נוספות לתלמידים
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  לפי מדדים: מוריםמשאלון " קשרי גומלין עם הקהילה בנושא "חלוקת ההיגדים  :39טבלה 

  הקהילה עם גומלין נושא: קשרי

 מקוצר נוסח היגד מדד

קשר עם ההורים לגבי 
 ילדם  תפקוד

איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים את דרכי 
מדווחים בקביעות להורים על ההוראה הבאות: 

 ?התקדמות ילדיהם

מדווחים בקביעות להורים על 
 התקדמות ילדיהם

איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים את דרכי 
מעדכנים את ההורים בביצועים ההוראה הבאות: 

  ?או בתרומה ייחודית של תלמידים מצוינים

מעדכנים את ההורים על הצלחות 
 התלמידים

איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים את דרכי 
עם הורי : שומרים על קשר שוטף ההוראה הבאות

 ?בתפקודם הלימודי תלמידים המתקשים

מתקשרים עם הורי תלמידים 
 המתקשים בלימודים

 )באופן ישיר או עקיף( יםכפי שאפשר להתרשם מהמדדים השונים שבשאלון המורים, חלקם מתייחס
ההוראה של המורים. בטבלה הבאה  לפרקטיקות הניהול של המנהלים, והשאר מתייחסים לפרקטיקות

טיקות ניהול וכאלו המתייחסים לפרקטיקות הוראה. קמתוארת חלוקה של המדדים לכאלו המתייחסים לפר

  השאלון. עוסקחלוקה זו חוצה את הנושאים השונים בהם 

ואילו  ,סולם הערכים הוא 'באיזה מידה' ,ניהול בהיגדים ובמדדים המתייחסים לפרקטיקות, כמו כן, יצוין כי

  בהיגדים ובמדדים המתייחסים לפרקטיקות הוראה נעשה שימוש בסולם 'איזה אחוז מהמורים'.

  פרקטיקות הוראה  פרקטיקות ניהול
  תהליכי הוראה ולמידה  המנהל כמוביל תרבות למידה בית ספרית

  התייחסות הוליסטית ורב ממדית לתלמידים  פיתוח מקצועי של מורים 
  ילדם  תפקוד לגבי ההורים עם קשר  הערכה ומשוב למורים

    והעצמהאוטונומיה 
    בית ספריתקהילת מורים לומדת 

    התמקדות ביחיד
  

  במוצגים תחילה 

ם לפי תפיסת מוריהם. מנהליהלפרקטיקות ניהול של  המתייחסיםמדדים ה תונינ 44 תרשיםוב 43 תרשים
לאחר  יסודי).- התרשימים מציגים את הנתונים בעבור כלל האוכלוסייה, ובחלוקה לפי שלב חינוך (יסודי או על

  ב מכן,

  

  

 מוריםההוראה של הפרקטיקות דיווחי המורים על מוצגים נתוני המדדים הקשורים ל 46 תרשיםוב 45 תרשים
תפלגות הנוסף של לפירוט ( חינוךהאוכלוסייה ובחלוקה לפי שלב  כלל בעבורמוצגים . הנתונים בבית הספר

   .המורים ראה נספח ג')המדדים וההיגדים בשאלון 

  עיון ב

 המכוונותמהמורים מדווחים כי המנהלים שלהם נוקטים בפרקטיקות ניהול  83%כי  מעלה 43 תרשים
 נוקטיםמובילים תרבות למידה בית ספרית, ושמנהליהם מהמורים מדווחים  75%-התמקדות ביחיד. כל

, מדווחים כי מנהליהם 72%בפרקטיקות המכוונות לאוטונומיה והעצמה של מורים. שיעור דומה של מורים, 
ו על , דיווח60%-מקיימים תהליכים של הערכה ומשוב למורים. לעומת זאת, שיעור נמוך יחסית של מורים, כ

  מצד המנהל לפיתוח המקצועי של המורה וכן על קיומה של קהילת מורים לומדת בית ספרית. מתן תשומת לב
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מעלה כי בהשוואה בין שלבי החינוך עולה, כי בכל המדדים  הבודקים פרקטיקות ניהוליות של  44 תרשיםבעיון 

אלו בפרקטיקות מורים בשלב חינוך יסודי מדווחים בשיעורים גבוהים יותר על שימוש המנהלים  ,מנהלים

חינוך (לטובת מנהלים משלב  14%-ל 6%פערים הנעים בין ב  -יסודי -בהשוואה למורים בשלב חינוך על

יסודי). הפער הגדול ביותר נרשם במדד "פיתוח מקצועי של מורים" כאשר כשני שלישים ממורים בשלב חינוך 

-בשלב חינוך על מהמנהליםמחצית בלבד לעומת יסודי מדווחים על תשומת לב של המנהל לפיתוח מקצועי, 
  יסודי שמדווחים כך.

  

  : נתוני מדדי מורים על פרקטיקות ניהול של מנהליהם43 תרשים

  ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "

    "מאד"במידה רבה" או "במידה רבה  שהשיבו  המורים שיעור

  
  

  : נתוני מדדי מורים על פרקטיקות ניהול של מנהליהם בחלוקה לפי שלב חינוך44 תרשים

  ..."אתה מידהבאיזו על השאלות "

    "מאד"במידה רבה" או "במידה רבה  שהשיבו  המורים שיעור

  

  בעיון 
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 ממדיתמהמורים מדווחים כי בבית הספר פועלים להתייחסות הוליסטית ורב  75%מעלה כי  45 תרשים
מהמורים מדווחים כי הם בקשר עם ההורים לגבי תפקוד ילדם. שיעור נמוך במעט,  70%-לתלמידים וכן, כ

  ליכי הוראה ולמידה בבית הספר.נרשם ביחס לביצוע תה 62%

בכל המדדים, מידת  מופיעים המדדים המסכמים שחושבו לכלל המורים בחלוקה לפי שלב חינוך. 46 תרשיםב

יסודי. ההפרש -ההסכמה של מורים בשלב חינוך יסודי גבוהה יותר ממידת ההסכמה של מורים בשלב חינוך על

 הוראה תהליכי"- " וילדם תפקוד לגבי ההורים עם קשר) בין שלבי חינוך נרשם במדדים "18%הגדול ביותר (
  ".סטית ורב ממדית לתלמידיםהתייחסות הולי") נרשם במדד 9%הפרש קטן יותר (". ולמידה

  

  

  

  : נתוני מדדי מורים על פרקטיקות הוראה בבית הספר45 תרשים

  ..."על השאלות "איזה אחוז מהמורים

    "מעל שלושה רבעים מהמורים" או" עד כשלושה רבעים מהמורים" שהשיבו  המורים שיעור

  
  

  
  

  

  

  : נתוני מדדי מורים על פרקטיקות הוראה בבית הספר לפי שלב חינוך46 תרשים

  ..."על השאלות "איזה אחוז מהמורים

    "מעל שלושה רבעים מהמורים" או" עד כשלושה רבעים מהמורים" שהשיבו  המורים שיעור
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6.3  לפי אשכול מנהלים מנהליהםשל  הניהול פרקטיקותאת תפיסות המורים  

שדיווחיהם על כאשר בכל אשכול נמצאים מנהלים  המנהלים חולקו לשני אשכולות ,5בפרק מתואר כפי ש

 1. אשכול כמה שניתן שוניםשדיווחיהם מנהלים  ובאשכולות שונים נמצאים פרקטיקות הניהול שלהם דומים,

 2ואילו באשכול פרקטיקות ניהול איכותיות, שימוש בעל יחסית  ווחו בשיעורים נמוכיםישדמתייחס למנהלים 

י המורים על פי להלן יוצגו דיווחניהול. הפרקטיקות ם גבוהים יחסית על שימוש בשדיווחו בשיעורימנהלים 

שלהם סווגו  מורים שהמנהלים 2,493 -ו 1וג באשכול מורים שהמנהל שלהם סו 2,260 -אשכולות המנהלים 

בחלוקה לפי אשכולות מוצגים נתוני מדדי המורים על פרקטיקות ניהול של מנהליהם  47 תרשיםב .2באשכול 

   .מוצגים נתוני מדדי המורים על פרקטיקות ההוראה בבית הספר 48 תרשיםוב ,מנהלים

 ה, דהיינו, מדווחים על רמה גבוה2מעלה כי בבתי ספר בהם המנהלים שייכים לאשכול שלהלן  מיםבתרשי עיון

על מנהליהם כמשתמשים  גבוהים יותר םרים מדווחים בשיעורייחסית של פרקטיקות ניהוליות, המו

בפרקטיקות  כמשתמשים ספרםהמורים בבית על בשיעורים גבוהים יותר ו איכותיות ניהוליותבפרקטיקות 

על רמה נמוכה  וודיווח 1נמצאים באשכול הם מנהליבהשוואה למורים בבתי ספר שזאת , הוראה איכותיות

על פרקטיקות  המנהליםשל  ם העצמייםדיווחיהיחסית של פרקטיקות ניהוליות. ממצאים אלו תורמים לתיקוף 

לעומת  1בין דיווחי מורים המלמדים בבתי ספר שמנהליהם  שייכים לאשכול  10%- פער של כ .הניהול שלהם

לעומת  67%נמצא במדד "פיתוח מקצועי של מורים" ( 2מורים המלמדים בבתי ספר שמנהלים סווגו לאשכול 

, בהתאמה), במדד "קהילת מורים 68%לעומת  76%, בהתאמה), במדד "הערכה ומשוב למורים" (57%

 75%, בהתאמה) ובמדד "קשר עם ההורים לגבי תפקוד ילדם" (60%לעומת  67%לומדת בית ספרית" (

  ., בהתאמה)67%לעומת 

  

  : נתוני מדדי מורים על פרקטיקות ניהול של מנהליהם בחלוקה לפי אשכולות47 תרשים

  ..."אתה באיזו מידהעל השאלות "

    "מאד"במידה רבה" או "במידה רבה  שהשיבו  המורים שיעור
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  : נתוני מדדי מורים על פרקטיקות הוראה בבית הספר בחלוקה לפי אשכולות48 תרשים

  ..."על השאלות "איזה אחוז מהמורים

    "שלושה רבעים מהמוריםמעל " או" עד כשלושה רבעים מהמורים" שהשיבו  המורים שיעור
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גם באמצעות ניתוח סטטיסטי לניבוי אשכול המנהלים.  נבדקן דיווחי המנהלים לבין דיווחי המורים יהקשר ב

לצורך כך הותאם מודל של רגרסיה לוגיסטית בה אשכול המנהל מנובא מתוך דיווחי המורים, ובהינתן משתני 

חינוך של בית הספר: השלב . 1בדוח. משתני הרקע בניתוח היו:   5.5בניתוח בסעיףהרקע שנמצאו מובהקים 

, דתי דוברי עברית, ממלכתי דובר עברית, ממלכתי דוברי ערבית-מגזר/פיקוח: ממלכתיה. 2, יסודי-יסודי או על
: של המנהל ותק ניהולי/שנות הדרכה. 4, כלכלית של בית הספר: נמוכה, בינונית וגבוהה- רמה חברתיתה. 3

שנה ושנת הדרכה אחת, (ב) ותק שנתיים ושתי שנות הדרכה, (ג) ותק שלוש שנים ושתי שנות (א) ותק 

  הדרכה, (ד) ותק של ארבע שנים ומעלה שתי שנות הדרכה.

) שיפור החינוך, ההוראה 1כפי שתואר קודם לכן, שאלון המורים כולל תשעה מדדים בארבעה נושאים: (
) הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו 4( -גומלין עם הקהילה, ו) קשרי 3) התמקדות ביחיד, (2והלמידה, (

המקצועי. מרבית השאלות התמקדו בתפקודו של המנהל בבית הספר וחלקן עסקו בתפקוד בית הספר באופן 

ושאר  1" לערך במידה רבה מאד" - " ובמידה רבהתשובות "הכללי יותר. כדי לחשב את הציון בנושא קודדו 

המקרים בהם  1, קודדו לערך בבית הספר השאלה התייחסה לאחוז המוריםבהם  . במדדים0 ערךהתשובות ל

. "מעל שלושה רבעים מהמורים" (כלומר מעל למחצית מהמורים) - התשובות "עד כשלושה רבעים מהמורים" ו
בבית הספר המורים דיווחי לכל מנהל חושב ציון בכל אחד מהנושאים על בסיס ממוצע הערכים המקודדים של 

  .  ולושבניה

, בה מוכנסים המשתנים המנבאים בזה אחר זה למודל הרגרסיה, אולם רק stepwiseהניתוח בוצע בשיטת 
  משתנים הנמצאים מובהקים בכל שלב נשמרים במודל. 

  וב 56טבלה ב

   תוצאות מודל הרגרסיה. מפורטות 4שבנספח  57 טבלה

, המשתנה המייצג את דיווחי המורים 0.05נמצאו חמישה משתנים מובהקים ברמת מובהקות  בניתוח זה
תק הניהולי/שנות הדרכה של המנהל ושלושת משתני הובנושא "הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי", 

 מהמנהלים. סה"כ, 63%מהשונות בנתונים והצליח לשייך נכון  21%. המודל הסביר הרקע של בית הספר
  . 5.5משתני הרקע דומות לתוצאות שדווחו בסעיף קשר בין האשכול לבין ל בנוגעתוצאות הרגרסיה 

, הגורם פדגוגיים בהם עסק שאלון המורים-מבין ארבעת הנושאים הניהולייםעולה כי,  זהמתוצאות המודל 
מנהיגותי שמנבא הכי טוב את שיוך המנהל לאשכול הוא שיפוטי המורים לגבי תפקוד המנהל בהיבט ה

חושב כהבדל בין מנהל שקיבל ממוצע  2ובהקשר של הפיתוח המקצועי של הצוות. הסיכוי להיכלל באשכול 

להיכלל  יםהסיכוייחס ). במקרה זה, 0) לבין מנהל שקיבל את ממוצע הדירוגים הנמוך ביותר (1מושלם (

  ושלם.בערך עבור מנהלים שקיבלו ציון מ 17גדל פי  1בהשוואה לאשכול  2באשכול 
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  סיכום .7
המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית 'אבני ראשה' מלווה מנהלים בשנותיהם הראשונות בהכוונה ובהדרכה. 

 ומסייעים תמיכה שמספקים, וקבוצתייםבמכון מוצעים למנהלים בראשית דרכם תהליכי הדרכה אישיים 
   לניהול אפקטיבי. למנהלים לגבש את הזהות המקצועית שלהם ולרכוש פרקטיקות

לקראת סיום חמש השנים הראשונות לפעילות המכון, הועד המנהל של המכון פנה אל הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) לביצוע מחקר הערכה של פעילויות המכון. במסגרת זו גובשה תכנית 

טרה לבחון את האפקטיביות הערכה ובעקבותיה קיימה ראמ"ה סקרים בקרב המנהלים החדשים ומוריהם, במ

  של תהליכי ההדרכה והשפעתם על המנהלים בראשית דרכם.

(מחזורים  ג"ותשע ב"תשע, א"תשע בשנים הדרכה שעברו מנהלים 384 - ל הנתונים המוצגים בדוח מתייחסים
 4,753 מורים הנמצאים תחת ניהולו של כל מנהל. אוכלוסיית המורים כללה 15-ג', ד' וה'), ולמדגם מייצג של כ

   מורים.

 שביעות רצון המנהלים מפעילויות המכון ולתפישתם את התרומה הכללית של פעילויות המכון למנהל:
שביעות רצון מפעילויות מכון אבני מביעים , 80%,בראשית דרכם  מרבית המנהליםעולה כי  מנתוני המחקר

חדשניות ומקדמות את ההתפתחות ויותר מהמנהלים חשים כי פעולות המכון מקצועיות,  90%- . כראשה

המקצועית של מנהלים. שביעות רצון נמוכה יותר נרשמה ביחס להיגדים הקשורים להיבטים האישיים ולמתן 

מהמנהלים דיווחו על מתן מענה רלוונטי לצרכי  70%-רק כ - מענה של המכון לצרכים הייחודיים של המנהל 

  היות המכון כתובת מקצועית למנהלים. מנהלים, מתן מענה לשאלות וקשיים אישיים, ועל 

 ככלל, נמצא כי מנהלים בשלב חינוך יסודי נוטים לדווח בשיעורים גבוהים יותר ממנהלים בשלב חינוך על יסודי
. כמו כן, מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה מדווחים במרבית ההיגדים בשיעורים על שביעות רצון מהמכון

  רו שנת הדרכה אחת. גבוהים יותר בהשוואה למנהלים שעב

, דיווחו כי הם מרוצים מהרמה המקצועית 85%מרבית המנהלים, ביחס לשביעות הרצון מההדרכה האישית, 
  כי ההדרכה נותנת מענה לפיתוח המקצועי שלהם. דיווחו 79%- האישית ושל ההדרכה 

, חלק הארי פי המכוןשל המנהלים ועמדותיהם כלמלבד שביעות הרצון דיווחי המנהלים על פרקטיקות ניהול: 
התמקד בהיבטים שונים של פרקטיקות ניהול בבית ספר ובשביעות רצון מעבודת הניהול המנהלים סקר של 

שיפור ", "הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי", "עיצוב תמונת עתיד ותהליכי תכנון" -וכלל את הנושאים 

  ."צון מעבודת הניהולשביעות ר"ו "התמקדות ביחיד", "חינוך ההוראה והלמידה

פעולות כך שהם נוקטים במהמנהלים מדווחים על  87% ,באשר לנושא "עיצוב תמונת העתיד ותהליכי תכנון"

מהמנהלים דיווחו כי הובילו בשנתיים האחרונות תהליכי   75%לשיפור, מעקב ויישום תכנית העבודה. כמו כן, 

מדווחים כי הם אף פועלים לקידום והטמעת החזון והמטרות מתוכם  75%- בניה או עדכון של חזון בית ספרי ו

   הבית ספריות.

הנושא של "הנהגת צוות ופיתוחו המקצועי" עוסק בהיבטים של הנהגת צוות ועבודת צוותים, פיתוח מקצועי של 

 , דיווחו כי הם נוהגים בפרקטיקות87%מורים ויוזמות פדגוגיות. כאן עולה כי הרוב המכריע של המנהלים, 
דגוגיות של ם תומכים ביוזמות הפמהמנהלים דיווחו כי ה 77%תים, ועבודת צווהעוסקות בהנהגת צוות 

  דיווחו כי הם עוסקים בפיתוח מקצועי של מורים. 67%- המורים בדרכים שונות ו

". הנהגת תהליכי חינוך, הוראה ולמידהושא של "בנוסף, המנהלים התבקשו להתייחס לפעולות בהם נוקטים בנ
לקביעת יעדים וציפיות וכן מקדמים תרבות דיווחו כי הם פועלים לאפקטיביות בית ספרית ו מהמנהלים 85%-כ

רבות המנהלים בקידום ההוראה , נרשם בדיווחים ביחס למעו75%- למידה בית ספרית. שיעור נמוך במעט, כ

  והלמידה.

 70%-מיוחדים ובאלו מסגרות. כם מקדמים תלמידים בעלי צרכים ההמנהלים גם נשאלו לגבי המידה בה 
  מהמנהלים דיווחו כי הם פועלים לקידום נושא זה.

מהמנהלים דיווחו כי הם שבעי רצון מעבודת הניהול, אך יחד עם זאת,  90% –לגבי הנושא של עבודת הניהול 

  חשים שמוטל עליהם עומס עבודה כבד מידי. 88%
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חינוך יסודי מדווחים בשיעורים גבוהים יותר בהשוואה , ככלל, מנהלים בשלב נמצא כי בכל הנושאים שנבדקו

יסודי. כמו כן, מנהלים שעברו שתי שנות הדרכה מדווחים בשיעורים גבוהים יותר - למנהלים בשלב חינוך על

  לעומת מנהלים שעברו שנת הדרכה אחת.

ולחקור את על מנת להעמיק התפתחות פרקטיקות הניהול של מנהלים לאורך שנות הניהול הראשונות: 

תשובות המנהלים שנסקרו, חולקו המנהלים לשתי קבוצות באמצעות ניתוח סטטיסטי של ניתוח אשכולות 

)(cluster analysis הליך זה מחלק את המנהלים לקבוצות (אשכולות) על בסיס תשובותיהם להיגדים .
נהלים השייכים לאשכול השונים של פרקטיקות ניהוליות (מקבץ המשתנים). האשכולות נקבעים כך שלכל המ

  מסוים יש פרופיל דומה במקבץ המשתנים ולמנהלים מאשכולות שונים יש פרופיל שונה.

המורכב ממנהלים שתשובותיהם  1ניתוח האשכולות הוביל לחלוקה של המנהלים לשני אשכולות: אשכול 

ב ממנהלים המורכ 2מעידות על שכיחות נמוכה יחסית של פרקטיקות ניהוליות מיטביות, ואשכול 

, וזאת בכל המדדים שתשובותיהם מעידות על שכיחות גבוהה יחסית של פרקטיקות ניהוליות מיטביות
  .שנבדקו

בכדי לנתח את התקדמות והתפתחות המנהלים לאורך השנים חושב מודל רגרסיה לוגיסטית המנבא את 

שפה ושלב חינוך), - וח, מגזרהסיכוי להיכלל באשכול השני (הגבוה) באמצעות משתני רקע בית ספריים (פיק

משתני רקע אישיים (מגדר וותק הוראה), ומשתנה המשלב בין ותק הניהול למספר שנות ההדרכה שקיבל 

  המנהל. בניתוח זה נכללו מנהלים אשר מספר שנות ההדרכה שעברו תואם את מספר שנות הותק שלהם. 

תק הניהול ומספר שנות הדרכה; בפרט נמצא ממצאי הרגרסיה מעלים כי קיים הבדל מובהק בין מנהלים לפי ו

בערך  2.5כי הסיכוי של מנהלים בעלי שלוש שנות ותק ושתי שנות הדרכה להיכלל באשכול השני גבוה פי 

  מהסיכוי של מנהלים "חדשים" יותר, בעלי ותק של שנה או שנתיים ואשר הודרכו שנה או שנתיים בהתאמה. 

מנהלים בעלי שנת ותק ניהול אחת ושנת הדרכה אחת לבין מנהלים לעומת זאת, לא נמצא הבדל מובהק בין 

בעלי וותק ניהול של שנתיים והודרכו במשך שנתיים. בדומה לא נמצא הבדל מובהק בין מנהלים בשנה 

   השלישית בניהול לבין מנהלים בשנה הרביעית ומעלה, לאחר שהודרכו שנתיים.

 גם כלל הסקר ם ועל פרקטיקות הוראה בבית ספרם:דיווחי המורים על פרקטיקות הניהול של מנהליה
לדווח על פרקטיקות המורים התבקשו שלהם עברו הדרכה במכון אבני ראשה.  שהמנהלים למורים שאלונים

מהנתונים עולה כי קיים קשר בין דיווחי המנהלים ניהוליות של מנהליהם ועל פרקטיקות הוראה בבית הספר. 

גם המורים המלמדים  -  פרקטיקות ניהוליות דיווחו על רמה גבוהה יחסית של לבין דיווחי מוריהם. מנהלים ש

בבתי הספר שלהם דיווחו עליהם כבעלי פרקטיקות ניהוליות גבוהות יחסית. ובמקביל, מנהלים שדיווחו על 

גם מוריהם דיווחו עליהם כבעלי פרקטיקות ניהוליות נמוכות  -  רמה נמוכה יחסית של פרקטיקות ניהוליות

. מהניתוחים שבוצעו עד כה מסתמן כי בבתי ספר שבהם המנהלים דיווחו על רמה גבוהה יחסית של סיתיח
פרקטיקות ניהוליות, המורים מדווחים בשיעורים גבוהים יחסית על פרקטיקות הוראה איכותיות, בהשוואה 

אים אלו תורמים למורים בבתי ספר שמנהליהם דיווחו על רמה נמוכה יחסית של פרקטיקות ניהוליות. ממצ

  לתיקוף הדיווח העצמי של המנהלים.

הקשר בין דיווחי המנהלים לבין דיווחי המורים תוקף גם באמצעות ניתוח סטטיסטי של רגרסיה לוגיסטית 

לניבוי אשכול המנהלים על פי דיווחי מוריהם ומשתני רקע נוספים של המנהלים ובתי הספר. נמצא כי לדיווחי 

ל בהיבט המנהיגותי ובהקשר של הפיתוח המקצועי של צוות בית הספר תרומה המורים על תפקוד המנה

  מובהקת לניבוי אשכול המנהל.
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   קונספטואלית מסגרת': אנספח  .8
  ד"ר חני שלטוןכתבה: 

  באמצעות שאלונים מסגרת קונספטואלית להערכת פרקטיקות ניהול של מנהלים

בשני העשורים האחרונים התפתחה ספרות ענפה העוסקת במנהיגותו של המנהל ובהשפעתו על קידום בית 

הספר. על בסיס מחקרים אמפיריים שעסקו בארגונים עסקיים וציבוריים אפקטיביים באופן כללי, ובבתי ספר 

 המנהל  באיכות  תלויה  ארגון  כל  שהצלחת  מוסכמת  תפיסה  באופן ספציפי, התפתחה  אפקטיביים 
גם  כמרכזי  כיום  נתפס  הספר  מנהל בית  של   תפקידו ).Yukl , Fullan, 2005;2002(בראשו  העומד 

 ,NPBEA, 2001; Peterson, 2002, ; Darling-Hammond(איכותית  ולמידה  של הוראה  בהנהגתה 
LaPointe, Meyerson, Orr & Cohen, 2007,( ית הספר כארגון כי אלה משפיעים על איכות ב

)(Leithwood, Harris & Hopkins ,2008 .  
 Felcknoe, 2005( יש חוקרים השוללים את התפיסה כי שיפור בחינוך משמעותו שיפור בהישגים לימודיים

מציעים להתייחס לא רק להישגים כמדד לאפקטיביות אלא גם  ;Sheerence, 2000)2008אצל ניר ועמיתיו, 

לאינדיקטורים תהליכיים. אינדיקטורים אלה נמצאו בספרות העוסקת בבתי ספר אפקטיביים כמקדמים את 

תיאור מפורט של אינדיקטורים  ).Sheerence, 2000תפוקות בית הספר ומאפיינים בתי ספר 'מוצלחים' (

ן הבינלאומי לתכנון חינוכי של אונסקו, ובמסמכים נוספים שהארגון האמריקאי כאלה מופיע במסמך של המכו
 .Sheerence, 2000; National Middle School Association, 2003)הארצי של בתי הספר הפיץ (

, למנהיגות ציפיות גבוהות מתלמידים וממוריםולמיקוד בהישגים ובלמידה מתייחסים ל אינדיקטוריםה
היוצר  שיתוף, למנהיגות המאפשרת התפתחותם המקצועיתומובילה את  של המורים מעורבותשיוצרת 

מענה לצורכי ונותנת תכניות הלימודים , יוצרת סדרי עדיפויות בהסכמות משותפותלכידות וגיבוש 

, מקדמת הזדמנויות ללמידהבהתייחס לשונות הלומדים ולרב תרבותיות. מנהיגות כזו מאפשרת  התלמידים
מתגמלת פסולות ו נורמות התנהגות, אוכפת טיפוח התנהגויות חברתיות ואישיותבאמצעות  יאקלים חיוב

בין תלמידים לתלמידים, בינם לבין המורים ובין בית  מנגנונים לשיתוף פעולה, יוצרת התנהגויות חיוביות
ומקצה  חשיבות ללמידהומייחסת  ניטור הישגי לומדים עלהערכה והספר וקהילת ההורים, שמה דגש על 

  . בכל רמות הארגוןלכך זמן 

 מחקרים  בסיס  על נבנתה   בית ספריות פרקטיקות ניהול  השאלונים להערכת  הקונספטואלית של  המסגרת 
של בסיס תיאור מפורט  תהליכיים שנמצאו כמקדמים אפקטיביות בית ספרית, ועל  הממוקדים באינדיקטורים

  למנהלים להצליחהתנהגויות ספציפיות או פעולות המאפשרות 
)Elmor & Forman, 2011; Hallinger ,1983; Pedder, 2006; Talis, 2012;   ,מיצ"ב (שאלון 2010; פרג ;

למנהל), וכן על בסיס מסמכים ('תפיסת תפקיד המנהל במדינת ישראל', מסמך 'תוצאות מצופות ממנהלי בתי 

  יתוף עם 'אבני ראשה').ספר בראשית דרכם') והכלי להערכת מנהלים שפותח בראמ"ה (בש

  בניית חזון ותכנון מימוש

פרקטיקה מרכזית שניתנת לה דגש רב במחקר על ארגונים אפקטיביים ממוקדת בבניית חזון ובהכוונה של 

דרכים להשגתו, כולל בניית חזון משותף, קידום של מטרות משותפות, והצבת  ציפיות גבוהות ללמידה. החזון  

כמערכת של מטרות אידיאליות ברורות, מנוסחות   ),Daft, 1999(הארגון במיטבו מוגדר כתמונה עתידית של 

  . ,Conger & Kanungo)1998(היטב שהמנהיג רוצה שהארגון ישיג בעתיד 

ספר מצליחים משקיעה מאמץ רב לפיתוח חזון הממוקד בלמידה והוצאתו לפועל על ידי שיתוף -מנהיגות בבתי

. המנהיגות מובילה חזון (Murphy, Elliott, Goldring & Porter, 2006)ספרית - ותמיכה של הקהילה הבית
שנארג עם כל השותפים, ומהווה תשתית לעיצוב היעדים בארגון ולהשגת הסכמות. החזון קושר אנשים יחדיו, 

אישי של כל אחד ואחד.  ביטוי  מאפשר  גם  אבל  יוצר לכידות רעיונית, מגדיר את בית הספר כקהילה 

הספר חותר להגיע, ומכוונים אותו לבניית -הספר לדעת לאן בית-שמעוגנים בחזון מאפשרים לסגל ביתהיעדים 

אסטרטגיות שיסייעו לו לגבש איך יעשה זאת. חזון בית הספר משקף סטנדרטים גבוהים ללמידה, ומעצב את 

מות גבוהות הספר ללמד ולחנך את כל התלמידים, ומציב נור-אמונותיהם של המורים ביכולות של בית

 ,Anderson, 1985; Harnisch, 1987; Newmann) ם ושל הארגוןלביצועים אישיים של תלמידים, של מורי
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 ,Murphy, Elliott)ספריים - כוללים גם אמונות ערכיות הנמצאות בליבת הערכים הביתהיעדים ). 1997
Goldring & Porter ,2006  ; Purky & Novak, 1988.(   

את החזון (המתואר גם כתמונת המצב עתידית של בית הספר) אמונה על תרגומו לתכנית  המנהיגות המובילה

  עבודה, שמטרתה לסייע לבית הספר לגשר על הפער שבין התמונה החזונית לבין המצוי. 

 חזון ממוקד קידום הוראה ולמידה

איכותית ה ולמידה תפקידו של המנהל ושל המנהיגות הבית ספרית נתפסת כיום כמרכזית בהנהגתה של הורא

Davis, Darling-Hammond,LaPointe & Meyerson, 2005; Darling-Hammond, LaPointe,) 
(Meyerson, Orr & Cohen, 2007.  

מנהיגות הממוקדת בהוראה ובלמידה מגבשת יעדים הממוקדים בלומדים, מאפיינת את הלמידה שלהם ואת 

 ;Harnisch, 1987הנדרשים בכל אחת משכבות הגיל (הישגיהם, ומגדירה באופן ברור את ההישגים 
Rutherford, 1985; Wimpelberg, 1986.(  תפקיד המנהיגות להבטיח שחזון בית הספר יתורגם לפעולות

הספר, - ויהיה לו ביטוי באמצעות הצגתו בהקשר לפעולות, לערכים ולאמונות הנמצאות בלבו של בית

באופן כזה, ניתן יהיה לבחון את . Dwyer, 1986)ניתן למדידה (הפעולות יוגדרו באופן הותוצאותיהן של 

  המידה שבה בית הספר ממש את החזון ואת היעדים שנגזרו ממנו.

מנהיגים הממוקדים בהוראה ובלמידה הם בעלי יכולת למקד את ליבת העשייה הבית ספרית בתכנון 

הלימודים, בהוראה, בלמידה ובהערכה, והם גורמים לכל הממדים הנוספים של בית הספר (כמו 

ותקצוב) לפעול בשרות המערכת, כדי ליצור מערכת איתנה הממוקדת בשיפור הלמידה.  האדמיניסטרצי

גות ממוקדת למידה' יוצרת הזדמנויות משמעותיות ללמידה שהן בעלות השפעה עבור תלמידים ועבור 'מנהי

). כאמור, Knapp, Copland & Talbert, 2003(צוות המורים, ויוצרת מחויבות הדדית לניצול הזדמנויות אלו 
  מה.לא די בחזון בית ספרי אלא חשוב שיתמקד בלמידה של התלמידים ובהוראה שנועדה לקד

  דוגמאות לשאלות למורים הלקוחות מתוך השאלון (פרקטיקות ניהול):

  האם מנהל בית הספר מוביל בנייה או עדכון של חזון בית ספרי? •
האם במהלך השנתיים האחרונות השתתפת בדיונים שבהם בחנתם את החזון הבית ספרי  •

 על בסיס איסוף מידע שיטתי?
 

 תכנון תכניות עבודה בית ספריות

לתמונה שאותה שואפים לממש,  המצוי  המצב  הפער בין  תנאי מספיק לצמצום  אינו  חינוכי משותף  חזון 

את החזון יש  ואינו משרטט את הדרך שבה המורים יתרגמו את הרעיונות לפעולות פרקטיות. כדי לממש 

 באמצעות  עדיו י ישיג את  הספר  בית  את האופן שבו  פעולה המגדירים  צורך לגבש יעדים ואסטרטגיות 
לבית  עבודה מזמנת  תכנית  בארגון.  המניעה תהליכי שיפור  לצמצום הפער,  גיבוש תכנית אסטרטגית 

  שינוי לכל  הכרחי   תנאי  מהווה לרצוי (חזון). זיהוי פער זה   בין המצוי "פער הביצוע"   הספר לזהות את
 החזון  עשוי  החזון,  לאור   והערכה עשייה   של אסטרטגיות  פיתוח משותף ) ללא 1990ארגוני (סמואל, 
 ובקהילה  הספר  בית  בחיי התנהגויות)   או   (של פעולות  נוכחות הצהרה, וללא  להישאר בגדר 

(Scribner, Cockrell, Cockrell & Valentine, 1999) . דפוס הניהול שמיטיב לתרגם את החזון לתכנית

הספר להביא את התלמידים - גבוהה, ואמון ביכולת בית self efficacy)מסוגלות ( עבודה מתאפיין בתחושת

להישגים גבוהים. תחושה זו המתגברת על אילוצי המערכת, נשענת על יסודות פרואקטיביים ומובילה לקבלת 

החלטות ברורה ביחס לפעולות הנדרשות על מנת לצמצם את הפער בין התפיסות האידיאולוגיות לבין 

  ).Coldren & Spillane, 2007(ים ארגוניים מערכתיים ולבין המעשה הכיתתי  תהליכ
  

הוצג לראשונה על ידי ) school development plansהרעיון של תכניות עבודה בית ספריות התפתחותיות (

לדעתם, בנייה והפעלה של תכניות כאלו מסייעות ). Hargreaves & Hopkins, 1992(  הרגרייבס והופקינס

הספר לקדם את ארגונם ולאפשר את התחדשותו המתמדת. הגשת תכנית עבודה אומצה -למנהל ולצוות בית

כמדיניות על ידי משרד החינוך לפני למעלה מעשור וידועה בשם 'תכנית פעילות בית ספרית'.  אסטרטגיות 
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את הפער בין החזון לבין המצב הקיים ומבליטות את החשיבות  פעולה אלה משקפות את הניסיון לצמצם

  שהחזון לא יישאר כסיסמה או כהצהרה ללא כיסוי. 

  דוגמאות לשאלות בנושא תכנית העבודה הבית ספרית הלקוחות מתוך השאלון (פרקטיקות ניהול):

באיזו מידה המנהל פועל לכך שתכנית העבודה הבית ספרית תתמקד בשיפור הלמידה  •

 ההוראה?ו
האם מאז תחילת שנת הלימודים הנוכחית השתתפת בשיחות (עם המנהל, צוות מורים וכו')   •

   ספרית?-בנושא מעקב אחר ביצוע תכנית העבודה הבית
  האם היית שותף לגיבוש תכנית עבודה לשנת הלימודים הנוכחית? •
  

 שיפור החינוך, ההוראה, הלמידה והערכה

 –לי של מכלול הפעילויות המתוכננות לביצוע בבית הספר, ובראש ובראשונה הלימודים היא ניסוח מילו תכנית 
להביא לידי מימוש שיטתי של מטרותיו החינוכיות של בית הספר  הפעילויות בתחום הלמידה, שתכליתן 

)Hirst and Peters, 1975 .( ,מערכת מנוסחת זו כוללת תכנים מדורגים ומאורגנים ברצפים של מקצועות

למתודות הוראה ההולמות את למידת התכנים הללו, דרכי הערכה ההולמות את ההוראה, ובמידה התייחסות 

פעילויות אחרות הניתנות לתכנון מראש בחיי בית הספר, שבכוחן לתמוך בלימודים  –יותר מוגבלת 

ייע פה, ומכוונים לס-הפורמליים. תכנית הלימודים מותווית במסמכים ובחומרי עזר לסוגיהם ובהדרכה בעל

  למורה להתמקד במשימתו. 

  תכנון לימודים והצבת רף ציפיות גבוה

תכנון הלימודים הבית ספרי מהווה את המסגרת המושגית של כלל התהליכים הפדגוגים המתרחשים בבית 

למסגרות  הספר הלכה למעשה. הוא כולל התוויה של אסטרטגיות 'המתרגמות' את היעדים הבית ספריים

ארגוניות ולתכני לימוד המשמעותיים, המעצבים את אופיים של תהליכי הלמידה וההוראה ומגדירים את  

  ). 1998תפקידי המורה והתלמידים והעשייה בסביבה הלימודית (לוין, 

ממצאי מחקר מלמדים כי ציפיות גבוהות מכל התלמידים הם המפתח לצמצום הפערים ולעליה בהישגים 

הגדרת הציפיות הגבוהות  .(Brookover & Lezotte, 1977; Purkey & Smith, 1983)של כולם  האקדמיים

תבוא לידי ביטוי בהגדרתם של מטרות אקדמיות מדידות, מוקפדות וברורות המשקפות סטנדרטים גבוהים ולא 

תי ספר עם ממחקרים שנעשו בב (Linn, 2000)נורמטיבים לכל התלמידים ללא הבחנה בין קבוצות ייחודית 
אוכלוסייה מרקע סוציו אקונומי נמוך ומקבוצות אתניות מוחלשות נלמד על התפקיד הקריטי של הערכים 

המובילים והאמונות של המנהיג, מנהלים ממוקדי למידה מאמינים כחלק בבסיס הערכי שלהם ביכולת של כל 

מנהיגים אלה יתחייבו ללמידה  תלמיד לעמוד בסטנדרטים שאפתניים כאשר יקבלו הוראה אפקטיבית ותמיכה.

  .(Knapp, 2003)הוגנת שאינה מקפחת תלמידים מגזע, רקע אתני ושפה שונה וצרכים 

  דוגמאות לשאלות הלקוחות מתוך השאלון (פרקטיקות ניהול):

 באיזו מידה המנהל פועל לכך שהציפיות מכלל התלמידים בבית הספר תהיינה גבוהות? •
 שהתלמידים המתקשים יעמדו בהישגים הנדרשים בתכנית הלימודים?באיזו מידה המנהל פועל לכך  •
 באיזו מידה אתה שותף פעיל לגיבוש קריטריונים לבחירת חומרי ההוראה והלמידה לבית הספר? •
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 נשיאה באחריות כלפי כל התלמידים

התביעה לנשיאה באחריות משקפת את הרצון החברתי לחולל שינויים באמצעות מקבלי החלטות כדי לצמצם 

פערים, להבטיח שוויון הזדמנויות והוראה איכותית לכל התלמידים. התביעה לאחריותיות מדגישה את ביצועי 

ר לשיפור הישגי התלמידים יותר מאשר את התשומות ואת התהליכים, וממוקדת באחריותם של בתי  הספ
. גישה זו מאפיינת מגמה שבה מתקיימת Duffy, 2001)  & Goertz;& Loeb, 2004 (Carnoyהתלמידים 

זיקה בין נשיאה באחריות ומתן דין וחשבון לבין הערכת הישגי התלמידים, זיקה שבעבר הייתה רופפת. 

ויות החשיבה בתחומי הדעת הנשיאה באחריות להישגי כלל התלמידים מתייחסת למכלול התכנים ולמיומנ

  המוערכים.

 טיפוח חשיבה (חשיבה מסדר גבוה)  

על  –חשיבה היא פעילות מורכבת שבלעדיה לא מתרחשת למידה משמעותית. חשיבה מסדר גבוה היא מושג 

רחב שמקובל לראותו ככולל מגוון יכולות חשיבה, שקשורה במיומנויות של פתרון בעיות, שאלת שאלות, 

ית, הסקת מסקנות, קבלת החלטות, טיעון והנמקה, יצירת סינתזה או אינטגרציה וכדומה חשיבה ביקורת

)(Resnick, 1987.  

 מסיטה את ההוראה והלמידה מ'ידיעה' םמסדר גבוה יותר של לומדי חשיבהועידוד של כושרי טיפוח 
('knowledge') ) בלבד (זיכרון ושינון), להבנה מושגיתconceptual understanding,(  בציפייה מן הלומדים

מה שלמדו, וכן להיות בעלי 'יכולת של עשייה'  לא רק 'לדעת' במישור התיאורי אלא להבין לעומק ולהמשיג

 הלמידה שלהם. השליטה ובאסטרטגיות בקרה עצמית ושליטה בחשיבתם בעלי היותם מודעים, בנידון, תוך
  .(Flavell, 1979; Kluwe, 1982)קוגניציה- מטה נקראים של אחרים לאלה והמודעות עצמיים חשיבה בתהליכי

הספרות העוסקת בבתי ספר אפקטיביים מתייחסת לכישורי למידה 'ללמוד איך ללמוד' ,לטיפוח החשיבה, 

ולאופן שבו מורים מטפחים בתלמידים את כישורי חקר או כישורי ההכוונה העצמית ללמידה שמטרתן לטפח 

לו ללמוד לכל אורך החיים. השאלה המרכזית היא באיזו מידה המנהיגות בלומד מיומנויות וכישורים שיסייעו 
ממלאת תפקיד בהכוונת צוות המורים לעיסוק ברמות קוגניטיביות גבוהות הדורשות הפעלה של אסטרטגיות 

  חשיבה מסדר גבוה. 
  

ופרקטיקות דוגמאות לשאלות בנושא 'הערכה ולמידה בית ספרית' הלקוחות מתוך השאלון (פרקטיקות ניהול 

  הוראה):

  באיזו מידה המנהל או מי מטעמו מעודד טיפוח כישורי חשיבה ולמידה מסדר גבוה בקרב התלמידים? •
באיזו מידה המנהל או מי מטעמו מעודד את המורים לטפח מעורבות פעילה של תלמידים בלמידה  •

  בעיות?באמצעות שיח תלמידים, פרויקטים, עבודות חקר, עבודות יצירתיות, פתרון 

  באיזו מידה דרכי ההוראה של המורים בבית הספר כוללות:              

 עבודה של תלמידים בקבוצות קטנות סביב פתרון משותף לבעיה או למטלה? •
  עבודה של תלמידים על פרויקטים מתמשכים? •

  

  הערכה ולמידה בית ספרית

ניתוח מידע ונתונים הממוקדים בלמידת תלמידים (לעיתים באמצעות דיון עשיר), הערכה בית ספרית כוללת 

והיא נחוצה על מנת לקדם את הסטנדרטים של הפרקטיקה, ואף יוצרת ובונה את הליבה של האמונות, 

בית הספר זקוק לתהליך שיפור ).  (Louis, Kruse, and Bryk, 1995הנורמות והערכים של קהילת המורים 

שבו הוא מנתח את הנתונים באופן שוטף כחלק ממעגל של תכנון, עשייה, חקירה, התבוננות, למידה מתמשך, 

ונקיטת פעולות מבוססות נתונים. זהו מעגל שיטתי שחוזר על עצמו ומותנה בתהליכי ניטור והבנה של הקשר 

  ).  ;Bernhardt, 1998; Langford, 1999; Sargent, 2000 2007שבין נתונים לבין תפוקות. (בירנבוים, 
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תהליכי הערכה ולמידה ארגונית נדרשים לצורך שיפור ארגוני מתמיד, ומאפשרים לבתי הספר להשביח את 

ההוראה לתלמידיהם ולתת מענה מותאם יותר לצורכיהם. ולכן תהליכי הערכה ומשוב הם מבוססים חקר 

)inquiry-based (Boonastra, 2004; Schnellert, et al., 2008; Sergiovanni, 1995)(  ושאילת שאלות

על המקור לפער בין המצוי לרצוי. החקר מוביל לחיפוש אחר ראיות נוספות שיסייעו להסבר של הפער ושל 

זיהוי הפער וההסבר לקיומו הוא הבסיס לתכנון מחודש או לשינוי בתכנית העבודה הבית  התוצאות שהתקבלו.

  ספרית.

  מידה בית ספרית' הלקוחות מתוך השאלון (פרקטיקות ניהול):דוגמאות לשאלות בנושא 'הערכה ול

האם וכמה פעמים מתחילת שנת הלימודים הנוכחית השתתפת בדיון שעסק בניתוח מעמיק של תוצרי  •

 תלמידים?
 באיזו מידה המנהל פועל לקיומם של דיונים מבוססי נתונים לבחינת העמידה ביעדים? •
 תכניות העבודה לאור דיון בנתונים?באיזו מידה אתה (המנהל) פועל לעדכון  •

  

  טיפוח תרבות ואקלים בית ספרי

מציינים את חשיבות פענוחה של התרבות  )Schein, 1992; 2000; קונדה, 1990חוקרים רבים (סמואל, 

הארגונית להבנת בית הספר כארגון ולהבנת תהליכי ההוראה והלמידה המתחוללים בו. זהו ממד המתייחס 

דה של בית הספר, ומייצג את האידיאולוגיות, את הנחות היסוד, את הציפיות מהתלמידים, למערכת ערכי הלמי

את הנורמות, ואת המוסכמות החברתיות המשמשות כתשתית ללמידה של בית הספר. תרבות הלמידה 

הארגונית מתקיימת בעזרת טיפוח מתמיד של ערכים והטמעתם באורח החיים של בית הספר באמצעות עידוד 

   ).Sergiovanni, 1995(ויות הראויות להוקרה ועל ידי ריסון של התנהגויות שראוי להימנע מהן התנהג

ספר אפקטיביים מצטיינים במבנה שלם התופסת את המוסד החינוכי כמערכת כולית המתייחסת -בתי

בירת להישגים הלימודיים ולסביבה הפדגוגית, שביסודה שורר אקלים מעודד ותומך, סביבה ידידותית ומס

פנים, מתן כבוד לשונות, עידוד ותמיכה רגשית. כל אלה מהווים חלק מהגדרת ייעודו הפדגוגי של בית הספר, 

בבתי ). Hallinger & Murphy, 1985מניהול ההוראה והלמידה ומיצירת אקלים בית ספרי תומך למידה (

דות בטעויות. בבתי ספר אלה, ספר אלה נוטעים ערכים של שיתוף, של פתיחות, של שקיפות ושל נכונות להו

כישלונם של התלמידים מהווה אתגר להתמודדות של צוות המורים עם קשיים, הנעשית באקלים של 

קולגיאליות, בתמיכה של עמיתים ובמאמצים משותפים להשגת המטרות. כישלונם של התלמידים מהווה 

סטרטגיות בית ספריות לשיפור נקודת מוצא לחקירה וללמידה, לבחינה ולבדיקה ולתכנון משותף של א

הלמידה. בתרבות בתי ספר אפקטיביים קיימת "התיידדות" עם קשיים ועם חולשות, ונכונות לחשיפה פומבית 

  ). 2010שלהם בקרב מורים ולעיתים גם בקרב הורים (שלטון, 

  ניהול): דוגמאות לשאלות בנושא 'טיפוח תרבות ואקלים בית ספריים' הלקוחות מתוך השאלון (פרקטיקות

  באיזו מידה המנהל נותן דוגמה אישית בהתנהגות אכפתית לכלל באי בית הספר? •
  באיזו מידה המנהל מקיים מסגרות שיח פורמאליות או בלתי פורמאליות עם תלמידים? •
 באיזו מידה המנהל מעודד מורים לראות בטעויות הזדמנויות בעלות ערך ללמידה? •
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  המקצועיהנהגת צוות בית הספר ופיתוחו 

  התפתחות מקצועית של מורים כפרטים

חוקרים בחנו מאפיינים ספציפיים של התפתחות מקצועית שברמת סבירות גבוהה יובילו לשיפור הישגי 

  הלומדים. להלן רשימה של ביצועים טובים של התפתחות מקצועית המבוססת על המחקרים הבאים:

)Iriti, 2003 American Federation of Teachers, 1995; Elmore & Burney, 1999; guskey, 1995; 
National Board for Professional Teaching Standards, 2002.(  

מעוגנת בשגרת העבודה של המורים. מערבת פעילויות המיועדות להגביר את הידע  •

המקצועי, המיומנויות והביצועים המעשיים, ועל כן היא מתמשכת ומקושרת לקונטקסט 

  הבית ספרי.

מעוצבת ומוטמעת בדרך כזו שנקודת המוצא לצמיחת המורים היא ידע והמיומנויות  •

 והביצועים הקיימים אצל המורים.

התפתחות מקצועית כוללת תכנים בעלי משמעות, מיומנויות ותהליכים אינטלקטואליים  •

חדשים או ביצועי כיתה בהקשר של פרויקטים בעלי משמעות ו/או בעיות מרכזיות לבית 

 הספר ולתפקוד הכיתה. 

 מכוונת לקראת מתן הזדמנויות עבור מורים להוביל, להנחות ולהדריך את עמיתיהם. •

 תלמידים ובהתפתחותם. ממוקדת בלמידת •

 מעוצבת ומוטמעת באופן שמאפשר למורים להתנסות ולעשות רפלקסיה על ההתנסות.  •

קיימים מחקרים המתמקדים בהתפתחות מקצועית של מורים בתחום תוכן ספציפי כמו מתמטיקה, מדעים 

טים של הממקדת את ההיב  דעת שונים תחומי  הבחנה בין  אוריינות וכדומה. מכאן שנדרשת גם  

הוראה וחשיבת  התנהגויות  ההתפתחות המקצועית מעבר לנושאים המשותפים לכולם, להיבטים של 

 ;Kennedy, 1999תחום דעת ספציפי כמוקד של ההתפתחות המקצועית (לדוגמה,  בתוך  תלמידים 
Loucks-Horsley, Hewson, Love & Stiles,1998; Locks-Horsley, Stiles & Hewson,1996 .(

מקצועית בתחום דעת ספציפי צריכה אף היא לזמן דיאלוג בין פרטים בקבוצה סביב חקר  פתחותהת

  ההתנסויות של עצמם והמשגת הפרקטיקה לתיאוריה ולהפך. 

  דוגמאות לשאלות בנושא 'התפתחות מקצועית של מורים כפרטים הלקוחות מתוך השאלון (פרקטיקות ניהול):

  אתך בצרכי הלמידה וההתפתחות שלך? באיזו מידה המנהל או מי מטעמו דן •
  באיזו מידה המנהל פועל לכך שיינתן מענה לצרכי הפיתוח המקצועי שלך? •
 באיזו מידה המנהל או מי מטעמו עוקב אחר ההשתתפות שלך בתהליכי פיתוח מקצועי? •

  

  קהילה מקצועית לומדת

 School based professionalבשני העשורים האחרונים רואים בקהילות למידה מקצועיות בית ספריות (
learning community מפתח לשיפור בית ספרי מתמיד הממוקד בהתפתחות המקצועית של המורים לצורך (

המורים והמנהלים בבתי ספר המתאפיינים כקהילות למידה,  ). Stoll, 2006קידום הלמידה של התלמידים. (

יות ההוראה והלמידה, משנים ומתאימים את מוקירים את הלמידה, עובדים במשותף כדי להעלות את איכו

  תרבות ומורים.   תלמידים של הלומדים:  הלמידה  בשיפור  תכניות הלימודים לצרכי התלמידים וממוקדים 
 (,Leonard, 2002; Leonard & Leonard, 2003; Murphy, Elliott, Goldring & Porterכזו מחוללת שינוי

2006; Peterson, 2002.(  
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שמצטייר עד כה, משימת הליבה של בית הספר, בשונה מארגונים באופן כללי, מכוונת לקידום הישגי כפי 

לומדים. ולכן, בתרבות למידה בית ספרית חיובית, יש מיקוד בלמידה של התלמידים היוצר מחויבות ותחושת 

של  8דיאלוג רפלקטיבי) עם עמיתים, (collaboration אחריות ללמידה של כל התלמידים. ערכים של שיתופיות

 המבוססת על  ), פתיחות לשיתוף בפרקטיקה האישית1998הצוות וחקירה משותפת ומתמשכת (בן פרץ, 
) כמו גם מכישלונות, מאפשרים להשתמש בלקחי ניסיון העבר 1996למידה מהצלחות (רוזנפלד, שון וסייקס, 

, deprivatized (practiceיקה () ומזמנים פומביות של הפרקטLevitt & March, 1988גם לעתיד  (
משמעותי  ומתן משוב  בכיתה   זה בזה בהוראה המעשי, צפייה   עמיתים בניסיון שיתוף  שמשמעותה 

Bryke, Camburn & Louis, 1999) חשיפה זו מזמנת למורים אפשרות לחלוק את ההוראה עם אחרים .(
בהקשר עשיר, מקדמת את השפה המשותפת  באמצעות קבלת משוב, מספקת תוכן ספציפי ומשמעותי לדון בו

בין המורים, מגבירה את התקשורת, את שיתוף הפעולה ואת מערכת היחסים של המורים בבית הספר, וכל 
 (;Leonard & Leonard, 2003; Lambert, 2005אלה תורמים לקידום הפדגוגיה והפרקטיקה הבית ספרית  

Peterson, 2002; Ben-Peretz, Schonmann, & Kupermintz, 2000 .(  

  דוגמאות לשאלות בנושא 'קהילה מקצועית לומדת' הלקוחות מתוך השאלון (פרקטיקות ניהול):

  באיזו מידה המנהל מעודד ביצוע תצפיות עמיתים ומתן משוב לצורך שיפור ההוראה? •
  באיזו מידה אתה חש כי דיון המשוב בעקבות תצפיות עמיתים קידם אותך בעבודתך? •
המורים מציגים בפני עמיתיהם באופן תדיר ומובנה לבטים וקשיים מתוך ההוראה  באיזו מידה •

  בכיתה?

  

  מנהיגות ביזורית משותפת של בעלי תפקידים ושל מורים

מנהיגות מבוזרת מוגדרת כקשרי הגומלין בין המנהיגים, המונהגים והנסיבות וההקשר המקומי של בית הספר. 

שת יחסי הגומלין ביניהם. לכן, המנהיגות אינה סכום פעולותיו של פרקטיקה זו לובשת צורה במסגרת של ר

) אלא היא מתייחסת לקבוצת אנשים, שיש לה תפקיד Spillane, 2004ספרי אחר (-מנהל או של כל מנהיג בית
בכיר בארגון ויש לה השפעה על קבלת החלטות בארגון. פרקטיקת המנהיגות היא ביזורית ומשותפת 

)collaborated distributionהדדית שבין פעולות המנהיגים -) כדי להדגיש את הקשר ההדדי והתלות

  ).Spillane, 2004והמונהגים (

מנהיגות מבוזרת אפקטיבית מחייבת שיתוף של המנהל ושל בעלי תפקידים ומורים, מאפשרת להם לגבש 

ת החלטות לגבי ), לקבוע מטרות משותפות ולקחת חלק בקבלHult & Ferrell, 1997הבנות משותפות (

המורים  - ). במחקרים נמצא כי בבתי ספר שהתאפיינה בהאצלת סמכויות Lam, 2004התחומים לשיפור (

 ,Glover, Gleesonדיווחו על תחושה שבית הספר מתנהל היטב ושהם יכולים ללמד בצורה אפקטיבית (
(Gough & Johnson, 1998 אמיתית למעשיהם . שיתוף בתהליכי קבלת החלטות יוצר תחושת אחריות

). שיתוף פעולה הדוק של המנהיגות ומעורבותה בכל הקשור לעבודתה (Senge, 1990ולהשפיע על הנסיבות 
בבית הספר, בקביעת מדיניותו ומטרותיו, תורמים להעמקת איכות ההוראה, מוציאים את המורה מבדידותו 

האחריות המשותפת לעיצוב החיים  , ומגבירים את תחושתSilins, Mulford & Zarins 2002)המקצועית (

  ).Newmann, King & Youngs, 2000; 1978לזרוביץ, -; שרן והרץ1998במוסד החינוכי (שרן ושחר, 

   

                                                           
8

פותח צוהר להרהור על הפרקטיקה המקצועית של האדם, מאפשר לחקור את האמונות האישיות, ואת תפיסת העולם, דיאלוג רפלקטיבי  
לחוש חלק מתוך רשת של קהילה. התועלת בחשיפה בדרך כלל צומחת בשל ההזדמנות שיש למעורבים בדיון לחשוב גם  וגורם למעורבים בו

 ).Louis & Kruse, 1995(    באופן ביקורתי על עבודתם באמצעות הסוגיות המועלות בדיאלוג
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  דוגמאות לשאלות בנושא 'מנהיגות מורים ובעלי תפקידים'  הלקוחות מתוך השאלון (פרקטיקות ניהול):

פדגוגי בבית הספר (למשל: רכז מקצוע, רכז באיזו מידה המנהל מעודד מורים למלא תפקיד ניהולי  •

  שכבה, וכד')?
 באיזו מידה המנהל משתף מורים בקבלת החלטות בנושאים פדגוגיים משמעותיים? •
  באיזו מידה המנהל מאציל על מורים אחריות וסמכות להובלת צוותים בתהליכים פדגוגיים? •

  העצמה וטיפוח חוללות (מסוגלות)

או מסוגלות עצמית היא מונח כולל למערכת של אמונות עצמיות הקשורות לתחושת  self efficacy)חוללות (
) הגדיר חוללות עצמית Bandura, 1997המסוגלות של האדם לגבי תחומי תפקוד ספציפיים. בנדורה (

כאמונותיו של  האדם לגבי יכולתו  לארגן  ולבצע  את הפעילות הדרושות וכדי לבצע או להגשים את מטרות 

ות. החוללות משפיעה על הבחירות שאנחנו עושים, ועל המאמצים שאנחנו משקיעים בהשגתן, והיא עתידי

מאפשרת לנו להתמודד עם קשיים לאורך זמן מתוך אמונה שביכולותינו להצליח. זוהי היכולת של פרטים 

  לפעול באופן מכוון ורצוני באמצעותה משיגים אנשים, ארגונים וקהילות שליטה על חייהם. 

באשר  ניתן למצוא במחקרים שנערכו בשנים האחרונות Bandura, 2002)(ימוכין לגישתו של בנדורה ת

. נמצא כי סגנון ההתמודדות של המנהל, ותפיסתו את רמת )2007לחוללות מנהל בית הספר (פרידמן וברמה, 
החוללות האישית שלו, הקנו לו תחושה גבוהה של רווחה אישית, ואפשרו את התמודדותו עם מורכבות 

המטלות לאורך זמן. תפיסת החוללות כוללת בתוכה את הציפייה לתוצאה מסוימת ואת האמונה ביכולת 

מצא כי מנהלים שהייתה להם תחושה גבוהה של ) Gaziel, 2003(האישית וביכולתו של האחר. גזיאל 

חוללות, תפסו את בית הספר שלהם כאוטונומי, חשו יעילות גבוהה יותר ותחושת מחויבות אישית גבוהה יותר 

ככל שלמנהלים יש תחושת חוללות גבוהה יותר, וככל שהם מצליחים להנחיל אותה לכל רמות כלפי תפקידם. 

, לתלמידים ולקהילה, כך הלמידה של המנהלים, המורים והארגון  כולו אפקטיבית יותר והם הארגון: למורים
  ). (Hoy & Miskel ,2005מצליחים לממש את מטרותיהם 

חוללות גבוהה מתבטאת ביכולת של המנהל ושל המורים לפעול באופן עצמאי ובמובחן מהאילוצים של 

בות, והחזון מנחה את פעולתם. מנהלים בעלי תחושת המערכת. הנחת היסוד שהם מסוגלים לשלוט בנסי

חוללות נמוכה חשים בהגבלה בדרגות החופש שלהם, והנחת היסוד היא שאינם יכולים לפעול במנותק 

  מהאילוצים. עליהם להגיב לדרישות הסביבה, ואלה לא מאפשרות לבית הספר לקדם את תלמידיו. 

גישה שלמורים יש לא רק תפיסות אישיות באשר ליכולתם , בשונה מחוללות עצמית, מדחוללות קולקטיבית

 (;Bandura, 1997לקדם את תלמידיהם, אלא גם אמונות לגבי היכולת המשותפת שלהם בבית הספר כארגון 
Goddard, Hoy & Woolfolk, 2000; Hoy, Tarter, & Woolfolk Hoy, 2006 תפיסות של חוללות .(

שהקבוצה חולקת ביחס ליכולות המשותפות שלהן כקבוצה או כארגון  קולקטיבית מוגדרות כאמונות משותפות

  להוציא לפועל סדרה של פעולות או של מעשים הנדרשים כדי להביא להגשמה או למימוש של מטרות. 

ומיוצגת על ידי שיפור והערכת  , Hoy, 2006)(תחושת המסוגלות הקולקטיבית משפיעה על יכולת השינוי 

ספר שיש בהם - בתי .ספרי  לבצע פעולות שישפיעו על קידום הלמידה של התלמידים- היכולת של הצוות הבית

ספר אחרים בעלי ספקות -תחושת מסוגלות קולקטיבית גבוהה לקידום התלמידים מצליחים במקום שבו בתי

 . Hoy, & Woolfolk Hoy, 2004)לגבי יכולתם כארגון לקדם את תלמידיהם (

ל חוללות קולקטיבית וחוללות עצמית להוראה ולהערכה אצל מורים בבתי מחקרים מצביעים על רמה גבוהה ש
  ). McLoughlin & Talbert, 2006ספר המתפקדים ברמה גבוהה של למידה ארגונית (
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  דוגמאות לשאלות בנושא 'העצמה וטיפוח מסוגלות'  הלקוחות מתוך השאלון (פרקטיקות הוראה):  

  תלמידים מתקשים?באיזו מידה אתה בטוח ביכולתך לקדם  •
באיזו מידה המורים מטפחים תחושת מסוגלות אישית להצלחה בלימודים של התלמידים בכל רמות  •

  היכולת?

  דוגמה לשאלה בנושא 'העצמה וטיפוח מסוגלות קולקטיבית':

באיזו מידה המנהל מחזק את תחושת המסוגלות של צוות המורים בבית הספר, בתחום ההוראה  •

 והלמידה?
  

  וב למורים ולבעלי תפקידיםהערכה ומש

ממצאי מחקרים מצביעים על כך שבבתי ספר מצליחים, קיימת מערכת אפקטיבית לפיתוח מקצועי המבטיחה 

  . (McKinsey, 2007)שכל התלמידים יזכו ליהנות מהוראה מיטבית
מערכת להערכת מורים ולמתן משוב עשויה לספק תמיכה ופיתוח מקצועי למורה היחיד כדי לקדם את איכות 

ההוראה שלו. בבתי ספר שיש להם ביצועים גבוהים קיימת מערכת כזו, המוקירה את המורים יוצאי הדופן, 

ות החולשה מאתרת את החוזקות שלהם ובמקביל מציבה אתגר למורים האחרים הממוקד בקידום נקוד

שלהם לגבי הפרקטיקות הפדגוגיות. למערכת הערכת המורים ולמתן המשוב יש השפעה מכרעת על ההוראה 

. Santiago and Benavides, 2009; Jensen and Reichl, 2011)בכיתה ועל הלמידה של התלמידים (
למעשה, המידע שנאסף באמצעות הערכת המורים יכול לשמש לא רק לצורך הזדמנויות הלמידה של היחיד, 

אלא גם כהזדמנות לפרישה ולהרחבה של פרקטיקות הוראה מיטביות לכלל המורים בבית הספר.  יתר על 

והגברת  כן, הערכת מורים היא מכרעת ליצירת הלימה לגבי חינוך מיטבי, פרקטיקות מורים בכיתה

  . Isor  2009)האטרקטיביות של ההתמקצעות בהוראה  (
 

  דוגמאות לשאלות בנושא 'הערכה ומשוב למורים ולבעלי תפקידים) הלקוחות מתוך השאלון (פרקטיקות ניהול):

האם וכמה פעמים מאז תחילת שנת הלימודים הקודמת קיבלת משוב ממנהל בית הספר או בעל  •

  שערך בשיעור שלך? תפקיד מטעמו על בסיס תצפית
באיזו מידה ההערכה אותך התבססה על מגוון סוגי נתונים תצפיות בשיעורים, תוצרי תלמידים,  •

 משובים שלך לתלמידים?
באיזו מידה בשיחת ההערכה קיבלת מידע אודות נקודות חוזק ונקודות לשיפור עבודת ההוראה  •

 שלך?
 
  

  פיתוח היחיד, מתן תמיכה לימודית ורגשית 

המחקרית העוסקת במנהיגות מדגישה את מחויבות המנהיגות וצוות המורים להצלחתו של כל הספרות 

תלמיד ותלמיד. האחריות לטיפוח התלמידים ודאגה לרווחתם חשובה מעין כמותה כתפיסה ערכית ובנוסף 

  מסייעת מאד לקידום הלמידה.

אחריות לבית הספר ולהצלחת בבתי ספר אפקטיביים יש השפעה חיובית על המורים, והם יוצרים בקרבם 

תלמידיו, תחושת קרבה ותחושת שייכות חזקה והזדמנויות רבות לשיתופיות. בבתי ספר אלה היחסים 

מבוססים על תחושות קרבה, על מחויבות לתלמיד כפרט, על דאגה לו ועל קשר אישי אתו. יחסי האנוש מהווים 

גה לרווחת הפרט בקהילה. דאגה הדדית, נכונות בסיס רחב שעליו מושתתות ההתנהגויות המאפיינות את הדא

לסייע ולעזור, אכפתיות ומסירות באים לידי ביטוי בהשקעת זמן מורה מעבר לשעות העבודה הפורמאליות. 

עזרה לזולת ותרומה לקהילה הרחבה  אחריות,  נתינה,  כמו  ערכים,  מודגשים  אלה  לכל  בנוסף 

)Diamond & Spillan, 2004.(  
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מרכזים את מאמציהם לעומתם יש בתי ספר שבהם המורל נמוך, המורים חשים חוסר אונים ביחס לעבודתם, 

חווים תסכול רב והיעדר יכולת להתגבר על  בתלמידים החזקים ורואים בתלמידים החלשים מקור להפרעות,

   . (Goddard, 2003)תלמידים מתקשים בלמידה המכשולים ולקדם 

א 'פיתוח היחיד, מתן תמיכה לימודית ורגשית' הלקוחות מתוך השאלון (פרקטיקות דוגמאות לשאלות בנוש

  ניהול): 

  באיזו מידה המנהל פועל לכך שבית הספר יספק תמיכה רגשית לתלמידים הזקוקים לכך? •
באיזו מידה המנהל מעודד מורים ליישם דרכי הוראה מגוונות המותאמות לצרכים השונים של  •

  התלמידים?

 ן עם הקהילה קשרי גומלי

ממצאי מחקר מצביעים על כך שהצלחת בית הספר תלויה במידה רבה בגישה כוללנית המקיפה את קהילת 

. שיתוף יעיל מושתת על מעורבות של כל המורים, (Bolstad, Baker, Barker, & Keown, 2004)הספר בית 
. ממצאים (Posch, 1999; UNESCO, 2004)התלמידים והוריהם בכל תהליכי התכנון הביצוע והערכה 
הלימודים הגלויה לבין זו הסמויה, הם מפתחים  מעידים כי כאשר תלמידים חווים העדר הלימה בין תכנית

תלמידיו להתמודד  על מנת שבית הספר יוכל להכשיר את. (Gough, 2006)אמון -אדישות הנובעת מאי

דינאמי, מאוזן עם הסביבה החיצונית, מושפע בהצלחה הוא אינו יכול לקפוא על שמריו, אלא חייב להיות 

   ממנה, וגמיש דיו כדי ליצור מציאות רלבנטית חדשה בעקבותיה עבור תלמידיו.

לאור הנאמר לעיל, בתי ספר מקדישים תשומת לב ומשאבי זמן לקשרי גומלין עם קהילת בית הספר ועם 

הקהילה הרחבה מחוצה לו. ליחסי גומלין אלו פוטנציאל לשיפור ההוראה והלמידה: איתור צורכי התלמידים 

תור הזדמנויות והקהילה ושיתופם בקבלת החלטות, איתור מקורות לתמיכה בבית הספר ולליווי שלו, אי

לפעילויות חינוכיות הנותנות מענה לקהילה הקרובה ויצירת שיתופי פעולה עם ההורים על מנת לקדם את בית 

  . (Leithwood et al., 2006)הספר ואת מטרותיו 

  דוגמאות לשאלות 'בנושא קשרי גומלין עם הקהילה' הלקוחות מתוך השאלון (פרקטיקות ניהול והוראה):

  ורים שותפים לקבלת החלטות פדגוגיות בביה"ס?באיזו מידה הה •
באיזו מידה המנהל מנחה את המורים להיות בקשר שוטף עם הורי תלמידים המתקשים בתפקודם  •

  הלימודי?
  באיזו מידה המורים מדווחים בקביעות להורים על התקדמות ילדיהם? •
  חודית של תלמידים?באיזו מידה המורים מעדכנים את ההורים בביצועים מצוינים או בתרומה יי •
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  נספח ב': נתוני מנהלים .9

שיעור המנהלים שדיווחו  מפרטת אתראשונה מוצגות בנספח זה שתי טבלאות. הלכל נושא בשאלוני המנהלים 

"במידה רבה" או "רבה מאוד" על ההיגדים והמדדים השונים. הנתונים יוצגו בעבור כלל המנהלים ובחלוקה 
הסולם התפלגות את א, , לכל נושך, שנות הדרכה ואשכולות מנהלים. הטבלה השנייה מפרטתלפי שלבי חינו

  המלאה של ההיגדים והמדדים בעבור כלל המנהלים.

  המרכיבים את הנושא: פעילות מכון אבני ראשה וההיגדים המדדים: 40טבלה 

  אבני ראשהמכון נושא: פעילות 

כלל  היגד/מדד
  המנהלים

שלב 
חינוך 
 יסודי

שלב 
חינוך על 

 יסודי

שנת 
הדרכה 

 אחת

שתי 
שנות 
 הדרכה

אשכול 
1 

אשכול 
2 

 89% 76% 84% 80% 79% 84% 82% פעילות אבני ראשה

באיזו מידה כל אחד מהם מתאר את 
מכון "אבני ראשה" ואת הפעילויות 

היזומות על ידו: עושים עבודה 
 מקצועית

96% 97% 94% 95% 97% 95% 97% 

באיזו מידה כל אחד מהם מתאר את 
הפעילויות מכון "אבני ראשה" ואת 

היזומות על ידו: חדשניים בפיתוח ידע 
 אודות ניהול ומנהיגות

93% 95% 90% 92% 94% 88% 98% 

באיזו מידה כל אחד מהם מתאר את 
מכון "אבני ראשה" ואת הפעילויות 

היזומות על ידו: מעדכנים את 
 המנהלים בחידושים

88% 90% 84% 84% 90% 83% 92% 

את באיזו מידה כל אחד מהם מתאר 
מכון "אבני ראשה" ואת הפעילויות 

היזומות על ידו: מקדמים התפתחות 
 מקצועית של המנהלים

90% 91% 89% 88% 91% 84% 96% 

באיזו מידה כל אחד מהם מתאר את 
מכון "אבני ראשה" ואת הפעילויות 
היזומות על ידו: מפתחים מנהיגות 

 בית ספרית

76% 79% 71% 71% 79% 66% 86% 

כל אחד מהם מתאר את באיזו מידה 
מכון "אבני ראשה" ואת הפעילויות 

היזומות על ידו: מהווים כתובת 
 מקצועית למנהלי בתי הספר

73% 74% 69% 72% 73% 66% 79% 

באיזו מידה כל אחד מהם מתאר את 
מכון "אבני ראשה" ואת הפעילויות 

היזומות על ידו: מספקים מענה 
 קשיים אישייםו לשאלות

64% 66% 60% 66% 63% 54% 73% 

באיזו מידה כל אחד מהם מתאר את 
מכון "אבני ראשה" ואת הפעילויות 

היזומות על ידו: מספקים מענה 
 רלוונטי לצרכי מנהלים

73% 74% 70% 71% 74% 65% 80% 

באופן כללי באיזו מידה הינך מרוצה  
ידי מכון  מן הפעילויות הניתנות על

 "אבני ראשה" למנהלי בתי הספר
85% 87% 80% 80% 87% 75% 94% 

באיזו מידה היית ממליץ לעמיתך 
מנהלי בתי הספר לקחת חלק 

 בפעילות של מכון "אבני ראשה"
87% 90% 83% 85% 89% 79% 95% 
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 התפלגות מלאה של המדדים וההיגדים המרכיבים את נושא פעילות מכון אבני ראשה: 41טבלה 

במידה  כלל לא המנהליםכלל  -מדד/היגד
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה מאוד

 43% 40% 13% 4% 1% פעילות אבני ראשה

באופן כללי באיזו מידה הינך מרוצה  מן 
ידי מכון "אבני ראשה"  הפעילויות הניתנות על

 למנהלי בתי הספר 

0% 3% 12% 50% 35% 

באיזו מידה היית ממליץ לעמיתך מנהלי בתי 
הספר לקחת חלק בפעילות של מכון "אבני 

 ראשה" 
1% 1% 11% 45% 42% 

באיזו מידה כל אחד מהם מתאר את מכון "אבני 
ראשה" ואת הפעילויות היזומות על ידו: 

 חדשניים בפיתוח ידע אודות ניהול ומנהיגות
0% 2% 5% 42% 51% 

מהם מתאר את מכון "אבני באיזו מידה כל אחד 
ראשה" ואת הפעילויות היזומות על ידו: מהווים 

 כתובת מקצועית למנהלי בתי הספר
1% 7% 20% 34% 39% 

באיזו מידה כל אחד מהם מתאר את מכון "אבני 
ראשה" ואת הפעילויות היזומות על ידו: מספקים 

 קשיים אישייםו מענה לשאלות
2% 8% 26% 32% 31% 

כל אחד מהם מתאר את מכון "אבני באיזו מידה 
ראשה" ואת הפעילויות היזומות על ידו: מספקים 

 מענה רלוונטי לצרכי מנהלים
1% 6% 21% 40% 33% 

באיזו מידה כל אחד מהם מתאר את מכון "אבני 
ראשה" ואת הפעילויות היזומות על ידו: 

 מעדכנים את המנהלים בחידושים
0% 3% 9% 35% 53% 

אחד מהם מתאר את מכון "אבני באיזו מידה כל 
ראשה" ואת הפעילויות היזומות על ידו: 

 מפתחים מנהיגות בית ספרית
1% 7% 16% 39% 37% 

באיזו מידה כל אחד מהם מתאר את מכון "אבני 
ראשה" ואת הפעילויות היזומות על ידו: מקדמים 

 התפתחות מקצועית של המנהלים
0% 2% 7% 40% 50% 

מהם מתאר את מכון "אבני באיזו מידה כל אחד 
ראשה" ואת הפעילויות היזומות על ידו: עושים 

 עבודה מקצועית
0% 1% 3% 39% 57% 
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  עיצוב תמונת עתיד ותהליכי תכנוןהמרכיבים את הנושא: וההיגדים : המדדים 42טבלה 

  נושא: עיצוב תמונת עתיד ותהליכי תכנון

 היגד/מדד
כלל 

המנהלי
 ם

שלב 
חינוך 
 יסודי

שלב 
חינוך 

 על יסודי

שנת 
הדרכה 

 אחת

שתי 
שנות 
 הדרכה

אשכול 
1 

אשכול 
2 

 98% 74% 89% 82% 83% 89% 87% תכנית עבודה בית ספרית

באיזו מידה אתה פועל לכך שתוכנית 
העבודה הבית ספרית תתמקד 

 בשיפור הלמידה וההוראה בכיתה
92% 94% 88% 89% 94% 85% 99% 

באיזו מידה אתה פועל לכך 
שהמורים יהיו מעורבים בתהליכי 

 תכנון בית ספריים
85% 88% 78% 82% 86% 72% 97% 

באיזו מידה אתה דואג למעקב אחרי 
  יישום תכנית העבודה

83% 83% 82% 77% 86% 67% 98% 

 87% 60% 77% 72% 69% 79% 75% חזון ומטרות בית הספר

באיזו מידה בית הספר מקיים 
מפגשים עם בעלי העניין למשל: 

ההורים הרשות הפיקוח כדי לבחון 
את החזון ואת המטרות של בית 

 הספר

57% 62% 49% 54% 59% 34% 75% 

באיזו מידה אתה מזכיר את חזון 
בית הספר ומטרותיו בפורומים 

 שונים לאורך השנה
84% 87% 80% 81% 85% 73% 93% 

באיזו מידה יש הלימה בין מערכת 
של בית הספר לבין החזון  השעות

 והמטרות של בית הספר
85% 88% 79% 79% 87% 75% 92% 

  

  עיצוב תמונת עתיד ותהליכי תכנון: התפלגות מלאה של המדדים וההיגדים המרכיבים את נושא 43טבלה 

במידה  כלל לא כלל המנהלים -מדד/היגד
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

 במידה
 רבה מאוד

 42% 44% 12% 1% 0% תכנית עבודה בית ספרית
באיזו מידה אתה דואג למעקב אחרי יישום 

 תכנית העבודה
0% 3% 14% 49% 33% 

באיזו מידה אתה פועל לכך שהמורים יהיו 
 41% 44% 14% 1% 0% מעורבים בתהליכי תכנון בית ספריים

באיזו מידה אתה פועל לכך שתוכנית העבודה 
ספרית תתמקד בשיפור הלמידה הבית 

 וההוראה בכיתה
0% 1% 7% 39% 53% 

 25% 50% 19% 4% 1% חזון ומטרות בית הספר
באיזו מידה בית הספר מקיים מפגשים עם בעלי 
העניין למשל: ההורים הרשות הפיקוח כדי לבחון 

 את החזון ואת המטרות של בית הספר 
3% 9% 30% 40% 18% 

בין מערכת השעות של באיזו מידה יש הלימה 
 בית הספר לבין החזון והמטרות של בית הספר

0% 1% 14% 59% 26% 

באיזו מידה אתה מזכיר את חזון בית הספר 
 ומטרותיו בפורומים שונים לאורך השנה

0% 3% 13% 51% 33% 
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  המרכיבים את הנושא: התמקדות ביחידוההיגדים : המדדים 44טבלה 

  נושא: התמקדות ביחיד

 היגד/מדד
כלל 

המנהלי
 ם

שלב 
חינוך 
 יסודי

שלב 
חינוך 
על 
 יסודי

שנת 
הדרכה 

 אחת

שתי 
שנות 
 הדרכה

אשכול 
1 

אשכול 
2 

 85% 57% 74% 67% 66% 74% 72% בעלי צרכים מיוחדים

האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום 
תלמידים עם צרכים מיוחדים 

 במסגרות הבאות: ישיבות מורים
86% 86% 87% 86% 87% 79% 93% 

האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום 
תלמידים עם צרכים מיוחדים 

במסגרות הבאות: מסגרות לפיתוח 
 מקצועי

67% 69% 64% 60% 71% 49% 84% 

האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום 
תלמידים עם צרכים מיוחדים 

במסגרות הבאות: תצפיות ומשוב 
 לשיעורים

64% 70% 52% 56% 68% 45% 81% 

האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום 
תלמידים עם צרכים מיוחדים 

 במסגרות הבאות: הערכת המורים
69% 73% 62% 68% 69% 54% 83% 

 

  : התפלגות מלאה של המדדים וההיגדים המרכיבים את נושא התמקדות ביחיד45טבלה 

במידה  כלל לא כלל המנהלים -מדד/היגד
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה מאוד

 29% 43% 21% 6% 1% בעלי צרכים מיוחדים

האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום תלמידים 
עם צרכים מיוחדים במסגרות הבאות: הערכת 

 המורים
1% 6% 24% 45% 24% 

האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום תלמידים 
במסגרות הבאות: ישיבות עם צרכים מיוחדים 

 מורים
1% 2% 11% 43% 44% 

האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום תלמידים 
עם צרכים מיוחדים במסגרות הבאות: מסגרות 

 לפיתוח מקצועי
1% 8% 24% 44% 23% 

האם ובאיזו מידה אתה עוסק בקידום תלמידים 
עם צרכים מיוחדים במסגרות הבאות: תצפיות 

 ומשוב לשיעורים
1% 10% 25% 40% 23% 
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  המרכיבים את הנושא: הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועיוההיגדים : המדדים 46טבלה 

  נושא: הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי

 היגד/מדד
כלל 

המנהלי
 ם

שלב 
חינוך 
 יסודי

שלב 
חינוך 
על 
 יסודי

שנת 
הדרכה 

 אחת

שתי 
שנות 
 הדרכה

 אשכול
1 

אשכול 
2 

 95% 79% 87% 87% 84% 89% 87% הנהגת צוות ועבודת צוותים
באיזו מידה אתה מקצה זמן בדיונים 
כלל בית ספריים  לשיתוף של מורים 

 בלבטים וקשיים מתוך ההוראה בכיתה
63% 66% 57% 63% 63% 46% 80% 

באיזו מידה אתה מעודד מורים למלא 
תפקיד ניהולי פדגוגי בבית הספר 

למשל: רכז מקצוע רכז שכבה רכז 
94% 95% 92% 93% 95% 89% 99% 

באיזו מידה אתה משתף בעלי 
תפקידים  בקבלת החלטות בנושאים 
משמעותיים הקשורים לחינוך הוראה 

97% 97% 96% 97% 97% 95% 98% 

באיזו מידה אתה משתף מורים  
בקבלת החלטות בנושאים 

לחינוך הוראה משמעותיים הקשורים 
83% 86% 75% 84% 82% 73% 92% 

באיזו מידה אתה מאציל על מורים 
אחריות וסמכות להובלת צוותים 

 בתהליכים פדגוגיים
90% 91% 88% 88% 91% 82% 98% 

באיזו מידה אתה מחזק את תחושת 
המסוגלות  של המורים כקבוצה 

 בתחום ההוראה והלמידה
90% 92% 86% 90% 90% 81% 99% 

באיזו מידה אתה מעודד את המורים 
לטפח תחושת מסוגלות אישית של 

 תלמידים
93% 94% 92% 95% 92% 87% 99% 

 91% 62% 78% 74% 72% 79% 77%  יוזמות פדגוגיות
באיזו מידה אתה תומך ביוזמות 

פדגוגיות של המורים בדרכים הבאות: 
הקצאת זמן לדיונים על דרכי הוראה 

 בישיבות מורים

72% 72% 72% 68% 73% 52% 90% 

באיזו מידה אתה תומך ביוזמות 
פדגוגיות של המורים בדרכים הבאות: 

 הקצאת משאבים נדרשים
80% 83% 75% 76% 82% 70% 90% 

באיזו מידה אתה תומך ביוזמות 
פדגוגיות של המורים בדרכים הבאות: 
גיוס של גורמים מחוץ לבית הספר כגון 

 הקהילה הרשות או הפיקוח

73% 76% 66% 73% 73% 57% 88% 

באיזו מידה אתה תומך ביוזמות 
פדגוגיות של המורים בדרכים הבאות: 

פיתוח מקצועי של מורים בנושאים  
 רלוונטיים

83% 87% 73% 78% 85% 67% 97% 

 83% 51% 71% 60% 62% 70% 67% פיתוח מקצועי של מורים
באיזו מידה אתה פועל לכך שיינתן 

הפיתוח המקצועי של כל מענה לצרכי 
 אחד מהמורים

80% 85% 71% 73% 84% 66% 94% 

באיזו מידה אתה פועל לכך שהפיתוח 
המקצועי של המורים יתאים לתוכנית 

 העבודה של בית הספר
83% 87% 74% 73% 88% 70% 95% 

באיזו מידה אתה או מי מטעמך עוקב 
אחר ההשתתפות של המורים 

 בתהליכי הפיתוח המקצועי
68% 68% 67% 60% 72% 50% 85% 

באיזו מידה אתה מקצה זמן בדיונים 
בית ספריים לשיתוף של מורים בידע 

שצברו בהשתלמויות ובמסגרות 
 לפיתוח מקצועי

38% 39% 37% 34% 41% 17% 59% 
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  הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי :נושאה : התפלגות מלאה של המדדים וההיגדים המרכיבים את47טבלה 

במידה  כלל לא כלל המנהלים -מדד/היגד
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה מאוד

 41% 47% 11% 2% 0% הנהגת צוות ועבודת צוותים

באיזו מידה אתה מאציל על מורים אחריות 
 וסמכות להובלת צוותים בתהליכים פדגוגיים 

0% 2% 8% 52% 39% 

באיזו מידה אתה מחזק את תחושת המסוגלות  
 של המורים כקבוצה בתחום ההוראה והלמידה 

0% 2% 8% 51% 40% 

באיזו מידה אתה מעודד את המורים לטפח 
 תחושת מסוגלות אישית של תלמידים

0% 1% 6% 46% 48% 

באיזו מידה אתה מעודד מורים למלא תפקיד 
מקצוע ניהולי פדגוגי בבית הספר למשל: רכז 

 רכז שכבה רכז תקשוב וכד
0% 1% 5% 39% 55% 

באיזו מידה אתה מקצה זמן בדיונים כלל בית 
ספריים  לשיתוף של מורים בלבטים וקשיים 

 מתוך ההוראה בכיתה
0% 6% 30% 46% 17% 

באיזו מידה אתה משתף בעלי תפקידים  
בקבלת החלטות בנושאים משמעותיים 

 הקשורים לחינוך הוראה ולמידה 
0% 0% 3% 40% 57% 

באיזו מידה אתה משתף מורים  בקבלת 
החלטות בנושאים משמעותיים הקשורים לחינוך 

 הוראה ולמידה
0% 1% 17% 53% 29% 

 27% 50% 20% 3% 0% יוזמות פדגוגיות

באיזו מידה אתה תומך ביוזמות פדגוגיות של 
המורים בדרכים הבאות: גיוס של גורמים מחוץ 

 הקהילה הרשות או הפיקוחלבית הספר כגון 
0% 3% 24% 45% 28% 

באיזו מידה אתה תומך ביוזמות פדגוגיות של 
המורים בדרכים הבאות: הקצאת זמן לדיונים על 

 דרכי הוראה בישיבות מורים
1% 4% 24% 49% 23% 

באיזו מידה אתה תומך ביוזמות פדגוגיות של 
המורים בדרכים הבאות: הקצאת משאבים 

 נדרשים 
0% 2% 18% 51% 29% 

באיזו מידה אתה תומך ביוזמות פדגוגיות של 
המורים בדרכים הבאות: פיתוח מקצועי של 

 מורים בנושאים  רלוונטיים
0% 2% 16% 54% 29% 

 24% 43% 25% 7% 1% פיתוח מקצועי של מורים
באיזו מידה אתה מקצה זמן בדיונים בית 

לשיתוף של מורים בידע שצברו  ספריים
 בהשתלמויות ובמסגרות לפיתוח מקצועי

2% 17% 43% 29% 9% 

באיזו מידה אתה פועל לכך שהפיתוח המקצועי 
של המורים יתאים לתוכנית העבודה של בית 

 הספר
0% 3% 14% 52% 31% 

באיזו מידה אתה פועל לכך שיינתן מענה לצרכי 
 הפיתוח המקצועי של כל אחד מהמורים 

0% 3% 17% 52% 29% 

באיזו מידה אתה או מי מטעמך עוקב אחר 
ההשתתפות של המורים בתהליכי הפיתוח 

 המקצועי
1% 6% 25% 40% 28% 
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  שביעות רצון מעבודת הניהולהמרכיבים את הנושא: וההיגדים : המדדים 48טבלה 

  נושא: שביעות רצון מעבודת הניהול

  היגד/מדד
כלל 

המנהלי
 ם

שלב 
חינוך 
 יסודי

שלב 
חינוך 
על 
 יסודי

שנת 
הדרכה 

 אחת

שתי 
שנות 
 הדרכה

אשכול 
1 

אשכול 
2 

 66% 55% 60% 60% 57% 62% 60% עבודת הניהול

באיזו מידה אתה שבע רצון מעבודתך 
 כמנהל

90% 92% 87% 89% 91% 82% 97% 

באיזו מידה אתה לא חש שהתעייפת 
 מעבודתך כמנהל

79% 81% 74% 77% 79% 70% 87% 

באיזו מידה אתה לא חש שמוטל עלייך 
 עומס עבודה כבד מדי

12% 12% 12% 16% 10% 11% 12% 

  

  המרכיבים את נושא שביעות רצון מעבודת הניהול: התפלגות מלאה של המדדים וההיגדים 49טבלה 

במידה  כלל לא כלל המנהלים -מדד/היגד
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה מאוד

 34% 26% 17% 14% 9% עבודת הניהול

 42% 48% 9% 1% 0% באיזו מידה אתה שבע רצון מעבודתך כמנהל
באיזו מידה אתה לא חש שהתעייפת מעבודתך 

 57% 22% 14% 5% 3% כמנהל

באיזו מידה אתה לא חש שמוטל עלייך עומס 
 עבודה כבד מדי

23% 38% 28% 10% 2% 
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  הנהגת תהליכי חינוך, הוראה ולמידההמרכיבים את הנושא: וההיגדים : המדדים 50טבלה 

  הנהגת תהליכי חינוך, הוראה ולמידהנושא: 

 היגד/מדד
כלל 

המנהלי
 ם

שלב 
חינוך 
 יסודי

שלב 
חינוך 
על 
 יסודי

שנת 
הדרכה 

 אחת

שתי 
שנות 
 הדרכה

אשכול 
1 

אשכול 
2 

 95% 76% 88% 80% 87% 85% 86% מכוונות לאפקטיביות בית ספרית

באיזו מידה אתה פועל לכך שהציפיות 
מכלל התלמידים בבית הספר תהיינה 

 גבוהות
94% 93% 95% 90% 96% 88% 99% 

פועל לכך באיזו מידה אתה 
שהתלמידים המתקשים יעמדו 

 בהישגים הנדרשים בתכנית הלימודים
93% 93% 95% 92% 94% 88% 98% 

באיזו מידה אתה פועל לעדכון תכניות 
 העבודה לאור הדיון בנתונים

75% 74% 76% 66% 79% 59% 90% 

באיזו מידה יעדי בית הספר ממוקדי 
 תוצאות ברמת הלומדים

80% 79% 81% 73% 84% 67% 92% 

 92% 55% 76% 69% 66% 78% 74% מעורבות בקידום הוראה ולמידה

באיזו מידה אתה שותף פעיל להצגת 
קריטריונים לבחירת חומרי ההוראה 

 והלמידה לבית הספר
64% 72% 48% 57% 68% 43% 85% 

באיזו מידה אתה יודע מה מתרחש 
 91% 60% 77% 73% 68% 80% 76% בתוך הכיתות במהלך השיעורים 

באיזו מידה אתה משוחח באופן קבוע 
עם המורים  על התקדמות התלמידים 

 בכיתותיהם
80% 84% 72% 77% 81% 66% 93% 

באיזו מידה אתה מעודד את המורים 
לטפח מעורבות פעילה של תלמידים 

בלמידה באמצעות שיח תלמידים 
פרויקטים עבודות חקר עבודות 

 יצירתיות פתרון בעיות

79% 81% 74% 75% 80% 61% 95% 

באיזו מידה אתה מעודד את המורים 
לטפח כישורי חשיבה גבוהים בקרב 

תלמידים למשל נקיטת עמדה הנמקה 
הערכה וביקורת הסקת מסקנות 

 וכדומה

77% 79% 72% 68% 81% 56% 96% 

באיזו מידה אתה מעודד את המורים 
לשלב כישורי חשיבה גבוהים 

 במבחנים בית ספריים
68% 71% 62% 64% 71% 44% 91% 

 90% 75% 84% 80% 78% 85% 83% תרבות למידה בית ספרית

באיזו מידה אתה מעודד את המורים 
לראות בטעויות הזדמנויות בעלות 

 ערך ללמידה
88% 91% 80% 86% 88% 78% 97% 

כאשר מורה עושה עבודה טובה באיזו 
מידה אתה מציין זאת בפניו או בפני 

 עמיתיו
96% 97% 94% 96% 96% 93% 99% 

באיזו מידה אתה מעודד את המורים 
 לתת לך משוב על תפקודך כמנהל

65% 66% 61% 60% 67% 55% 74% 
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  שיפור החינוך, ההוראה והלמידה: התפלגות מלאה של המדדים וההיגדים המרכיבים את נושא 51טבלה 

במידה  כלל לא כלל המנהלים -מדד/היגד
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה מאוד

 33% 53% 13% 2% 0% מכוונות לאפקטיביות בית ספרית
באיזו מידה יעדי בית הספר ממוקדי תוצאות 

 ברמת הלומדים
0% 3% 18% 54% 26% 

באיזו מידה אתה פועל לכך שהציפיות מכלל 
 התלמידים בבית הספר תהיינה גבוהות

0% 1% 5% 51% 43% 

באיזו מידה אתה פועל לכך שהתלמידים 
המתקשים יעמדו בהישגים הנדרשים בתכנית 

 הלימודים
0% 1% 6% 55% 38% 

באיזו מידה אתה פועל לעדכון תכניות העבודה 
 לאור הדיון בנתונים

1% 2% 22% 52% 23% 

 27% 47% 22% 3% 0% מעורבות בקידום הוראה ולמידה

באיזו מידה אתה יודע מה מתרחש בתוך 
 הכיתות במהלך השיעורים 

0% 1% 23% 51% 25% 

באיזו מידה אתה מעודד את המורים לטפח 
כישורי חשיבה גבוהים בקרב תלמידים למשל 
נקיטת עמדה הנמקה הערכה וביקורת הסקת 

 מסקנות וכדומה

0% 4% 20% 47% 29% 

באיזו מידה אתה מעודד את המורים לטפח 
מעורבות פעילה של תלמידים בלמידה 

באמצעות שיח תלמידים פרויקטים עבודות חקר 
 עבודות יצירתיות פתרון בעיות

0% 3% 18% 43% 36% 

באיזו מידה אתה מעודד את המורים לשלב 
 כישורי חשיבה גבוהים במבחנים בית ספריים

1% 5% 26% 45% 23% 

באיזו מידה אתה משוחח באופן קבוע עם 
 על התקדמות התלמידים בכיתותיהםהמורים  

0% 2% 19% 55% 25% 

באיזו מידה אתה שותף פעיל להצגת 
קריטריונים לבחירת חומרי ההוראה והלמידה 

 לבית הספר
0% 7% 29% 42% 22% 

 38% 45% 13% 3% 1% תרבות למידה בית ספרית

באיזו מידה אתה מעודד את המורים לראות 
 ללמידהבטעויות הזדמנויות בעלות ערך 

0% 2% 11% 52% 36% 

באיזו מידה אתה מעודד את המורים לתת לך 
 משוב על תפקודך כמנהל

2% 8% 26% 49% 16% 

כאשר מורה עושה עבודה טובה באיזו מידה 
 אתה מציין זאת בפניו או בפני עמיתיו

0% 0% 4% 35% 61% 

  

   



116  
 

  נספח ג': נתוני מורים  .10
"במידה רבה" או "רבה מאוד" על ההיגדים  שיעור המורים שענו ובה טבלה תוצגלכל נושא בשאלוני המורים 

וך, שנות הדרכה ואשכולות ובחלוקה לפי שלבי חינ המוריםוהמדדים השונים. הנתונים יוצגו בעבור כלל 
  .מנהלים

  : המדדים המרכיבים את הנושא: הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי52טבלה 

 הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועינושא: 

כלל  מדד/היגדים
 המורים

שלב 
חינוך 
 יסודי

שלב 
חינוך 

 על יסודי

אשכול 
1 

אשכול 
2 

 67% 60% 57% 67% 64% קהילת מורים לומדת בית ספרית
באופן שוטף עם עמיתיהם דנים   מוריםבאיזו מידה ה

 68% 60% 56% 68% 64% ביוזמות פדגוגיות חדשות?

בפני עמיתיהם באופן תדיר  המורים מציגיםבאיזו מידה 
 68% 62% 59% 68% 65% ?ההוראה בכיתהוקשיים מתוך  לבטיםומובנה 

בידע מורים עמיתים  לשתףמקפידים  המוריםבאיזו מידה 
 61% 53% 53% 60% 57% פיתוח מקצועי?ובמסגרות ל שצברו בהשתלמויות

להתנסות בשיטות לימוד המורים מרגישים נוח באיזו מידה 
 69% 64% 60% 70% 67% ?חדשות

עם עמיתיהם על דרכים  המורים מתייעציםבאיזו מידה 
 75% 71% 68% 76% 73% מענה לקשיים של תלמידים?למתן 

מתקיימות תצפיות עמיתים ומתן משוב לצורך באיזו מידה 
 45% 33% 32% 44% 40% שיפור ההוראה?

, קהילת מורים לומדתבאיזו מידה קיימת בבית הספר  
למשל מורים שדנים יחד בקשיי תלמידים מפתחים יחד דרכי 

 הוראה המתאימות להם?
65% 70% 57% 61% 70% 

קיימת בבית הספר תמיכה ביוזמות פדגוגיות באיזו מידה 
 79% 74% 72% 80% 77% של מורים?

 76% 71% 66% 77% 74% אוטונומיה והעצמה
 להובלת אחריות וסמכות מאצילים על מוריםבאיזו מידה 

 76% 69% 65% 76% 73% ?פדגוגייםצוותים בתהליכים 

מחזקים את תחושת המסוגלות  של צוות באיזו מידה 
למשל: משדרים אמון  המורים בתחום ההוראה והלמידה

 ביכולתם כבית ספר להביא את תלמידיהם להישגים גבוהים?
81% 84% 76% 80% 83% 

הספר מעודדים למלא תפקיד ניהולי באיזו מידה בבית 
למשל: רכז מקצוע רכז שכבה רכז  פדגוגי בבית הספר

 תקשוב וכד'?
74% 77% 67% 70% 77% 

ם משתפים מורים בקבלת החלטות בנושאיבאיזו מידה 
 70% 63% 57% 71% 67% ?לחינוך הוראה ולמידהמשמעותיים הקשורים 

 76% 68% 63% 76% 72% הערכה ומשוב למורים
נקודות קיבלת מידע אודות  ההערכהבאיזו מידה בשיחת 

 82% 73% 67% 82% 78% שלך? חוזק ונקודות לשיפור עבודת ההוראה

המשוב בעקבות תצפית באיזו מידה אתה חש כי דיון 
 72% 66% 63% 72% 70% בעבודתך? העמיתים קידם אותך

קריטריונים ברורים על בסיס בוצעה  ההערכהבאיזו מידה 
 78% 69% 64% 78% 74% לך? וידועים

, כגון: ההערכה התבססה על מגוון סוגי נתוניםבאיזו מידה 
 תצפיות בשיעורים תוצרי תלמידים משובים שלך לתלמידים?

72% 76% 61% 66% 77% 

ההערכה לשיפור תהליכים לך שיחת  תרמהבאיזו מידה 
 ?פדגוגיים בכיתתך

69% 73% 60% 66% 72% 

 67% 57% 53% 67% 62% פיתוח מקצועי

דנים בבית הספר בצרכי   באיזו מידה המנהל ומי מטעמו
 66% 56% 51% 66% 61% ?הלמידה וההתפתחות המקצועית שלך

 68% 60% 56% 68% 64% ?ניתן מענה לצרכי הפיתוח המקצועי שלךבאיזו מידה 

אחר  קיים מעקב של המנהל או מי מטעמובאיזו מידה 
 68% 56% 51% 68% 63%  ?ההשתתפות שלך בתהליכי פיתוח מקצועי
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 הנהגת תהליכי חינוך, הוראה ולמידההמרכיבים את הנושא: וההיגדים : המדדים 53טבלה 

 נושא: שיפור החינוך, ההוראה והלמידה

כלל  מדד/היגדים
 המורים

שלב 
חינוך 
 יסודי

שלב 
חינוך 

 על יסודי

אשכול 
1 

אשכול 
2 

 65% 58% 50% 68% 62% תהליכי הוראה ולמידה

משימות איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים 
 74% 68% 56% 78% 71% ?המאפשרות לתלמידים להביע את דעותיהם

מתן אפשרות איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים 
 49% 44% 39% 50% 46% לתלמידים לספק למורים משוב על ההוראה?

מתן משוב על  איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים
לגבי דרכים  הכוונהמידע ו עבודת התלמידים המספק

 בהמשך? לשיפור
72% 77% 61% 68% 75% 

והתבוננות  יתוחאיזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים נ
שלהם או של  למידהה תוצריביקורתית של התלמידים ב

 ?לצורך שיפורםחבריהם 
62% 68% 49% 57% 67% 

עבודה של איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים 
סביב פתרון משותף לבעיה או  תלמידים בקבוצות קטנות

 למטלה?
57% 64% 40% 52% 61% 

עבודה של איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים 
 52% 41% 33% 53% 47% ?תלמידים על פרויקטים מתמשכים

עידוד להצגת איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים 
 71% 66% 57% 74% 68% נקודות מבט שונות או פתרונות שונים לבעיה?

שאילת שאלות איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים 
 76% 72% 64% 79% 74% ?המזמנות הנמקה והסבר של התלמידים

 79% 75% 72% 80% 77% המנהל כמוביל תרבות למידה בית ספרית

 יודע מה מתרחש בתוך הכיתה שלךבאיזו מידה המנהל 
מכיר את המצב הלימודי של תלמידיך מודע לקשיים בכיתתך 

 וכד'?
80% 83% 73% 76% 82% 

המנהל מאפשר למורים  לתת משוב על באיזו מידה 
 60% 54% 49% 61% 57% ?תפקודו

 83% 82% 80% 85% 83% מגלה אכפתיות כלפיך?באיזו מידה המנהל 

מוביל תהליכים לשיפור באיזו מידה המנהל או מי מטעמו 
 84% 78% 74% 85% 81% ?איכות ההוראה והלמידה

מעודד את המורים לראות באיזו מידה המנהל או מי מטעמו 
 76% 71% 65% 77% 73% בטעויות הזדמנויות בעלות ערך ללמידה? 

 אכפתיתנותן דוגמא אישית בהתנהגות באיזו מידה המנהל 
 לכלל באי בית הספר?

88% 89% 87% 88% 88% 

נפגש עם תלמידים באיזו מידה המנהל או מי מטעמו 
ודן איתם בנושאים שונים המעסיקים כיחידים או בקבוצה 

 את התלמידים?
80% 80% 78% 79% 81% 

מציין המנהל  כאשר אתה עושה עבודה טובהבאיזו מידה 
 79% 74% 69% 81% 77% בפניך או בפני עמיתים  זאת
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  התמקדות ביחידהמרכיבים את הנושא: וההיגדים : המדדים 54בלה ט

  נושא: התמקדות ביחיד

כלל  מדד/היגדים
 המורים

שלב 
חינוך 
 יסודי

שלב 
חינוך על 

 יסודי
 2אשכול  1אשכול 

 76% 73% 69% 78% 75% התייחסות הוליסטית ורב ממדית לתלמידים

שהתלמידים המתקשים איזה אחוז מהמורים  פועלים לכך 
 79% 75% 75% 78% 77% בתכנית הלימודים? יעמדו בהישגים הנדרשים

אישית  מטפחים תחושת מסוגלותאיזה אחוז מהמורים 
 להצלחה בלימודים בקרב התלמידים בכל רמות היכולת?

79% 81% 74% 78% 80% 

הבאות:  נוקטים בדרכים  איזה אחוז מהמורים בבית הספר
 76% 72% 65% 78% 74% מייעצים לתלמידים איך לפתח את נקודות החוזק שלהם?

הבאות:  נוקטים בדרכים  איזה אחוז מהמורים בבית הספר
מייעצים לתלמידים בנוגע לדרכי הלמידה הטובות ביותר 

 עבורם?
70% 74% 62% 68% 72% 

הבאות:  נוקטים בדרכים  איזה אחוז מהמורים בבית הספר
מעוררים מוטיבציה בתלמידים המגלים עניין מועט 

 ? בלימודים
67% 71% 58% 65% 69% 

מציבים רף ציפיות גבוה להישגים איזה אחוז מהמורים 
 77% 73% 71% 77% 75% לימודיים בקרב כלל תלמידיהם בכל הרמות?

הבאות:  נוקטים בדרכים  איזה אחוז מהמורים בבית הספר
 77% 74% 68% 79% 75% מציעים עזרה נוספת כשהתלמידים זקוקים לכך?

הבאות:  נוקטים בדרכים  איזה אחוז מהמורים בבית הספר
 82% 80% 74% 84% 81% ? מתעניינים בתלמיד כבן אדם ולא רק בלימודיו

 85% 81% 79% 85% 83% התמקדות ביחיד
מספקים תמיכה רגשית לתלמידים באיזו מידה בביה"ס 

 84% 82% 81% 84% 83% ?הזקוקים לכך

המורים מסייעים בקידום תלמידים בעלי באיזו מידה 
 83% 80% 77% 84% 82% צרכים מיוחדים?

מעודדים את המורים ליישם דרכי הוראה באיזו מידה 
 83% 77% 72% 84% 80% מגוונות המותאמות לצרכים של התלמידים?

קיימים מנגנונים למתן הזדמנויות נוספות באיזו מידה 
, לדוגמה: מועד ב', לתלמידים בתחומים הלימודיים

 תגבורים אחרי הלימודים, שיעורים פרטניים וכדומה?
87% 87% 87% 86% 87% 
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  הקהילהקשרי גומלין עם : המדדים המרכיבים את הנושא: 55טבלה 

 נושא: קשרי גומלין עם הקהילה

כלל  מדד/היגדים
 המורים

שלב 
חינוך 
 יסודי

שלב 
חינוך על 

 יסודי
 2אשכול  1אשכול 

 75% 67% 59% 77% 71% קשר עם ההורים לגבי תפקוד ילדם

איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים את דרכי ההוראה 
מדווחים בקביעות להורים על התקדמות הבאות: 

 ילדיהם?
71% 76% 60% 66% 75% 

איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים את דרכי ההוראה 
או  מעדכנים את ההורים בביצועים מצויניםהבאות: 

 בתרומה ייחודית של תלמידים? 
68% 75% 54% 64% 72% 

איזה אחוז מהמורים בבית הספר כוללים את דרכי ההוראה 
תלמידים  : שומרים על קשר שוטף עם הוריהבאות

 בתפקודם הלימודי? המתקשים
75% 80% 63% 71% 78% 
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לניבוי אשכול מנהל על סמך לוגיסטית רגרסיה תוצאות נספח ד':  .11

  תשובות המורים 
 

  2: תוצאות רגרסיה לוגיסטית לניבוי הסיכוי של מנהל להיכלל באשכול 56טבלה 

 .P.V  חי בריבוע דרגות חופש אפקט 

 0.0054 10.461 2 מגזר שפה ופיקוח

 0.0013 10.369 1 שלב חינוך

 0.0427 6.307 2 כלכלית של בית הספר-רמה חברתית

 0.0225 9.578 3 ותק בניהול ושנות הדרכה

 0.0039 8.322 1 הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי

  

  2מנהלים להיכלל באשכול אומדני יחס הסיכויים של : 57טבלה 

יחס   אפקט
  הסיכויים

  רווח סמך
  95%ברמת סמך 

  מגזר שפה ופיקוח

 (1.227 ,0.274) 0.580 דוברי ערבית למול דוברי עברית ממלכתי

 (0.638 , 0.153)  0.312  דוברי עברית ממ"ד למול דוברי עברית ממלכתי

 (4.787 , 1.464) 2.674 יסודי למול על יסודי  שלב חינוך

כלכלית -רמה חברתית
  של בית הספר

 (0.968 , 0.207) 0.447  גבוהה למול נמוכה

  (0.843 , 0.217)  0.427  בינונית למול נמוכה

  ותק בניהול והדרכה

שתי שנות ותק ושתי שנות הדרכה למול שנת 
 ותק אחת ושנת הדרכה אחת 

1.001 (0.505 , 2.988) 

שלוש שנות ותק ושתי שנות הדרכה למול שנת 
  ותק אחת ושנת הדרכה אחת

2.188 (1.149 , 4.168) 

ארבע שנות ותק או יותר ושתי שנות הדרכה 
  למול שנת ותק אחת ושנת הדרכה אחת

2.271 (1.047 , 4.921) 

 (119.8 , 2.494) 17.290  המקצועי ופיתוחו הספר בית צוות הנהגת  מדדי מורים

  .p<0.05המודגשים הם בעלי מובהקות סטטיסטית ברמה  האפקטים


