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 ט"תשס, סיוו�

 2009 יוני 

 

 "אופק חדש"תהליכי התפתחות ולמידה של מנהלי בתי ספר ב

 

ע מנהלי בתי ספר באופק חדש אמורי� להתפתח וללמוד במספר צירי תוכ� " תשמשנת הלימודי�

 ולהיבטי� , מחדשל מנהלי בתי ספרלתפיסת ההתפתחות והלמידה  וקריטיי� רלוונטיי�

 .מאיד�, רפורמת אופק חדשת הספר בעבודת מנהל ביהמשמעותיי� ב

 

 :מסגרת

 

אשר יתקיימו ,  שעות בשנה70כל מנהל באופק חדש יתפתח וילמד במסגרת תהליכי� בני  •

, באמצע הדר�מנהלי� , מנהלי� חדשי�: כגו�(בהתנסויות מעשיות במסגרות מגוונות ו

 .תכני הליבה מפורטי� בהמש�). ארצי, מפקח ומנהליו

 

.  שעות בשנת לימודי�70מנהלי בתי ספר באופק חדש ילמדו , )4%1(לאור מבנה הדרגות  •

חלק מהמפגשי� בתהליכי ההתפתחות והלמידה יתבצעו בשעות הלימודי� שמאחר 

ידוע שחלק גדול מהמנהלי� כבר לומדי� במסגרת תהליכי , ומשו� שנכו� להיו�

.  ההיתכנות של התהלי� גבוהה–ההתפתחות והלמידה שלה� בהיק' שעות דומה 

 .התנסויות מעשיות יהיו חלק ממסגרת השעות

 

 שעות הפיתוח הארגוני בבית הספר יוכרו כחלק מההתפתחות המקצועית של מנהלי 30 •

במעבר בי� )  שעות30( שעות במהל� שלוש שני� שנה אחת תוכר 210מתו� ". ( אופק חדש"

 .)הדרגות

 

 .  כיו�תיינתנו באופ� שבו ה� ניתנו) מגזריות(שעות ייחודיות  •

 

 אחת לכמה ,של המנהלי� בתחומי הדעת מתו� הכרה בחשיבות התפתחות� המקצועית •

בתהליכי התפתחות ולמידה בתחומי הדעת המנהלי�  ישתתפו ,או לפי הצור� ,שני�

 . שעות ההתפתחות והלמידה70 השתתפות זו תוכר במסגרת ).תחומי ההוראה(שלה� 

 

להוציא ( תהליכי� מקבילי� שניב, יותרה לכל, בשנת לימודי� נתונה מנהל ישתת' •

 ).מנהלי� חדשי� המקבלי� הדרכה אישית 
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בהתא� להיק' שעות (שבועיי� לתהליכי ההתפתחות והלמידה יתקיימו אחת לשבוע או  •

� .ובנוס' בימי� מרוכזי� בחופשות ובמסגרת ימי העבודה, )התהלי

 

בתקופה זו  . בנה לשלוש שני� לפחותיהתפתחותי למנהל בית הספר תהתכנית האופק  •

 . מנהל יתמקד בשניי� עד שלושה מסלולי� מתכני הליבה

 

המפקח הכולל של בית הספר יהיה שות' בבניית האופק ההתפתחותי של מנהלי בתי  •

 .וינהל את הבקרה ואת המשוב על תהליכי ההתפתחות והלמידה שלה�, הספר

 

 . ווה התכנו� המוכר ובמסגרת מת, מבעוד מועד,אישור הסילבוסי� ייעשה על ידי המכו� •

 

הדרכה , תצפיות ומשובי�: בתהליכי התפתחות ולמידה ישולבו התנסויות מעשיות כגו� •

הנחייה של קבוצות מנהלי� ובניית פורטפוליו לפרויקטי� בית , אישית למנהלי� חדשי�

ההכשרה להובלת תהליכי הדרכה והנחייה תוכר כחלק . ספריי� תלת שנתיי�

 .תתפו בה רק מנהלי� שייבחרו בתהלי� מתאי� ומוסכ�יש. מההתפתחות המקצועית

 

מנהלי� . יוכרו במסגרת שעות ההתפתחות המקצועיתרלוונטיי� לימודי תואר שני  •

, ישתתפו לפחות בתהלי� התפתחות ולמידה אחד, שתאושר לה� הלמידה לתואר שני

 .בתיאו� ע� המפקח הכולל

 

 

 ידו� בבקשות למת� ,"אבני ראשה"בתיאו� ע� מכו� , משרד החינו�, במקרי� חריגי� •

ההכרה תיבח� בהתבסס על . הכרה בתוכנית מיוחדות להתפתחות ולמידה של מנהלי�

 .תכני הליבה והבחירה שבמסמ� זה

 

תוכר רק באישור מיוחד ,  והכרה בה� בשנה לאחר מכ�,  שעות בשנה%70צבירה של יותר מ •

 . ובמקרי� חריגי�
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 *תכני�

 :ליבה תכני � שלחמישה מסלולי

 

 הנהגת תהליכי חינו� הוראה ולמידה .1

. תהליכי חינו� הוראה ולמידה ה� התהליכי� המרכזיי� אות� מנהל בית הספר אמור לנהל

ס ולתפקידו "רפורמת אופק חדש מקנה הזדמנות מחודשת לארגו� ההוראה והלמידה בביה

 .ל"של מנהל בית הספר בהובלת המער� הנ

 

 שינוישל  חזו� וניהול – פרהסת עיצוב תמונת העתיד של בי .2

תמונת בחינה מחודשת של .  לשינוי חינוכי בית ספריהזדמנות יצרה רפורמת אופק חדש 

 הכרחית לבנייה מיטבית של , והפרקטיקות הנגזרות מיעדי� אלויעדיו , בית הספרשל עתיד ה

 �. רמה ברמה הארצית והמחוזיתו בהקשר הבית ספרי ובזיקה לדרישות הרפ,השינויתהלי

 .  במסגרת אופק חדשלכ� לימוד תחו� זה חשוב  במיוחד 

 

  ניהולו והתפתחותו המקצועית, הנהגת הצוות .3

 

  מתו�א הנהגת צוות המורי�והברפורמה  ביותר והחדשניי� תחומי� החשובי�אחד ה

חייב שינוי בתפיסת הדבר מ. אחריות לניהול התפתחותו המקצועית של כל מורה ומורה

,  כמנהיג פדגוגי, המנהל. אחריות החדשה ולפרקטיקות הנגזרות ממנה ביחס לתפקיד המנהל 

,  יכולת הובלה של תהליכי הוראה ולמידה בכיתותתמורי� בעלאחראי לפיתוח מנהיגות 

 .בקבוצות קטנות ובמפגשי� פרטניי�

 

 ארגו� ההוראה –) פרטנות( ההוראה ולמידה בקבוצות קטנות " יחידהתמקדות ב .4

 ס"והלמידה בביה

 לארג� את ההוראה אשר נדרשי�, מנהלי בתי הספרבפני ת הפרטניות הציבו אתגר חדש השעו

 להבי� את על המנהלי�, בכדי לעשות זאת. והלמידה באופ� מיטבי ובכלל� שעות אלו

 לקשרי� פוטנציאלהאת ו, היסודות הפדגוגיי� באופני ההוראה והלמידה בקבוצות קטנות

) ברמת בית הספר(ההשלכות המערכתיות . תפיסה זותלמיד הטמו� בל בי� מורה איכותיי� 

 במסגרת תהליכי ההתפתחות .ופק חדש ה� רבות ומאתגרותאארגו� ההוראה והלמידה ב לע

 .למידה ממודלי� המתפתחי� בשדהלוהלמידה יש לתת מקו� נרחב למעשה החינוכי בשטח ו
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 ניהול הקשרי� בי� בית הספר לקהילה .5

 

שפיע על הסביבה ומושפע  מ,  יחסי חליפי� ע� הסביבהת המקיימת מערכהואבית הספר 

 חשוב גור� ג�  ה�א�, בית הספר דרישות ואתגרי�פני ל בעלי עניי� שוני� מציבי�. ממנה

� לאבח� ולנתח לדעת י�על המנהיג. ההוראה והלמידה בבית הספר, לשיפור תהליכי החינו

 על המנהל .כי� פוליטיי�תהלישינויי� ו, מגמות, בתוכה פועל שבית הספראת הסביבה 

 שותפויות בי� בית הספר ולפיתוחערוצי תקשורת דרכי� מיטביות ליצירת ללמוד לחשוב על 

 . קהילהל

 

 :תחומי בחירה

 ספרית"וביטוי� בעבודה הביתהיבטי� ערכיי� . 6

 ניהול משאבי�, ארגו� והבניית ידע. 7

8 . � ) צור� השעהדגשי� שה�במדיניות המשרד וב בהתחשב(תכני� ברוח הזמ

 קבוצות שונות בתו� המערכתבחודיי� המבטאי� הכרה יתכני� י. 9

, אבני ראשה, " התפתחות ולמידה בתפקיד–מנהל בית הספר בישראל "מסמ� הבהסתמ� על *

האג'  ,ה וידיסלבסקי ומלכה קר�לכמ, תלקיט למנהלי�" אופק חדש לבית הספר"ועל , 2008

 .ח"תשס, משרד החינו�, לחינו� יסודי

 

 :מתודולוגיות

 

 .לבי� למידה מ� השדהתיאורטית  שילוב בי� למידה %שילוב בי� תיאוריה לפרקטיקה  •

   ).עבודה בצוותי� ( ללמידת עמיתי�)חקר עצמי (שילוב בי� למידה עצמית •

 .שילוב בי� הרצאות ללמידה סדנאית •

בכל תהלי� התפתחות ולמידה יהיה מרכיב התנסותי בלמידה אותו יבצע המנהל  •

בניית תכנית , איסו' וניתוח נתוני�, חניכה, תצפיות ומשוב: לדוגמא, משתת' בתהלי�ה

 .עבודה וכדומה

 .התמודד ע� מטלות בי� המפגשי�ל לייש� מודלי� בבתי הספר והמשתתפי�  יידרשו  •
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 : פירוט" תכני� מרכזיי�

 . להל� פרוט של נושאי� רבי� אות� רצוי לפתח ונית� ללמוד

ובהתא� לתכנו� העתידי ,  בהתא� לשיתו' פעולה ע� המחוזות,בשני� הקרובות

המכו� ייפתח חלק מהנושאי� , לתהליכי ההתפתחות והלמידה הארציי� והמחוזיי�

 . בשיתופי פעולה שוני�

 

 : תכני ליבה� שלחמישה מסלולי

 � 2008, אבני ראשה, " התפתחות ולמידה בתפקיד–מנהל בית הספר בישראל "בהסתמ� על מסמ

האג' לחינו� ,מכלה וידיסלבסקי ומלכה קר�, תלקיט למנהלי�" אופק חדש לבית הספר"ועל 

 .ח"תשס, משרד החינו�, יסודי

 

 

 הנהגת תהליכי חינו� הוראה ולמידה .1

. תהליכי חינו� הוראה ולמידה ה� התהליכי� המרכזיי� אות� מנהל בית הספר אמור לנהל

ס ולתפקידו של "הוראה והלמידה בביהרפורמת אופק חדש מקנה הזדמנות מחודשת לארגו� ה

 .ל"מנהל בית הספר בהובלת המער� הנ

 

 :להל� נושאי� לתהליכי התפתחות ולמידה

 

  כתוצר של גישה פדגוגית חינוכיתפרהסת ארגו� ההוראה והלמידה בבי �

 והלמידהשימוש בנתוני� לצור� קידו� ההוראה  �

 תפקידו של המנהל ביחס לנעשה מאחורי דלת הכיתה �

  חיזוק דרכי ההוראה בבית הספרל ושעות ככלי לביטוי תפיסת עול� חינוכיתהמערכת  �

 מ� התמודד ִעלבית הספר מתקשה שספריי� %בית) מקצועות(תחומי דעת טיפוח  �

  הוראה ולמידה � משמעותיי� שלגישות לתהליכי/ פרדיגמותיישו� �

 קבוצות ומת� משוב מחולל למידה  למורי�/ צפייה בשיעורי�  �

 הדיאלוג מורה תלמיד בכיתה �

�  � למידה%הוראה–זמ� כמשאב חינו



   

 

6

 חדשניותפדגוגיות פיתוח יוזמות ותכניות  �

 לשיפור ההוראה בכיתהשימושי� בהערכה  �

�  �  במער� הדיסציפלינות השונותליצירתיותחינו� לחשיבה וחינו

 פיתוח ממדי� של מצוינות בהוראה ובלמידה �

 התנהגות תכניות חינוכיות לפיתוח זהות ועיצוב  �

 פיתוח כלי� להערכת הישגי� חינוכיי� ודרכי� לשיפור� �

 

 

 :דגשי� למנהלי� חדשי�

 למידה%לצור� תכנו� ההוראה פרהסת  בביהישגי�של המיפוי  �

פיתוח סגלי אה והלמידה ורארגו� ההלצור�  פרהסת תהליכי הוראה ולמידה בבימיפוי  �

 ההוראה

 דה  למורי�קבוצות ומת� משוב מחולל למי/צפייה בשיעורי�  �

 דילמות מרכזיות בארגו� ההוראה והלמידה �

 

  חזו� וניהול של שינוי–עיצוב תמונת העתיד של בית הספר  .2

ייעודו והפרקטיקות , עתיד בית הספר. רפורמת אופק חדש היא בקשה לשינוי חינוכי בית ספרי

ה לדרישות הנגזרות מיעדי� אלו הכרחיות לבנייה מיטבית של השינוי בהקשר הבית ספרי ובזיק

מנהל בית הספר אמור לעסוק בעיצוב תמונת העתיד , אי לכ�. רמה ברמה הארצית והמחוזיתוהרפ

 . של בית הספר בוודאי במסגרת אופק חדש

 

 :להל� נושאי� לתהליכי התפתחות ולמידה

 

 תפקיד המנהלמתו� התמקדות ב, היכרות ע� אסטרטגיות להובלת תהליכי שינוי בבית הספר �

 י� לאבחו� ארגוני כאסטרטגיה לזיהוי שינויי� בקהילה ובבית הספרהיכרות ע� כל �

ובתכנית הלימודי� הגלויה והסמויה ) של המנהל (פרהסת בירור ערכי� מרכזיי� בעבודת בי �

 שלו

על הכרעה ל ו קיימותמגמותבקשר ל פרהסת  ביתניהול תהליכי שיתו' ועבודה ע� קהיל �

  חדשותמגמות 
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בית הספר והובלת תהלי� בנייה משת' בנוגע לכית של המנהל חינו%מיקוד התפיסה הפדגוגית �

 ספרי חדש או מחודש %של אתוס בית) פנימה והחוצה(

 לוחות זמני� וחלוקת אחריות, פעולות, יעדי�,  הכוללת מטרותבניית תכנית עבודה חינוכית �

 התהליכי� שלהערכה לבקרה ול ,שינויה תהליכי  אחרמעקבל �בניית מנגנוני �

 פרהסת של אתוס בי" תחזוקה שוטפת"לספריי� לקידו� ו%וני� ביתבניית מנגנ �

 קידו� שינויי� בבית הספרלצוות הגיוס  �

 התנגדויותב במשברי� ולטפליכולת של הבולמי� גורמי� זיהוי גורמי� מקדמי� ו �

 יצירת חזו� ארגוני משות' �

 הבחנה בי� הנעת שינוי כחלק מהתפתחות בית הספר  לבי� הדאגה ליציבותו  �

 תקציביי� ופדגוגיי� , ארגוניי� –וס המנגנוני� התומכי� בשינוי ביס �

 ספרי ותהלי� השינוי %ביסוס האתוס הבית ל– שותפת ע� גורמי� בקהילהמעבודה  �

 ספרית%שגרה הביתב הערכה ובקרה ,הטמעת מנגנוני מעקב �

 עבודהה בעתתכנית השינוי של  �עריכת שינויי� ועדכוני �

התלמידי� , המורי�, על המנהל –חינוכי והשלכותיו %גוגיכרות ע� משמעות השינוי הפדיה �

 והקהילה

 

 :דגשי� למנהלי� חדשי�

  ואתוסי� פדגוגיי� וחינוכיי� שוני�כרות ע� אידיאולוגיותיה �

 מנהל כבירור עמוד השדרה האידיאולוגי שלי �

 יו�ה של בית הספר בעבר וה ופדגוגיהאידיאולוגי, מיפוי ובירור זהות �

 

 

  הולו והתפתחותו המקצועיתני, הנהגת הצוות .3

היא הנהגת צוות המורי� תו� כדי האחריות ברפורמה אחד התכני� המרכזיי� ביותר והחדשניי� 

הדבר מצרי� שינוי תודעתי של המנהלי� ביחס . לניהול התפתחותו המקצועית של כל מורה ומורה

 של מנהיגות העניי� מחייב תפיסה ופרקטיקה. לאחריות החדשה ולפרקטיקות הנגזרות ממנה

בקבוצות קטנות , הרואה בצוות המורי� בעלי יכולת הובלה של תהליכי הוראה ולמידה בכיתות

 .ובמפגשי� פרטניי�
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 :להל� נושאי� לתהליכי התפתחות ולמידה

 

לכל חברי  ולמידה להתפתחות מקצועית שנתי% רב מער�מעקב ובקרה של, יישו�, תכנו� �

  קריירה לצוותבניית רצ' התפתחות של; צוות ההוראה

הכרות ע� מער� האפשרויות להתפתחות המקצועית של צוות בית הספר במסגרת אופק  �

 חדש

בתהליכי� של  משתת'שבה� כל מורה , בבית הספר מגוונות ה ושימור של מסגרותיציר �

 למידה והתפתחות מקצועית

עבודה , שהיה, הוראה( מה בינו לבי� קידומו המקצועי –שבוע העבודה של מורה  �

 ס"אופ� העבודה ע� צוות מורי� שעובד ימי� שלמי� בביה, )קבוצותב

בית מדרש לצוות המורי� כמקו� של צמיחה אישיותית וליבו� מעמיק של סוגיות  �

 .חינוכיות ותפיסות עול�

 יצירת שיח פדגוגי בקרב המורי� �

 פרסת המשוב בבישל  מער� הפעלת �

 רי� חדשי�בניית מנגנוני� עקביי� המספקי� תמיכה מקצועית למו �

  והענקת תמיכה בעת יישומ�עידוד יוזמות מקצועיות של מורי� �

 י� המקצועיי�הבניית מנגנוני� מערכתיי� ממוסדי� התומכי� בעבודת הצוות �

 כישורי המורי� והמשימות על פיספרית וביזור משימות הניהול %הצמחת מנהיגות בית �

 ספריות%הבית

 

 :דגשי� למנהלי� חדשי�

 פרהסת בניהול בימקומו של הדיאלוג  �

 הגדרת תפקידי� ויצירת מער� ניהולי משמעותי �

 )ציוני�, חדר מורי�, צוות, הנהלה(ניהול ישיבות  וניהול שיחות אפקטיביות �
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 ארגו� –) פרטנות( ההוראה ולמידה בקבוצות קטנות "התמקדות ביחיד  .4

 ס"ההוראה והלמידה בביה

 

בית הספר אמור לארג� את ההוראה . פרהשעות הפרטניות הציבו אתגר חדש למנהלי בתי הס

בכדי לעשות זאת אמורי� המנהלי� להבי� את . והלמידה באופ� מיטבי ובכלל� שעות אלו

את הקשר הפוטנציאלי בי� מורה , היסודות הפדגוגיי� באופני ההוראה והלמידה בקבוצות קטנות

 ההוראה והלמידה לארגו�) ברמת בית הספר(ההשלכות המערכתיות . תלמיד הטמו� בתפיסה זו

 במסגרת תהליכי ההתפתחות והלמידה יש לתת מקו� נרחב .באופק חדש ה� רבות ומאתגרות

 .למעשה החינוכי בשטח ולמידה ממודלי� המתפתחי� בשדה

 

 :להל� נושאי� לתהליכי התפתחות ולמידה

 פרהסת תהליכי הוראה ולמידה בבי מיפוי של % שימוש בנתוני� לצור� קידו� ההוראה  �

 כרות ִעמ�והי

 כתוצר של גישה פרהסת בבי) ובכלל� שעות בעבודה בקבוצות(ארגו� ההוראה והלמידה  �

 פדגוגית חינוכית

 "דלת הקבוצה"ו" דלת הכיתה"תפקידו של המנהל ביחס לנעשה מאחורי  �

 הוראה למידה והנחיה בקבוצות קטנות �

 פרסהת  בבייחידמנגנוני� ותהליכי� לקידו� רווחתו של ה, ספרית% ביתהשגר �

 פרהסת שאיפות ויעדי� להישגי התלמידי� בבישל בניית מער� ל �דרכי �

קידו� תלמידי� באמצעות שעות למידה בקבוצות קטנות בהלימה להוראה והלמידה  �

 בכיתות

 י קיימאנומנגנוני� ב, התייחסות,  סגנונות שילוב– פרהסת התלמיד החריג בבי �

 מסגרות לתלמידי� מצטייני� בניית  �

 יבטי� רגשיי� של תלמידי�התמודדות ע� ה �

 הוראה ולמידה בקבוצות קטנות �

 �רפואיי%מיסוד וחיזוק הקשר ע� גורמי� פרא �
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 דגשי� למנהלי� חדשי�

 צרכיוע� המתבגר ו/כרות ע� עולמו הייחודי של הילדיה �

 התמדההוהגברת   מבית הספרמניעת נשירה �

 

 ניהול הקשרי� בי� בית הספר לקהילה .5

וכ� הוא משפיע על הסביבה ומושפע  , מת יחסי חליפי� ע� הסביבהת המקיי מערכהואבית הספר 

 חשוב לשיפור גור� ג�  ה�א�, בית הספר דרישות ואתגרי�פני ל בעלי עניי� שוני� מציבי�. ממנה

� את הסביבה לאבח� ולנתחעל המנהיגות לדעת . ההוראה והלמידה בבית הספר, תהליכי החינו

 על המנהל ללמוד לחשוב על .תהליכי� פוליטיי�ויי� ושינ, מגמות, בתוכה פועל שבית הספר

 . קהילהל שותפויות בי� בית הספר ולפיתוחערוצי תקשורת דרכי� מיטביות ליצירת 

 :להל� נושאי� לתהליכי התפתחות ולמידה

 

 "אופק חדש"שיתו' ההורי� בתהליכי ההבניה המחודשת לאור  �

גורמי , משרד החינו�, ת המקומיתכגו� הרשו(שיתו' פעולה ע� גופי� וארגוני� שוני�  �

 ) רווחה

 ידי צוות בית הספר ותלמידיו   עלפתרונותומת�  צרכי� קהילתיי�של בחירה וזיהוי  �

 פיתוח חשיבה אסטרטגית בקשר לשותפות ע� הקהילה וע� גורמי� בתוכה  �

 גבולות ומרחב בטוח בשיח בי� הקהילה לבית הספר �

ר ערוצי תקשורת פתוחי� בינ� לבי� בית תהליכי� לשיתו' אפקטיבי של הורי� ושימו �

 הספר וצוותו 

חזו� ותכנית ה בקנה אחד ע� עולותהתמודדות ע� דרישות והתערבויות שאינ�  �

 ספרית%העבודה הבית

ספרית המביאה בחשבו� את העושר והשונות התרבותית של %עיצוב תרבות בית �

 קהילות בית הספר

 תיי� שוני�יצירת חוויות של למידה והוראה בהקשרי� קהיל �

 :דגשי� למנהלי� חדשי�

שינויי� ותהליכי� ,  מגמות–בית הספר אבחו� וניתוח של הסביבה שבתוכה פועל  �

 פוליטיי�

 פיתוח ערוצי תקשורת ושותפות �

 זיהוי ומיפוי של רצונות ההורי�  �


