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 -סוכם

 
, סימוכין 28.5.2012מצורף בזאת מודל הערכת מורים בחטיבות העליונות מיום  2.

אשר נקבע בתיאום עם ארגון המורים, ואשר הארגון הודיע כי הוא  074-05-12
 מקובל עליו.

 

לעיל ומאחר ותהליך ההערכה אשר  1בשל חלוף הזמן הנקוב במודל המצוין בסעיף  2.
יועד, עפ"י הכתוב שם, להתחיל בשנה"ל תשע"ג, יחל בשנה"ל תשע"ה, בכל מקום בו 

יכתב במקום זאת שנה"ל תשע"ה. בכל מקום בו כתוב  -כתוב במודל שנה"ל תשע"ג
יכתב במקום זאת שנה"ל תשע"ו. בכל מקום בו כתוב במודל  -במודל שנה"ל תשע"ד

 יכתב במקום זאת שנה"ל תשע"ז וכן הלאה.  -שנה"ל תשע"ה
נערכו ההתאמות הנדרשות בהתאם למפורט בסעיף  1במודל המצורף כאמור בסעיף 

 זה.
 

המורים ע"י הנהלת בית הספר ודירוגם של המורים, בהתאם  לאחר השלמת הערכת 02
 15%עליונים )בעלי תוצאות ההערכה הגבוהות ביותר(,  15% -להוראות המודל, ל

 70%הבאים אחריהם )בעלי תוצאות ההערכה הגבוהות שאחריהם( ויתרת 
 "דיון שקיפות הערכה"(.  -האחוזים, יתקיים דיון בו יוצגו תוצאות ההערכה )להלן

 

דיון שקיפות הערכה יתקיים בהשתתפות נציגי ההנהלה )לפחות שלושה( ובנוכחות  62
 שני נציגי ועד המורים.
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נציגי ועד המורים בדיון שקיפות ההערכה הינם במעמד של משקיפים. הם אינם  52
 שותפים בתהליך ההערכה ו/ או בהחלטה לגבי דירוג תוצאות הערכה.

 

ן שקיפות ההערכה יתחייבו לשמור על כל המשתתפים והמשקיפים הנוכחים בדיו 42
סודיות הדיון ויחתמו על טופס סודיות. טפסי הסודיות ישמרו בתיק הערכת 

 המורים בבית הספר.
 

ככל שנציגי ועד המורים סבורים כי תוצאות ההערכה אינן סבירות וכי בוצעה  72
 אפליה כלפי מי מהמורים, הם יביעו את עמדתם בדיון זה.

 

ב במהלך הדיון ויכתבו בו הסתייגויות המשתתפים או פרוטוקול הדיון יכת 82
המשקיפים לגבי תוצאות ההערכה, ככל שתהיינה הסתייגות. הפרוטוקול יחתם על 

 ידי כל משתתפי הדיון והמשקיפים וישמר בתיק הערכת המורים בבית הספר.
 

 דיוני הועדה הושלמו בהסכמה מלאה ואין צורך בקיומם של דיונים נוספים.  92
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 מר קובי אמסלם, הממונה על השכר            
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