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 יישום מסמך המדיניות בפיתוח המקצועי

  מצוינותבית ספרית מובילה ביניים התוכנית  לפיתוח מנהיגות "אתגרים" 
 פסג"ה באקה

 
יצירת שוויון לשל ממשלת ישראל  922בעקבות החלטה  החלה לפעולתכנית "אתגרים" 

 מטרותת, עברית לתלמידי החברה הערביהזדמנויות במערכת החינוך בין תלמידים דוברי 
 :התכנית

 תחושת השייכות של הלומדים והבוגרים ת רהגבזהות האישית והזהות האזרחית ווק הזיח
 לחברה ולמדינה.

 ם פערים בחברה הישראלית.וצמצ 

 21 –אפשרויות ההשתלבות של הבוגרים בשוק העבודה ובכלכלת המאה ה ת בהרח. 
 

דום החינוך בחברה משרד החינוך מייחס  חשיבות רבה  לקישל הממשלה " 922על פי החלטה 

, מתוך אמונה כי חינוך והשכלה מהווים הכלי החשוב ביותר לצמצום פערים הערבית בישראל

וא הדרך והמפתח היחיד שיכול לסייע רבות חברתיים וכלכליים ולהגברת השוויון, וה

 בית בחיי המדינה והחברה הישראלית".בהשתלבותה ומעורבותה של האוכלוסייה הער

תכנית המשרד במסגרת  מקצועיהפיתוח בניית מנהיגות ביניים מהווה נושא מרכזי בתחום ה

 בתי הספרוהמנהלים והעצמת מנהלי שיפור איכות המורים ישום החלטת הממשלה הנ"ל, יל

, אוכלוסיית הקמת מסגרות לבעלי תפקידים בבתי הספר , היעדהמרכזיים נושאיםאחד המהווה 

סדנאות והשימוש ב , אבני הדרך איתור, הכשרה והעצמהמנהיגות ביניים בבתי הספרהיעד 

 תפקידים.הלבעלי כמתודת עבודה בפיתוח המקצועי סימולציה 

כמובילים של העשייה החינוכית בבית ספרם,  את מנהלי בתי הספר התכנית נועדה להעצים

ס למצוינות ארגונית ופדגוגית, ולפתח "ביה ומשתפת שתוביל את משותפת יצירת  מנהיגות

אחריות מקצועית בקרב בעלי התפקידים כקבוצה מובילת שינוי והתפתחות, בד בבד לפתח את 

וות הפסג"ה לבניה והפעלה מרכז הפסג"ה כמוביל של התכנית על ידי ליווי והעצמה של מנהל וצ

 של תכניות עבודה.

הפיקוח המחוזי על הפיתוח המקצועי במחוז "אתגרים" כפי שהוגדרה על ידי  תכניתמטרת 

וק זיחמובילים כל אחד  בתחום תפקידו,  ח בעלי תפקידיםותיפות האגף לפיתוח מקצועי "נציגו

 טוב תפקוד שיאפשר מיטבי  ולימודי ערכי, חינוכי אקלים שלהם  לקדם תוהאחריותיויות  האחר

 בבית ספרם שיביא לשיפור בהישגים.  ההוראה צוותי של יותר

ערבי והגופים בשיתוף המחוז, אגף א' לפיתוח מקצועי, האגף לחינוך ), באקהבפסג"ה המרכז 

מרכז לסימולציה חינוכית ה -ומכון הל"ב  האוניברסיטה הפתוחהבית ברל, מכללת המפעילים; 

כל שכבות הגיל, בתי ספר במחוז מ 12ב הפעלת תכנית "אתגרים" תשע"ו בבהחל ( בבר אילן

 ישיבת חשיפה לתכנית ומטרותיה לכל המנהלים , התקיימובמסגרת ההכנות להפעלת התכנית

הכולל והמחוזי הפיקוח מרכז הפסג"ה כמוביל של התכנית, בהשתתפות  המשתתפים בתכנית

 התקיימו במכון הל"בשל התכנית  במהלך ההפעלהלפני וערבי, והאגפים לפיתוח מקצועי וחינוך 

תכני ישיבות עבודה שבמהלכן פותחו אילן מספר -אוניברסיטת ברב )המרכז לסימולציה בחינוך(
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ידי צוותים רב מקצועיים בהשתתפות של על  שיתלוו אליהן הסדנאות והתרחישים לסימולציות

יה ר נוספים והסימולציות עברו למרכז הסימולצבתי ספ 12בתשע"ז הצטרפו השותפים, כל 

  .סרטוני הדרכהגם כולל הסימולציה בחינוך אימון במרכז החדש במכללת אלקאסימי, ה

" ביוזמת מרכז פסג"ה באקה ינותמנהיגות ביניים מובילה מצוושא " השנה התקיים יום עיון בנ

כלל התכנית ל לחשוף אתמטרה ומכללת אלקאסימי בבשיתוף המחוז, האגף לפיתוח מקצועי 

, סיפור הצלחה של קונפליקטואליות הוצגו שתי סימולציותביום העיון מנהלי בתיה"ס במחוז, 

בתחום פיתוח  םהחוקרי ואחד אחד מבתיה"ס במחוז שמשתתף בתכנית והרצאת מרצה אורח

   היבטים תרבותיים של מנהיגות ביניים בבתי"ס ערביים""בנושא: רה הערביתמנהיגות בחב

כל , הפיתוח המקצועי בסדנאות כמתודת עבודה סימולציהאת המשלבת   "םאתגרי" כניתת

סימולציות בפיתוח ה של שילובסדנאות סימולציה, ה 2-3  יתוח מקצועי בתכנית משלבתתכנית פ

במתודות העבודה של  דרמטית שחלה בשנים האחרונותפתחות התבעקבות המקצועי בא 

כמתודה יעילה בפיתוח  מתודולוגיה זוכרה בההההכשרה והפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה ו

ותורמת  מקדמת הוראה יעילה ומשמעותיתכ , הסימולציה הוכחההמקצועי של אנשי חינוך

, היא משקפת את המציאות בזמן אמת הוראההאישי והבינאישי לעובדי חיזוק הממד ל

 מותאמים התרחישים בסדנאות הסימולציהומאפשרת למשתתפים שיקוף עצמי רפלקטיבי, 

המציאות והתרבות  מתוך נגזרות ד, הןומאפייני אוכלוסיית היע הפיתוח המקצועי  של טרותלמ

ספר בסדנא, בתי  ים בהם המשתתפיםהארגונית של סביבת העבודה או בית הספר שפועל

בהבניה של  לרוב שותפיםלמיניהם )מפקחים, מדריכים, מנהלים וכדו'(  חינוכייםוצוותים 

 .מולציההתרחישים בשיתוף מרכז הסי

ההתנסות בסדנת סימולציה מקצועית מאפשרת לאנשי חינוך להתנסות בסביבה בטוחה 

המגלמים את דמות מצבי אמת, בהשתתפות שחקנים באינטראקציות קונפליקטואליות, המ

דמויות 'האחרים' )תלמידים, הורים, מנהלים, עמיתים ויתר בעלי תפקידים( וגם המשתתפים 

 מתנסיםההשתתפות וההתנסות בסדנת הסימולציה מאפשרת ל, מרצון בהדמיהשותפים  עצמם

דרכי  לעצמםולסגל  יםפועל הם, את הסביבה והארגון בהם להכיר טוב יותר את עצמם

   דפוסים האוטומטיים אליהם הורגלו.מעבר להתמודדות נוספות 

 ההוראה בארץ פורסםלכלל עובדי ועובדות  לסימולציות כמתודת עבודה הנגישותלהרחבת 

הוקמו שבעקבותיו  קול קורא על ידי אגף א' לפיתוח מקצועי למוסדות להשכלה גבוהה תשע"זב

אוכלוסיות דוברות עברית  המרכזים משרתיםמרכזי סימולציה בפריסה ארצית. מספר תוקצבו ו

 , ללא תשלום.סדנאות סימולציהמפעילים ואוכלוסיות דוברות ערבית, ו

 :תכנית "אתגרים"של חזקות ה

 העצמת מנהלי בתי הספרי כמובילי שינוי ארגוני ופדגוגי למציינות.   .1

 חיזוק האמון  של המנהלים בצוות בעלי התפקידים והאצלת סמכויות לקידום בית הספר. .2

 יצירת מעורבות  של המנהלים  בתהליך ההתפתחותי של הצוות המוביל. .3

 ובית הספר.  יצירת שפה אחידה ותרבות של הובלה ועשייה ברמת הצוות המוביל .4
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 יצירת מוטיבציה והנעה בקרב הצוותים המובלים. .5

 מתן הזדמנות שווה, ביטוי אישי ומקצועי לכלל הצוות, בעיקר לצעירים ולנשים. .6

 שילוב הסימולציה בתהליך הפיתוח המקצועי ככלי ללמידה. .7

הסדנאות משימתיות ממוקדות התנסות, המשגה, רפלקציה ומותאמות לחיי בית הספר   .8

 דים.ולתפקי

 שיתופי פעולה ומעורבות. .9

 

 וחלק מהצוותים עם  רוב המנהלים בתום תשע"ו באקה שקיים מרכז הפסג"השיח מסכם ב

ת ההעצמה של בעלי דהמנהלים בתהליכים, מישל מעורבות מידת ה :הנבדק שהשתתפו בתכנית

והרחבת האמון בין  לקידום ביה"ס, חיזוק הצוות מתן סמכויות והרחבת סמכויות, התפקידים

מקצועי לצוות, האישי והביטוי היצירת שפה אחידה ותרבות של עשייה והובלה,  המנהל וצוותו,

רבות של הצוות שיתוף פעולה ומעומידת ו דום צעירים ונשים במערכתמתן הזדמנויות לקי

מדברי המנהלים והצוותים עולה שהתכנית סייעה . בעקבות התכנית בעשייה הבית ספרית

 למנהלים להוביל את העשייה החינוכית בבית הספר, בחתירה להאצלת סמכויות ואחריות 

מצעידים את ביה"ס שנרכשו בסדנאות  כלים, לדעתם יגות משותפתהמאפשרים יצירת מנה

התכנית פתחה אחריות מקצועית , לדעתם יהולית, לשיפור האקלים וההישגיםהארגונית נברמה 

, ו כולל אחריות על התוצאותם תפקידבקרב בעלי התפקידים כקבוצה מובילה, כל אחד בתחו

 צוותי של יותר טוב תפקוד המאפשר, לימודי, ערכי, חינוכי מקדמת אקלים התכניתלדעתם 

הסימולציות אליהם נחשפו הצוותים בבתי הספר השפיעו  .הספר בבית ההישגים לשיפור ההוראה

 על  האקלים והארגון  הבית ספרי.

 
 כתב
 קוזלי רבאח
 מנהל מרכז פסג"ה אזורי

 ג'רבייהבאקה אל
 

 
 


