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 מחוז חיפה -תכנית מורים מובילים –מהלך " השקפה" 

 

 .תכנית " מורים מובילים" היא מהפכה בתפיסת הפיתוח המקצועי של מורים

מורים צוברים במהלך שנות עבודתם ניסיון רב ותובנות מרתקות על הוראה 

 מתוך הצומחת מומחיות על מורים המתבססת לכן יש לקדם מנהיגותולמידה, 

אם ברצוננו לממש את היכולות  תח.מפ כדמויות ההוראה ולחזק מורים מעשה

הייחודיות של המורים המובילים עלינו ליצור תנאים מתאימים בהם תתפתח 

תרבות של למידה משותפת בתוך ביה"ס ומחוצה לו ולהרחיב את האוטונומיה של 

את הידע  הייעוד של מורה מוביל הוא ליצור קהילת מורים לומדת שתמשיג מורים.

 והניסיון של מורים ותיצור ידע חדש אשר יקדם את תהליכי ההוראה בכתה.

תיאוריית השינוי היא לאפשר למגוון עובדי הוראה להיות חלק מהקבוצה של מורים 

המורה מוביל רעיון הנובע מתחומי העניין ומתוך הניסיון הפדגוגי שלו.  .מובילים

ביה"ס ומגובש בשיתוף פעולה הדוק עם  הרעיון נותן מענה לצרכים הפדגוגיים של

 מנהלת ביה"ס.

מעשה פדגוגיים, המיושמים ע"י המורים ומשפיעים על תוצרים מפתחות  הקהילות 

מהלמידה בקהילות מרוויחים תלמידים בכיתה, ומכאן שגם הההוראה והלמידה 

וגם התלמידים לומדים  .המהלך מאפשר התפתחות מקצועית של המורים  מוריםה

 ונהנים מהפירות.אחרת 

 מודל העבודה המחוזי
 
שמונה מנחות של  מורים מובילים. ארבע מנחות  מובילות את התכניתבמחוז חיפה  

מחוזיות, הפועלות בשיתוף פעולה מלא עם ארבע מנחות עמיתות של מכון ברנקו 

 וייס.

 ההנחיה מתבצעת בשלוש מסגרות :

כזי הפסג"ה חיפה, חדרה מפגש מליאה המתקיים אחת לחודש , במר -א. מליאה

וקריית מוצקין, בו משתתפים המורים המובילים לפי שנות ההשתתפות בתכנית 

 ]מחזורים א'+ ב, מחזור ג'[

 מתקיימת לפחות אחת לחודש , טלפונית או פנים אל פנים . -ב. הנחייה אישית

 פעמים בשנה, לשם תצפית במפגש קהילה ומשוב. 3לפחות  –ג. ביקור בביה"ס 
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 הלמידה בקהילה מתבססת על המאפיינים הבאים :

 א. המורים משתתפים מתוך בחירה.

ב. המורה המובילה אינה בהכרח מומחית בתחום הידע בו עוסקת הקהילה, אלא 

 .מומחית בהנחיה

ג. הקהילה מכוונת לחולל שינוי בתרבות הלמידה וההוראה הבית ספרית, מעבר 

 לגבולות הקהילה.

 דיאלוגי ומתמשך. ינה תהליך דינמי ד. הלמידה בקהילה ה

 ה. הקהילה חוקרת ומפתחת רעיון פדגוגי שנותן מענה לצרכי בית הספר 

ומתקיימת בסדירות קבועה  ,ו. הקהילה מהווה חלק מהפיתוח המקצועי הבית ספרי

 לאורך השנה.

, בכל המגזרים,  בכל שכבות הגיל ס"בי 45-ב מובילים מורים 66 במחוז פועלים יוםכ

 תי ספר של החינוך המיוחד.ובב

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חגית חלפון
 מובילת תכנית "מורים מובילים"

 מחוז חיפה

 
 פרס רוטשילד לחינוך

 

אשר  ,קס רואופרס רוטשילד לחינוך לזכר מ יד הנדיב העניקה בחודש מרס השנה את

 ,מורים מובילים. הפרס הוענק השנה ל1966-1982כיהן כמנכ"ל יד הנדיב בין השנים 
אשר יוזמים תהליכי למידה בקרב עמיתיהם במטרה להעמיק ולהיטיב את מלאכת 

  .ההוראה
 :ממחוז חיפה זכו בפרס

דס רמון צימבלרה  מבית הספר היסודי נופית 

 מהישיבה התיכונית לאמנויות ולמדעים קרית אתא ענת לנקרי
 

http://www.yadhanadiv.org.il/he/node/1562
http://www.yadhanadiv.org.il/he/node/1562
http://www.yadhanadiv.org.il/he/node/2630

