
 מסמך השלם:

 איפה השפה של 18 התוצאות?

 ברמה הרעיונית יש קשר ל-18. הפער לא גדול.

 למה לא לצאת מ-18 התוצאות ולמלא את הסעיפים?

 אם לא ימוקד ל-18 ויוערך על-ידיהם אז ייגרם תסכול

 

 

 הקשר להערכה:

 האם נשארים באותם שאלונים או משנים את השאלונים? עמיחי בצוות 12: אפשר לראות איפה בשאלון
 התחדשות פדגוגית יש שאלות שתומכות בתהליך או לפתח שאלונים ומחוונים שיעזרו לפתח את יחידת

 הלימוד כגורם מארגן

 צוות 12 - כלי לפיתוח יחידות מאה. פותח מחוון ליחידת מאה טובה, וקורס לפיתוח מחוון. יש תת צוות
  מיומנויות. איך בודקים התמצאות במרחב? את האופן שבו המורה בונה את היחידות?

 מלכתחילה הכיוון לא היה לפי 18 התוצאות.

  זה הדף הראשון שגורם לי להרגיש בטוח, זה עולם המעשה.

 זה תוחם. לקחלים נגמר הקשב והם רוצים הגדרה של עשייה.

 

 

  אחיה בקבוצה 2 סיפור, ו-11 במרחב.

 המסמך הזה הוא מסמך למלת - איך אמור לעבוד עם קחלים. מהם סדרי הפעולה. העבודה היא עם המפה -
 הקחל בוחר 2 תוצאות ועובד.

  כדי לבחור את התוצאות עובדים עם הערכה.

 

 

 אולי נוטה לעוד חזית שצריך להעריך אותה בנפרד.

 

 

 או שהערכה תצטרך להתאים ולדייק את השאלונים בהתאם לפדגוגיה.

 

 

 התוצאות בסופו של דבר לא אמורות להשתנות, אולי לאפשר מנעד יותר רחב במדידת התהליכים.

 

 
 

 

 ממפ:



 להוסיף תפקידו בכתיבת תכניות עבודה מבוססות נתונים.

 ממפ מציג את הנתונים לצוותים ומסייע בטיוב ההוראה והתחדשות.

 
 

 

 

 מחקר עבודה מהבית

 עמיחי - מה המטרות? מה השיטה - שאלונים או משהו אחר?

 שי - שאלון רשתי אחד עם הדברים שמעניינים אותנו, זה עוזר לבתי הספר לאן הם יכולים להגיע (השאלון
 מכוון לעבוד). מעבר לזה כל בית ספר יעשה שאלון פנימי בנושא שמעניין אותו. קבוצות מיקוד פחות טוב כי גם

 מי שיעלה אלו שנוח להם ולא עם אלו שמתקשים

 

 

 מורים - עוברים דרמה. אולי בקבוצות מיקוד

 

 

 עמיחי: רוצה קבוצות מורים ותלמידים בנושא של לומד עצמאי. איפה פגשו את הלומד העצמאי בלמידה
 המקוונת? האם חוו הצלחה בזה? האם הריחוק מהתלמיד גרם להם לעשות את זה יותר נכון? זה נובע מכך

 שבשוטף עוסקים בפיתוח הלומד העצמאי

 שי: מה חשוב לנו כרשת. אחיד. הבעיה שאני רואה משתמשים ב-10 סביבות למידה שונות אפילו בתוך אותו
  בית ספר. צריך שתהיה לנו אמירה בתחום הזה.

 
 

 

---------------------------------------------------- 

 

 

 המצגת של עמיחי

 
 

 אופן ההצגה - מפה או מצגת: תלוי בקהל היעד. יש קהלים שמעברים בין החלונות מבלבלת אותם. שימוש
 במפה בשיח עם מנהלים ורכזים

 

 

 לפני כן בודק את אחוזי המילוי, כדי לוודא שיש משמעות לתשובות

 
 

 



 למידה מוקדמת של הנתונים - לפני הפגישה עם הקחל

 

 
 

 מה מציגים? מעדיף להציג שאלות ושאלונים ולא את התוצאות המרוכזות של המפה.

 

 

 הבנייה של המידע - בהתאם לעניין שהביע הקחל

 
 

 
 

 נותן להם דף עם שלוש השאלות, ומבקש שיכתבו:

 מה הפתיע אותי לטובה

 מה מאתגר אותי / מבאס אותי

 מה מזמין אותי לעבודה כמוביל תחום בקחל

 

 

 מתייחס לממצאים בהשוואה בין השנים. או ביחס לציפיות. בדקנו גם ברמה של כיתה.

 הם מאוד מתעניינים בבתי ספר אחרים - אין מנוס מזה. לא נתתי מידע אלא רק תחושה שנמצאים במצב טוב,
 אבל בעייתי כיוון שהמצב שלהם לא הכי טוב. נקודה שדורשת פיתרון - איך עוברים בלי להשוות?

 

 

 מבליט את הנתונים החריגים - הממצאים הנמוכים בתוך המדד

 מתייחס לניסוח השאלה ומנסה להסיק מסקנות בהתאם לממצאים

 

 

 בניתי את המצגת עם נקודות חיוביות ופחות טובות, וכך שנתונים שליליים לא ייפלו במכה אחת.

 

 

 הסיפור שרציתי לספר:

 יש תהליכים טובים בתחום הקודש - לשמר

 תהליכי שייכות דורשים עבודה

 יש פער בין מה שהתלמידות מדווחות על עצמן לעומת מה שמדווחות על בית הספר

 

 



 מטרות סמויות:

 לידד אותם עם המפה והשימוש בנתונים

 שיבינו שהנתונים מספרים סיפור אמיתי, שהם יכולים להתחבר אליו - לא סותר את מה שמכירים, אלא מסדר
 ומארגן (כדי לא לייצר התנגדות וניכור)

 למעשה זה בניית אמון בי ובכלי

 לכן לא אחשוף להם את כל האמת בפנים, אלא במינון.

 
 

 

  הבליט את הנושאים שבית הספר עשה תהליך חיובי. ביחס לעצמם. וביחס לדיווחים של  הצוות

 

 

 

 שאלה גדולה: האם מדברים על המיקרו או נותנים את המבט הכללי, בעיקר שהקחל מתעניין בסוגיית מיקרו?

 

 

 הסקת מסקנה על פי הנתונים והניסוח של ההיגדים והבנת המניע לפערים / הבדלים שהממצאים מעלים

 

 

  צורך להתייחס לקונטקסט תרבותי של האוכלוסיה - מה הבית נותן, פולניות/סנוביות,

 קונטקסט של מצב הקחל - משבר, מנהל חדש וכו' וכו'

 הפער בין הרמזורים לבין סולם הצמיחה שנראה יותר חיובי

 

 

 לשקול האם להכנס למפת אמית הכללית - לבחור האם להציג את הנתונים הכללים דרך המפה והרמזורים או
  דרך הצירים

 

 

 התחלת הצגת המפה דרך השורות התחתונות: מצב הצמיחה בזירות, ואז ירידה ל-18 התוצאות. שם יש כמה
 נקודות חיוביות.

 רק משם לרדת למיקרו לדברים שנמצאו גבוהים. ומשם לעבור לנושאים הספציפיים.

 

 

  מיכל מבקשת לא להגיע עם מצגת - כיוון שמשדר שצריך את הרכזים ולא ניתן לעבוד לבד.

 

 



  התחלת הצגה דרך הצירים - ברמת הזירה. להתחיל במאקרו בממצאים החיוביים

 

 

 דרך הצגת הנתונים לצוות ביהס-

 עקרונות-

 שיחת הכנה לקראת הצגת הנתונים עם מנהל הקחל- הגדרת מטרות וציפיות

 התבוננות מתבסבת על המפה

 התבוננות במבט כללי על מפת אמית- הסתכלות ראשונית על הרמזורים

 מיקוד בנקודות בולטות

 מיקוד בנקודות חוזק

 

 

 העמקה) כניסה לתוך תוצאות הזירה( בנקודות החוזק

 התמקדות בחוזק-שאילת שאלות והעמקה

 

 

 הזמנה /מיקוד- אלו תוצאות רוצים ללמוד?

           מהן התוצאות שיקדמו אותנו?

             מה חשוב שנלמד כדי לקדם את התוצאות הרצויות?

 
 
 

 

-_____________ 

 אחיה - אולפנת עלי זהב

  רקע כללי על האולפנה

  מבט  ראשון מבט על הרמזורים - חיפוש אחרי הנתונים הנמוכים ולשאול שאלות את הצופה, מה מעניין -

  הייתי מראש יודע מה מטרת הפגישה

 
 

 

 מסכם:

  רמזורים, משהו כללי, כלי מרכזי כמו מיצב.

 נותן למורים להוביל את החיפוש והבדיקה.



 

 

 צורת הפעולה צריכה להיגזר ממטרות ספציפיות שהוגדרו לפני הפגישה.

 בואו לא ננסה לספק תמיד את התשובה, נגייס את הצוות כדי שהם ינסו לספק הסברים והשערות

 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 שי

 

 

 מודל לפגישה ראשונה אחרי מילוי השאלונים:

 רציונל ומטרות - לחבר למפה, להערכה, לספק מידע על מה שמעניין אותם, נקודות לשיפור אבל בהיקף
 מוגבל, פגישה קצרה ולהשאיר טעם של עוד (מקס שעה) ולגרות אותם לעבודת המשך עצמאית

 פתיחה - מתודות הפגה, הסבר כללי על המפה, אחוזי מילוי תוך ציון המגבלות של נתונים מסוימים

 חלק ראשון - נושאים שמעניינים את כל בתי הספר כמו בית חינוך, לימודי קודש. מבקש שירשמו נקודות
 שמעניינות אותם. בסוף החלק אוספים את כל הנושאים שהועלו ובוחרים ביחד נושא ספציפי להתמקד בו

 חלק שני - מיקוד בנושא שמעניין אותם. מתחיל במיקום שלו ב-18 התוצאות, יורדים למטה ולפעמים עד לרמת
 הכיתה. בסיום סיכום של איך ממשיכים, כולל רכז פנימי

 

 

 כלומר, מתחילים מקטנים, עוברים למפה, ואז יורדים לקטנים - הסיבה שלא להתחיל במפה כי מתחיל במה
 שהם מכירים.

 

 

 לגבי תכנית עבודה: לא כלכך מעניין אותם, הרבה טקסט

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 לסיכום

 האם צריך שיטה אחת?



 

 

 מה למדתי ומה חשוב לי עוד ללמוד:

 אחיה - הייתי רוצה יותר לעשות את זה הרבה, אפילו סימולציית עומק כצוות אסטרטגי ששואל שאלה וצריך
 עכשיו לחפש פיתרון. רוב ההתמודדות היא מול מצב שעולה משהו. חסר לי לדעת לאיפה הולכים לגבי העתיד.

 למידה, כל מה ששמעתי היה מרתק, לא משהו ספציפי.

 עמיחי - המפגש בין חלון המפה לחלונות השאלונים. התחדד לי שאין פער אמיתי אלא משהו שצריך ללמוד
 אותו. ארצה להעמיק באיך לגשר את הפער הזה, איך מסבירים אותו בצורה נכונה. איך מצליב נתונים ומשווה

 לעוד מקומות

 שי - למדתי מלא, מה שעמיחי ואחיה הציגו. יוצא מפה עם הרבה שאלות, הנושא של הפערים, הניתוח,
 ההנגשה לכל מחנך. כרגע תקועים רק בהנהלה. העבודה החשובה בסוף היא העבודה שהם עושים בכל כיתה

  בנפרד.

 

 

 יעל - איך מספרים סיפור מזה

 

 

 למפגש הבא: סימולציה.

 
 
 

 

 


