
 שאלון צוות
 אנשי צוות יקרים שלום!

 כחלק מתהליכי הערכה, חשוב לנו ללמוד מהם דפוסי המנהיגות והניהול השכיחים בקהילות החינוכיות הלומדות (קח"ל) ברשת

  אמי"ת.

 לצורך כך פותח שאלון זה, שאמור לספק את התמונה כפי שאתם – אנשי הצוות - רואים וחווים אותה.

  המענה אנונימי. נודה לכם על מענה רציני ו-כנה על השאלון.

 תודה על הסיוע!

 יחידת הערכה, רשת אמי"ת

 

 הערה טכנית: קהילה חינוכית לומדת (קח"ל) היא ההמשגה החדשה של הרשת למה שבעבר נקרא "בית חינוך".

 

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

 

.Aהאם יצא לך לעבוד ו/או להיות בקשר עם מנהל הקח"ל הנוכחי באופן שאיפשר לך לחוות או להכיר את דפוסי הניהול 
 שלו/ה?

 כן1)

 לא2)

 

 אם לא:

.Bמבין בעלי התפקידים הניהוליים הבאים בקח"ל שלכם, מי המנהל האחראי עליך ביומיום ושאת/ה חווה את דפוסי הניהול 

 שלו/ה? אם יש יותר ממנהל אחד, יש לבחור בזה שאת/ה יכול/ה להעריכו במידה הכי טובה

 [תוכנס רשימה שמית לכל קח"ל]

 סגן מנהל

X ראש נתיב 

Y ראש נתיב 

 

 בשאלות הבאות, עד להנחיה אחרת, יש להתייחס אך ורק לדפוסי המנהיגות והניהול של [השם שנבחר קודם לכן]. כלומר, בכל

 מקום שכתוב למשל "המנהל" הכוונה ל-[השם שנבחר].

 

 שאלה זו כוללת רשימה של משפטים. עבור כל משפט עליך לציין באיזו מידה הנאמר בו מתאים או לא מתאים למתרחש1.

 אצלכם, למיטב ידיעתך או תחושותיך. סולם התשובות מכיל חמש דרגות, ונע בין "לא מתאים בכלל" ל-"מתאים בדיוק".

 אין תשובה נכונה ולא נכונה, על התשובה לשקף ככל שניתן את מה שנכון בעיניך. גם אם אינך בטוח/ה, חשוב לנו לקבל את

 התרשמותך.
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 אווירה יזמית

 שותפות מורים בניהול

 יחסים אישיים

 שותפות תלמידים והורים

  סמכויות / אוטונומיה

 פריטי ראמה רלוונטיים לנושא

 תוספת: המנהל מקדם את תהליך

 ההתחדשות הפדגוגית

 לא

 מתאים

 בכלל

 מתאים

 במידה

  מועטה

 מתאים במידה

 בינונית

 מתאים

 במידה רבה

 מתאים

 בדיוק

 המנהל משתף תלמידים בקבלת1.

 5 4 3 2 1  החלטות משמעותיות

 המורים מרגישים בנוח לפנות אל2.

 5 4 3 2 1 המנהל בבעיות אישיות

 המנהל נוטה להעלות רעיונות3.

 מקוריים ויצירתיים

1 2 3 4 5 
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 המורים מובילים תהליכים4.

 משמעותיים, מבלי שהמנהל

  מתערב להם
1 2 3 4 5 

 לפני שהמנהל מקבל החלטות הוא5.

 5 4 3 2 1 מביא אותן לדיון בפני המורים

.aהמנהל מעודד את המורים 

 5 4 3 2 1 להתנסות בהוראה חדשנית

 המורים חוששים לשתף את המנהל6.

 בקשיים וכשלונות שמא השיתוף

 יפגע בהם
1 2 3 4 5 

 המנהל מעודד מורים לשתף אחד7.

 5 4 3 2 1 את השני ברעיונות

 המנהל נוהג להאציל למורים8.

 5 4 3 2 1   סמכויות

.bהמנהל מעודד את המורים לפתח 

 ולהשתמש ביחידות הוראה מסוג

  "יחידת מא"ה"
1 2 3 4 5 

 המנהל משתף את ההורים בקבלת9.

 5 4 3 2 1  החלטות משמעותיות

 המורים מרגישים שיש להם שליטה10.

 והשפעה בבית-החינוך, ולא רק

 בכיתתם
1 2 3 4 5 

 המנהל הוא אדם מתחשב ונעים11.

 5 4 3 2 1 כמעט כלפי כולם

 המורים מרגישים שיש להם12.

 5 4 3 2 1  אוטונומיה

 5 4 3 2 1 המנהל סקרן לגבי דברים רבים13.

 המנהל משתף את התלמידים14.

 בתהליך כתיבת חזון, כאשר הוא

 מתרחש
1 2 3 4 5 

 המנהל מעודד חשיבה יצירתית15.

 5 4 3 2 1 בהתמודדות עם בעיות רגילות

.cהמנהל מפגין גמישות לטובת 

 הוראה חדשנית, למשל משנה

  עבורה סדירויות
1 2 3 4 5 

 כלל המורים, ולא רק הצוות הבכיר,16.

 שותפים בתהליכי קבלת החלטות

  משמעותיות
1 2 3 4 5 
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 המנהל מפגין חום וחיבה כלפי17.

 5 4 3 2 1  המורים

 המנהל נמנע מהתערבות בעבודת18.

 5 4 3 2 1  המורים

 המנהל מקפיד לשדר אופטימיות19.

 ואמונה שהדברים יצליחו גם כאשר

 יש שיבושים
1 2 3 4 5 

 המנהל נוהג לגבות וליישם החלטות20.

 שהתקבלו בקח"ל, גם אם הן

 סותרות את דעתו
1 2 3 4 5 

 המנהל פועל ליצירת התחושה21.

 5 4 3 2 1 שההורים רצויים בביה"ס

.dהמנהל מאפשר למורים ליזום 

 ולהיות שותפים בהנהגת תהליך

  ההתחדשות הפדגוגי
1 2 3 4 5 

 המנהל מעודד את המורים לבחון22.

 5 4 3 2 1 בעיות מזוויות ראייה שונות

 המנהל לא באמת מאזין בתשומת23.

 5 4 3 2 1 לב לכל הדאגות של המורים

 המורים מרגישים שהמנהל סומך24.

  עליהם

1 2 3 4 5 

 המנהל משתף את התלמידים25.

 בתהליך הכתיבה של תקנון או

 תקנות, כאשר הוא מתרחש
1 2 3 4 5 

 המנהל פתוח לבחינה מחודשת של26.

 5 4 3 2 1 הנחות העבודה שלו

 המנהל משתף את ההורים בתהליך27.

 הכתיבה של חזון, כאשר הוא

 מתרחש
1 2 3 4 5 

 המנהל מתייחס לכל אחד מהמורים28.

 כאל אדם בפני עצמו שיש לו צרכים,

  יכולות ושאיפות
1 2 3 4 5 

.eהמנהל קשוב לתובנות וללקחים 

 שמופקים על-ידי מורים המתנסים

 בהוראה חדשנית
1 2 3 4 5 

 המנהל משדר אמון במורים29.

 וביכולות שלהם

1 2 3 4 5 

 המורים מרגישים שהם שותפים30.

 5 4 3 2 1  לניהול



 

.C:לתחושתך, באיזו מידה כל אחת מהתכונות הבאות מאפיינת את המנהל הזה 

 

 

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

 

 באיזו מידה את/ה מרגיש/ה סיפוק מעבודתך בקח"ל?2.

 

 

 בשאלות הבאות יש להתייחס לאווירה בכלל הקח"ל ולדפוסי המנהיגות והניהול של מנהל הקח"ל, [הבכיר במוסד], ככל שיצא לך
  לחוות אותם.

 [הערה פנימית: השאלות על מנהל המוסד מנוסחות באופן שונה, תוך הדגשת פעילותו לקידום תהליך ההתחדשות. כל השאלות
 הקשורות בו, גם אלו שבהמשך, אינן זהות לשאלות הקודמות – כך שמשיבים שענו עליו בשאלות הראשונות למעשה לא יחזרו על

 עצמם אלא יוסיפו מידע. לכן אין צורך להתנות]

 שאלה זו כוללת רשימה נוספת של משפטים. עבור כל משפט עליך לציין באיזו מידה הנאמר בו מתאים או לא מתאים

  למתרחש בקח"ל, למיטב ידיעתך או תחושותיך.
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 המנהל מתאים את מערך31.

 התפקידים ותחומי האחריות

  לכישורים ולרצונות של המורים
1 2 3 4 5 

 המנהל ממפה מנהיגים32.

 פוטנציאליים בצוות ומשקיע

  בהצמחתם
1 2 3 4 5 

 

 בכלל לא
 במידה

  מועטה

 במידה

 בינונית

 במידה

 רבה

  במידה

 רבה

 מאוד

 5 4 3 2 1 מאפשר לך עצמאות מקצועית1.

 5 4 3 2 1 מאפשר לך לבטא את יכולותיך ושאיפותיך2.

 5 4 3 2 1 תומך ומעודד את הצמיחה האישית שלך3.

 5 4 3 2 1 רמת ניהול גבוהה4.

 5 4 3 2 1 מנהיגות5.

 במידה רבה במידה בינונית  במידה מועטה בכלל לא
  במידה

 רבה מאוד

1 2 3 4 5 

 השינוי מסבב קודם: הפיכת

 האמירות הכלליות של ראמה/אבני

 ראשה לאמירות הקשורות

 בהתחדשות זה מצוין!!!

 גיבוש חזון/זהות ומימושם, ובכללם

 התחדשות פדגוגית (ר)

 תכני ודרכי למידה והוראה (ר)

 זהות וערכים (ר)

 אקלים ושיח (ר)

 לא

 מתאים

 בכלל

 מתאים

 במידה

  מועטה

 מתאים במידה

 בינונית

 מתאים

 במידה רבה

 מתאים

 במדויק
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 צוות ורפלקציה (ר, מלבד פריט

 אחד)

 למנהל הקח"ל חזון מגובש הכולל1.

 התייחסות לערכים: קהילה חינוכית

  לומדת, כלל ישראל ותורת ישראל
1 2 3 4 5 

.aאחד הנושאים העיקריים בחזון ו/או 

 5 4 3 2 1 ביעדים הוא התחדשות פדגוגית

 קיימת תכנית עבודה שנועדה לקדם2.

 5 4 3 2 1 את תהליך ההתחדשות הפדגוגית

.3      

 מערכת השעות וסדירויות נוספות4.

 הולמות את תהליכי ההתחדשות

  הפדגוגית
1 2 3 4 5 

 מנהל הקח"ל מקצה את המשאבים5.

 באופן שמתאים  לקידום התחדשות

 פדגוגית
1 2 3 4 5 

 מנהל הקח"ל מעודד יוזמות6.

 מקוריות לפיתוח תכניות לימודים

 וחומרי הוראה, למידה והערכה

 חדשים וייחודיים

1 2 3 4 5 

 מנהל הקח"ל מנחה את המורים7.

 להתאים את דרכי ההוראה

 ומסגרותיה לתלמידים בהתאם

 לשונות ביניהם

1 2 3 4 5 

.bמנהל הקח"ל בעצמו מוביל ונותן 

 השראה להתנסות ולשינוי בדרכי

 ההוראה
1 2 3 4 5 

.cמנהל הקח"ל מעודד פיתוח של 

 יחידות לימוד בצוותים, ומקצה לשם

 כך שעות מערכת
1 2 3 4 5 

.dמנהל הקח"ל מעודד שימוש 

 5 4 3 2 1 ביחידות המא"ה

  [לא הבנתי איך זה קשור – הגיע8.

      מראמה]

 מנהל הקח"ל מדגים בהתנהגותו9.

 ערכים של קבלת השונות, אכפתיות,

 הוגנות ושוויוניות כלפי כלל באי בית

 הספר

1 2 3 4 5 

 מנהל הקח"ל מקדם שייכות,10.

 אחריות, מנהיגות ומעורבות

 חברתית ואזרחית של תלמידים
1 2 3 4 5 



 

 אם מילא עד כה על מישהו שאינו מנהל הקחל:

.D:לתחושתך, באיזו מידה מנהל הקח"ל מתאפיין בתכונות הבאות 

 

 

 

 אם מילא על מנהל הקחל:

.D2?לתחושתך, באיזו מידה מנהל הקח"ל מתאפיין בתכונה הבאה: יכולת להגשים למורים חלומות 

 בכלל לא

 במידה מועטה

 במידה בינונית

 במידה רבה
6 

 

 מנהל הקח"ל מקדם תרומת11.

 תלמידים למען הקהילה באופן

 ממוסד

1 2 3 4 5 

 מנהל הקח"ל מטפל באופן עקבי12.

 וחד-משמעי בביטויים של חוסר

 כבוד ויחס לא הוגן בבית-הספר

1 2 3 4 5 

 מנהל הקח"ל מקיים מדיניות של13.

 שקיפות בנוגע להישגים הלימודיים

 ולאקלים בית-ספרי

1 2 3 4 5 

 לכל מורה בקח"ל נכתבת תכנית14.

  התפתחות אישית

1 2 3 4 5 

.15      

 מנהל הקח"ל מוודא שהמורים16.
 עוברים הכשרות הממוקדות

 בנושאים הקשורים באסטרטגיית

 השינוי ובהתחדשות פדגוגית

1 2 3 4 5 

 בקח"ל שוררת תרבות של תהליכי17.

 הערכה ומשוב למורים ולבעלי

 תפקידים

1 2 3 4 5 

 

 בכלל לא
 במידה

  מועטה

 במידה

 בינונית

 במידה

 רבה

  במידה

 רבה

 מאוד

 5 4 3 2 1 מתן עצמאות מקצועית למורים1.

 מתן אפשרות ביטוי של יכולות ושאיפות2.

 5 4 3 2 1 המורים

 5 4 3 2 1 תמיכה ועידוד של צמיחת המורים3.

 5 4 3 2 1 רמת ניהול גבוהה4.

 5 4 3 2 1 מנהיגות5.

 5 4 3 2 1 יכולת להגשים למורים חלומות6.



 במידה רבה מאוד

 

 

 לסיום, אם היום היתה לך אפשרות להחליט ללא אילוצים בין המשך עבודה בקח"ל הזה מול מעבר לקח"ל אחר שאת/ה3.

  מכיר/ה, במה היית בוחר?

 

 

 לצרכי סטטיסטיקה ובקרה בלבד:

 

 מגדר: גבר / אישה4.

 גיל: _____5.

 מס' שנות הוראה: _____6.

 מס' שנים ברשת: _____7.

  תפקיד:8.

 מורה מקצועי1.

 מחנך2.

 רכז מקצוע3.

 רכז שכבה4.

 רכז נתיב5.

 יועץ חינוכי6.

 סגן מנהל / מנהל חטיבה7.

 אחר, פרט: ______________8.

 

 האם את/ה מורה ב:2.

 יסודי1.

 חטה"ב2.

 תיכון3.

 חטה"ב ותיכון4.

 

 האם את/ה עובד/ת של:3.

 אמי"ת1.

 משרד החינוך2.

 

 נשמח אם תרשום גם את שמך ושם הקח"ל לצרכי בקרה, אך אין זאת חובה: _______________

 

 תודה! במידה שיש לך הארות ו/או הערות  על השאלון נשמח שייכתבו מאחור.
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 בוודאות לעבור

 לקח"ל אחר

 כנראה לעבור

  לקח"ל אחר

 מתלבט בין שתי

 האפשרויות

  כנראה

 להישאר

 בקח"ל הזה

  בוודאות

 להישאר

 בקח"ל הזה

1 2 3 4 5 



. 

 

 

Q3=2 or Q3=3 OR Q3=4 OR Q3=5 or Q3=6 or Q3=7 OR Q3=8 OR Q3=9 or Q3=11 or Q3=12 OR Q3=13 OR Q3=14 or 

Q3=15 or Q3=16 OR Q3=17 OR Q3=20 or Q3=21 or Q3=22 or Q3=23 OR Q3=25 OR Q3=26 or Q3=29 or Q3=30 OR 

Q3=31 OR Q3=32 or Q3=33 or Q3=34 OR Q3=35 OR Q3=36 or Q3=37 or Q3=38 OR Q3=41 OR Q3=44 OR Q3=45 or 

Q3=46 or Q3=47 OR Q3=48 OR Q3=49 or Q3=51 or Q3=52 OR Q3=53 OR Q3=55 or Q91>1 or Q4>1 or Q38>1 or 

Q41>1 or Q43>1 or Q44>1 or Q45>1 or Q46>1 or Q47>1 or Q48>1 or Q49>1 or Q53>1 or Q60>1 or Q64>1 or Q65>1 

or Q66>1 or Q67>1 or Q68>1 or Q92>1 or Q97>1 or Q105>1 or Q106>1 or Q93>1 or Q94>1 or Q95>1 or Q50>1 or 

Q96>1 or Q98>1 or Q99>1 or Q100>1 or Q101>1 or Q102>1 or Q103>1 or Q104>1 or Q107>1 or Q108>1 or Q109>1 

or Q110>1 or Q111>1 or Q112>1 or Q113>1 

 

 התניה למנהל הקחל בלבד

 

 

Q91=1 OR Q3=1 or Q3=10 or Q3=18 or Q3=19 or Q3=24 or Q3=27 or Q3=28 or Q3=39 or Q3=40 or Q3=42 or Q3=43 

or Q3=50 or Q3=54 

 

 

Q3=2 AND Q91=2 or Q3=3 AND Q91=2 OR Q3=4 AND Q91=2 OR Q3=5 AND Q91=2 or Q3=6 AND Q91=2 or Q3=7 

AND Q91=2 OR Q3=8 AND Q91=2 OR Q3=9 AND Q91=2 or Q3=11 AND Q91=2 or Q3=12 AND Q91=2 OR Q3=13 AND 

Q91=2 OR Q3=14 AND Q91=2 or Q3=15 AND Q91=2 or Q3=16 AND Q91=2 OR Q3=17 AND Q91=2 OR Q3=20 AND 

Q91=2 or Q3=21 AND Q91=2 or Q3=22 AND Q91=2 or Q3=23 AND Q91=2 OR Q3=25 AND Q91=2 OR Q3=26 AND 

Q91=2 or Q3=29 AND Q91=2 or Q3=30 AND Q91=2 OR Q3=31 AND Q91=2 OR Q3=32 AND Q91=2 or Q3=33 AND 

Q91=2 or Q3=34 AND Q91=2 OR Q3=35 AND Q91=2 OR Q3=36 AND Q91=2 or Q3=37 AND Q91=2 or Q3=38 AND 

Q91=2 OR Q3=41 AND Q91=2 OR Q3=44 AND Q91=2 OR Q3=45 AND Q91=2 or Q3=46 AND Q91=2 or Q3=47 AND 

Q91=2 OR Q3=48 AND Q91=2 OR Q3=49 AND Q91=2 or Q3=51 AND Q91=2 or Q3=52 AND Q91=2 OR Q3=53 AND 

Q91=2 OR Q3=55 AND Q91=2 

 

Q3=2 AND Q91=2 or Q3=3 AND Q91=2 OR Q3=4 AND Q91=2 OR Q3=5 AND Q91=2 or Q3=6 AND Q91=2 or Q3=7 

AND Q91=2 OR Q3=8 AND Q91=2 OR Q3=9 AND Q91=2 or Q3=11 AND Q91=2 or Q3=12 AND Q91=2 OR Q3=13 AND 

Q91=2 OR Q3=14 AND Q91=2 or Q3=15 AND Q91=2 or Q3=16 AND Q91=2 OR Q3=17 AND Q91=2 OR Q3=20 AND 

Q91=2 or Q3=21 AND Q91=2 or Q3=22 AND Q91=2 or Q3=23 AND Q91=2 OR Q3=25 AND Q91=2 OR Q3=26 AND 

Q91=2 or Q3=29 AND Q91=2 or Q3=30 AND Q91=2 OR Q3=31 AND Q91=2 OR Q3=32 AND Q91=2 or Q3=33 AND 

Q91=2 or Q3=34 AND Q91=2 OR Q3=35 AND Q91=2 OR Q3=36 AND Q91=2 or Q3=37 AND Q91=2 or Q3=38 AND 

Q91=2 OR Q3=41 AND Q91=2 OR Q3=44 AND Q91=2 OR Q3=45 AND Q91=2 or Q3=46 AND Q91=2 or Q3=47 AND 

Q91=2 OR Q3=48 AND Q91=2 OR Q3=49 AND Q91=2 or Q3=51 AND Q91=2 or Q3=52 AND Q91=2 OR Q3=53 AND 

Q91=2 OR Q3=55 AND Q91=2 
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