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מנהיגות מאפשרת של מנהל
 הקח”ל מאפשר לתלמידים

 לגבש את זהותם: 
אישית/דתית/תורנית/ישראלית

התחדשות פדגוגית בקח”ל מבוססת 
 עקרונות יחידת המא”ה

)משמעותית, ארוכה והוליסטית(

שותפות מורים ותלמידים בקהלת 
 החלטות המשפיעות על הקח”ל

 ואחד עם השני

 פתיחות והכלה
 של כלל ישראל בקח”ל

 הסדירויות והסביבה הלימודיות
 מותאמות לתהליכי ההתחדשות

 חברות מורים בצוותי מו”פ ופיתוח 
וחלקם בתהליך ההתחדשות

 התנדבות ומעורבות חברתית
 של חברי הקח”ל

 מסוגלות תלמידים, סקרנות, בחירה
 ועניין בלמידה

 צמיחה והתפתחות אישית
ומקצועית של מורים

יכולותיהם וכישוריהם של חברי הקח”ל 
באים לידי ביטוי

 שליטת תלמידים במיומנויות
 המאה ה-21

מסוגלות ומוטיבציית מורים להוביל את 
ההתחדשות הפדגוגית

שיח, קרבה ואכפתיות בין חברי הקח”ל 
במרחבי הלמידה

הלומדים הם לומדים 
עצמאיים ושיתופיים

 משמעות ושייכות של מורים
 לקבוצת השתייכות

 משמעות ושייכות של תלמידים
 ובוגרים לקבוצת השתייכות

הישגים לימודיים, אחוז הזכאות
ואיכות התעודה



המנהל נמצא בתהליך מתמיד של בחינת העמדות והנחות העבודה שלו	 
המנהל סומך ומאציל סמכויות על יותר ויותר חברי צוות	 
המורים מרגישים שיש להם אוטונומיה, חולמים ומגשימים את חלומותיהם	 

מתקיימת פעילות העוסקת ומחזקת את הזהות האישית של התלמידים	 
 המורים מהווים “מודל” ודוגמא להתנהגות ולחיים ערכיים	 
קימת דרישה /תכנית בית ספרית לשעורי חינוך בנושאים של גיבוש הזהות 	 

האישית/ החיבור לחברה ולמדינה וחיזוק/חיבור דתי
מתפתחת ההבנה כי כל מורה הוא מחנך וכלל המורים שותפים ומחויבים לתהליך 	 

החינוכי

תכנון יחידות לימוד בשילוב ערכים 	 
שימוש ואפשור בדרכי למידה מגוונות ושונות	 
מתרחשת למידה פעילה בפרקי זמן ממושכים 	 
המורים מחברים בין תכני הנלמד לעולמם ותחומי העניין של התלמידים 	 
צוותי המורים מפתחים ומלמדים יחידת המא”ה	 
 מתקיימת הערכה חלופית ומגוונת המביאה לידי ביטוי כוחות וכישורים שונים	 
המורים מקיימים עם התלמידים תהליכי הערכה אישיים, מובנים ורציפים	 

התלמידים שותפים ומשפיעים בגיבוש דרכו של הקח”ל - 	 
המנהל משתף את התלמידים והמורים בכתיבת תקנון או חזון 	 
מתקיימים פורומים/ הזדמנויות לתלמידים לקבל החלטות בקח”ל	 
מורה שמעוניין להתקדם ולהשפיע- מרגיש שהוא יכול וימצא לו המקום לכך	 
מתקיימים פורומים והזדמנויות למורים להיות שותפים בתהליכי קבלת החלטות	 
המנהל מביא לדיון בפני המורים נושאים עליהם יכולים להשפיע לפני קבלת 	 

קיימות פעילויות של התנדבות עם אוכלוסיות שונות	 
בקח”ל מביעים הערכה לתלמידים פעילים ומעורבים 	 
שילוב כלל התלמידים בפעילויות השונות, באופן שוויוני ומאוזן	 
עידוד תלמידים לגלות סבלנות כלפי האחר והשונה )על ידי פעילויות, הסברה וכו’(	 

מתרחש מעבר מדורג ללמידה במרחב	 
נעשה שימוש באמצעים טכנולוגים ובאביזרי לימוד מגוונים	 
שילוב של תחומי עניין ויצירה במהלך שעות הלימודים	 
מתפתחת מודעות ומתאפשרת למידה בקצב אישי	 
תכנון סדירויות והתאמת סביבה המאפשרות למידה מגוונת	 

תיעוד, שיתוף ולמידת צוותים עמיתים	 
מתקיימות ישיבות צוותי פיתוח באופן קבוע ומובנה במערכת 	 
גיוס ורתימת מורים להצטרף לצוותי פיתוח	 

המורים מעודדים להתנדבות ומעורבות חברתית	 
מתקיים מערך חינוכי )שעות חינוך( המעודד להתנדבות ולתרומה לחברה 	 
המורים לוקחים חלק פעיל בהתנדבות ומהווים דוגמא אישית	 

מתקיים תהליך של פתוח המודעות לכוחות התלמיד ולתהליך הלמידה שלו	 
המורים משקיעים ביצירת עניין וסקרנות בתכני הלמידה ובאופן העברתם	 
המורים מעודדים ומלווים את התלמידים להשתדל ומיצרים תנאי הצלחה	 
תכנון מערכי שיעורים מגוונים המתאימים לתלמידים השונים	 
תכני הלמידה ודרכי הלמידה נוגעים לחיי התלמידים	 

קידום ופיתוח מורים לתפקידי הובלה ומנהיגות בית ספריים	 
קיימת ההזדמנות למורים להביא לידי ביטוי את כישוריהם ורצונותיהם 	 
מתקיים תהליך חניכה וליווי למורים חדשים או כאלו שזקוקים לכך	 
קיים תהליך של התפתחות מקצועית למורי הקח”ל	 
המנהל ממשב ומקדם את המורים במהלך עבודתם	 
מתרחשת התאמת תפקידים בקח”ל על פי כישורים ורצונות של המורים	 

כלל המורים )מחנכים ומורים מיקצועיים( מעודדים למעורבות ולשותפות בעשיה הבית 	 
ספרית

בקח”ל קיימות מסגרות רבות בהן התלמידים שותפים ומשפיעים	 
במהלך השיעורים נותנים מקום לביטוי אישי	 
מתקיימת הערכה חלופית ומגוונת המביאה לידי ביטוי כוחות ויכולות שונים	 
עידוד מורים לביטוי אישי, הגשמת חלומות ושימוש בכישורים אישיים	 

במהלך הלמידה התלמידים נדרשים ללמידה בדרכים המפתחות מיומנויות שונות	 
במהלך הלמידה התלמידים נדרשים ללמד ולהעביר את הידע בדרכים שונות	 
תלמידים מוערכים גם במידת פיתוח המיומנויות שלהם ולא רק הערכה הישגית	 
במהלך הלמידה התלמידים נדרשים לחקור ולעבד ידע חדש	 

הנהלת הקח”ל מעודדת ותומכת בכניסה להוראה במרחב	 
ניתנת למורים הנחיה וכלים להוראה חדשנית	 
מתפתחת הבנת החשיבות והמשמעות של הלמידה החדשנית	 
מתרחשות פעולות לחיזוק המוטיבציה והנכונות להתנסות בהוראה חדשנית, בתוך חדר 	 

המורים

מתקיימים מעגלי שיח באופנים שונים	 
המורים מגלים עניין ואכפתיות למכלול חייו של התלמיד- כישוריו, תחומי ענייניו, 	 

עיסוקיו, משפחתו, תרבות הפנאי שלו 
המורים מקפידים לקיים שיחות אישיות באופן תהליכי ורציף	 
שילוב המורים המקצועיים ביצירת קשר אישי עם תלמידים וללוות תלמידים באופן אישי על פי 	 

התאמה/חיבור

המורים מכוונים את התלמיד לבחירת התוכן ו/או אופן הלמידה	 
במהלך הלמידה התלמידים נדרשים ללמידה עצמאית	 
מתקיימת הדרכה לעבודה צוותית מכבדת, שוויונית ושיתופית	 
המורים מנחים ומכוונים את התלמידים להיות לומדים עצמאים הלוקחים אחריות 	 

על הלמידה ומסוגלים לביצוע המשימות

מתקיימת פעילות בחדר מורים המחזקת את תחושת השייכות והחיבור	 
המנהל פותח את דלתו לפניות אישיות ולשיח אישי עם צוות המורים	 
מתפתח אקלים חדר מורים נעים וקרוב 	 
נעשים מאמצים מצד ההנהלה ליצור חדר מורים נעים הן בהיבט הפיזי והן בהיבט 	 

הבחברתי

תכני הלימוד מקדמים, תחושת שייכות לכתה ולקח”ל	 
מתפתחים ערוצי תקשורת סדורים וקבועים עם בוגרי קח”ל 	 
המורים המקצועיים תורמים לחיזוק תחושת השייכות והחיבור של התלמידים 	 

לביה”ס
המחנכים יוצרים פעילויות/שיח המחזקים את תחושת השייכות של התלמידים 	 

לקח”ל

יחידות הלימוד מבוססות הוראה דיפרנציאלית	 
המורים פועלים באופן שמעודד תלמידים למיצוי יכולותיהם	 
קיימת מערכת תומכת לקידום הישגים או מניעת נשירה	 


