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 הצעת החלטה:  

 תפיסת ההפעלה של יחידת הערכה ברשת אמי"ת  

 

 רקע 

ה על דגלה להוות הגורם המוביל בישראל בתחום הפדגוגי. לצורך כך הוגדרה תרשת אמי"ת חר

תשתיות )ערכים, עקרונות פעולה ומובילי , וכוללת:  1אסטרטגיה, אשר מפורטת במצפן הרשת

)למידה  שינוי(,   ותוצאות  התרחשות(  זירות  הערכה,  דרכי  בהם  המרכיבים  )ששת  תהליכים 

אחריות   וישראליות,  יהדות  חיים  תורת  ושייכות,  משמעות  שותפות  חיים,  כדרך  והתפתחות 

, תחושת מסוגלות מיצוי  21-מעורבות תרומה לחברה ולמדינה, שליטה במיומנויות המאה ה 

 .(והישגים

יחידת הערכה, אשר נועדה לפעול לאור מצפן הרשת במסגרת תהליך   ההתחדשות הוקמה 

  .ולקידום מטרותיו

 

 ייעוד היחידה

 לתמוך בכל קהילה חינוכית לומדת )קח"ל( על מנת שתוביל ותצטיין פדגוגית וניהולית   .1

 לתמוך ברשת אמי"ת כמכלול על מנת שתוביל ותצטיין פדגוגית וניהולית .2

 לתמוך בקידום הקהילות החינוכיות הלומדות וסיוע למנהליהן.  היחידה תפעל בראש ובראשונה

 

 תפקידי היחידה

 לספק מידע אובייקטיבי ומהימן לצורך קבלת החלטות בקח"ל וברשת אמי"ת .1

,  ל"קח)בנושאים לדוגמה: ההישגים עד כה בשינויים הפדגוגיים, תמונת מצב אקלים, מאפייני  

 ( כת כישורי מנהיגות מנהלים, הערכת עמיתים , העררמת הצלחה של תכנית פדגוגית ספציפית 

 לקדם תהליכי תכנון לפני ביצוע של מדיניות, תכניות ופעולות  .2

לימודים,  תכנית  עבודה, התאמת  תכנית  מיקוד  אסטרטגית,  תכנית  מיקוד  לדוגמה:  )בנושאים 

 שינויים בתהליכים ארגוניים( 

 לקדם תרבות של הערכה ולמידה ארגוניים בקח"ל וברשת  .3

היתר באמצעות: פיתוח כלי הערכה ורפלקציה והנגשתם, ביצוע הכשרות בתחום, רתימת   )בין

 מנהלים ובעלי תפקידים אחרים( 

 של מקצועיות ומצוינות   נורמות לקדם  .4
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)בין היתר באמצעות: שימוש בכלי הערכה הנמצאים בחזית המקצוע, פיתוח כלי איסוף ותצוגה 

 ייעודיים, העסקת אנשי מקצוע מובילים, רמת עדכון גבוהה בנעשה בשדה ההערכה העולמי(  

 

 ארגון מבנה ה מיקום ב

הערכת עובדים  כמו  ,  יחידת הערכה הנה חלק מהמינהל הפדגוגי ברשת אמי"ת. בנושאים מוגדרים 

ארגוני בחתך  ה,  ונושאים  יחידת  עם  בשותפות  פועלת  היחידה  למנכ"ל.  ישירות  כפופה  , BI-היא 

 התומכת את איסוף הנתונים, עיבודם והצגתם. 

זו  היחידה מלווה ב"חבורת הערכה", בה חברים מנהלים ממטה רשת אמי"ת ומהקח"לים. חבורה 

 נועדה:

 דת הערכהלהגדיר מדיניות לאופן הפעולה של יחי •

 לאשר את כלי הערכה המיועדים לכלל הרשת   •

 להעלות צרכים בתחום הערכה •

 לסייע בקידום תרבות הערכה והשימוש בתוצריה ברשת   •

 עקרונות אתיים מנחים  

עיקר פעולתה של יחידת הערכה קשור בקח"לים. לכן, בהלימה למצפן הרשת והתרבות הארגונית  

, מנהלי מנהלי הקח"לבינה לבין    שותפותברשת אמי"ת, יחידת הערכה פועלת על בסיס תפיסה של  

למנהלים    הקהילות מסייעת  היחידה  זו  במסגרת  פועלת.  היא  ועבורם  שעמם  המלווה  והמל"ת 

 פי צרכיהם ובחירתם. -שאים הנמצאים בתחום אחריותם, על להתפתח ולקדם נו

בהתאם לכך,  .  בקח"ל מסוים הינה למנהל הקח"ל  הערכה המחויבות המיידית של היחידה בביצוע  

למנהל הקח"ל נתונה סמכות ליזום הצגה של ממצאי הערכת הקח"ל בפני גורמים אחרים, בו בזמן  

הכלל הם ממצאי כלי הערכה המופעלים באחידות    יוצאים מןשיחידת הערכה נטולת סמכות שכזאת.  

-ופתוחים לעיון מנהלי הקהילות וסמנכ"לים )כגון: שאלון בית   BI-בכלל הרשת, המוצגים במערכת ה

בנוסף, יחידת הערכה רשאית לעשות שימוש בממצאים, באופן אנונימי )מבלי לציין ינוך מיצ"בי(.  ח

כחלק מתהליך למידה  הצגה להנהלה או למנהלים  בפרסומים או באת שם הקח"ל או פרטים מזהים(  

 רשתי. 

במקביל היחידה פועלת בשותפות עם מנהלים במטה, במידה שהם אלו שיזמו את תהליך הערכה.  

מהמטה   מנהלים  על  גם  חלים  הקח"לים  מנהלי  עם  היחידה  יחסי  על  החלים  והכללים  התפיסה 

 במעמד דומה. 

בין שהוא ידוע והתקיים בעבר   – הנכונים לכל מצב  להלן עקרונות אתיים מנחים למימוש התפיסה,  

להערכה  האמריקנית  האגודה  עקרונות  על  מבוססים  אלו  עקרונות  בעתיד.  להתקיים  שיכול  ובין 

(American Evaluation Association )2    האגודה כי  לציין,  ראוי  אמי"ת.  לרשת  התאמתם  תוך 

האמריקנית פיתחה את העקרונות בתהליך שיתופי, שכלל אנשי מקצוע רבים ומגוונים, לאורך מספר  

 שנים. 

 העקרונות הללו חלים על עובדי יחידת הערכה, וכן עובדי מטה אשר נחשפים לתוצרים. 

 
2 American Evaluation Association. 2018. Guiding principles. Washington DC 
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שיטתית  .1 על  חקירה  יתבסס  הערכה  תהליך  תוך :  שיטתי,  באופן  הנאספים  רלוונטיים  נתונים 

 התכווננות לתוצרים שימושיים לבעלי העניין 

רלוונטיים אחרים של שאלות הערכה   • גורמים  ו/או  תתקיים בחינה מקדמית עם המנהלים 

החשובות להם  ושל היבטים הנוגעים ליכולת איסוף הנתונים והאופן שבו ישמשו התוצרים  

 לאחר קבלתם 

יתבצע באמצעות השיטות האיכותיות ביותר המתאימות למצב, תוך איזון מול   תהליך הערכה •

 המשאבים הזמינים  

הנחות יסוד ייבחנו ויוגדרו, בהתאם למצב, באמצעות אנשי המקצוע בקח"ל, אנשי מקצוע   •

 ברשת ותיאוריות מהספרות המקצועית 

 : המעריכים יספקו שירות מקצועי  כישורי המעריכים  .2

ב • יחזיקו  פעולות  המעריכים  את  לבצע  הנדרשים  וניסיון  חוויות  כישורים,  יכולות,  השכלה, 

 התכנון והערכה במיומנות ובמקצועיות

 המעריכים יפעלו להמשיך ולהתפתח מקצועית  •

 : המעריכים יקפידו על יושר ושקיפות יושרה .3

 המעריכים יתקשרו בכנות עם מנהלי הקח"ל ו/או בעלי עניין לגבי כל היבטי פעולת הערכה  •

 המעריכים ידווחו על ניגוד עניינים אפשרי, במידה שקיים כזה •

המעריכים יתקשרו ויפרטו את המטרות, השיטות, הממצאים והמגבלות של תהליך הערכה,   •

 באופן שיאפשר לאחרים להבין, לפרש ולבקר את העבודה 

אלא  המעריכים יימנעו מדיווח והעברת מידע על ממצאים הנוגעים לקח"ל לכל גורם אחר,   •

 ידי מנהל הקח"ל -אם יתבקשו לעשות זאת על

: המעריכים יכבדו את שותפי ומשתתפי הערכה, יכירו בשונות התרבותית כבוד לאנשים ולתרבות  .4

 ויכבדו אותה 

המעריכים ישאפו להכיר, להבין ולהתייחס בהגינות ובכבוד, לתפיסות ולאינטרסים המגוונים   •

 רכה  של יחידים וקבוצות, אשר קשורים בתהליך הע

לב   • תשומת  על  ויקפידו  תהליך הערכה,  בו מתקיים  התרבותי  יתכווננו להקשר  המעריכים 

 ורגישות

)כולל  • הערכה  למשתתפי  ביחס  המקצועית,  ולאתיקה  לתקנות  לחוק,  יצייתו  המעריכים 

 הסכמה מדעת, סודיות ומניעת נזק(, ויפעלו להפחית סיכונים עבור המשתתפים  

 קידום חברה שוויונית וצודקת, ולתרום לטובת הכללל ישאפוהמעריכים : טובת הכלל .5

על המעריכים לזהות את האינטרסים של בעלי העניין ולאזן ביניהם לטובת הכלל, תוך הגנה  •

 על היושרה של תהליך הערכה

יסוד   • לערכי  הערכה  תוצרי  בין  להתנגשות  אפשרות  עם  ולהתמודד  לזהות  המעריכים  על 

 דמוקרטיה, שוויון וצדק -חברתיים 

 קווי פעולה אתיים מפורטים לכלים המופעלים כיום מוצגים בנספח.
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 גישת אב להערכה 

 :3( Scriven, 1967) קיימות גישות הערכה רבות ומגוונות, שתי המוכרות שבהן 

מסכמת    תוצאתית   הערכה • לבחון  -בדרך  –או  נועדה  מסוימת,  כלל  זמן  תכנית בנקודת  האם 

 המקוותמסוימת השיגה את התוצאות 

כלל מפורשת - מיועדת להוות שלב מקדים ומכין להערכה תוצאתית, כשבדרך  –  מעצבת   הערכה •

 כגישה המסייעת בעיצוב תכנית

שתי גישות אלו פותחו לצורך הערכה של תכניות מבוססות ויציבות. הן משמשות בפעולות הערכה 

 "ת.  רבות, ועשויות להיות רלוונטיות גם כמענה לצרכים מסוימים ברשת אמי

: הרשת כמכלול, וקח"לים  שלב יזמייחד עם זאת, במועד הנוכחי, רשת אמי"ת והקח"לים נמצאים ב

רבים, מקדמים שינויי מדיניות פדגוגיים, מכניסים תכניות חדשות ועוד. שלב זה מאופיין בחוסר יציבות 

חדשות. הצורך העיקרי העולה מערכתית, בניסוי וטעייה, בהגדרה של מטרות ושינוי בהן לאור תובנות  

כזה,   מיידית. שאלות הערכה שכיחות במצב  ארגונית  בלמידה  סיוע  הוא  בהן בהקשר של הערכה 

לדוגמה: במה כדאי להתמקד? מה עובד טוב, ומה צריך לתקן? תמונת מצב של התהליך )חדר מורים 

 תלמידים(? מה כדאי לשכפל מקח"ל לקח"ל? /

חדשנית שנהגתה    4. זוהי גישת הערכההערכה מתפתחת כה שונה:  פעילות כזאת מחייבת גישת הער

אינן    הקיימות מתוך הבנה שגישות הערכה  זאת  שלהן.    בשלב היזמיתכניות שנמצאות  ו  עבור מדיניות 

 מספקות פיתרון למורכבות הקיימת ביזמות ולשינויים הרבים וההתאמות המתרחשים בזמן אמת.

הוא   שלה  העיקרי  התאמהתאמה המאפיין  פעולה :   / תכנית   / המדיניות  להתפתחות  הערכה  ת 

המוערכת, בגלל שינויים שהתרחשו בסביבה או בגלל שינויים שהתרחשו עקב התובנות שהערכה 

ולא ללוות את היוזמה עצמה סיפקה. תהליך של הערכה מתפתחת הוא תהליך שבמהותו מיועד    ,

גמיש מספיק ולא להתקבע בעצמו,   פעמית. במקביל, הוא צריך להיות -להתבצע כפעולה או מדידה חד 

 : 5Pattonבמילותיו של ההוגה שלה  הן במונחים של שאלות הערכה והן בשיטות האיסוף.

“Developmental evaluation refers to long-term, partnering relationships between 

evaluators and those engaged in innovative initiatives and development. 

Developmental evaluation processes include asking evaluative questions and 

gathering information to provide feedback and support developmental decision-

making and course corrections along the emergent path. The evaluator is part of a 

team whose members collaborate to conceptualize, design and test new approaches 

in a long-term, on-going process of continuous improvement, adaptation, and 

intentional change. The evaluator’s primary function in the team is to elucidate 

 
3 Scriven, M. 1967. The methodology of evaluation. In: Tyler, R. W., Gagne, R. M., & Scriven, M. (Eds.), 
Perspectives of Curriculum Evaluation. American Educational Research Association Monograph Series 
on Curriculum Evaluation, Vol. 1. Pp. 39-83 
4 Patton, M. Q. 2010.  Developmental evaluation: Applying complexity concepts to enhance innovation 

and use. NY: Guilford Press 
5 Patton, M. Q. 2008. Utilization-focused evaluation. (4th ed). CA: Sage Publications 
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team discussions with evaluative questions, data and logic, and to facilitate data-

based assessments and decision-making in the unfolding and developmental 

processes of innovation.”  

 

 כלי הערכה מרכזיים 

 כדי לממש את התפיסה של הערכה מתפתחת יחידת הערכה מפעילה שתי משפחות של כלים: 

נושאים עבור מספר גדול של קח"לים   –  כלים רשתיים  • המיועדים לסייע במדידה והערכה של 

ומשתתפים. כלים אלו מאפשרים לקח"ל / משתתף לזהות בכל נושא ונושא היכן הוא ביחס לכלל  

לזהות  וחולשות,  חוזקות  למפות  מאפשרים  הם  ככאלו,  קודמות.  זמן  מנקודות  חל  שינוי  ואיזה 

ת החלטות על כיווני פעולה ויעדים עתידיים. ראוי לציין, כי  הצלחה בהשגת יעדים ולסייע בקבל

בהם  נעשות  זמן,  לאורך  תקפה  מדידה  לצורך  אלו  כלים  של  יציבות  לשמר  השאיפה  למרות 

 התאמות לצרכים העולים ממנהלי הקח"לים   

מפותחים נקודתית במענה לשאלת הערכה ממוקדת    – )המכונים "מחקרי עומק"(    כלים ייעודיים  •

 ידי קח"ל / יחידה ברשת אמי"ת -ת עלהמועלי 

 להלן לוח המסכם את מאפייניהם. 

 

 ידי יחידת הערכה-: מאפייני משפחות כלי הערכה המופעלים על1לוח 

 כלים ייעודיים )"מחקרי עומק"( כלים רשתיים  

 כלים  

 חינוך מיצבי, -שאלון בית 
 לתלמידים,  SMSשאלוני 

 , 360הערכה ארגונית 
 שאלון תהליכים פדגוגיים, משוב מורים 

הערכת תהליך תכנית כלים, כגון: 
 חדשנות פדגוגית בקח"ל,  

 הערכת תהליך ארגוני חוצה רשת,
 פיתוח מחוון לשינוי התנהגותי בקח"ל

 יחידה / קח"ל שהזמין הערכה מטה גורם יוזם 

 לבקשת הקח"ל /מותאם לשאלה  מועד קבוע במהלך שנת הלימודים מועד ביצוע

   - חזרה כל תקופה   תדירות

 מותאמת לשאלת הערכה כמותית מתודולוגיה 

כלים  
 טכנולוגיים 

איסוף באמצעות תוכנת נמל"ה, 
המופעלת מהמטה )נדרשים סלולריים  

 ו/או עמדות מחשב למילוי( 

מגוונים, בהתאם למתודולוגיה 
 שהוגדרה

מאמץ 
מערכתי  

 נדרש

משמעותית,  גבוה מאוד, כולל היערכות 
 בקרב מספר גדול של שותפים

גבוה מאוד, אך מוגבל בד"כ לגורם 
 המזמין

 תוצרים 

רמת מיקרו: כל אתר / משתתף מקבל 
דו"ח על מצבו / גישה למערכת הכוללת 

 הנתונים
רמת מאקרו: זיהוי תופעות, מגמות 

 ותובנות כלל רשתיות  

 רמת מיקרו: דו"ח המיועד למזמין בלבד
מאקרו: במצב שבו מתקיימים רמת 

מספר תהליכים בנושאים דומים, ניתן 
 לפתח תובנה כללית או כלי עבודה 
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 שלבי הפעלת תהליך הערכה 

הצגת   איסוף,  הכנה,  שלבים:  שלושה  כולל  הכלים  משפחות  שתי  עבור  הערכה  תהליך  הפעלת 

 ממצאים ולמידה. להלן אופן המימוש של שלבים אלו בחלוקה לסוג הכלי. 

 תהליך הפעלת הערכה: 2 לוח

 כלים ייעודיים )"מחקרי עומק"( כלים רשתיים  

שלב  
 ההכנה

 :מפגש התנעה כללי בתחילת השנה

מנהל וצוות הקח"ל,  -משתתפים  •
 מל"ת, נציג יחיד הערכה

  ההערכהכלי ולו"ז ת הצג -נושאים  •
)כולל לינקים( ותוצרים )כלליים או 

של הקח"ל בהתאם לבחירת  
המנהל(, הצגת צרכי הקח"ל בתחום  

 הערכה לשנה הקרובה

 מל"ת    –אחריות על יצירת המפגש  •
 
 

 :פעולות נוספות בתחילת השנה

מינוי איש צוות לריכוז התהליך   •
  בקח"ל

המטה יציג מועדי השאלונים   •
 במסגרת לוח שנה קח"ל

יפיץ מייל למנהלים הכולל את המטה  •
 תכנית הערכה השנתית

 

 : מפגש התנעה לתהליך

וכל מנהל הקח"ל,  –משתתפים  •
)עדיפות  בהזמנת המנהלאדם נוסף 

 גבוהה למל"ת( 

 נציג יחידת הערכה •

הצגת צרכי הקח"ל  –נושאים  •
וציפיותיו מהתהליך, בירור ראשוני  

 של שיטות מחקר יישימות 

מנהל   –אחריות על יצירת המפגש  •
 קח"ל

 
 :כתיבת "חוזה" עבודה

מינוי איש צוות לריכוז התהליך   •
 בקח"ל 

תכנית מחקר אשר תועבר למנהל  •
  (מל"ת)ובעדיפות גם ל הקח"ל

 הגדרת לו"ז, משאבים ולוגיסטיקה •
 

שלב  
איסוף  

 הנתונים 

מילוי השאלונים יבוצע בחלון זמנים  
 מוגדר:

לפני פתיחת חלון הזמנים יעביר  •
ווטסאפ למל"תים / המטה הודעת 

 רכזים / נציגים עם הסבר ולינק

 הקח"ל ייערך להפצת השאלון  •

היזון חוזר  בזמן אמת הקח"ל יקבל  •
, בסיוע רכז לגבי אחוזי המילוי

 רשתיות קהילתי / איש הערכה

באמצע חלון הזמנים המטה יעביר   •
תזכורת לגורם שאליו הועברה 

 הודעת הווטסאפ

יש  לאורך כל חלון הזמנים יעמוד א •
מטה למתן תמיכה מקצועית ומענה  

 על שאלות

השאלונים ימולאו במלואם, כך   •
את עצמה   העריךשהרשת תוכל ל

כארגון שלם. הנתונים שיצטברו 

הפעלת מערך המחקר בפועל, בהתאם  
ראיינים / תשתית  לתכנית המחקר )מ

 טכנולוגית / ניתוח נתונים קיימים וכו'(. 
 

סיוע הקח"ל בתיאום ולוגיסטיקה, ככל  
 שיש צורך.  
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עבור הקח"ל יוכלו לשמש אותו 
לשנים עתידיות, גם אם חלקם אינם  
  רלוונטי להתפתחותו בשנה מסוימת 

 

 כלים ייעודיים )"מחקרי עומק"( כלים רשתיים  

ממצאים 
 ולמידה 

ממצאים מתפרסמים בזמן אמת 
. הממצאים פתוחים  BI-במערכת ה

למנהל הקח"ל, מנהל הקהילה, מנהלים  
 במטה, רכזי רשתיות, מל"ת הקח"ל.

 ממצאים יימסרו לראשונה במפגש:
נציג יחידת מנהל הקח"ל,  –משתתפים 

הערכה וכל משתתף נוסף בהחלטת  
 ( מל"ת המנהל )בעדיפות לנוכחות 

הצגת ממצאים )דו"ח /   –נושאים 
 מצגת(, ומשמעויות ראשוניות שלהם

 מל"ת  –אחריות על יצירת המפגש 
 

במתכונת של דו"ח / מצגת  תוצרים 
יימסרו במייל רק לאחר הפגישה ל: מנהל 

-החינוך שהוגדר על-הקח"ל, גורם בבית 
 ידי המנהל, מל"ת. 

 

/ תהליכים   SMS / חינוך-בית שאלוני 
פדגוגיים / משו"ב: הצגת ממצאים ודיון 

, מנהל הקח"למנהל אחריות עליהם ב
נציג הקהילה ומל"ת. בהתאם לבקשתם 

עשוי להצטרף ולהציג   יחידת ההערכה
 . הממצאים 

שאלון מנהיגות מאפשרת: הצגת 
פגישה של מנהל ממצאים ודיון עליהם ב

 .מנהל הקהילההקח"ל ו

 באחריות מנהל הקח"ל והמל"ת:

כדי לחבר אותם  –מומלץ להציג הממצאים בקרב הצוות ואף בקרב תלמידים   •
להתרחשות, לייצר מודלינג של רפלקציה, ולהדגים שיש תוצאות למאמץ במילוי 

 השאלונים

 תהליך העמקה וגיבוש תכנית פעולה לקח"ל  לקיים  •

 תכנית הפעולה לצוות החינוכי, תוך קישור לתוצרי תהליכי ההערכה להציג •

 

 

---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 החינוך -נספח: קווים אתיים מפורטים  בהפעלת כלי הערכה בבתי

בבתי הערכה  פעולות  ביצוע  להימנע  -במהלך  כדי  ואתיות.  תהליכיות  שאלות  התעוררו  החינוך 

מהישנות המקרים, מובאים להלן קווים אתיים מנחים מפורטים לכל כלי וכלי. קווים אלו נוסחו על  

 בסיס העקרונות שהוצגו בחלק הראשון של מסמך זה. 

 : קווים אתיים מפורטים לכל כלי הערכה 3לוח 

 הצגת תוצרים תהליכי איסוף מידע  ל "כניסה לקח כלי 

 :  גורם מזמין כלי ייעודי 
 מ. קח"ל

 
 : מפגש פתיחה

נציג יחידת   מ. קח"ל,
כל גורם שיוזמן הערכה ו

ידי המנהל )בעדיפות -על
   (מל"ת 

 
 :תכנית מחקר כתובה

ולכל גורם   למנהל קח"ל
   ידיו-שייבחר על

חוזה מוגדר מול כל  
מרואיין / נשאל / ספק  

 מידע: 
המידע לא  - איכותני

יועבר הלאה שמית או 
באופן שיאפשר לזהות 

 את ספק המידע,
גם אם מתבקש  – כמותי

זיהוי לצורך בקרה על  
האיסוף, הממצאים  

ינותחו כמכלול )ובכל  
מקרה באופן שאינו מזהה  

 משיב מסוים( 

 : מפגש פנים אל פנים 
נציג יחידת   מ. קח"ל,

הערכה וכל גורם שיוזמן 
ת ידי המנהל )בעדיפו -על

 ( מל"ת 
 

 : תוצרים במייל
 מנהל הקח"ל

שאלון  
ל "קח

 מיצבי

 : גורם יוזם 
 מטה

 
 : הכנסת התהליך לקח"ל

 מל"ת ו/או מ. קהילה,
 רפרנט מקח"ל 

זיהוי מתבקש לצורך  
בקרה על האיסוף.  

הנתונים נשמרים בניתוק 
מהזיהוי כך שלא ניתן 

לקשור בין תשובות  
הממצאים  למשיבים.

מנותחים ברמת כיתה, 
 ל"שכבה וקח

 : מפגש פנים אל פנים 
 ל,"מ. קח

 מל"ת,מ. קהילה / 
נציג פי הזמנה גם -על

 יחידת הערכה
 

 : חשופים  BI-תוצרים ב
 ל,"מנהל קח

 מל"ת,  
 מ. הקהילה,

 מנהלים במטה, 
 רכז רשתיות

שאלון  
ל "קח

 מורים

 : גורם יוזם 
 מטה

 
 : ל"הכנסת התהליך לקח
 מל"ת ו/או מ. קהילה,

 ל "רפרנט מקח

זיהוי מתבקש לצורך  
בקרה על האיסוף.  

הנתונים נשמרים בניתוק 
מהזיהוי כך שלא ניתן 

לקשור בין תשובות  
 למשיבים. 

הממצאים מנותחים  
ל, ובחלוקה  "ברמת קח

למאפייני אוכלוסיה אך  
באופן שאינו מאפשר 
זיהוי )מגדר, מחנך /  

 מקצועי(

 : מפגש פנים אל פנים 
 ל,"מ. קח

 מל"ת,מ. קהילה / 
נציג פי הזמנה גם -על

 יחידת הערכה
 
 

 : חשופים  BI-תוצרים ב
 ל,"מנהל קח

 מל"ת,  
 מ. הקהילה,

 מנהלים במטה, 
 רכז רשתיות
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 הצגת תוצרים תהליכי איסוף מידע  ל "כניסה לקח כלי 

שאלון  
תהליכים 
 פדגוגיים

 : גורם יוזם 
 מטה

 
 : ל"הכנסת התהליך לקח
 מל"ת ו/או מ. קהילה,

 ל "רפרנט מקח

זיהוי מתבקש לצורך  
בקרה על האיסוף. ניתן 

לקשור בין ממלאים 
לתשובות במידה שעולה 

  צורך מיוחד בלבד.
הממצאים מנותחים  
ברמת כיתה, שכבה, 
השתתפות בתכניות  
 ל"פדגוגיה חדשה, וקח

 : מפגש פנים אל פנים 
 ל,"מ. קח

 מל"ת,מ. קהילה / 
נציג פי הזמנה גם -על

 יחידת הערכה
 

 : פים חשו BI-תוצרים ב
 ל,"מנהל קח

 מל"ת,  
 מ. הקהילה,

 מנהלים במטה, 
 רכז רשתיות

שאלון  
תהליכים 
פדגוגיים 

שאלון   –
שמי, 

לצרכי  
מיפוי  

 תלמיד

 : גורם יוזם 
 מטה

 
 : ל"הכנסת התהליך לקח
 מל"ת ו/או מ. קהילה,

 ל "רפרנט מקח

זיהוי מתבקש לצורך מיפוי 
מאפייני התלמיד: על  

ל להודיע לתלמידים  "קח
כי השאלונים מראש 

אישיים, בהודעת  
הפתיחה בשאלון יש לציין  

 זאת.
הממצאים מנותחים  

ברמה אישית, רמת כיתה,  
שכבה, השתתפות  

בתכניות פדגוגיה חדשה,  
 ל"וקח

התייחסות לתוצרים 
: זהה לשאלון  הכלליים 

 הפדגוגיה הרגיל.
 

: התייחסות למיפוי השמי
ל מתייחס לנתונים  "קח

לנתונים  כפי שמתייחסים 
של מבחן ותהליכי מיפוי  

אישיים רגילים של  
 תלמידים

 

הערכה 
360 

 : גורם יוזם 
 מטה

 
 : ל"הכנסת התהליך לקח
 מל"ת ו/או מ. קהילה,

 ל "רפרנט מקח

מנהלים הממלאים על  
 :עצמם 

שאלון שמי, כאשר מובהר  
שההתייחסות העצמית  
 הינה קטגוריה בניתוח. 

 
מורים / עמיתים / 

: אין הזדהות. קיים  כפיפים 
קישור אישי לשאלון 

 לצורך בקרה על מילוי. 
הנתונים נשמרים בניתוק 

מהקישור כך שלא ניתן 
לקשור בין תשובות  

 למשיבים. 
הממצאים מנותחים  

ברמת עובד שבוצעה עליו 
 הערכה 

: מ. מפגש פנים אל פנים 
 ל,"קח

מ. קהילה )מידע על  
 המנהלים בתחומם(, 
מנהלי יחידות במטה  

)מידע על העובדים  
 ביחידות( 
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 הצגת תוצרים תהליכי איסוף מידע  ל "כניסה לקח כלי 

שאלון  
SMS  

 לתלמידים 

 : גורם יוזם 
 מטה

 
 : ל"הכנסת התהליך לקח
 מל"ת ו/או מ. קהילה,

 ל "רפרנט מקח

זיהוי מתבקש לצורך  
האיסוף.   בקרה על 

הנתונים נשמרים בניתוק 
מהזיהוי כך שלא ניתן 

לקשור בין תשובות  
הממצאים  למשיבים.

מנותחים ברמת כיתה, 
 ל"שכבה וקח

 

 : חשופים  BI-תוצרים ב
 ל,"מנהל קח

 מל"ת,  
 מ. הקהילה,

 מנהלים במטה, 
 רכז רשתיות

משוב 
  –מורים 
דיווח 

שימוש 
במתודות 

מתקדמות 
ובחינת 

 מיומנויות

 : גורם יוזם 
 מטה

 
 : ל"הכנסת התהליך לקח
 מל"ת ו/או מ. קהילה,

 ל "רפרנט מקח

זיהוי מתבקש לצורך מיפוי 
מאפייני הוראת פדגוגיה 

 חדשה ברמת המורה. 
הממצאים מנותחים  
ברמה אישית, רמת 

קבוצת תלמידים על כל  
 ל "מוריה, שכבה, וקח

 : חשופים  BI-תוצרים ב
 ל,"מנהל קח

 מל"ת,  
 מ. הקהילה,

 , מנהלים במטה
 רכז רשתיות

 

 


