
:בעל התפקיד-השותף

ת"מל

:  ההזדמנויות

 ל"הקחיכולת התבוננות על עבודת.
 ל"הקחהזמנה להעמקת השיח והקשר עם הנהגת.
פידבק לתהליכי העבודה.

:החששות/ האתגרים

.ברור המקום שלו בתהליכי הערכה❖
.פניק"הממ/ מידת שיתוף פעולה עם רכז הערכה הקהילתי❖
.הגדלת העומס❖
.חשש מפידבק מאכזב והשפעה על התקדמות התהליכים❖
.השלב/הבנת המציאות/ ניתוח לא נכון של נתונים❖

:נקודות מסייעות

( וכוהנחיה , חשיבה, בהירות, עדכון)-הקפדה של עבודה משותפת
.ממפניק/רכז הערכה קהילתי 

קביעת סדירויות קבועות אך אפשריות.
 ל"הקחשיח שוטף ופתוח עם מנהל.
שיח שוטף ופתוח בצוות הקהילה.

:בעל התפקיד-השותף

פניק"ממ
:  ההזדמנויות

התפתחות אישית ומקצועית.
 ל"בקחהרחבת ההשפעה.
תרומה לקידום וטיוב העבודה הבית ספרית.
בניית מעמד מקצועי בית ספרי.

:החששות/ האתגרים

.הבנת התפקיד❖
.ס"בבביהבניה נכונה של התפקיד והמקום ❖
.צוות, הנהלה, בניית אמון מול מנהל❖
.בנית יחסי עבודה נכונים ומאפשרים❖
.בניית סדירויות ופלטפורמות מאפשרות ומקצועיות❖
.אינטנסיביות, עומס❖
.בדרישות/עמידה בציפיות❖

:נקודות מסייעות

בהירות של התפקיד הדרישות ותהליכי העבודה.
הנחיה קבועה ושוטפת.
 ל"לקחיצירת תשתיות ותהליכי עבודה מותאמים.
מענה מותאם וגמיש.
יעדים קטנים וברורים, ראיה ארוכת טווח.

ת"אמירשת , שותפים להטמעת שינוי שאלוני הערכה-היבטים רגשיים



:בעל התפקיד-השותף

ל"הקחמנהל 

:  ההזדמנויות

עבודה מבוססת נתונים.
יכולת להיות עם יד על הדופק.
 ל"הקחטיוב עבודת.
מעקב והתפתחות.

:החששות/ האתגרים

.יומיומית" הערכה"חשש מ❖
".שקופות"מתח מתוצאות אינטנסיביות ו❖
המידע לא בידיו בלבד❖
.השלכות המידע על אנשיו❖

:נקודות מסייעות

בטחון ובהירות בתהליך.
 ק"וממפנירכז הערכה , ת"מלשיח לומד פתוח ושוטף עם.
מחנכים/הכוונה לשימוש בנתונים בכתות ובצוותי הנהלה
מקצועית ורגועה ביחס לנתונים, עבודה נעימה עניינית
או תגובה חפוזה לנתונים/יש להימנע מבהלה ו.

:בעל התפקיד-השותף

צוות ניהול

:  ההזדמנויות

 ל"הקחמידע עדכני ויעיל לעבודת.
יכולת להיות עם יד על הדופק.
 ל"הקחטיוב עבודת.
מעקב והתפתחות

:החששות/ האתגרים

 צוות ההנהלה/ערעור עבודת.
 אצלהםהמידע לא מוחזק ושמור.
שקיפות ופיזור המידע.
מה ואיך לעשות עם התוצאות-חוסר ידע ומסוגלות?
או חוסר הסכמה עם מה  /אכזבות ו/ מפגש עם תסכולים

.שהנתונים מביאים

:נקודות מסייעות

יצירת בהירות ובטחון בתהליכי העבודה.
לתחום , קבלת תוצאות השאלונים הרלוונטיים להם

.אחריותם
העיבוד שלהם , זמן בישיבות הנהלה ללימוד הנתונים

.והשימוש בהם
 ל"הקחשימוש בנתונים לטיוב והתפתחות.



:בעל התפקיד-השותף

מחנכים

:  ההזדמנויות

מידע עדכני לתחושות ועמדות התלמידים.
שיפור האקלים והלמידה בכתה.
יצירת מעורבות ואחריות בקרב התלמידים לנעשה בכתה.
העלאת הבטחון האישי.

:החששות/ האתגרים

.."?מה יחשבו עלי? מה זה אומר עלי"❖
.חשש מהתוצאות הצפויות❖
.חשש מהשקיפות כלפי הנהלה❖
תגובות ועמדות שונות ביחס לשאלונים קבועים לתלמידים  ❖

"(התלמידים נותנים להם ציונים)"
..מה לעשות עם התוצאות-תחושת מסוגלות/ חוסר הבנה❖
הורדת הבטחון האישי❖

:נקודות מסייעות

"ל"הקחי מנהל "של צוות המחנכים ע" גיוס נכון.
 של השאלוןברור והבהרת הערך והמשמעות.
איך זה עובד"-יצירת בהירות "?
שימוש, הזדמנויות, תחושות-שיח פתוח בצוות המחנכות..
 למידה שוטפת מהנתונים וטיוב העבודה  -תמיכה והנחיה

(מנהל/רכז שכבה /י יועץ"ע. )בכתה

:בעל התפקיד-השותף

כלל צוות המורים

:  ההזדמנויות

מידע והבנת עמדות התלמידים בזמן אמת.
חיבור להתרחשות הבית ספרית.
טיוב ההוראה והיחסים בעבודה בכתות.

:החששות/ האתגרים

.לא מרגישים שזה רלוונטי להם-שאננות❖
.שאלות אמון בשאלוני הערכה ❖

:נקודות מסייעות

  הכרות עם שאלוני הערכה וברור הרלוונטיות לכלל
.ל"הקחי מנהל "ע-.הצוות

הצגת נתונים אחת לתקופה לכלל הצוות.
חשיבה ועיבוד הנתונים עם כלל הצוות.
 ל"בקחפתוח וטיוב  דרכי העבודה


