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 תהליך עבודה בקהילה
מפ"ת אמית

איתך בדרך שלךמפ"ת אמית



השלב

• היכרות והבנה של צוות 
הקהילה - מפ”ת אמית

• מבט ראשוני על מפ”ת אמית 
והכרות עם הכלי האיכותני 

למנהל והצוות.

השותפים

צוות הקהילה:
• מנהל קהילה,
• רכז הערכה,

• מלתי”ם,
• רכז תקשוב.
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עומד לרשותכם

• רכז הערכה

• ערכת הערכה 

• צוות הערכה

המטרה

צוות הקהילה יכיר את המפ”ה החדשה 
ואת הכלי האיכותני התומך במפה. כמו 
כן, יבין את החשיבות והאתגרים ויבנה 

תכנית עבודה קהילתית.
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המלצות:

• לקיים חשיבה כללית 
בקח"ל על משמעות 

המפ”ה, התהליך- 
השלבים, הכלים העומדים 
לרשותכם, ועל האתגרים 

שבהטמעה

• חשיבה ספציפית 
לכל קח”ל - מי הדמות 

שצריכה להוביל את 
התהליך )מנהל קהילה? 

מל”ת? רכז הערכה 
קהילתי?(, מה העמדות 

של המנהל והצוות שם? 
מה נעשה בשנה שעברה? 
נקודות לחיזוק? רגישויות? 

הרגלי עבודה והטמעת 
תהליכים וכו...

הארות ודגשים



השלב

מפגש עם מנהלים:

 • במפגש קהילתי -
בשיתוף צוות הערכה

 • באופן אישי - 
ע”י אנשי צוות הקהילה

השותפים

• מנהל קהילה,

• צוות הקהילה

• מל”ת

• רכז הערכה 
קהילתי )על פי הצורך(

 • מנהל קהילה 
)על פי הצורך(

עומד לרשותכם • רכז הערכה • ערכת הערכה  • צוות הערכה

המטרה

• זיהוי עמדות

• הבנת מקור הקושי

• היכרות עם מפ”ת 
אמית והכלי האיכותני  

ומשמעותם לעבודת 
הקח”ל

• בהירות בתהליך 

• תכנון ניהול תהליך 
הטמעת הכלי האיכותני 

והטמעת מפ”ת אמית 
בקח”ל

• היכרות עם ערכת 
ההערכה "ל
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חשוב:

• לייצר אמפתיה 
לעמדות ולמקום של 

המנהל

• להציף שאלות

• לברר ולזהות 
מקורות קושי

• להסביר ולהתייחס 
לדברים ולחשוב 

על מענים אמיתיים 
לקשיים ולצרכים 

שעלו

ניתן לייצר מענה 
לצרכים נקודתיים 

בדיבור עם צוות 
הערכה - מוזמנים 

לפנות

הארות ודגשים
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השלב

היכרות עם מפ”ת 
אמית הקהילתית

השותפים

צוות הקהילה

המטרה

• העמקה ולימוד נתונים

• לימוד קריאת מפ"ת אמית, 
חשיבה והערכות לקראת 

תכנון עבודת הקח"לים

• חשיבה לקראת בניית 
תכניות עבודה והנחיית 

הקח"לים

• מעקב אחר תהליך מילוי 
השאלונים בקח”ל
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זה הזמן לצוות 
הקהילה:

• ללמוד להבין את 
מפ”ת אמית

• לעבד ולנתח את 
הנתונים

• לפתח כיווני ודרכי 
הנחיה לתכנון תכניות 

עבודה

• לעקוב אחר מילוי 
השאלונים בקח”לים 

- לתמוך, לעודד ולתת 
מענה בהתאם לצרכים

הארות ודגשים

לוח הזמנים

נובמבר - דצמבר

עומד לרשותכם

• מפ”ת אמית

• רכז הערכה קהילתי

• צוות הערכה



השלב

מפגש עם הצוותים 
החינוכיים:

• צוות הנהלה

• צוות המחנכים

• צוותי פיתוח

• צוות המורים

השותפים

• מנהל הקח”ל

• מל”ת

• רכז הערכה
)על פי שיקול הדעת(

המטרה

• היכרות עם מפ”ת אמית - המשמעות, 
הרלוונטיות והפוטנציאל

• חיבור לתהליך החשיבה התוצאתי

• יצירת מחויבות למפ”ת אמית

• פיתוח הרצון והצורך בקרב המורים למפ”ת 
אמית.
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• חשוב לפנות 
זמן להבנת מפ”ת 

אמית בהשתלמויות  
ובמפגשי צוות

• יש לתכנן את 
התהליך ולבחור בין 

הכלים המוצעים 
לפי הזמן העומד 

לרשותכם, העמדות 
הקיימות בצוות 

והמציאות / האקלים 
הבית ספרי

הארות ודגשים

11//18-30לוח הזמנים

עומד לרשותכם

• רכז הערכה

• ערכת הערכה הכוללת:

• מידע כתוב על תהליך הערכה, ציר גרפי, 
הצעות לסדנאות, משחק, סרטון סימולציה



השלב

העברת השאלונים

השותפים

• מנהל הקח”ל

• בעל תפקיד אחראי

• צוות המחנכים

• רכז תקשוב בית ספרי

• רכז הערכה קהילתי

המטרה

• מילוי מיטבי של השאלונים-

• הכרה בערך ובחשיבות מילוי השאלונים

• תכנון התקופה:

הכנה - תכנון וחשיבת צוותים
העברה - תכנון במערכת
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חשוב לעשות הכנה 
לתלמידים בנושאים:

• החשיבות של מילוי רציני 
ומכבד של השאלונים

• הבנת הכתוב והמשמעות

ארגון ותכנון זמני מילוי 
השאלונים:

• תיאום טכני - מקום, 
מחשבים וכו’

• העמדת מורה מתאים וכו’

• מומלץ להקצות זמן למילוי 
השאלונים ע”י המורים

• ניתן יהיה לעקוב אחר מצב 
מילוי השאלונים 

הארות ודגשים

עומד לרשותכם

• הצעות למפגשים 
ולמעגלי שיח

 • שאלונים לדוגמה
ולוח תכנון התקופה

לוח הזמנים

26/11 )זמן מילוי השאלונים: 3 שבועות(
שאלון מנהיגות מאפשרת, שאלון תהליכים 

פדגוגים
5/1 )זמן מילוי השאלון: 3 שבועות(
• שאלוני קח”ל )תלמידים ומורים( 

• שאלוני sms משוב שוטף על רצף השנה
3/5

שאלון פדגוגיה - סבב שני



השלב

• לימוד הנתונים

• עיבוד המידע

• בניית תכניות עבודה

השותפים

• מנהל הקח”ל

• צוות ניהולי

• צוותים מובילים

• חדר מורים

• לשיקול צוות הקח”ל:
מנהל הקח”ל, מנהל 
הקהילה, מל”ת, רכז 

הערכה קהילתי

המטרה

• הבנת מצב הקח”ל על פי מפ”ת אמית

• מיקוד נקודות העבודה המיידיות

• תהליך מיקוד תוצאות רצויות

• תכנון תהליכי עבודה

• בניית תשתיות
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זה השלב לניצול ועיבוד 
המידע שהצטבר לכדי 

תכניות עבודה

שלב 1 - התבוננות ולימוד 
של הנתונים ע” המנהל

שלב 2 - התבוננות ולימוד 
הנתונים ע” צוות ההנהלה

שלב 3 - הכרות התוצאות 
לצוותים השונים

• פיתוח כיווני עבודה 
ראשונים

• בניית תכנית עבודה 
לקראת תשפ”א - ע”י צוות 

מוביל

הארות ודגשים

מה עומד לרשותכם?

• רכז הערכה

• צוות הערכה

• הצעה למהלך עבודה - צוות מוביל 
הקח”ל. 

לוח הזמנים ינואר - פברואר



השלב

משוב ורפלקציה 
צוות קהילה עם צוות 

הערכה

המטרה

הסקת מסקנות לשימור, שיפור 
ושינוי תהליכי הערכה / פיתוח 

המפה.
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מה עומד לרשותכם?

• מפגשי  צוותים

• סכום בקח”לים

• סכום רכזי הערכה

• צוות הערכה ברשת

 לוח הזמנים
מהלך חודשים מרץ - אפריל

בהצלחה רבה!


