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מפתחת ומחולל תרבות של הערכהמקדםתחום הערכה 

,  המאפשרת לקהילה החינוכית הלומדת התבוננות,ומתפתחת

עיבוד וקבלת החלטות מבוססי נתונים לשם הצמחת הקהילה  

.והחברים בה

תהליך זה מתאפשר תוך שימוש במערכות הערכה פדגוגיות  

דיגיטאליות מתקדמות וכלי מחקר ייחודיים המפותחים בשותפות  

.עם הקהילה החינוכית הלומדת ובהתאם לצרכיה



:2020עד קיץ 

לשנהתלמידים ומורים מילאו שאלונים מרוכזים אחת •

תלמידים ענו על שאלות חודשיות אחת לחודש•





2020עקרונות השימוש בנתונים עד קיץ 

ס וצוותו מקבלים את הנתונים"מנהל ביה

ס וצוותו מנתחים את הנתונים ובוחרים את מי לשתף"מנהל ביה

 והרכזים המוביליםלרוב צופים בנתונים חברי ההנהלה

 לכיתות  הרלוונטיםבנתונים מחנכי הכיתות צופים לעיתים רחוקות
.שלהם



:הבעיה

מחנכי הכיתות אינם מיודעים בממצאי השאלונים

הדמות הכי קרובה לתלמיד אינם מקבלים נתונים על  , מחנכים
.והרגשיםהחברתים, המתרחש בחייו הלימודים



:הרעיון שהוביל לתפיסה החדשה

 קורונה הביאו להאצת החזוןימי

קיים מרחק בין המחנכים לתלמידים

 בית  " מסדרונות"מה מתרחש ב" לחוש"לא ניתן

הספר



:המענה של התפיסה החדשה

קיים צורך ברפלקציה שבועית

 למורים את תחושות התלמידים ברמה  להנגישקיימת הזדמנות

.שבועית

 לבחור שאלותס"לבתהמתן אפשרות



 במיוחד שולחת למייל האישי של כל מורה את ממצאי  שפותחה אוטומטית מערכת

הממצאים לתלמידים על מנת להפוך אותם  להנגשתהכיתה שלו יחד עם מתודה 

.לשותפים

  התלמידים שותפים לממצאים ומידי שבוע בשיעור חינוך מדברים על הממצאים

וחושבים ביחד איך לשפר את המצב

  תלמידים הפכו שותפים בקהילה החינוכית הלומדת ומרגישים בעלי השפעה על

.המתרחש בה







:ממצאים למחנך הכיתה

כל מחנך מקבל רצף של ממצאי כיתתו יחד עם 

מתודה להצגת הממצאים בכיתה
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התפלגות תשובות-שאלות מדורגות 
יש לשים לב לסקאלה בכל שאלה
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(בכלל לא=אדום, במידה רבה מאוד=ירוק)מה רמת המעורבות בהגשת עבודות ומטלות 

(בכלל לא=אדום, במידה רבה מאוד=ירוק)הספר -מה רמת המעורבות בשיעורים בבית

(בכלל לא=אדום, במידה רבה מאוד=ירוק)מה רמת המעורבות בשיעורי זום 

(בכלל לא=אדום, במידה רבה מאוד=ירוק)ס בתחילת השנה "באיזו מידה שמחת לחזור לבי

(1=אדום, 5=ירוק)אתה נותן לחופשת הקיץ בצל הקרונה ( 5מתוך)כמה כוכבים 

1 2 3 4 5

שכיחויות-התפלגות תשובות -שאלות  
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ניתן להמשיך לעמוד הבא , במידה ולא מוצג נתון תלמידיך לא נחשפו לשאלה

מה במיוחד יסייע לך לעבור בהצלחה את , מבין הדברים הבאים

ניתן לסמן שני נושאים? שנת הלימודים הזאת
השיבו לשאלה167
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:י/פרט, אחר

אף אחת מהן

סביבת למידה )סרטים , מצגות, שאוכל להיעזר בבית בשיעורים מצולמים
(מקוונת

שיהיו מפגשים חברתיים שיחברו בנינו ככיתה

בטימס/ שאוכל לקבל הכוונה מהמורה בין המפגשים בכיתה 

ת לבצע את המשימות/שאדע לכוון את עצמי כיצד ללמוד וארגיש שאני מסוגל

שאדע מראש מה לוח הזמנים של הבחינות וההגשה של המשימות הגדולות

שתהיה הנחיה ברורה ומפורטת של אופן הביצוע של המטלות
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?היית רוצה לאחל לעצמך השנה במיוחדמה
לא להתעצל

שתהיה שנה טובה לכולם

ללמוד יותר טוב

שאני יצליח בלימודים

כלום

שאני אתעלה על עצמי השנה ואני אצליח במטרות שכיוונתי לעצמי

שנחזור ללמוד בבית ספר

טוב

שנה של הצלחה

שאני יעבור אותו בשלום ויתחזק מבחינה דתית

שאעבור את כל הבגרויות בעזרת השם

שיעבור את זה עם תעודת בגרות

הצלחה בבגרויות

ולהצליח בבגרויות, להתחיל לעבוד

הצלחה בבגרויות

לא יודע

שאני אעשה בחירות טוב להמשך החיים

לקבל ציונים טובים ולהבין את החומר

...להצליח השנה ובעזרת ה להכיר חברים ולקבל ציונים טובים ולהצליח במיוחד באנגלית

להצליח בלימודים
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ממצאים  
למנהל  

ס "ביה
מוצגים 
באמה  
הבית 
ספרית



4 אחד בכל קהילה  -רכזי הערכה

קהילה יש רכז שמוכשר לתהליך ההערכה ואחראי על תחום ההערכה בקהילה שלובכל 

33מנתחי מערכות פדגוגיות בית ספרים

שעובד הכשרה ברשת ובקהילה    " מנתח מערכות פדגוגיות"ס יש בעל תפקיד בשם "בכל ביה

.השבועיםהרכז אחראי על הפעלת השאלונים . לשבועיםאחת 

,  המאפשרת התבוננות, מפתחתהשתתפותיתיצירת תרבות של הערכה מקדםמנתח המערכות הפדגוגיות

.עיבוד וקבלת החלטות מבוססי נתונים לשם הצמחת הקהילה והחברים בה

 השבועיםהשאלונים לבנית דסק

סטודנטים שמקבלים מהשטח את נושאי השאלות בכל שבוע ומפיקים את השאלון השבועי לכל 

ס"ביה



הדרכה לרכזי ההערכה ולמנתחי המערכות הפדגוגיותפתחנו כלי 

סביבה וירטואלית הכוללת חומרי הדרכה והנחיה לרכזי ההערכה

ערכה לרתימת מורים בחדר מורים לתהליכי ההערכה

ס וצוות ההנהלה לתהליכי ההערכה"ערכה לרתימת מנהל ביה

משחקי קופסא לעידוד שימוש בכלי ההערכה

חדר בריחה למורים ותלמידים הכולל הכרות עם מושגים מתחום הערכה

 בחדרי המורים עם מושגים מעולם ההערכהלתליהפלקטים

ערכה וירטואלית למנתחי המערכות הפדגוגיות
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ערכת הדרכה למנתח  
המערכות הפדגוגיות  

סדנאות  , הכוללת תכנים
.וכלים בנושא הערכה

מאחורי כל משבצת עומד  
.מסמך עם תוכן רלוונטי





רלוונטיות של תחום הערכה לעולם משתנה

 מורים מקבלים  , מתבסס על נתוניםס "ביה-תרבות של רפלקציה –תרבותי שינוי

נתוניםהחלטות מבוססי 

רשת"השאלות הן שלהם ולא של ה–ס שותף לבחירת השאלות וניסוחם "צוות ביה"

 שואלים אותם שאלות ומגיבים –תלמידים מרגישים בעלי השפעה בבית הספר

אליהם

 ס"כלפי המתרחש בביהרפלקטיביםתלמידים לומדים למלא משוב ולהיות



מורים מרגישים שהם יודעים מה מתרחש בכיתה ומה התלמידים מרגישים וחושבים

הנתונים נאספים לאורך השנה ושאלות חוזרות על עצמן , מפת אמית ממשיכה להתמלא

פרספקטיבהלקבלת 

 שנתית והערכתההספר בהכנת תכנית עבודה ממשיכה ללוות את בתי אמית מפת

 ברמה הרשתית וברמה הכיתתית כשלכל  , תמונת מציאות ברמה הבית ספריתמונגשת

.באון לייןאליו הרלוונטיםאחד מובאים הנתונים 


