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שאלון מנהיגות מאפשרת -לקראת העברת שאלונים לצוות -הצעה למפגש צוות

 מתאים למפגש מרחוק  / ושאלון קח"ל מורים

 

 -המטרה 

 השאלונים  למילוי  בקרב הצוות  יבציה ואחריות  ט הכרות עם שאלוני הצוות ויצירת מו 

 מיועד לצוות מחנכים/צוות הקח"ל 

 באיזו מידה..   -פעילות בקלפים בוורד וול  -הכנה

לוח פאדלט עם הכותרות: לומד עצמאי, לומד אחראי, מאפייני שעורים, שייכות, קשר ויחסים   -הכנה

 עם מורים, מאמצי ביה"ס למעורבות חיים, קשר ויחסים עם מורים, תורת חיים 

 -המהלך

נושאים בעבודת הקח"ל שהיה רוצה לפתוח בצוות/ עם   3לכתוב המנחה יבקש מכל אחד   -פתיחה

 ההנהלה ושלא מספיקים להגיע אליהם/לא נח לדבר עליהם. 

 בצ'אט  בפאדלט/  הצוות יתבקש לכתוב

חס לנקודות באופן ראשוני ויעלה את החשיבות להתבוננות על העשייה בקח"ל בהיבט  יהמנחה יתי

 ממקום כנה ובטוח... המערכתי, בין אישי, פדגוגי, חינוכי... 

ובנוסף יציג  ולעסוק בהם לפתוח אותם -המנחה יבקש לשמור את הנושאים שעלו ולמצוא את הזמן  

הרחבה בקח"ל,   ההעשייאת ההזדמנות לענות על שאלוני אמי"ת לצוות שמאפשרים התבוננות על 

 ומתן תמונת מציאות מהימנה. אנונימיותתוך שמירה על  

 

   - 2שלב 

 המנחה ישתף בקישור המשותף -1אפשרות 

 - בבקשות המנחה יזמין את הצוות לחשיבה כנה ולשיתוף בעמדות /בצרכים/

באיזה   -שמסתתר מאחורי המספר   כל אחד מחברי הצוות יתבקש לבחור מספר ולענות על ההיגד

 במידה רבה מאוד(  - 5 -במידה מועטה-1מידה.. ) 

 ו/או לתת דוגמאות.  ולנסות להסביר   המנחה יבקש לענות בכנות מתוך רצון ללמוד ולהקשיב

 המנחה יאפשר התייחסויות המחזקות או המרחיבות תוך כבוד לקח"ל ולאנשים ולחברים שדברו. 

 המנחה יאסוף תובנות /רעיונות מרכזיים וישתף כי שאלות אלו נלקחו משאלונים לצוות. 

 

 - 2אפשרות 

 המנחה ישתף בלוח הפאדלט שהכין  

https://wordwall.net/he/resource/9584664


לדעת /להתבונן  / מה חשוב לדעתו לשאול את המורים בצוות  - הכותרותויבקש מכל אחד לכתוב תחת  

 בכל אחד מהנושאים הבאים )מנקודת מבט של המורים ( 

מדוע המידע הזה חשוב? מה נוכל   - המנחה יזמין את המורים להתבונן בדברים שכתבו וינסו לברר

 "להרוויח" ממנו? 

 את המורים ואת התלמידים.   -ת "המנחה יציג שאלו הנושאים /הקטגוריות ששואלים בשאלוני אמי

נוכל לבקש לקיים שאלון/התבוננות   –נשאלות בשאלון המורים ומה שלא -מרבית מהנקודות שעלו כאן 

 יחודית לקח"ל שלנו. 

   - 3שלב 

מתוך רצון לשפר ולמקצע את  -המנחה יחבר את הצוות למטרות השאלונים ולחשיבות המילוי שלהם  

 בזירות השונות.   -עבודתנו בקח"ל 

 חשוב להכיר ולהבחין: 

מטרתו לזהות את מידת האפשור של המנהל ומנהיגותו המאפשרת כפי שבאה לידי   -שאלון מנהיגות 

 . ורים וית הראיה של המנהל ושל המומז "ל חביטוי בק

מטרתו לקבל את זווית הראיה של המורים בהיבט ההתחדשות הפדגוגית   - שאלון קח"ל למורים

המנחה ידגיש את החשיבות והערך למלא את השאלונים על מנת לקבל תמונת   והאקלים הבית ספרי

 יותר, כשהמטרה לקיים תהליכי טיוב ושיפור מתוך שיח ולמידה משותפים.  ואמתית מציאות רחבה 

יחס לתוצאות השאלונים  ייבקש את שיתוף הפעולה במילוי השאלון ויתחייב לשתף ולהת המנחה

 מתי? ואיך? יש למלא את השאלון..  – ם פרטים הטכנייב סיים יו

 

 בהצלחה! 


