
 

 
 
 

  ה בנושא:קול קורא להצטרפות בתי ספר למעבד

  העתידית בינייםהחטיבת 

 ואגף מו"פ ניסויים ויוזמות אגף לחינוך על יסודי בהובלת: 

 

  רקע –. מעבדת חטיבות הביניים 1

חטיבת הביניים היא מוסד חינוכי אשר פוגש את התלמידים כאשר הם בתווך בין שנות היסודי לשנות 

מבחינה לימודית, אישית, רגשית,  -ייחודיים לחתך גיל זה מעלים צרכים ספציפיים ההתיכון. המאפיינים 

שנות לימוד  12 חברתית ועוד. לצד צרכים אלו מגלמת חטיבת הביניים גם הזדמנות עצומה: בתוך רצף של

במערכת החינוך, אחרי שהושתת הבסיס לתלמידאות בביה"ס היסודי וטרם הזינוק לעולם הלמידה לבגרות, 

  חינוכית משמעותית.מאפשרת חטיבת הביניים להפעיל אופנים שונים של עשייה 

כעת, כשרה השעה לבחינה מעמיקה של חטיבות הביניים כיום את הפוטנציאל המדובר? מממשות אך האם 

 של הנושא, במסגרת מהלך גדול שמובל במשרד בעת הזאת ומתוכלל ע"י האגף לחינוך על יסודי.

 

 . מהי מעבדה?2

המעבדות שבאגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, חוברים נציגים ממטה משרד החינוך ונציגים מסלול  במסגרת

. במסגרת תהליך מונחה חוקרים חברי הקבוצה חשיבות מערכתיתבסוגיה בעלת לעיסוק משותף מבתי ספר 

שבמוקד מפתחים מודלים אפשריים להתמודדות עם הסוגיה את הנושא, מגבשים תפיסה משותפת אודותיו, 

 .(כאן –על מסלול המעבדות )לקריאה נוספת  מתנסים בהפעלתם.אף והמעבדה 

 

 מטרת המעבדה. 3

 , תוצרי המעבדה בהקשרים שונים של חטיבת הביניים מעבדה זו תהווה קבוצת חשיבה, מחקר ופיתוח

לחולל ויופצו לשימוש רחב במטרה  יהוו בסיס לבחינה מערכתית כוללת של חטיבות הבינייםתוצרי המעבדה 

 במערכת החינוך.מעמיק שינוי 

 

 קהל היעד. 4

ולחטיבות ביניים עצמאיות, , בתי ספר שש שנתייםכחלק מהפועלות  חטיבות בינייםקול קורא זה פונה ל

 .אשר מעוניינות לקחת חלק במהלך מרתק ובעל השלכות למערכת החינוך בכללותה

 

 מחויבות בתי הספר המשתתפים במעבדה. 5

 
 היבטיה השונים:הצטרפות למעבדה כרוכה במחויבות ניכרת מצד בתי הספר, אשר חשוב להכיר ולהבין את 

 לאורך השנה.  נכונות לקחת חלק אינטנסיבי ומעמיקא. 

הקמת צוות פיתוח בית ספרי:  בתי ספר שיתקבלו למעבדה יידרשו להקצות לטובת המהלך צוות פיתוח מצומצם ב. 
חייב מנהל/ת ביה"ס ולפחות שתי דמויות בולטות נוספות. צוות הפיתוח הבית ספרי יידרש להת -מקרב צוות ביה"ס 

  ם.לקחת חלק בתהליך המעבדה ובפעילויותיה כמפורט בסעיפים הבאי

מפגשי מליאה של בתי הספר  6-השתתפות במפגשים קבוצתיים לכלל המשתתפים במעבדה: בכל שנה יתקיימו כג. 
שעות. בתי"ס שיתקבלו למעבדה מתחייבים להשתתפות מלאה של צוות  3עד  –המשתתפים במעבדה. משך כל מפגש 

 הפיתוח הבית ספרי במפגשים )מנהל/ת ביה"ס ושני אנשי הצוות שנבחרו, כמתואר בסעיף הקודם(. 
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פגישת פיתוח בית ספרית סדירה ומעוגנת במערכת, אחת לשבועיים:  בין המפגשים הקבוצתיים שתוארו בסעיף ד. 
תי הספר שישתתפו במעבדה להוביל תהליך בית ספרי ולמלא משימות שונות של חשיבה ופיתוח. הקודם, יתבקשו ב

לצורך כך, נדרשים בתי הספר לבסס סדירות במערכת של ישיבת פיתוח לצוות המצומצם: שעה וחצי, בתדירות של 
 אחת לשבועיים לפחות. 

יעו מנחים של אגף מו"פ מטעם המעבדה פגישות עבודה בביה"ס עם מנחי המעבדה : מספר פעמים בשנה יגה. 
 לפגישת עבודה עם הצוות המצומצם בביה"ס.

 

 מחוון להערכת התאמה לצרכי הפיתוח הייעודיים של המעבדה .6

  1-5ניקוד  קריטריון מס'

המידה בה מסוגל צוות ביה"ס להתחדש, ליזום, לפתח,  יכולת להוביל שינוי: 1

 להוביל שינוי ולהסתגל אליו

 

יכולת להוביל תהליך מתוך מעורבות מלאה ובהנהגה  מנהיגות מנהל/ת: 2
 מובהקת, לרתום לשינוי ולהנהיג מהלך מורכב

 

 ועם עניין וסקרנות לגבי שימוש בטכנולוגיהצוות חינוכי בעל גישה לטכנולוגיה:  3
 יכולת לנהל תקשורת עם אנשי פיתוח טכנולוגי

 

קיומם של מאגרי נתונים בבית הספר ונעשה שימוש בנתונים שימוש בנתונים:  3
 לשם קבלת החלטות

 

המידה בה מסוגל ביה"ס לקיים מפגשים יכולת לקיים סדירויות בית ספריות:  4
 פיתוחתהליכי לשישמשו  קבועים במערכת,

 

   פניות ונכונות להתחייב לתהליך 5

  המלצת מחוז )מפקחת בית הספר( 6
 

  

 

 אופן הגשת מועמדות 

 בקישור המצורף. המצורףטופס ההרשמה השאלון מלאו את 

 yakov.michlin@gmail.comיעקב מיכלין: לשאלות ניתן לפנות ל 

 מועד אחרון להגשת בקשות: 
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