
 

 
 
 

  ה בנושא:קול קורא להצטרפות בתי ספר למעבד

 )גפ"ן(  פדגוגית ניהוליתגמישות 

 ניסויים ויזמות ת ניהול עצמי ואגף מו"פ מנהלבהובלת: 

 

  רקע -ניהולית  פדגוגית גמישות . 1

מערכת דיגיטלית לניהול משאבים גמישים,    מנהלי בתי הספר  החל משנת הלימודים תשפ"ב תעמוד לרשות

את התקציבים הגמישים העומדים לרשות בית   בהלימה לתכנון הפדגוגי. המערכת תשקף למנהלים בבהירות

  .הספר ותאפשר צריכה ידידותית של מענים חינוכיים

במערכת    בשלב זה ישוקפו במערכת ארבעה סלים תקציביים עבור שנת הלימודים תשפ"ב. התקציבים שיוצגו

עם פתיחתה לשימוש הינם למעשה מסגרות תקציביות צפויות על סמך נתוני שנת הלימודים תשפ"א, אשר 

 .על ידי המשרד  2021יעודכנו במהלך חודש דצמבר 

 

 . מהי מעבדה? 2

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

. במסגרת תהליך מונחה חוקרים חברי הקבוצה  בסוגיה בעלת חשיבות מערכתיתלעיסוק 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 ודה  המעב

 

 מטרת המעבדה . 3

,  המוניציפליתלמידים בתוך המרחב  צוותי חינוך ו של    מותאמים אישית  פיתוח מודלים של מסעות למידה

 תוך איגום משאבים של הרשות ושל מוס"ח בתכנית גפ"ן. 

 קהל היעד . 4

ל פונה  זה  קורא  היסודייםרשויות קול  הספר  לבתי  בינייםלו   ,  הספר    חטיבות  בתי  )כלומר:  הרשות  בתוך 

משותף( קורא  בקול  יפנו  בלמידה    יםמעוניינאשר  ,  ונרשויות  של  המקדמת  להתנסות  ומאוויים  מטרות 

הרשות תעביר    ., תוך מתן בחירה בין מגוון נושאים ומרחבי למידה רשותים המעשירים את התלמידתלמידים

לבתי הספר,   המעבדה את הקול הקורא  עצמי  צוות  ניהול  הספר    ובחרי  ומנהלת  בתי  עם  את  בהתייעצות 

 מנהלת מחלקת החינוך ועם מפקחת בית הספר. 

 

 במעבדה בתי הספר המשתתפים הרשויות ומחויבות . 5

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

 השונים: 

 לאורך השנה.   נכונות לקחת חלק אינטנסיבי ומעמיקא. 

מפגשי מליאה של    5-השתתפות במפגשים קבוצתיים לכלל המשתתפים במעבדה: בכל שנה יתקיימו כג. 
 שעות.    3עד  –בתי הספר המשתתפים במעבדה. משך כל מפגש 

https://www.mop.education/labs/


 

המלווים של ניהול עצמי המלווים את בתי הספר במסגרת המיזם  ביה"ס עם רשות ובפגישות עבודה בה. 
Restart   .הפועל בבית הספר 

 

 ים משאב . 6

לתהליכי הוראה ולמידה  המיועדות בתי הספר שיתקבלו למעבדה יקבלו מספר שעות תקן רשויות ו
 תוספתיים שיתבצעו במסגרת הרשותית.

 

 :ובתי הספר הרשויות . הקריטריונים לבחירת7

בתי הספר יגישו את הקול הקורא עם הרשות, בתנאי שהרשות נמצאת בתהליך ליווי של מנהלת ניהול    א.  

  עצמי.

, במרחבים פיזיים ווירטואליים חוצי זמן ומקום  להתנסות בלמידה מחוץ לכותלי בית הספר,  נכונות להעז.  ב

 שמותאמים לתלמידים. 

 מפגשים   5, כ פניות להשתתפות במפגשי מעבדה. ג

 לווי ניהול עצמי. . פניות לפגישות עם מד

 התרשמות המעבדה מהשאלון. . ה

 . המלצת מפקחת בית הספרו

 

 אופן הגשת מועמדות 

 בקישור המצורף. טופס ההרשמה השאלון המצורףמלאו את  

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

 מועד אחרון להגשת בקשות: 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1U7egFT9jye9IRjqrCybGtEcxQBO_YX1eW5sJjepFxvw/prefill
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