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®קיßצ© דעלג עשוהי ∫תאמ

התובישח לע ,שדחמ םעפ לכ ,דמול ינא ,םינש תורשע ךשמב ךוניח תוכרעמ םע תיעוצקמה יתדובע ךותמ
היישעה לעו הרומה ≠ ךנחמה תוכיא לע ,רפסה תיבב תווצ תדובעב תוניוצמ לש תיתמצועה התעפשה לעו

Æהלוכ תיגוגדפה
תועיבש ןיבל רפסה תיבב תיטגרניס תווצ תדובעב תוניוצמ ןיב הרורב הקיזו רשק שי יכ ,םג ןיחבמ ינא

חותיפ ךות ,םייגוגדפו םייעוצקמ םייכוניח םיגשיה ףנמל תווצה תלוכיו ,םידימלתו םירוה ,םירומ לש ןוצרה
תדובעב םג םינייפואמ םיחילצמ רפס יתב יכ םשרתמ ינא עונצה ינויסינמ Æםייתועמשמ תוכיא יכילהת
Æהבוט תווצ

Æםיינזוא עמשממ םייניע הארמ בוט

מצוינות בעבודת צוות ≠ תנאי קריטי
להצלחת בית הספר°

Æךוניח תוכרעמב ינוגרא חותיפל ריכב ץעוי ¨®קיßצ© דעלג עשוהי
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תווצה תדובעב תוניוצמ תחכונ ובש רפס תיבב
,ההובג תויביטקפא תמרב לעופה יגוגדפØיעוצקמה
םירומה תופתתשהו שגפמל ןוצרה :ךכ הארנ הז
ןה םירומה תא םיקפסמ ,םיתווצה ישגפמב
תוהדזה ,תוכייש תשוחת© תישונא ןהו תיעוצקמ
,תווצה ישגפמל םיפצמ םירומה ,®¢הדיחי תוואג¢ו

דובכב םיגהונ ,םיפתתשמה ןמז תא םידבכמ םה
הבשקהב ןייפואמ החישה ךילהת Æשגפמל יעוצקמ
תריציו ןויד ,ןוביל רשפאמה ןיינעל רובידבו הבר
תווצב םירומה לכש תורורב תוטלחה לע המכסה
,תוחנהל םיעדוי םיתווצה ישאר Æןשממל םימתרנ
לש הריווא רוצילו םישגפמה תא גיהנהלו להנל
םתעקשהש הרורב השוחת םירומל שי Æהיישע
םילבקמ םה ,רמולכ ,תמלתשמ תווצה ישגפמב
¢םיווש¢ שוחל ךרוצל סחיב רקיעב ,היואר הרומת
הניתנ ,הבשקה ,תוחיתפ שי ,®הובג ימצע ךרע יווש©
תואצותה ßÆוכו םיפתושה ךרע תרכה ךותמ ,המורתו

יכוניחהו יגוגדפה היישעה בחרמ לכ לע תועיפשמ
Æרפסה תיבב

םיתווצה תדובע ובש רפס תיבב תאז תמועל
:ךכ הארנ הז ,הכומנ המרב םייעוצקמה

תובישי ¢ךירצ¢ יכ ,חרוככ םישענ םיתווצה ישגפמ
ישגפמ ÆÆÆÆ¢םיצור¢ יכ אלו ¢תושעל םיבייח¢ ואØו תווצ
ןושלב םירומה לע ¢םיבוהא¢ םניא םיתווצ
תושיגפה ,¢שנוע¢כ תוספתנ תובישיה ÆÆÆÆהטעמה
רסוחב תוחנומ ,תויביטקפא ןניא תובישיהו

הובג ךרע תשוחת תונתונ ןניאו תויעוצקמ
קר¢ :םירמוא םירומה זאו© ןהב םיפתתשמל
םישוע אל ףוסבו ונלש ןמזה תא םיזבזבמו םירברבמ
ישאר לש תקפסמ העידיו הנבה ןיא ÆÆÆÆ ¢®Æםולכ
םיתווצ יליבומכ םדיקפתל סחיב םיתווצה
םניא םייעוצקמה םיתווצה ישאר Æםהיגיהנמכו
תובישיב Æםישגפמה תא תוחנהלו להנל םיעדוי

,¢תויעב¢ב קר םיקסוע תודועתה תארקל םינויצה
תושיגפב םיגהנתמ םירומהמ קלח Æןמז ץחלב דימתו

תדמתמ הכרעהו הרקב ןיא Æתוביוחמ לכ אלל ולא

רבדה Æןמושיי תדימו ולבקתהש תוטלחהה לע
לע םג אלא הבישיה תוקופת לע קר אל עיפשמ
Æולאכ םישגפמב ףתתשהל ןוצרהו לרומה רדעיה

תדובע דוקפת לש בצמ תונומתב ינושה
לדבהה תא ףקשמ רפסה תיבב םיתווצה
Æרפסה יתב לש תינוגראה תוברתב

ונלצא¢ :ןוגכ ,םירומה תורימא תא עמשנ םוי≠םויב
הככ ,תושעל המ ןיאו ÆÆÆÆÆÆÆתובישיב רפסה תיבב
תוגהנתה תכרעמ לש הדלות ןה ולא תורימא ÆÆÆ“Æהז
המו ,םינש ךשמב החתפתהש תיעוצקמו תינוגרא
לש ,יולגה קלחה אוה םיעמושו םיווח ,םיאור ונאש
תא תפקשמ תינוגרא תוברת Æרפסה תיב תוברת
תווצה לש םיכרעהו םלועה תופקשה ,תונומאה
לכ ךא ,יומסה קלחה םהש ,®±μ∏π ןייש© יכוניחה
םידימלתהו םירומה תולהנתה לע םיעיפשמ הלא
Æםתוגהנתה לעו

תדובע לע לכתסהל םכתא ןימזהל הצור ינא
,תיפולח תואר תדוקנמ םכלש רפסה תיבב תווצה
Æםכתעד תא עומשל חמשא Æתניינעמ ,יתעד תוינעל

תיבב יכוניחה תווצה ארקנ ךיא בל ומיש ,תישאר
ÆÆÆÆ¢םירומ רדח¢ :רפסה

הפשל דואמ בושק ,תואנדס החנמכו הצרמכ ינא
תיב להנמ םא :המגודל Æרפסה תיבב יתא םירבדמש
שקבמ וא ¢םירומ רדח¢ל האצרה שקבמ רפסה
Æ¢יכוניחה תווצ¢ל האצרה

םינש רפסה תיבב לבוקמ ךכ ,ןוכנ øלדבה שי םאה
םצעב המ Æאמלעב רבדה ןיא תאז םע דחי Æתובר
הרוצב םישמתשמ רשאכ רפסה תיב תפש תרמוא
שיש ¢רדח¢ ≠ ø¢םירומ רדח¢ גשומב תעדומ יתלב
םג ראתמ ¢םירומ רדח¢ גשומה םאה ÆÆÆÆ¢םירומ¢ וב
,הזל הז םירזוע םה דציכ וא ,דחי םישוע םהש והשמ
,תידדה תוברע ,¢תופתוש¢ ראתמ םירומ רדח םאה
,םכמצע תא ולאשת øתידדה תוביוחמ ,תויתפכא
Æתיכרע וא תילובמיס תועמשמ הז גשומל שי םאה

ימיב השיגפל יתוא ןימזמ רפסה תיב להנמש שי
וא ¢ילש יגוגדפה Øיכוניחה תווצה¢ :םע תוכרעיה
עמשנ הז םכל םאה ,¢רפסה תיב לש יכוניחה תווצה¢
לש תועמשמה Æילש הבשקהב תוחפל ,ןכ יל øתרחא
,תפתושמ הרטמ םע םירומ תצובק קר הנניא ¢תווצ¢
םישועו םיבשוח ,םידבועש םישנא תצובק וז אלא
הרטמה תגשהל תידדה תולתו הקיז םהיניב שי Æדחי

לע תניינעמ הרדגה יעוצקמ תימע יל רידגה םעפ
גגגגגווווואאאאאדדדדדללללל     ךךךךךייייירררררצצצצצ     אאאאאללללל     דדדדדחחחחחאאאאא     ףףףףףאאאאא     תתתתתווווווווווצצצצצבבבבב     ∫תווצ תדובע לש תוניוצמ
≠≠≠≠≠     וווווללללל     רררררתתתתתווווונננננששששש     הההההמממממ     לללללכככככ     ,וווווללללל     םםםםםיייייגגגגגאאאאאווווודדדדד     רררררבבבבבכככככ     םםםםםייייירררררחחחחחאאאאאההההה     יייייכככככ     ,ווווומממממצצצצצעעעעעללללל
°°°°°°°°°°°°°°°     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆוווווייייירררררבבבבבחחחחחללללל     גגגגגווווואאאאאדדדדדללללל     אאאאאוווווההההה
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חנומב ,והערל שיא םירזוע םה תווצכ Æתפתושמה
קר שי ¢םירומ רדח¢ חנומב Æהזל הז םיברע לש
Æםידיחי ≠ םיטרפכ ≠ םירומה תצובק

םיטרפה תא ךפוה תווצ תדובע חותיפ לש ךילהתה
דדומתהל םתלוכי תאו םתוא םיצעמ דואמש ,דחיל
היגרניס תריצי ךות םייכוניחה םירגתאה לומ דחי

Æתיבויח
לע תניינעמ הרדגה יעוצקמ תימע יל רידגה םעפ

ךירצ אל דחא ףא תווצב :תווצ תדובע לש תוניוצמ
המ לכ ,ול םיגאוד רבכ םירחאה יכ ,ומצעל גואדל

°°° ÆÆÆÆוירבחל גואדל אוה ≠ ול רתונש
שומימל םיניוצמה םיבאשמה דחא םג אוה תווצ

יתרבח ךרע הזש ,®תונתלוז© םזיאורטלאה ךרע
תכרעמב וטילבהל יוארש ומצע ינפב הלענ ינוגראו

Æונלש ךוניחה

תניינעמו השדח הנחבהב םכתא ףתשל הצור ינא
Æיתדובע ךלהמב יתיליגש

הגיראה לונ לש הרופטמב שמתשהל שקבמ ינא
Æתווצ תדובעב תוניוצמה תא ראתל יאובב

לונה תרגסמ Æא :םיקלח העבראמ יונב הגיראה לונ
רושיכה Æד ברעה יטוח Æג יתשה יטוח Æב

,השקונו הקזח ,הביצי ,הרורב לונה תרגסמ Æא
תמחות םג איה ךכבו ,םירורב לונה תרגסמ תולובג
רפסה תיבל הכלשהב Æ®הקופתה© גיראה לדוג תא
תיפרגואיגה תרגסמה Æרפסה תיב רצח לש רדג וז
םה םג תולובגהו ,םירורב םיקוחה ,הרורב תיסיפה
אל םא Æתונדפקב םיקזחותמו םירמשנ ,םירורב
רפסה תיב תרגסמו הגיראה לונ לש תרגסמה ,ןכ
Æןדיקפתל תוילאנויצקנופ ויהי אל

ןייפאמ המ Æיתשה יטוח םיחותמ לונה תרגסמ לע Æב
םירבוחמ ,םיקזח ,םיקד ,םיחותמ םה øםתוא
ךרואה יטוח םה Æםהיתוצקב לונה תרגסמל
םידבועל ,םירומל יומידה םה יתשה יטוח Æגיראב
תא אלמל ידכ Æרפסה תיבב םידיקפתה יאשונלו

תרדגה םהל שי ,¢וק רשיי¢ל םיכירצ םה ,םדיקפת
םיביוחמ םהו ,הריהבו הרורב המישמו דיקפת
םיראתמ יתשה יטוח Æויתומישמלו רפסה תיבל
סנכנה הרומה לש תוישיאה תומישמה תא
רשקו עגמ ול ןיא רועישה ןמזב ,השעמל Æותתיכל
הארוהה תמישמ תרגסמב םירחא םירומ םע
,רפסה תיבל אב אוה Æךכל קוקז וניא םגו התיכב
תוקספהב חנ ,דומילה תותיכב ודיקפת עצבמ
Æהתיבה םויה םויסב ךלוהו ®ÆÆÆול םירשפאמ םא©

םמשכ ≠ ברעה יטוח תא םג ליכמ לונה תאז תמועל Æג
ןייפאמש המ Æתידדהה תוברעל יוטיב :םה ןכ
רישע םקרמ ,םיינועבצ ,םיבע םהש ברע יטוח
םיחותמה© יתשה יטוח ןיב םירוזש ,ןווגמו
Æגיראה תנומת לש תוזחה תא םירצויו ,®םיקדהו

יניע Æךילהתה םויסב םיארנה םה ברעה יטוח
יטוחמ םימשרתמ גיראב שמתשמה וא ןנובתמה
,םקרמהמ ,®גיראב םייומס יתשה יטוח יכ© ברעה
,םומיחהמ ,רורוואהמ ,יבועהמ ,תוכרהמ
Æםתובלתשהו םיעבצהמו הקיטתסאהמ
הלועפה ,תווצה תדובעל הרופטמה וז ברעה יטוח
תכנחמהו הרומה ןיב עגמה לש תירפס תיבה
אתווצב הדימל ךילהת וניה רועיש םג ןכ ,התתיכל
תילטנורפ הרוצב השענ אל רועישה ןבומכ םא©

םה ברעה יטוח ,®גולאידב ףתשמו רקוח אלא
םירבחמה ®לונב יתשה יטוח© םירומה ישגפמ
לכ היישעהמ הובג ךרע לעב רבדל דחי םתוא
Æדוחל הרומ
,םירומה ןיב םישגפמה תא םיראתמ ¢ברעה יטוח¢
יעוריא ,רפסה תיבב דחי םימקרנש םיטקיורפה
,םיסכטה ,םייתוברתה ,םייתרבחה רפסה תיב
לש שגפמ לכש ונדמל היגולויצוסב ßÆוכו םיגחה
והשמ אטבמה ¢יתרבח סקט¢ אוה ןוגראה ישנא
Æולש תונומאהו םיכרעה ,תונורקעהמ
,םיריהב שי ,םיינועבצ ברע יטוח םע רפס יתב שי
Æםיעונצ שי ,םיריהזמ םיטוח שי

תדובעב תוניוצמה חופיט תובישח תא האור ינא
רפסה תיב תחלצהב יטירק םרוגכ יכוניחה תווצה
Æםייגוגדפו םייכוניח םיידומיל םיגשיה שומימל

ליבומה אוה ,ךלפה ילכ אוה בושח ביכרמ דועו Æד
≠ ךלפה Æיתשה יטוח ןיב םרזושו ברעה יטוח תא
םיתווצה ישארו להנמה לש תוגיהנמה וז
םיחתופ ,םיביתנ םיחתופ ,םירשפאמה םיליבומה
תופתוש¢מ :םיסקמ ךילהת םירצויו תובבל
Æ¢תרצויה תופתוש¢ל ¢תרצועה

תא הניפ ≠ ¢תויומלתשה¢ :קיתווה גשומה םויה
ךרובמ יוניש ,¢יעוצקמ חותיפ¢ ≠ שדח גשומל ומוקמ
ןתמל תורשפאהו םדאה תוחתפתה ךרע תא אטבמה
תדובע חותיפ תא תוארל יואר Æאלמ ימצע יוטיב
תיעוצקמ הדובעו הדימל תביבס רצויכ תווצה
≠ ולוכ תווצהו ךנחמה ≠ הרומה תוכיא תא תחפטמה
לע םג יאדווב תנרקומה דחיו דיחי לש הריזש
Æםידימלתה
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תוניוצמה אשונ תא ביצהל ןמזה עיגה ילוא
תוכיאה םרוג חותיפל ליבומ אשונכ תווצ תדובעב
הרומה לש תיכוניחהו תישונאה ,תיעוצקמה
Æולוכ רפסה תיבו ךנחמהו

תווצ תדובע לש חותיפה תולע תילכלכה המרב
תלעותל האוושהב םינומ תורשע הכומנ תיתוכיא
Æויגשיהלו רפסה תיבל ,םידימלתל ,םמצע םירומל

תוברת תעמטהב רפס תיב להנמ לש ודיקפת
Æםיטגרניס םיתווצ תדובעב ¢ףתשמה לוהינה¢

ותווצ גיהנמ לכ םדוק אוה רפס תיב להנמ
Æיכוניחהו יגוגדפה

תיב תווצ ,םיבאשמ דויצ הנבמ ללוכ רפס תיב
ללוחמה םרוגה אוה יכוניחה תווצה Æוידימלתו רפסה
םיכילהתה תא ®םלוב וא© םדקמה עינמה
Æרפסה תיבב םידימלת תוחתפתהו

םיתווצ וא םירומ עינהל ןתינ אלש עדוי להנמ לכ
הזש ומכ דובעי הז Æןמז ךרואל הארוה וא הדוקפב
ÆÆÆÆעמשנ

ותווצ תא גיהנמ øימ תא רצוי ימ :םעפ יתלאשנ
יכ םויה םיעדוי רבכ ונא øוגיהנמ תא תווצה וא
הקימנידה :איה רתויב תמדקתמה הנחבהב תוגיהנמ
ןיב רפסה תיבב וא Æוישנאו גיהנמה ןיב תרצונה
גשומ ל¢הצב שי וידימלתו הרומה Æםירומהו להנמה
Æ¢דקפמה חור¢ :תוגיהנמ איה המ בטיה אטבמש
לע ינוגראה בחרמב םישענ םירבדהש רמוא הווה
ויתודמע להנמה ןוצר תא םירומה תנבה יפ
המרב אלא תיתרהצהה המרב אל ,ויתונווכו

Æתיתוגהנתהה
םאה Æהלעמלמ םירבוע םירסמהו

תווצ¢ וא ¢הלהנה¢ שי רפסה תיבב
תוירחא לטונ להנמה םאה Æ¢לוהינ

ירב :ויהי ולש םיתווצה ישגפמש
ילעב םייביטקפא םייתוכיא ,ךרע
םיפתתשמה םירומהש ,תוקופת
תוביוחמו תוכייש תוברע ווחי םחב
יליבומ םאה øתישונאו תיעוצקמ
ןכותה ינפלש םיניבמ םיתווצה
םיכרצל םג סחייתהל ךירצ שגפמב
Æתווצה ירבח לש םיפתושמה

תיבב ויתועש בור הרומה ירה
תוקספהבו© ,םידימלת האור רפסה
Æ®םימעפל ויתימע תא םג תורצקה

תמצעה :דעי ומצעל ביצמש להנמש עדוי ינאו
,תויביטקפא :הארי ,רפסה תיבב תווצה תדובע
ןבא Æהדובעה יכילהתב רבכ תוניוצמו תוביוחמ
ונניאש הרומ היהי אלש ∫הזכש דעי תבצהל ןחובה
סיסב הז Æתווצב תיגוגדפו תישונא המקרל רבוחמ
תריציל תוביוחמל רוקמ הז ,הלבקהו הניתנה
Æהרומה לש תוכייש תשוחת

תווצ תדובע םע רפס יתב םה םיליבומ רפס יתב
°°ההובג המרב

השעי ≠ תאז תושעל דציכ עדוי להנמה םא
םמצעל הבושח דאמ היווח ווחי וארי םירומהו
עדוי ונניא םאב Æםהידימלתל םגו הנושארבו שארב
רשא אשונל ןמאמ רוטנמ ,יעוצקמ םרוג חקייש יואר
םיתווצו םיליבומ םיתווצ יזכר חותיפ ךומתי

ךכ ≠ גיהנמכ להנמה לש ודיקפת הז Æםיטגרניס
Æתיתוכיאו הרישע תינוגסס תישונא המקר םירצוי

Æרפסה יתבב תיכוניחה תוגיהנמה רגתא הזו

דומעת ®יכוניח תווצ© הצובקה תא איבת °רקי להנמ
ךוניח תוכרעמב ינוגרא חותיפל ץעוי ןימזת ,השארב
Ø תוכיאב הגיל ולעת ≠ תוגיהנמ חותיפל ןמאמ
Æםכלש תיכוניחהו תיעוצקמה הדובעה


