
השיח הבין מגזרי

במערכת החינוך

משרד החינוך  

המינהל הפדגוגי

מיכל עוז ארי

מנהלת היחידה לניהול תכניות ושותפויות בין מגזריות



חידון



1 .
כמה עמותות חינוך            

?רשומות בישראל

כמה מאות. א

כמה אלפים. ב

עשרות אלפים. ג



2 .
כמה בקשות לשיתופי פעולה  

מתקבלות במטה משרד החינוך  

?בממוצע בחודש

פניות40-כ. א

פניות20-כ. ב

פניות100מעל . ג



3 .
באילו נושאים נמצא מספר 

?התכניות הגדול ביותר
ל ) רע ד ל  ש ר  ק ח מ ה י  ן ' פ ח ת  רב ב ה נ י 2, ו 0 0 8)

ערכים. א

מיומנויות וכישורי חיים. ב

תגבור. ג



4 .
,      2008מתוך ממצאי דוח 

באיזה אחוז מבתי הספר פעלו  

?תכניות חיצוניות

30%. א

89%. ב

60%. ג



5 .
כמה דלתות כניסה למשרד זמינות 

?לגופים חיצוניים

10-כ. א

100-כ. ב

50-כ. ג



:למי פונים הארגונים
הבריאותתחוםעלאחראית,המקומיותהרשויותשלוהתרבותהחינוךאגפי

מנחה,קיסוסדוד,החינוךממשרדאישורלקבלתבתהליכים,החינוךבמשרד
המיניםביןלשוויוןהיחידה,במוזיאוניםלחינוךהפדגוגיבמנהלומדריך

מזכירות,ונוערחברהומנהלפדגוגית,הפדגוגיתהמזכירות,למוריםהכשרה,
בביוטכנולוגיהומפקחיםמדעשוחרנוער'מח,ונוערחברהמנהלפדגוגית
מנהל,ונוערחברהמנהל,ומצויניםמחונניםמחלקת,גמרועבודותוביוטקים
מנהל,קיסוסדודי"עמנהלמדורפדגוגימנהל,התיישבותיוחינוךונוערחברה
סמכים,ר"מסמ,י"מנחמנהלת,התיישבותיחינוךחינוךואגףונוערתורה

זעפרנימשה,החינוךמשרדמפקחי,הרךלגילמפקחות,שיעללמוסיקה
המדעיםהוראותעלפיקוח,תרבותסל,שנהרקרמניצרמורשתמנהלראש

האולפןמנהלת.החינוךבמשרדעובדהארגוןצוות,מפקחים,פסגה,ופיסיקה
והאגףהפדגוגיתהמזכירות-'שנהרקרמניצר'החינוךבמשרדעובדת

במשרדמחשביישומיאגף,העבריתהוראתעלאחראי,שפי,תורניתלתרבות
,יסודיקדםלחינוךאגף,יסודילחינוךאגף,מוריםלהשתלמויותאגף,החינוך
אגף,ייחודיותלימודיםלתוכניותאגף.תורניתלתרבות'מח,ונוערחברהמנהל

הפיקוחבשיתוף,ברשויותהחינוךאגפי,רוזברגצביר"דתורניתלתרבות
וכלמירושליםגבעתידבורה,החינומשרדמטהעםולפעמיםהמקומי

המזכירות,ויניקחנהר"ודבכרדורית,לחינוךהנוגעיםהעירונייםהמפקחים
,והתקשורתהקולנועלימודיעלהפיקוח,תורניתלתרבותהמחלקה,הפדגוגית

,ד"וחמשינהרקרניצרמטה,ד"ית,החינוךבמשרדהמכללותכלמנהל-הראל
חוץלימודימפקחת,החינוךמשרדמטה,החינוךמשרדלאישורמחכים
השיווןעלממונה,.מוריםלהכשרתפיסגהומרכזי,ונוערחברהמנהל,אזרחות

במשרדוהנוערהחברהמנהל,שכטרמריםהחינוךבמשרדהמיניםבין
מנהל,ונוערחברהמנהל,הדתיהחינוךמנהל,פדגוגיתמזכירה,החינוך
חברהמנהל,הנלמדבנושאהנוגעיםהמסמכיםקלודהמשהר"דהפדגוגי
ומנהלתכלליתמפקחת,המחוזהנהלתמפקחות,מנחי,המחוזמנהלת,ונוער
מנהלתעלמפקחת,שנהר,קממניצרמחוז

8

מתוך סקר תכניות פעילות במערכת  

ר בת חן וינהבר  "ד( 2008)החינוך 

ר רינת בן נון"וד



7 .
ן -מתי נערך השולחן העגול הבי

?מגזרי הראשון בממשלת ישראל

השניהלאחר מלחמת לבנון 2008בשנת . א

לאחר מלחמת העצמאות1950בשנת . ב

לאחר מלחמת יום הכיפורים1974בשנת . ג



החלטת 

ממשלת ישראל

3190' החלטת הממשלה מס

:2008משנת 

המגזר  , הסדרת מערך היחסים בין הממשלה"

השלישי והמגזר העסקי התורם למטרות  

"הציבור



הולכת וגוברת פעילותם של גופים חיצוניים  , בעשור האחרון❍ 

.במגוון דרכים במערכת החינוך

ממחקרים עולה כי במוסדות החינוך בישראל פועלות  ❍ 

.תכניות חינוכיות חיצוניות10-3בממוצע בו זמנית בין 

כמו גם קשיים המציבים אתגרים , לתופעה זו יתרונות רבים❍ 

.בפני מערכת החינוך

החינוך נעשו מספר ניסיונות להסדרתבמשרד ❍ 

.התכניות והקשר הבין מגזרינושא 

תמונת מצב–רקע 



האתגר





המהלך
:המהלך התבצע בשלושה רבדים

להסדרת התכניות החיצוניותפלטפורמות חדשות / כלים חדשים פיתוח 

בין משרדי

עיצוב מדיניות ממשלתית  •

מיזם ממשלה חברה  –

.אזרחית

פנים משרדי

גיבוש מדיניות משרדית  •

פיתוח תשתית פדגוגית  •

לניהול תכניות  

והטמעה" הכשרת לבבות"•

בין מגזרי

שיח משתף להסדרת  •

התכניות החיצוניות  

מפגשי היוועצות•

שולחנות עגולים •



השולחן העגול הבין מגזרי 

במשרד החינוך



:מטרת השולחן העגול והשיח הבין מגזרי

גיבוש המלצות למדיניות בנושא שילוב  

תכניות חיצוניות במערכת החינוך

מודל          בניית 

לשותפות מיטבית
עבור מנהל               

מוסד חינוכי

יצירת                       

אמנה
משותפת

בניית 

מאגר תכניות  

ממוחשב



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 מקביל ופורמט רים"למלכ תקין ניהול
 פועל שהגוף הצהרה. עסקיים לגופים

 אינו שהגוף הצהרה .דין כל פי על
 ישראל מדינת מטרות כנגד פועל

 והצהרה התחייבות'. החינוך מטרות'ו
 וסמוי גלוי פרסום( אי) של בנושא

 .החינוך במערכת
 

 

 שיתו תכנית משרד או ב

 משרדנציג 

 תכניות חיצוניות

 ללא איש קשר מהמשרד

 בדיקה מנהלתית

 מאגר ממוחשב של תכניות

!ו יוכלו לפעול במוסדות החינוך אך ורק תכניות הרשומות במאגר"החל משנת תשע

מאגר התכניות

WWW.EDU.GOV.IL/PARTNERSHIP: קישור למאגר

http://www.edu.gov.il/partnership






 מודל לשילוב תכניות במסגרת החינוכית
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נדרשים כלים
 חיצוניות תכניות לרכז ת

 חיצונית לתוכנית חוזה/הסכם
 קשר איש/ת עם ציפיות לתיאום מנחים קווים
 תכנית מטעם

 החיצונית התכנית חוות דעת על

 למנהל ת
  צרכים מיפוי
 המשולבות בה החיצוניות והתכניות עבודה תכנית

 החיצונית התכנית חוות דעת על

 למפקח ת
 חיצונית תכנית לשילוב תבחינים

 החיצונית התכנית חוות דעת על
 הבית ספרית העבודה תכנית

 טרום הכנסת התכנית

בתכנית וצרכים מטרות הגדרת 
 העבודה

הצוות מקום, פנימיות יכולות מיפוי 
 ברור, התכנית שילוב בתהליך

 תקציבי )עשרת התבחינים(

קיימות תכניות והערכת מיפוי 
 

 )כל תכנית בנפרד(: ניהול תכנית

 קביעת גורם מוביל מטעם
המסגרת החינוכית ומטעם הגוף 

 החיצוני

עבודה בהתאמה  בניית תכנית

 תקציב, לצורך החינוכי )משאבים

 וכלי ביצוע מימון, מדדי ומקורות

 הערכה(

 הצגת התכניות בפני כלל צוות

 המסגרת החינוכית וההורים

 והטמעת הידע המצטבראיגום 

הפעילויות ביצוע אחר מעקב 

 בקרה והערכה 



גיבוש הסכם עם הגוף החיצוני והצגת 
התכנית בהלימה לתכנית העבודה של 

 המסגרת החינוכי
 למילוי משוב()כולל התחייבות 

גיבוש המלצה פנימית של המסגרת 
 החינוכי

 

 סיום התכנית

בועדה המלווה מסכם דיון 

ההערכה תוצאות הצגת 

תהתכניהמצטבר מ הידע ניהול 

התכניות במאגר משוב כתיבת 
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מ
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מ
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א
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סיום ביוזמת 
 הגו  החיצוני

סגירת 
 התוכנית

תכנית איתור 
 חדשה

הטמעת 
 התוכנית

 הספר בבית

סיום ביוזמת 
המסגרת 
 החינוכית

סגירת 
 התוכנית

ניהול הידע 

 הסקת
 מסקנות

 

ני
יו

 

 מסגרת חינוכית

 

 ת/מנהל ברשות -ועדה מלווה

 : ובהשתתפות המסגרת החינוכית

, ס"ביה צוות, פיקוח, החינוך אגף

 הורים נציגות

המסגרת  ברשות -ה מלווהועד

 : ובהשתתפות החינוכית

, ס"ביה צוות, פיקוח, החינוך אגף

 הורים נציגות

: 

 מאגר התוכניות

מודל שילוב תכניות



אמנה בין מגזרית



מנגנוני תאום בשגרה ובחרום 

אסטרטגיתבראייה 

...וההמשך



מדריך לשותפויות

פנים משרדיות ובין  )

(מגזריות

מפת מנגנוני  

השותפות בראיה 

אסטרטגית

מרחב וירטואלי  

לשותפויות

השניהשולחן העגול הבין מגזרי 

:תוצרים3



מפת מנגנוני השותפות



מדריך השותפויות

השותפויותקישור מדריך 

http://www.slideshare.net/sheatufim/ss-53865160?ref=http://www.sheatufim.org.il/roundtable/education/october2015.aspx


 תיאור ראשוני של המרחב הווירטואלי:

 

 . מורה נבוכים:1

משרד החינוך 

מגזר שלישי 

מגזר עסקי 

. מטרות ויעדי 2

המשרד לשותפות 

מתוך התכנית 

 האסטרטגית

 . חדשות ועדכונים 

. מה קורה בשולחן 3

העגול ובשולחנות 

 הנושאיים

 . שוק רעיונות    

 . יש עם מי לדבר 10

על אתגרים . שיח  

 חינוכיים   

 

. שיתופי פעולה בין 8

 מגזריים בחירום 

 . מדריך השותפות 

. משוב ולמידה 12

 מצטברת

 

. רישום בעלי עניין 11

מבוסס ארגון וכולל  –

פרטים על הארגון, 

 תחומי עניין ומעורבות

. קישור למאגר 9

 התכניות

מרחב וירטואלי



שולחן  –י "שפ

.בים"להט

להיטיב עם  

תלמידים וצוות  

חינוכי מהקהילה 

הגאה

המנהל  

לעובדי  

הוראה

–ן"חמינהל

תבחינים  

לשילוב  

גופים בנושא  

ל"הכנה לצה

אגף  

לחינוך  

:  מיוחד

מענה  

לילדי  

מ"חנ

במציאות  

המשתנה

אשכול  

:  אמנויות

שילוב  

האמנויות  

בתכנית  

הלימודים

שולחן 

–בריאות 

מעבר לבתי  

ספר מקדמי  

בריאות
מנהל חברה  

–ונוער 

חיבור בין  

החינוך  

הפורמלי  

לבלתי פורמלי

המשנה  

לית "למנכ

תכניות  –

מגוונות 

לבדואים

יזמות  

:  בחינוך

גיבוש  

מדיניות  

לעידוד  

יזמות  

במערכת  

החינוך

משרד החינוך מאמץ את  

ן מגזרי השיח הבי



–אם אתה רוצה להגיע מהר 
.לך לבד

–אם אתה רוצה להגיע רחוק 
...לך ביחד

(משפט אפריקאי)


