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 הפרויקט רציונל ותיאור 

עולמית.   חברות מפותחות אחרות, לתחרות  כמו  החברה הישראלית,  תהליך הגלובליזציה חושף את 

שירותים   בריאות,  שירותי  חינוך,  של  יותר  גבוהים  בסטנדרטים  לעמוד  אותנו  מחייב  הפתוח  העולם 

ולמעסיקים   מחד  צעירה  לאוכלוסייה  אטרקטיביים  להיות  מנת  על  ועוד,  תשתיות  מוניציפליים, 

מאידך. אולם בה בעת, בשל אותה תחרות, אנו נדרשים לרמת מיסוי נמוכה. לפיכך נדרשות    איכותיים

 מערכות השירות הציבורי לעשות "יותר בפחות".  

דרישה זו הביאה את המנהל הציבורי במדינות המפותחות לערוך שינויים מעמיקים בתחומים רבים.  

. בין מאפייניו של המנהל הציבורי החדש  (NPM)שם כולל לשינויים הללו הוא "המנהל הציבורי החדש"  

לתחומים   הממשלתיים  השירותים  את  למקד  והיעילות,  האפקטיביות  את  ולשפר  להגדיר  מאמץ 

 הסובלים מכשלי שוק מובהקים, ולאמץ גישות ניהוליות המקובלות במגזר העסקי.  

ובלית והמקוונת, תוך  גם מערכת החינוך בישראל נערכת מחדש על מנת להכין את בוגריה למציאות הגל 

שימוש אפקטיבי ויעיל במשאבים שהתחרות עליהם הולכת ומחריפה. בהיותה ריכוזית מאד מוכתבים  

השינויים רובם ככולם מלמעלה, על ידי משרד החינוך, בתיאום עם ארגוני המורים. כאלו הם מבחנים  

ספר, פתיחת אזורי רישום  השוואתיים למדידת הביצועים של בתי הספר, המעבר לניהול עצמי של בתי 

ניהול תקציב,   ובהם  בעבר,  נדרשו מהם  חדשות, שלא  מיומנויות  ועוד. מהנהלות בתי הספר נדרשות 

מערכת   של  ומורכבותה  שגודלה  בחשבון  להביא  יש  ועוד.  עסקי  פיתוח  אנוש,  משאבי  ניהול  שיווק, 

 . מאד את התהליך  מאטיםהחינוך, עצמתם של האיגודים המקצועיים, והחשדנות כלפי האתוס העסקי,  

 ממצאים ומהלך העשייה 

תפיסות ניהול   נלמדים עיקרי בפרויקט שבמהלכו  תש"ף בשנת החוג לחינוך באקדמית גליל מערבי החל  

.  במוסדות החינוך במחוז הצפוןחדשות והשלכותיהן על ניהול בתי ספר, תוך התנסות הלכה למעשה  

 סטודנטים אשר ביקרו במוסדות חינוך באזור הגליל המערבי.   16השתתפו בפרויקט  בשנת תש"ף 

סוגיות מנהליות בהן יוכלו להתערב על מנת    ים ומאתר  במוסדות החינוך   יםבקורס מבקר  ים הסטודנט

של   תפקודו  את  החינוכילשפר  עם  המוסד  פעולה  בשיתוף  נעשים  סביבן  והפעילות  הסוגיות  איתור   .

מהלימוד    יםנשכר   ים, כאשר הסטודנט win-winוותו. הפרויקט נועד להביא לתוצאות  וצ  המוסד הנהלת  

 . יםשל הסטודנט  םנהנה מתובנותיה  והמוסד החינוכיהמעשי 

  ים ממוסדות החינוך את תהליך העבודה ותפוקותיו בפני סגל החוג לחינוך ואורח   מציגיםבסיום הקורס  

 שהשתתפו בפרויקט. 

 

 

 

 



 סיכום

. גישה זו שואפת ליצור ערך רב ככל האפשר  lean thinkingתהליך העבודה מבוסס על המודל הניהולי של  

עבור האנשים נושאי התהליך, במקרה זה תלמידי בתי הספר. שיפור תפקוד בית הספר נעשה על ידי  

 סילוק או הקטנה של החסמים המפריעים לזרימת הערך אל התלמידים.

 
 שלבי תהליך העבודה 

גדרת הערך הרצוי, תיאור תהליכים מנהליים בביה"ס על מנת לאתר צווארי בקבוק ונקודות תורפה,  ה

בית   צוות  בעזרת  המשופר  התהליך  יישום  הללו,  הבעיות  עם  להתמודד  שנועד  משופר  תהליך  הצעת 

הספר, בדיקת התהליך החדש על מנת לבדוק אם אכן יש שיפור, עיגון התהליך החדש בנהלים. לאחר  

 ת השיפורים הרצויים מתחילים בתהליך מחדש. השג

 


