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הארגון העסקי
בשנות ה 90 -הגישות המקובלות למדידה של השגת יעדי הארגון
התבססו בעיקר על פרמטרים חשבונאים:
– הארגון נמדד בעיקר עפ"י מאזן רווח והפסד
– כל יחידה בארגון נמדדה עפ"י תרומתה לרווח

כיום אפשר למצוא מדדי הצלחה נוספים:
–
–
–
–

שיפור מדיד באיכות הביצועים
שביעות רצון של לקוחות וספקים
שביעות רצון של עובדים
צבירת ידע ארגוני
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לא ניתן לשפר מה שלא ניתן למדוד
פיטר דרוקר )" :(1954יש צורך בהגדרת יעדים שניתנים למדידה
ולכימות"  -יסודות הניהול שהיוו בסיס לבינה העסקית" :ניהול הלכה
למעשה"
גלסמן ונבו )" :(1988ארגונים בעלי תרבות הערכה הם ארגונים
שקיימים בהם תהליכים המושתתים על איסוף מושכל של מידע
ושימוש בו לשם קבלת החלטות"
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ניהול ידע Knowledge Management
בעולם הדינאמי של היום:
– מנהלים מקצועיים  -המקבלים יותר החלטות מבוססות נתונים ומידע
זקוקים לכלים מקצועיים  -המאפשרים קבלת החלטות ביתר יעילות )מבחינת
האיכות והמהירות( מתוך אוסף עצום של פרטים המצוי בידי העובדים

ניהול הידע מעמיד כלים מקצועיים ל:
–
–
–
–
–

עיבוד וניתוח הנתונים
הצגת המידע באופן ידידותי ובזמן אמת
שיתוף הציבור בידע והפיכתו לנחלת הארגון
שימור הידע לאורך זמן לצורך ניצולו בעתיד  -הזיכרון הארגוני
פיתוח מושכל של ידע חדש

עם שילוב הטכנולוגיה:
–
–
–
–

יותר ידע שיתופי המאפשר שימור ופיתוח
יותר שקיפות
יותר זמינות
יותר תהליכי תכנון ושיפור מונחי נתונים
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ניהול הידע  -תרבות ארגונית
היבט ִמחשובי :עוסק בתוכנות וביישומים לאגירת הידע לצורך
שיתוף ,שימור ופיתוח
היבט תרבותי :עוסק בערכים ,נורמות ומודעות המטופחים בארגון
ובאים לידי ביטוי בעידוד העובדים לשיתוף בידע ,לשימורו ולפיתוחו
היבט תכני :עוסק בכלים ובשיטות לארגון הידע ,לאיתורו ולשליפה
מהירה שלו
היבט תהליכי :עוסק בתהליכי עבודה המכוונים לקידום השימוש
בידע קודם ,לפיתוח מתמיד של ידע חדש ולתיעודו
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הבינה העסקית business intelligence -
השגרה של ניהול הידע
קביעת יעדים קצרי טווח וארוכי טווח
גיבוש מדדי הצלחה להשגת היעדים
תרגום יעדים לתכניות עבודה אופרטיביות
התנעת תהליכי שיפור
מעקב אחר ביצוע  -איסוף מתמיד של נתונים באמצעות מגוון כלים,
ניתוח הנתונים והפקת תובנות
מנהל מקצוען מצויד בכל המיומנויות של תכנון מונחה נתונים
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הפורטל הארגוני  -השער לארגון
בעבר הרחוק  -באר המים ,כיכר העיר
כיום  -הטכנולוגיה מספקת כלים לניהול הידע בתוך הארגון ולהצגתו
כלפי חוץ
הפנים והחוץ ארגוני
אתר ְ
–
–
–
–
–
–

מבטא חזון ,תפיסות ושאיפות המנהל
מתאר את הסיפור הארגוני
מציג את הארגון בראי הנתונים
מהווה בסיס לתרבות הארגונית
משמש תשתית ליצירת האסטרטגיה
מאפשר יצירת הסיפור האישי של כל עובד  -דף אישי ,בלוג ,נתונים ,סביבת
בעל הידע בארגון
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טענות נפוצות במערכת החינוך
"חסרים לנו נתונים .הרבה פעמים אנחנו נאלצים לקבל החלטות על בסיס
האינטואיציה בלבד"
"גם כשיש נתונים  -לא תמיד הם בהישג יד ,וגם כשהם זמינים – לא תמיד
ניתן לסמוך עליהם"
"בגלל מחסור בנתונים משמעותיים ,זמינים ואמינים ,אנחנו מתקשים לעקוב
אחר תכניות שונות שפועלות בביה"ס ,ללמוד על האפקטיביות שלהן,
להקצות משאבים למוצלחות שבהן ולעצור כאלה שאינן עומדות בדרישות"
"לא מספיקה לנו התמונה הארצית ,אנחנו זקוקים לנתונים המפולחים לפי
צרכים מקומיים"
"הדבר הכי חשוב קורה מאחורי דלת הכיתה ,ועל זה אני יודע כל כך מעט"
האם טענות אלה נכונות /מוצדקות?
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לפני הרבה שנים ...
הייתה עמדת מנב"ס אחת בביה"ס
שהופעלה בדרך-כלל בידי המזכירה
שבודדים ידעו מה אפשר להפיק ממנה
ושימשה בעיקר להפקת תעודות לקראת סיום המחצית
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והיום ...
המנב"ס מוכר לבעלי תפקידים רבים בביה"ס ,ומשמש למגוון צרכים
)חלוקת תלמידים לכיתות /קבוצות למידה ,ריכוז ציונים והפקת
תעודות ,מיצ"ב פנימי ועוד(
כלים טכנולוגיים רבים נוספו בבתיה"ס ,והם מספקים מידע רב
שמשמש:
 לצרכים אדמיניסטרטיביים :תיעוד מקוון של חיסורים /איחורים בקרב
תלמידים ומורים ,בעיות משמעת וכו'
 לצרכים פדגוגיים הקשורים לתהליך ההוראה-למידה-הערכה :תיעוד מקוון של
פעילויות שביצעו התלמידים בכיתה ו/או בבית ,משימות שקיבלו לביצוע
כשיעורי-בית ו/או כמבחן ,הישגיהם במשימות ,אופי המשוב שקיבלו מהמורה
וכו'
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שאלות שכדאי לשאול
מה באמת יודע המנהל על ביה"ס שלו ברמת
הפרט /הכיתה /השכבה /המורים /כלל המערכת?
מהם מקורות המידע מהם הוא ניזון?
האם הוא מנצל את כלי הניהול המקוונים הקיימים לאיסוף מידע,
לניתוח המידע ולהפקת תובנות ממנו?
מהי תקפות המידע שברשותו?
האם הוא רואה בנתונים כלי ניהולי?
מה הוא עושה עם המידע?
אלו כישורים נדרשים לניהול אפקטיבי בסביבה עתירת נתונים ומידע?
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מידע מקוון ככלי ניהולי
מטח פיתח כמה מודלים מקוונים ,המאפשרים בניית
הידע ,ניתוחו והפקת תובנות ממנו:
מערכת אופק  -סביבה להוראה ,למידה והערכה היוצרת רצף לימודי
בי"ס  -בית
קמפוס בית-ספרי  -סביבה המאפשרת בי"ס שקוף ופותחת את
דלת הכיתה לצורך שיפור תהליכי ההוראה ,הלמידה וההערכה
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באמצעות מערכת "אופק"
המנהל /רכז המקצוע /רכז השכבה יכול:
לדעת מה מצבה של כל שכבה /כיתה /קבוצת למידה בכל רגע נתון
לאתר בקלות את קבוצת התלמידים המתקשים או את קבוצת
התלמידים המצטיינים על מנת להכין עבורם תכנית פרטנית
המותאמת לצורכיהם
לזהות בביה"ס מגמות התקדמות לאורך זמן
לקדם תהליכי תכנון ברמת הכיתה ,השכבה וביה"ס
לאתר צרכים לפיתוח מקצועי של צוות המורים
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תמונת מצב של הישגי הכיתה /שכבה
בנושא נתון מתכנית הלימודים
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תמונת מצב של הישגי הכיתה /שכבה
על פי נושאים מתכנית הלימודים
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מעקב אחר תהליך ההערכה:
מי הגיש את המשימה לבדיקה ,אלו משימות נבדקו,
כמה ממתינות לבדיקת המורה ,אלו משימות הוחזרו לביצוע חוזר...
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באמצעות ה"קמפוס הבית-ספרי"
זמינות  -כל ביה"ס נמצא על שולחן העבודה של המנהל
יד על הדופק  -מגוון דוחות בכל רגע נתון
שקיפות  -יכולת לדעת מה קורה מאחורי דלת הכיתה
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זמינות
כל בית-הספר על שולחן העבודה של המנהל
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יד על הדופק
מגוון דוחות בכל רגע נתון
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יד על הדופק
מגוון דוחות בכל רגע נתון )(2
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יד על הדופק
מגוון דוחות בכל רגע נתון )(3

21

יד על הדופק
מגוון דוחות בכל רגע נתון )(4
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שקיפות
לדעת מה קורה מאחורי דלת הכיתה
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תודה על ההקשבה
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