קרן טראמפ והמכון לחקר השלטון המקומי באוניברסיטת ת"א בש
מרכז השלטון המקומי ואיגוד מנהלי המחלקות לחינוך שמחים לבשר

תכנית הכשרה למנהלי מצוינות ישוביים

מועמדות ערי מצוינו
קול קורא להגשתרשת

רשת ערי מצוינות בשיתוף עם קרן טראמפ והמכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב בראשות מר
אופיר פינס־פז שמחים להודיע על פתיחת מחזור ה׳ של תכנית ההכשרה למנהלי מצוינות יישוביים.
רשת ערים המקדמות מצוינות בחינוך
בתחומי המתמטיקה והמדעים

למי מיועדת התכנית?

מצוינות ההשקה
להשתתף בכנס
להזמינך
מתכבדים
התכנית מיועדת למי שמובילים או מיועדים להוביל ברשות אנו
העירוני לקידום
המאמץ
מקומית את
בחינוך בתחומי המתמטיקה והמדעים.
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מה כוללת התכנית?

יום שלישי ,ט"ז אייר תשע"ט10:00-15:00 ,

התכנית תפעל בשנת הלימודים תשפ״ב במתכונת של  9מפגשים שיתקיימו אחת לחודש באוניברסיטת תל

המפגש יתקיים באשכול הפיס בבית שמש
אביב ,בימי רביעי ,החל מאוקטובר  .2021בתכנית ישולבו  3סיורים ברשויות מקומיות שונות.
רח' עליית הנוער  ,6בית שמש

(חניה לאורך הרחוב)
(אקו־סיסטם) .נושאי
התכנית תעסוק בסוגיות ובעיות המזמינות חשיבה חדשנית ויזמית וראייה מערכתית
הלימוד יכללו היכרות והבנת המערכת והסביבה המורכבת שבה פועלים מנהלי המצוינות ,וביניהם:
התכנסות וכיבוד
•למידת שפת המצוינות והצמחת תרבות של 10:30
במצוינותקלובחדשנות כמנוע לשיפור
10:00שימוש
מצוינות -בעיר,
פתיחה וברכות
ברמה10:30 -
החינוך ותכנון וביצוע שינויים ורפורמות בחינוך 10:45
המקומית

גב' עליזה בלוך ,ראשת העיר בית שמש ויו"ר ועדת ההיגוי רשת ע
ותלמידים
מורים
מנהלים,
•מיפוי ,אבחון וזיהוי צרכים של הרשות המקומית ,בתי הספר,
המתמטיקהחינוך מרכז
בתחומיהעין ויו"ר ועדת
עיריית ראש
משה ,ראש
שלום בן
מר
המקומית
קמינסקי ,סמנכ"ל חינוך תרבות ונוער ,רווחה וקהילה בהו
והמדעים .ניהול ידע ,הערכה ובקרה של המצוינות ברשות מר אבי
המחלקות
תוכניתמנהלי
ויו"ר איגוד
לחינוךיעדים ,רתימה
קביעת
עבודה,
•הקניית כלים של מנהיגות וניהול  -יצירת חזון והשראה ,תכנון
מר אופיר פינס-פז ,ראש המכון לחקר השלטון המקומי באוניברס
והתנעה של בעלי תפקידים ברשות המקומית
 10:45 - 11:00רשת ערי מצוינות
עריעניין
בעלי
ורשתות
•ניהול מקצועי בסביבה עירונית ,ציבורית ופוליטית ,הובלת
מצוינות
שלרשת
מנהלת
שותפויותלנדמן,
גב' סיון
קליניתהישראלי"
"מצוינות והאופי
עם11:00 -
11:30
והטמעתם
מרכיבי הוראה
•עבודה עם מורים כאנשי מקצוע מומחים והיכרות
מר אלי הורביץ ,מנכ"ל קרן טראמפ
וגילוי נקודות חוזק
חדשנות
לצמיחה,
כהזדמנות
האמנה
חתימה על
 11:30טקס
•חינוך למצוינות ביום שאחרי הקורונה  -משבר - 11:45
 11:45 - 12:00הפסקה
לתכנית יתקבלו עד  20משתתפים שיעברו תהליך מיון ויומלצו על ידי מנהל אגף החינוך.
 12:00 - 13:00פאנל מומחים" :המתמטיקה בקדנציית הממשלה הבאה"
וילנאי
מנחה :אורלי
רשות מקומית החברה ברשת
מטעם
השתתפות בתכנית ההכשרה כרוכה בעלות של  1,500ש״ח למשתתף
משתתפים :מר מוהנא פארס ,גב' נרית כץ ,מר שמעון סויסה ,מר
ערי מצוינות ,ובעלות של  2,500ש״ח למשתתף מטעם רשות מקומית שאינה חברה ברשת ערי מצוינות.
ד"ר תילי וגנר ,ד"ר רחל קנול קונשטוק ועוד
" 13:00 - 13:30באיזו עיר יקום מוזיאון המתמטיקה של ישראל?"
לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת הרשת ,שירי אמיר,
ד"ר עידו אליעזר
.054-6461919
בכתובת המייל ,shiri.amir.coe@gmail.com :או בטלפון:
" 13:30 - 14:30דרוש רץ עם נשמה"
מר גיא בן דור
06.08.2021
לתאריך
הגשת המועמדות פתוחה
ארוחת צהריים
עד 14:30
- 15:00

להגשת המועמדות לחץ כאן
המכון לשלטון מקומי
The Shlomo (Cheech) Lahat
ע״ש שלמה (צ׳יץ׳) להט Institute for local Government
הפקולטה למדעי החברה
The Gershon H. Gordon
ע"ש גרשון גורדון
Faculty of Social Sciences
אוניברסיטת תל אביב
Tel Aviv University

נשמח לפגוש אותך!
להרשמה

קרן טראמפ והמכון לחקר השלטון המקומי באוניברסיטת ת"א בש
מרכז השלטון המקומי ואיגוד מנהלי המחלקות לחינוך שמחים לבשר

פרופיל ודרישות סף למועמד לתכנית
לניהול מצוינות ברשות המקומית
כישורים וניסיון מקצועי:

רשת ערי מצוינו

•השכלה אקדמית – תואר אקדמי ראשון (עדיפות לבעלי תואר שני) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ
בחינוך
מצוינות
המקדמות
רשת ערים
תארים
להערכת
שקילות מגף
או ממוסד השכלה אקדמאית להשכלה גבוהה בחו"ל ,שקיבל אישור
בתחומי המתמטיקה והמדעים
אקדמיים מחו"ל.

•השכלה פדגוגית – עדיפות לבעלי רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל יסודי,
אנו מתכבדים להזמינך להשתתף בכנס ההשקה
בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך.
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•ניסיון בניהול – ניסיון של לפחות  5שנים בניהול מערכות חינוך ,בית ספר או ריכוז מקצוע  /שכבה.
ארגונים אחרים.
ציבוריות
•יכולת ניהול משא ומתן בכתב ובעל־פה עם גורמים ממשלתיים ,עםיוםרשויות
10:00-15:00
ועםתשע"ט,
אייר
שלישי ,ט"ז
בארץ.
בחינוך
המפגששנים
•ניסיון בהוראה – עדיפות לבעלי ניסיון מוכח בהוראה בפועל של לפחות 5
שמש
יסודיבבית
העלהפיס
באשכול
יתקיים
רח' עליית הנוער  ,6בית שמש
עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בהוראת מתמטיקה ו/או מדעים  5יח"ל.
(חניה לאורך הרחוב)

•היכרות טובה עם מבנה מערכת החינוך ,מטרותיה ונהליה ,וכן עם מבנה תכנית הלימודים במתמטיקה
ובמדעים בחינוך העל יסודי.

 10:00 - 10:30התכנסות וכיבוד קל
•ניהול יחסי עבודה טובים ויכולת עבודה בצוות 10:30 - 10:45.פתיחה וברכות
גב' עליזה בלוך ,ראשת העיר בית שמש ויו"ר ועדת ההיגוי רשת ע
המכון לשלטון מקומי
The Shlomo (Cheech) Lahat
מר שלום בן משה ,ראש עיריית ראש העין ויו"ר ועדת חינוך מרכז
ע״ש שלמה (צ׳יץ׳) להט Institute for local Government
הפקולטה למדעי החברה
The Gershon H. Gordon
ע"ש גרשון גורדון
Faculty of Social Sciences
מר אבי קמינסקי ,סמנכ"ל חינוך תרבות ונוער ,רווחה וקהילה בהו
אוניברסיטת תל אביב
Tel Aviv University
ויו"ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך
מר אופיר פינס-פז ,ראש המכון לחקר השלטון המקומי באוניברס

