
 רשת ערי מצוינות בשיתוף עם קרן טראמפ והמכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב בראשות
מר אופיר פינס-פז שמחים להודיע על פתיחת מחזור ג‘ של תכנית ההכשרה למנהלי מצוינות ישוביים. 

 למי מיועדת התכנית?
התכנית מיועדת למי שמובילים או מיועדים להוביל ברשות מקומית את המאמץ העירוני לקידום מצוינות 

בחינוך בתחומי המתמטיקה והמדעים.

 מה כוללת התכנית?
 התכנית תפעל בשנת הלימודים תש"פ במתכונת של 9 מפגשים שיתקיימו אחת לחודש באוניברסיטת

 תל - אביב, בימי רביעי בין השעות 14:00 - 19:00, החל מנובמבר 2019.
בתכנית ישולבו 3 סיורים ברשויות מקומיות שונות.

התכנית תעסוק בסוגיות ובעיות המזמינות חשיבה יזמית וראייה מערכתית. נושאי הלימוד יכללו היכרות והבנת 
המערכת והסביבה המורכבת שבה פועלים מנהלי המצוינות, וביניהם:

הצמחת תרבות של מצוינות בעיר, שימוש במצוינות כמנוע לשיפור החינוך ותכנון וביצוע שינויים ורפורמות 	 
בחינוך ברמה המקומית

מיפוי, אבחון וזיהוי צרכים של הרשות המקומית, בתי הספר, מנהלים, מורים ותלמידים בתחומי 	 
המתמטיקה והמדעים. ניהול ידע, הערכה ובקרה של המצוינות ברשות המקומית

הקניית כלים של מנהיגות וניהול - יצירת חזון והשראה, תכנון תוכנית עבודה, קביעת יעדים, רתימה והתנעה 	 
של בעלי תפקידים ברשות המקומית

ניהול מקצועי בסביבה עירונית, ציבורית ופוליטית, הובלת שותפויות ורשתות של בעלי עניין	 
עבודה עם מורים כאנשי מקצוע מומחים והיכרות עם מרכיבי הוראה קלינית והטמעתם	 

 לתכנית יתקבלו עד 20 משתתפים שיעברו תהליך מיון ויומלצו על ידי מנהל אגף החינוך.
 ההשתתפות בתכנית ההכשרה כרוכה בעלות של 500 ש"ח למשתתף מטעם רשות החברה ברשת

 ערי מצוינות וב- 1000 ש"ח למשתתף מטעם רשות שאינה חברה ברשת ערי מצוינות.
  לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת הקורס, עו"ד אורית שוחט רדום,

בכתובת המייל: orits.forum@gmail.com או בטלפון: 052-6069920

הגשת המועמדות פתוחה עד לתאריך 05.08.2019

 קול קורא להגשת מועמדות

תכנית הכשרה למנהלי מצוינות ישוביים

להגשת מועמדות לחץ כאן
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 פרופיל ודרישות סף למועמד לתכנית
לניהול מצוינות ברשות המקומית

כישורים וניסיון מקצועי:
השכלה אקדמית - תואר אקדמי ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד השכלה אקדמאית 	 

להשכלה גבוהה בחו"ל, שקיבל אישור שקילות מגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל
השכלה פדגוגית - עדיפות לבעלי רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל יסודי, בהתאם 	 

לתקנון שפורסם בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך
ניסיון בניהול - ניסיון של לפחות 5 שנים בניהול מערכות חינוך, בית ספר או ריכוז מקצוע / שכבה	 
 יכולת ניהול משא ומתן בכתב ובעל־פה עם גורמים ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות ועם	 

ארגונים אחרים
ניסיון בהוראה - עדיפות לבעלי ניסיון מוכח בהוראה בפועל של לפחות 5 שנים בחינוך העל יסודי בארץ. עדיפות 	 

תינתן לבעלי ניסיון בהוראת מתמטיקה ו/או מדעים 5 יח"ל
היכרות טובה עם מבנה מערכת החינוך, מטרותיה ונהליה, וכן עם מבנה תכנית הלימודים במתמטיקה 	 

ובמדעים בחינוך העל יסודי
ניהול יחסי עבודה טובים ויכולת עבודה בצוות	 


