
 תכנית הכשרה למנהלי מצוינות עירונית
קול קורא להגשת מועמדות

אוניברסיטת תל־אביב בשיתוף עם קרן טראמפ, שמחות להודיע על פתיחת מחזור ב‘ של תכנית 
ההכשרה. התכנית מיועדת למי שמובילים או מיועדים להוביל ברשות מקומית את המאמץ 

העירוני לקידום מצוינות בחינוך בתחומי המתמטיקה והמדעים. 

לתכנית יתקבלו עד 20 משתתפים שיעברו תהליך בחירה מקצועי. היא תפעל בשנת הלימודים 
תשע"ט במתכונת של מפגשים שיתקיימו אחת לשבועיים באוניברסיטת תל־אביב, בימי רביעי 

החל מה-17 באוקטובר 2018. ישולבו בה ימים מרוכזים וסיורים בשדה. 

חשיבה  המזמינות  ובעיות  בסוגיות  ותעסוק  מעשית  עבודה  עם  עיוני  לימוד  תשלב  התכנית 
המורכבת  והסביבה  המערכת  והבנת  היכרות  יכללו  הלימוד  נושאי  מערכתית.  וראייה  יזמית 

שבה פועלים מנהלי המצוינות, למשל:

	 הצמחת תרבות של מצוינות בעיר
	 שימוש במצוינות כמנוע לשיפור החינוך

	 תכנון וביצוע שינויים ורפורמות בחינוך ברמה המקומית
	 מיפוי, אבחון וזיהוי צרכים של תלמידים, מורים ומנהלים בתחומי המתמטיקה והמדעים

	 ניהול ידע הערכה ובקרה של התקדמות למידה
	 ניהול מקצועי בסביבה עירונית, ציבורית ופוליטית

	 הובלת שותפויות ורשתות של בעלי עניין
	 עבודה עם מורים כאנשי מקצוע מומחים

	 היכרות עם מרכיבי הוראה קלינית והטמעתם

את התכנית ירכז ד"ר איציק כהן, לשעבר סמנכ"ל בכיר ומנהל המנהל הפדגוגי של משרד החינוך. 
מנהלי אגפי חינוך מוזמנים להגיש מועמדים בטופס ההגשה על־פי הפרופיל המצורף.

 לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר איציק כהן
 בכתובת המייל: itzik@myeda.co.il ובטלפון: 03-6356033

הגשת המועמדות פתוחה עד לתאריך 2.9.18
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 פרופיל ודרישות סף
 למנהל/ת תכנית מצוינות ברשות המקומית

כישורי הסף הנדרשים:

	 ניסיון בניהול  - ניסיון של לפחות 5 שנים בניהול מערכות חינוך, בית ספר או ריכוז
מקצוע / שכבה.

	 השכלה אקדמאית - תואר אקדמי שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד 
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 בהוראה - עדיפות לבעלי ניסיון מוכח בהוראה בפועל של לפחות 5 שנים בחינוך העל 
יסודי בארץ. עדיפות לניסיון בהוראת מתמטיקה ו/או מדעים 5 יח"ל.

כישורים רצויים נוספים )יהוו יתרון(:

ı היכרות טובה עם מבנה מערכת החינוך, מטרותיה ונהליה.

ı  היכרות יסודית עם הקווים המנחים והוראות הביצוע של משרד החינוך
הנוגעים למבנה הלימודים בחינוך העל־יסודי. 

ı ניסיון ביישום דרכי הוראה אלטרנטיביות ובהדרכה בתחום זה.

ı ניסיון בניהול מרכז משאבים ובפיתוח מיזמים.

ı ניסיון בפיתוח אמצעי הוראה.

ı ניסיון בהנחיה ובהדרכה.

ı ניסיון בתהליכי בקרה והערכה.

ı  כישורים ניהוליים ויכולת לנהל משא ומתן בכתב ובעל־פה עם גורמים ממשלתיים,
עם רשויות ציבוריות ועם ארגונים אחרים.

ı כושר מנהלי: כושר בניהול משרד, ביצוע תקציב של מוסד חינוכי.

ı כושר בניהול יחסי עבודה תקינים ועבודת צוות.

ı נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות.
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