
 
 

 

 

 אבות בית בעידן הניהול העצמי
  ''ס בניהול עצמי במשרד החינוך ימנהלת בבשיתוף 

 מבוא

לאור מעבר בתי הספר לניהול עצמי , תפקיד אב הבית הופך למשמעותי יותר ודורש מיומנויות שונות. אב הבית 

 הינו עובד מינהלה מרכזי בבית הספר כשבין תחומי האחריות שלו: 

  תחזוקת תשתיות בבית הספר 

  אספקה והתקנת ציוד בבית הספר 

  .סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים 

 

ומדים באופן ישיר עם הצורך באיגום משאבים של בתי הספר וגיבוש תשתית מנהלתית למימוש נושאים אלה ע

 האוטונומיה הכלכלית בבית הספר תוך העצמת בעלי תפקידים כגון אב הבית. 

 מטרות 

 היכרות עם תפיסת מדיניות ועקרונות הניהול עצמי 

  העצמה ופיתוח דרכי חשיבה ומיומנויות מקצועיות בביצוע תפקיד אב הבית 

 חשיבה כלכלית  לצורך חיסכון בעלויות תפעוליות של בית הספר 

 

 אוכלוסיית יעד

 .ניהול עצמיהפועלים במסגרת  בתי ספרבית ב ותלאבהקורס מיועד 

 אקדמי יעוץ וניהול

 במשרד החינוך למנהלת בתי"ס בניהול עצמי יועצת, אלונה נדיר 

 מרצים מובילים 

נציגי מרכז מפקחים ממונים על הניהול העצמי לפי מחוזות, יועץ משפטי למינהלת בתי הספר בניהול עצמי , 

  , אנשי מקצוע בתחום תחזוקה.שכר ודיני עבודהה השלטון המקומי בתחום 
 מתכונת הלימודים

 מפגשים( 3) שעות 21 היקף השעות בקורס:

 15:15 – 09:00, בין השעות 'ביום    יום הלימודים:

   אור יהודה ,87רח' משה סעדון מכללת אור יהודה  מקום הלימודים:

 2021בינואר  18  רס:הקופתיחת מועד  

 1.02, 25.01, 18.01:         מועדי המפגשים

 שכר לימוד 

 לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(שכר הלימוד   ₪   900

 כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.שכר הלימוד 
 

  הקורס נושאיבין 

  :עקרונות כלכליים, משפטיים, פדגוגייםתפיסת הניהול העצמי. 

  : הגדרת תפקיד בעידן הניהול העצמי הגדרת תפקיד אב בית 

  :תפיסת תפקיד, תקשורת, ניהול משימות, ניהול זמן והתמודדויות שונות.פיתוח מיומנויות אישיות 

  הכנת בית הספר למבדק בטיחות שנתי וגילוי הליקויים. :בטיחות  

 : בדגש לשימוש מושכל במשאבים  דרכים חדשניות לביצוע תחזוקה שוטפת במבנה בתי הספרתחזוקה

 כספיים ואנושיים. 

  : ניהול לוגיסטי בבית הספר כחלק מצוות המינהלה מינהל 

 

 

 משרד החינוך 

 המנהל הפדגוגי 

 מנהלת בתי ספר בניהול עצמי



 
 

 

 חובות הקורס

ש"א יוכר לגמול השתלמות  40 -קורס זה אשר הינו פחות מ לפחות. 85%קבלת תעודה מותנית בנוכחות של             

יש להגיש לגמול , בהתאם ששעות מתוך סך השעות  80לעובדים בדרוג מינהלי ומח"ר כחלק מזכאות לצבירת 

 לכללי הוועדה.

 

 

 

סגנית ראש מינהל ,  לילנה נויפנ/י במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא 

 6844254-03או בטל'  elena@masham.org.ilבמייל :   ללימודים מוניציפליים

 

 
 

 הנחיות להרשמה

 www.masham.org.il לאתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי: להיכנסלהרשמה יש 

 מנהל ללימודים מוניציפאליים" -  univercity"את  "תחומי פעילויות"במסך הראשי בחר/י  ב 

 "רישום לקורסים , ימי עיון, וכנסים".ולאחר מכן יש להיכנס ל  
 "לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו ל: "הנחיות לרישום לקורסים 

  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך  ,register@masham.org.il   

   '03-6844248/253או  בטל 
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