
עיריית תל-אביב-יפו
מינהל החינוך | האגף לחינוך על-יסודי
וקידום ילדים ונוער

יוצאים לדרך!

יום שני, א׳ מרחשוון התשפ״א 19.10.20
בין השעות 13:30 - 17:30

מיקום - נעדכן בהמשך

אנו מזמינים אתכם.ן להיות חלק משדרת מנהיגות מקומית מובילה ויעודית לתפקידי ניהול עתידיים
בשדה החינוך העל-יסודי בעיר.

ייחודה של התכנית
תהליך אישי מונחה לכל משתתף.ת לעיצוב זהות ניהולית 
למידה סדנאית לרכישת ידע אקדמי ויישומי מגוון תחומי ניהול, תכנון לימודים וחינוך 
למידה מבוססת פרויקט סביב אתגר עירוני בחינוך )קהילה לומדת עצמאית( 
למידה עצמאית בגישת )L.O.D )Learning on Demand: למידת מודולות ניהוליות/כלכליות/ פדגוגיות וכד', באופן  

עצמאי על פי בחירה והתאמה אישית/שיתופית
"למידה על גלגלים": למידת עמיתים עם מנהלים.ות בעיר, בבתי הספר, במטה, במינהל ועוד... 
למידה היברידית ומעורבת )"בלנדד"( בהלימה למטרות, לגמישות ולצרכים המשתנים: חלק מהמפגשים יהיו מקוונים  

)סינכרוניים וא-סינכרוניים( וחלקם פנים אל פנים )יעץ אישי/ עבודת עמיתים/התנסות בבתי הספר(

את התוכנית יוביל הראל גוטשטיין וישולבו בה מגוון מנחים ומומחים בתחומים השונים.

לו"ז התכנית 
התכנית תתקיים בימי שני החל מ 11.10.2021 למשך שנה )60 שעות הכשרה סה"כ, 4 שעות שבועיות(	 
 המפגשים יתקיימו מהשעה *13:00 מפגש בן 4 שעות / ביקור בבית ספר / מפגש מקוון / עבודה על פרויקט 	 

*)יתכן ונמיר מספר מפגשים בימים מרוכזים על בסיס שיח והסכמה של המשתתפים בתכנית(
התכנית הינה דינאמית וכוללת שיחות אישיות, עבודה על פרויקטים ומפגשים אסינכרוניים. על כן יש לפנות את כל ימי 	 

שני החל מהשעה 13:00 מתאריך 11.10.21 ועד לסיום התכנית ביוני.

זכאי.ת להציג מועמדות
תעודה ורשיון הוראה חובה 
תואר שני או במהלכו 
סגנים, רכזים, יזמים 
בעלי.ות מוטיבציה ופניות להתפתחות מקצועית במערכת החינוך בעיר 
בעלי.ות ניסיון רלוונטי והמלצות המנהלים.ות 
ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 30.6.2021 

רותי אנזל       |      אסנת אייל        |       דרורית כהן      |        חסי רן

משרד החינוך
מחוז תל-אביב

 הצגת מועמדות לתכנית למנהיגות חינוכית בתל-אביב-יפו 
מחזור ב' קול קורא |

אם אתם.ן בעלי.ות תפקידים במערכת החינוך העל-יסודי בעיר: סגנים, רכזים, יזמים... 
אם בוערת בכם.ן מוטיבציה פנימית להשפיע וליטול חלק בהנהגת החינוך העירונית 

אם יש לכם.ן פניות להתפתחות מקצועית במערכת החינוך
התכנית הזו בשבילכם.ן!

להרשמה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_-4EbN6Cni04Z8Rul7-bISrQfd2uYGn_lazILsYmxE94PuA/viewform

