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 התעסוקה יחידת   

 
                                                                                                         1338אוקטובר ב  35
 טתשע"    חשוון' בח

 
 תוכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר ל  -רא" "קול קוהנדון: 

 "פתשה  -בשנת הלימודים 
 

 רקע :
 

של להכשרת מנהלים המעודכנת התוכנית תילמד  התש"פודים בשנת הלימ .3
 מכון "אבני ראשה".

התוכנית גובשה לאחר תהליך למידה מתמשך שקיים מכון "אבני ראשה" על  .1
ועל כן הוחלט לעדכן את  ,הידע העדכני בתחום הכשרת מנהלי בתי ספר

ת להכשרת מנהלים לבתי הספר ת, התכנים ודרכי ההפעלה של התכניהדרישו
 בישראל.

עובדי הוראה, ערך מוסף גבוה ומשמעותי הן  - לפורשי צה"ל חברי "צוות" .0
בשל המוטיבציה הערכית שלהם, והן בשל בשלותם והניסיון הרב אותו צברו 

. לאור זאת ארגון כמורים במערכת החינוך ועבודתםבמהלך שירותם הצבאי 
ללמודי "צוות" רואה בתוכנית "הכשרת מנהלים לבתי ספר" המשך טבעי 

והשתלבות הבוגרים בתפקידי  בחינוך" הטובים -"צוותההוראה במסגרת 
 ניהול חינוכי במערכת החינוך.

 
 מטרות התוכנית:

 
הכשרה מעשית ואפקטיבית של פרחי הניהול לתפקידם כמנהלי בתי ספר  .4

הממוקדים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה ולהוות עתודה של מועמדים 
 כמתחייב מדרישות הסף למכרזי הניהול. לתפקיד מנהל בית ספר,

יצירת מחויבות בקרב פרחי הניהול לקבל על עצמם תפקיד של מנהל בית  .7
 ספר.

 
 משך התוכנית, היקפה ומוסדות ההכשרה שבה תתקיים:

 
 498ובהיקף של  שנה אחת בלבדכנית ההכשרה תתקיים בפרק זמן של ת .6

שעות תהליכי חקר  78-מעשית, ו שעות התנסות 353 ,שעות לימוד 153שעות )
 .(הפרקטיקה

במהלך חופשת הקיץ,  1029יחלו בחודש יולי  התש"פלימודים בשנה"ל ה .5
 .1010 יוניחודש בויסתיימו 

 - בחודשים יולי ואוגוסט )יום מלא(, יום אחד בשבועהלימודים יתקיימו  .8
–0במשך  ,ימי לימוד 37–33יתקיימו  - במהלך חופשת הקיץ של בתי הספר

ימי לימוד. ייתכנו גם  13–33-כיוני יתקיימו -בחודשים ספטמברשבועות.  4
 ימי לימוד מרוכזים בחופשות הרשמיות של מערכת החינוך.
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כנית ההכשרה להלן רשימת המוסדות האקדמיים המיועדים לקיים את תו  .9
 :בשנת הלימודים התש"פ

אורנים" "מכללת : בחינוך הממלכתימוסדות לעובדי הוראה המלמדים  .א
"אוניברסיטת בן גוריון" בבאר שבע, "האוניברסיטה ת טבעון, בקרי

 "לוינסקי""א, מכללת "סמינר הקיבוצים" בת"א, מכללת הפתוחה" בת
קמים, "המכללה האקדמית ד.נ ש "המכללה האקדמית אחווה"בת"א, 

 בית ברל".

מכללה ה": דתי-בחינוך הממלכתיאה המלמדים מוסדות לעובדי הור .ב
(, "מכללת שאנן" בחיפה )לנשים וגברים(, ירושלים" )לנשים בלבד

 )לגברים בלבד(. נתיבותב המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום"ו"
 

 תנאי הסף להגשת מועמדות לתוכנית להכשרת מנהלים
 

      במסגרת גיבוש התוכנית החדשה והמעודכנת להכשרת מנהלים במוסדות  .33
   -כללם פורשי צה"ל ההכשרה, גובשו תנאי סף עבור סקטורים ייחודיים וב 
   כלהלן: חברי "צוות" 

  בעלי תואר אקדמי שניעובדי הוראה. 

  קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה. ורישיון הוראהבעלי תעודת הוראה 

  ו/או עלשנים לפחות בפועל בבתי ספר יסודיים  4בעלי ניסיון בהוראה של- 
 ( בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. י"ב-יסודיים )א'

  שנות לימודים מלאות לפחות,  1בעלי ניסיון בפועל בהוראה במשך גם
 5, בתנאי שיש להם ניסיון ניהולי מוכח של לעיל שנים כנדרש 4במקום 

שנים לפחות במערכת החינוך או במערכת שבה ניהלו צוות המונה לא פחות 
עובדים, וכן בתנאי שבמסגרת תפקידם כמנהלים צברו ניסיון  00-מ

ועבודתם הניהולית נעשתה בהיקף  ,/בהוראה של עובדיםבהדרכה/בהנחיה
מלא. להוכחת הניסיון בעבודה ניהולית יש להציג אישור מהממונה על 

ניסיון כזה, לא  ללא אחר. אזרחי מקום עבודהמבצה"ל או משאבי אנוש 
אישור זה יועבר על ידכם למכון "אבני ראשה",  .ניתן להתקבל לתכנית

 כשתתבקשו להעבירו.

 גשת המועמדות לתוכנית, על המועמדים ללמד בבית ספר יסודי או בעת ה 
 .בהיקף של שליש משרה לפחות( י"ב -א'יסודי )-על 

 המופעלים על ידי מכון "אבני ראשה". לעבור בהצלחה את תהליכי המיון 

  במערכת החינוך, במשך שלוש שנים עבוד לעובד ההוראה חייב להמשיך
 .לפחות מתום תקופת ההכשרה

 ת ההכשרה תיבחן בהתאם לנתונים עמידה בכל תנאי הסף לקבלה לתוכניה
אבני "הקיימים במשרד החינוך. רק לאחר מכן יועברו נתוני הנרשמים למכון 

לשם המשך תהליך המיון לתוכנית ההכשרה לשנת הלימודים  "ראשה
 התש"פ.

  באתר  פורטל עובדי ההוראהמ"צוות" שיקבלו חיווי חברי עובדי ההוראה
( על כך שאינם עומדים , ראו בהמשךד החינוך )שם תתבצע ההרשמהמשר

שעניינם  ולבקשכח אדם במחוזם גורמי בתנאי הסף, יצטרכו ליצור קשר עם 
כי יובאו לדיון רק מי שנמצא  לתשומת ליבכם ועדת חריגים.יובא בפני 

 למכון "אבני ראשה".ברשימות שתתגבשנה במשרד החינוך ותועברנה 

 ומתן תשובות סופיות ע"י מכון "אבני יום תהליך המיון מועד משוער לס  
 .1029 יוני  –ראשה"  
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 שכר לימוד

 
  על ידי משרד החינוך.  הבחלק ןת להכשרת מנהלים תמומהתוכני .33

 ש"ח. 4,333לתוכנית ישלמו שכר לימוד חלקי בסך  המתקבלים  
 ות" חברי "צו  -משתתפים בתוכנית להכשרת מנהלים מקרב פורשי צה"ל ה .31

 וזאת בתנאי   ₪ 3,333ארגון "צוות" על סך יקבלו סיוע במימון ע"י        
 להתחייבות להמשיך וללמד בהיקף של שליש משרה לפחות, גם במהלך        
 הלימודים בתוכנית ההכשרה.       

 
 הנחיות לפעולה

 
  .5/33/1338. מועד אחרון לרישום: 35/33/1338 מועד תחילת הרישום: .30

 להלן הקישור לאתר "אבני ראשה", בו מידע אודות תכנית ההכשרה.       
  – לפורטל עובדי הוראהבקישור זה קיימת הפנייה לחוזר מנכ"ל והפנייה       
 שם מצוי הטופס המקוון לצורך ההרשמה.        
 חובה לקרוא בעיון רב את  חוזר מנכ"ל המצוי בקישור, בטרם תוגש       
 המועמדות.      

 
http://www.avneyrosha.org.il/DevelopAndLearn/Pages/train2019.aspx 

 

  ,עונים לתנאי הסף הנדרשים לתוכניתהרואים עצמם מתאימים וחברים  .34
 כאמור לעיל. משרד החינוך בפורטל עובדי הוראה של ,באופן אישי ירשמו       

 מנהלת מתבקשים לעדכן בכך את  כנ"ל,המועמדים שיבצעו רישום מקוון  .37
 : חוזר , במיילאילנה שורר –חוזות דן ושרון מ של תעסוקהה       
       wcenter@tzevet.org.il ם את תוך שהם מצייני ,5/33/38: עד לתאריך 
 גיל, מספרי טלפון, כתובת מגורים,  ,ת.ז. הבאים: שם מלא, הפרטים       
 וזאת לצורך  ית.דרגה צבאו(,  שניהו ראשון ה יםארפירוט התהשכלה )       
    "אבני ראשה".מכון רישום ומעקב מול        

  הינםותהליכי המיון  ,מודגש כי קיימת מכסה מצומצמת להכשרת מנהלים .36
 .ביותר קפדניים       

 
שמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית, לברור א

 והנחייה.
 
 
 
 

 ,בהצלחה                   
      

                                                                  אילנה שורר                                                                                                          
                                             מחוזות דן ושרוןב תעסוקההמנהלת                                                                                   

 "צוות" ארגון גמלאי צה"ל                                                                                                                                   
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