
 ביניים דרגי תכנית 
 (  עתודה לדרג הבכיר)

 מערכת החינוך

 ישיבת הנהלה
 2016אפריל  ,ו"ניסן תשע



 מגזר משרתי הציבור



 דרגי ביניים

 למעלה< --מלמטה 

 ערוצי הזנת מצוינות

 צוערים



"עתודות לישראל"פורום   

 "כלים שלובים"של פועלת כמערכת החינוך מערכת 

על מנת להרים את גובה המים יש  

 לשתף את כלל השחקנים

 משרד החינוך

שלטון  
 מקומי

רשתות 
 חינוך

ארגוני מגזר  
 שלישי

ספקים 
 חיצוניים

 ניתוח צוות: מקור



"עתודות לישראל"פורום   

 המלצות עתודות ישראל למערכת החינוך

 הקמת

 וועד מנהל

תכנית עתודות 
מנהיגות מערכתית  

הכשרת דרגי )
 (ביניים

קידום תכנית  
עתודה לחינוך  

 בלתי פורמלי

 

קידום תכנית  
-למורים

 מנהיגים

 



"עתודות לישראל"פורום   

אל מול  הפועלת במשותף מנהיגות חינוכית 

תוך חתירה  , החינוך בישראלאתגרי מערכת 

והכנת המערכת לעתיד  ליצירת שפה משותפת 

 ומשתנהבלתי צפוי , דינמי

חזון  
 התכנית



"עתודות לישראל"פורום   

 התכניתמטרות 

 המערכתיצירת שפה משותפת סביב אתגרי 1.

 הגדלת האמון בין השחקנים הבכירים  2.

 יותרמנהיגות טובה הכשרת 3.

המובילה שינויים  יצירת רשת מנהיגות חינוכית 4.

 במשותף
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 עקרונות מבנה התכנית

On the Job 
Training 

 ,שישה שבועות
 ל"בארץ ובחו

היכרות עומק עם  
 מערכת החינוך

חיכוך עם עולם  
התוכן והנסיון של  

 המשתתפים

:  ניתוחמגוון מרחבי 
מממלכתי וקהילתי  

 ועד בין לאומי

ניהול ומנהיגות  
 בעידן המודרני



 דרג המשתתפים

  מתחתיהם אחד ודרג אגפים מנהלי - החינוך משרד

   מצטיינים ס"ביה ומנהלי מפקחים               

 ברשתות מתחת ודרג לים"סמנכ - רשתות

   לים"מנכ – קטנות/בינוניות עמותות

 פרוייקטים ומנהלי לים"סמנכ – גדולות עמותות

 תחומים ומנהלי מחוזות מנהלי – גדולות ממשלתיות חברות

 גדולות נוער יחידות מנהלי ,וסגנים חינוך אגפי מנהלי - מקומיות רשויות

  ואוניברסיטאות לחינוך אקדמיים מוסדות

 לים"וסמנכ לים"מנכ – וקרנות פילנתרופיה

 פורמלי בתפקיד נושאים שאינם הגם ,קהל דעת ומעצבי משפיעים גורמים - דעה מובילי

  ,המגזרים משלושת באחד ,ייחודית השפעה או עשיר ניסיון בעלי - נוספים גורמים
 החינוך מערכת עם ישירות המתממשקים



 הרכב משתתפי התכנית

 משתתפים בכל מחזור  35-30
 משרד החינוך 40%•
 (כולל רשתות)מגזר שלישי פורמלי ובלתי פורמאלי  25%•
 רשויות מקומיות 25%•
 תקשורת, עסקי, רווחה, תקציבים' לדוג –מתממשקים  10%•



 הרכב משתתפי התכנית

 תמהיל המשתתפים
 גברים 45%, נשים 55%: ייצוג מגדרי•
 ייצוג לכל מגזרי האוכלוסייה•
 מהמשתתפים 30%לפחות : פריפריה גאוגרפית•
 30%לפחות (: ומטה 4 ס"למדירוג )כלכלית -פריפריה חברתית•

 מהמשתתפים
 ומחוזות מינהליםנציגות למקסימום : משרדית-פריסה פנים•



"עתודות לישראל"פורום   

 סיכום עקרונות התכנית

 משילות

ועד מנהל  
המשקף את 
השחקנים  
המרכזיים 
 במערכת  

חיכוך עם  
 המציאות

חיבור מתמיד  
לאתגרי המערכת 

הנוכחיים  
 והעתידיים

 רישות

יצירת מערכת  
אקולוגית שלמה  
 של הובלת שינוי

 מיון

למול פוטנציאל 
 השמה עתידי
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 מערכת החינוך   -ועד מנהל תכניות עתודה 
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 נציגי מכללות ואקדמיה

 

   -ר הוועד "יו

 לית משרד החינוך"מנכ

 נציגי מכללות להוראה

 הנהלת משרד החינוך

 עמותת מעוזנציגי 

 נציגי רשתות חינוך נציגי מגזר שלישי

 נציגי מגזר פרטי

 

 נציגי שלטון מקומי

 

 נציגי אקדמיה

 



 לוחות זמנים עד פתיחת התכנית

 פתיחת הרשמה

15.5 

 סגירת הרשמה

26.6 

:  ישיבת החלטות
 מעבר לימי הערכה

28.6 

 ימי הערכה

12-13.7 , 

18-19.7 

:  ישיבת החלטות
מעבר לוועדות  

 קבלה

24.7 

 וועדות קבלה

7-9.8 

ישיבת החלטות  
 סופית

11.8 

הודעות  
 למועמדים

15.8 

ערב פתיחת 
 תכנית

27.11 


