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 לבתי הספר היסודיים תוכנית " מעבדת בתי הספר" 

 

ולחינוך    לשוויון הזדמנויות הינה קרן הפועלת בתחומי הפילנתרופיה    קרן משפחת ליאון  

 לערכים במערכת החינוך, באמצעות חיזוק מחנכות הכיתה וביסוס תפקידן. 

פועלת  שונים    הקרן  עםו  במישורים  פעולה  הוראה    בשיתוף  עובדי  ומנהל  יסודי  אגף 

 בתוכניות מגוונות.  במשרד החינוך

לפיתוח והובלת "מעבדת        ופורצת דרך  הקרן משיקה תוכנית חדשה  –בימים אלו  

בבית הספר בנושא צמצום פערים ושוויון הזדמנויות באמצעות מחנכות    למידה" 

 הכיתה. 

התוכנית החדשה בבתי הספר תאפשר העמקה, השקעה ופיתוח אישי ומקצועי לצוות  

דיוק והתאמה לצרכיו של    ךהמחנכות, פיתוח כישורים, מיומנויות, תרבות ארגונית ועוד תו

 כל בי"ס שיבחר.   

 

 : מחפשים אנו 

 .ייחודיתהגשמת תוכנית בבתי ספר יסודיים שיהיו שותפים   10 -כ  •

 שנים.  3-5לאורך  בתוכנית מתפתחת  כשותפים   בתי ספר הנכונים   להשתתף  מנהלי •

 בפוטנציאל הגלום במחנכות כיתה כסוכנות שינוי חשובות.  ניםהמאמי   מנהלים •

מודל בית ספרי  אשר בכוחו לייצר השפעה    פיתוח והפעלתל  שיהיו שותפים    מנהלים •

 אמיתית על עולם החינוך.   

 ומעלה  5תינתן עדיפות לבתי ספר עם מדד סוציואקונומי 
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 :  התוכנית תכלול את האלמנטים הבאים 

 . ליווי בסיסי וקבוע של הנהלת בית הספר ומחנכות הכיתות .א

 . פיתוח מקצועי של צוות המחנכות .ב

 הם. מהו שיוון ההזדמנויות וצמצום הפערים הרלבנטי ל- ספרי זיהוי צרכים בית  .ג

 . הקמת פלטפורמות ייחודיות למיזמי חדשנות בביה"ס .ד

 .לטובת הפערים בנושא שוויון ההזדמנויות  ותקציב מתן של מגוון מענים .ה

 

 

 :התוכנית תעסוק גם ב

 מיתים למידת ע •

 שאלות מתוך עולמן, ומהייחודיות של בי"ס וצרכיו  •

 התמודדויות מחיי היום יום בכיתה   •

 פיתוח אישי ומקצועי    •

 מהות תפקיד המחנכת, ערכים וזהות   •

 תשתיות נדרשות למימוש מיטבי של התפקיד  •

 פרקטיקות מצטיינות ומתודות  •

 תכנון פרואקטיבי לצמצום פערים ומיצוי פוטנציאל   •

 

 

 : להצטרפות לתוכנית קריטריונים 

   : ים אנו מחפשים מנהל

 . בשוויון הזדמנויות אתגר משמעותי וחשוב במיוחד עבורן   יםשרוא

 .תוכניות ותהליכיםמסוגלות לגייס מחנכות לטובת  יבעל •

 לצאת לדרך משמעותית עם מחנכות הכיתה. ים שמעוניינ •
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 אנו מחפשים בתי ספר:

 .בעלי פניות להכלת התהליך •

 . ללא עומס תוכניות מסוגים שונים  •

 .בעלי בשלות להתמודדות עם פיתוח תחום/אנשי חינוך •

 

 

 הגשת מועמדות לתוכנית 

מתבקשים למלא את הטופס הבא ולשלוח    להגיש מועמדותבתי ספר המעוניינים   •

מ יאוחר  לא  הבאה   16:00בשעה    17/6/2021-אותו    -לכתובת 

dorit@lionff.com   

 )ניתן לשלוח שאלות בכל עת למייל זה(. 

 ג'     קורא והבהרות תתקיים ביוםהקול  הפגישה מיוחדת למענה על שאלות לגבי  •

 :בקישור הבא 14:00-15:30בין השעות  8/6/2021-ה 

https://us02web.zoom.us/j/86501684914?pwd=cmltcjJPdlVxL0FJQndSbW5sSEJPdz
09 

 

 פרטי הבקשה 

 פרטים כלליים 

 : שם בית הספר 

 : שם מגיש הבקשה 

 : תפקיד בבית הספר

 פרטי קשר של מגיש הבקשה:

 מייל: 

 טלפון: 

 

mailto:dorit@lionff.com
https://us02web.zoom.us/j/86501684914?pwd=cmltcjJPdlVxL0FJQndSbW5sSEJPdz09
https://us02web.zoom.us/j/86501684914?pwd=cmltcjJPdlVxL0FJQndSbW5sSEJPdz09
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 מידע על בית הספר 

 , הזרם וכו' , כמות התלמידיםמיקום בית הספר  •

 מספר המחנכות בבית הספר ומספר המורות המקצועיות •

 מדד טיפוח   •

בשנים האחרונות )הן מטעם משרד החינוך והן מטעם  תוכניות ליבה שהתקיימו בבי"ס   •

 עמותות וקרנות מהמגזר השלישי(

 הצלחות מרכזיות. נקודות חוזק ואתגרים מרכזיים,  •

 תמצית הבקשה 

 רשמו בפסקה קצרה מדוע תרצו להשתתף בתוכנית  לפיתוח שוויון הזדמנויות?  . א

   מהם התחומים שלדעתכם חייבים לקבל התייחסות בתוכנית כגון זו? . ב

התפקיד,   .ג מטרות  הכיתה?  מחנכת  תפקיד  את  תופסים  אתם  כיצד  בקצרה  ציינו  אנא 

   תשתיות נדרשות? מהם צרכי המחנכות?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


