
בס"ד

קול קורא 
למנהלות פסג"ה

קרן משפחת ליאון הינה קרן הפועלת בתחומי הפילנתרופיה, 

לשוויון הזדמנויות במערכת החינוך, באמצעות חיזוק מחנכות הכיתה וביסוס תפקידן.

למה מחנכות כיתה?

פרקטיקות מעולמן של מחנכות כיתה בחינוך היסודי

מחנכות כיתה מהוות גורם מכריע בעולם החינוך היסודי. הן ממוקמות בצומת המפגש האסטרטגי שבין התלמיד, הבית 
ובית הספר. בכוחן להיות גורם משמעותי לשוויון הזדמנויות, מיצוי פוטנציאל והפיכת בית הספר לרלוונטי. יחד עם זאת –
מיצוי הפוטנציאל של תפקידן מותנה בכך שהן עצמן תקבלנה את התשתיות הנדרשות. אנו מאמינים כי השקעה ממוקדת 

וחכמה בפיתוח הפרופסיה, תהווה אבן דרך בהשפעה על מקומן, תפקודן והצלחתן של מחנכות הכיתה בחינוך היסודי.

מינהל עובדי ההוראה משקיע בפיתוח הפרופסיה של תפקיד מחנכות הכיתה ובחקר הפרקטיקה – כבסיס נחוץ 
לכלל פעילותן.

במסגרת תהליכי פיתוח הידע בקרן הפקנו מאגר פרקטיקות - משאב נגיש ורלוונטי לכל מחנכת באתר האינטרנט של 
הקרן. פרקטיקות אלה, נכתבו בתהליך פיתוח של ראיונות עומק וקבוצות מיקוד עם כ-75 מחנכות מצטיינות ומנהלות 
בתי ספר יסודיים שסיפרו על "מה שעובד להן" ביום יום. מטרת המאגר להציג פתרונות רלוונטיים לאתגרים יום יומיים. 

מאגר זה הינו תוצר מהשטח ונועד לשרת את כלל מחנכות הכיתה בישראל.

במסגרת המאגר מופו כ-200 עקרונות ופרקטיקות יישומיות ב-6 תחומי עשייה בתפקיד חינוך כיתה: 

בכל תחום מופו תהליכים, עקרונות ופרקטיקות.

חינוך לערכים 
והכיתה כקבוצה 

חברתית

ניהול עצמי, 
שימור עצמי 

ומניעת שחיקה

חינוך הוגן, 
שוויון הזדמנויות 
ומיצוי פוטנציאל

קשר עם 
הורים

ראייה ותכלול 
הוליסטי 
של הילד

קשר עם 
שותפי תפקיד

למאגר המלא באתר הקרן <<למאגר המלא באתר הקרן <<

http://www.lionff.com


שותפות עם הפסג״ות

למרכזי הפסג"ה תפקיד מכריע בהובלת תהליכים של פיתוח מקצועי, פיתוח פרופסיה והתמקצעות עובדי הוראה.
קרן משפחת ליאון מעוניינת לחבור למרכזי הפיתוח המקצועי וההדרכה הטובים בארץ – וליצור שותפויות אתכם מרכזי 

הפסג"ות.

פעולות  על  להישען  יכולה  המוצעת  התוכנית  תוכנית.  לכל  שקלים   10,000  –  5,000 בין  של  ממוצע  בסך  הצעות 
ופלטפורמות שבשגרה ו/או הצעות לפעולות יזומות וחדשות שבאמצעותן הפסג"ה תפתח את העיסוק בפרקטיקות 

חינוך כיתה, תפיץ, תטמיע ותיישם.

אנו מזמינים אתכן, מנהלות הפסג״ות, להגיש הצעות 
עבור תכנית לשנת תשפ"ג – לפיתוח, הפצה, הטמעה 

ויישום של 'מאגר פרקטיקות מעולמן של מחנכות 
כיתה בחינוך היסודי' במסגרת עבודת הפסג"ה. 

במהלך השנה נקבע במהלך השנה נקבע 22 מועדים לשיתוף של הקרן בהתפתחות היוזמה )באמצע ובסוף השנה(. מועדים לשיתוף של הקרן בהתפתחות היוזמה )באמצע ובסוף השנה(.

נא לשלוח בוורד, עד נא לשלוח בוורד, עד 44 עמודים, לאריאלה וולה־לניאדו, מנהלת תחום הידע והדיגיטל  עמודים, לאריאלה וולה־לניאדו, מנהלת תחום הידע והדיגיטל 

בקרן משפחת ליאון, למייל: בקרן משפחת ליאון, למייל: arielaariela@@lionfflionff..comcom עד לתאריך  עד לתאריך 8.6.20228.6.2022..

מוזמנים למפגש זום של שאלות ותשובות מוזמנים למפגש זום של שאלות ותשובות 
ביום ב', ביום ב', 23.523.5 בשעה  בשעה 08:3008:30 עד  עד 10:0010:00

לתשומת הלב:לתשומת הלב:

היכנסו לאתר קרן משפחת ליאון www.lionff.com ולדף הפייסבוק שלנו

המעוניינים לצאת איתנו לדרך משותפת - אנא ענו לסוגיות הבאות:

רקע על הפסג"ה: תפיסת תפקיד הפסג"ה, לאלו רשויות נותנים מענה, בעלי תפקידים.. 	
תיאור התוכנית המוצעת:. 2

מטרותא. 
קהל היעד המרכזי – המחנכות עצמן, בעלי תפקידים המשפיעים על המחנכת )מנהלים/יועצות/אחר(, האם כלל ב. 

מחנכות ביה"ס/רשות או שכבות מסוימות וכיו"ב.
באיזו מידה התוכנית משתלבת בעבודת הפסג"ה השוטפת עם ביה"ס?. 	
אנא ציינו מה יחשב כהצלחה בעיניכם ביישום התוכנית?. 	
טבלת תקציב נדרש )הכולל אייטם, הסבר, עלות(. אנא ציינו גם אייטמים המשתלבים בפעילות ותשתיות הפסג"ה . 5

שאינן דורשות תקציב ייחודי.
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