
בס"ד

קול קורא 
לרשויות מקומיות

קרן משפחת ליאון הינה קרן הפועלת בתחומי הפילנתרופיה, 

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

פעילותינו מדגישה את חשיבותן של מחנכות הכיתה כגורם משמעותי ומשפיע, הממוקם בצומת המפגש האסטרטגית 
שבין התלמיד, הבית וביה"ס. בכוחן של מחנכות הכיתה להשפיע באופן מתכלל על היבטים פדגוגים, רגשיים 

וחברתיים לאורך כל השנה ובמיוחד בתקופות משבר.

וכי  הזדמנויות  שוויון  ובמימוש  חינוכיים  תהליכים  בהובלת  מכריע  תפקיד  המקומית  לרשות  כי  מאמינים  אנו 
תהליכי חינוך משמעותיים מחייבים בעבודת עומק בזירה הרשותית.

הקרן פועלת כבר ב-2 רשויות – בתוכנית הוליסטית בת 3-5 שנים ומבקשת להרחיב את פעילותה.

מאפייני הרשות שאנו מחפשים:

• פניות - עיר בעלת פניות וצורך בתוכנית מתכללת - ללא תוכניות אחרות משמעותיות.	
• מדד סוציו־אקונומי - אשכול למ"ס 1-6.	
• גודל – 25,000-150,000 תושבים.	
• צורך – עיר בה מנהל החינוך מעוניין לחולל שינוי בתחום שוויון ההזדמנויות ומחנכות הכיתה.	
• תפיסה - עיר שמאמינה בחשיבות החינוך ומשקיעה בו.	

אנו מחפשים 
רשויות מקומיות 

המעוניינות 
לצאת איתנו 

לדרך משותפת 
בשנת תשפ"ג.

http://www.lionff.com


מה אנו נותנים:

• ליווי בית ספרי מעמיק - ליווי משמעותי לכלל בתי הספר בעיר - בנושא מחנכות הכיתה ושוויון הזדמנויות.	
• תקציבים – תקציב גמיש לכל בית ספר לטובת יישום שוויון הזדמנויות.	
• הדרכה ופיתוח של צוותי מחנכות הכיתה בכל בתי הספר שבתהליך – תוכנית "ראשית" קהילות מחנכות בכל בי"ס.	
• ליווי מנהלי בתי הספר – ליווי פרטני.	
• פורום מנהלי בתי הספר - פיתוח והובלה של פורום מנהלי בתי הספר בעיר.	
• פיתוח יזמות וחדשנות – תמיכה בפיתוח והתנעת יוזמות חינוכיות עירוניות.	
• תהליך עירוני – הקמה והנחיית צוותים עירוניים לקידום שוויון הזדמנויות.	

* דגש – התוכנית מתמקדת בשנה הראשונה בחינוך היסודי.

aharonaharon@@lionfflionff..comcom :את הפרטים נא לשלוח לאהרן קצב, סמנכ"ל פדגוגיה, בקרן משפחת ליאון למייל: את הפרטים נא לשלוח לאהרן קצב, סמנכ"ל פדגוגיה, בקרן משפחת ליאון למייל

עד ליום חמישי, כ"ה באייר תשפ"ב, עד ליום חמישי, כ"ה באייר תשפ"ב, 2626 במאי  במאי 20222022..

שאלות ניתן להפנות לטלפון: שאלות ניתן להפנות לטלפון: 050-9023111050-9023111

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

אם אתם:

המעוניינים לצאת לדרך משותפת – אנא ענו על השאלות הבאות:

• שותפים לאמונה כי ניתן להשיג שוויון הזדמנויות וכי למחנכות כיתה תפקיד ופוטנציאל משמעותי להשפיע בזירה זו.	
• בעלי פניות להובלת תהליך במסה קריטית של בתי הספר בעיר.	
• ראשי אגפי חינוך שמעוניינים בהובלה של תוכנית מתכללת.	
• מעוניינים לאגם משאבים כלל עירוניים לטובת החינוך בעיר.	
• מעוניינים לחולל שינוי משמעותי בשדה החינוך העירוני.	

אז נשמח להכיר אתכם ולבחון אפשרות לשיתוף פעולה משמעותי.

פרטי מידע על הרשות ובתי הספר: אשכול הלמ"ס של העיר, פירוט מידעי על כלל בתי הספר היסודיים ברשות א. 
)גודל, מדד טיפוח, מגזר, כמות כיתות, שם המנהל, כמות המורים וכו'(, פירוט המבנה הארגוני של הנהלת מינהל/

אגף החינוך בעיר וכד'.
ספרו בקצרה על התמונה החינוכית של העיר - כולל האתגרים המרכזיים של מערכת החינוך העירונית לקראת ב. 

השנים הבאות.

התוכנית מותאמת 
למאפיינים 

ולצרכים הייחודיים 
של כל רשות.
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