
 

 שדרות תכנית מסילות קול קורא

להטמעה עירונית של למידה תכנית  -' מסילותת 'להגשת מועמדות למחזור א' של תכני

 (SELרגשית חברתית )

 

 פתיחה בנימה אישית

בני האדם היה לפנים חלום,  יכל מעש אין החלום כה נבדל מן המעשה, כמו שיחשבו רבים."

 בנימין זאב הרצל.  – "ואחרי כן היה גם כן לחלום

צאת מן המוכר, לעשות דבר מה נועז כמו לתת פרח לאדם זר ל ,אנחנו מזמינים אתכם לחלום

ששבה את ליבכם. ייתכן ויהיה זה לא יותר מרגע מביך המעלה סומק בלחיים, אך אולי תהיה 

  שייקח אתכם קדימה והלאה במשעולים הנסתרים של הלב.זו התחלה של מסע 

 

 רקע

כלכלי של העיר שדרות. מערכת -תית היא אבן יסוד בחוסנה החברתימערכת חינוך עירונית איכו

החינוך בשדרות מתמודדת עם אתגרים מורכבים דוגמת העצמת ההון האנושי, שיפור 

 .21-כי הלמידה לאתגרי המאה ההמוביליות החברתית, שבירת תקרות זכוכית והתאמת תהלי

הוא לצייד את הדור הצעיר במיומנויות  אחד מהתפקידים החשובים ביותר של אנשי החינוך כיום

טבי, ולהתמודד להתפתח באופן מי לומדחברתיים. כישורים אלו יאפשרו ל-ובכישורים רגשיים

 . (VUCA) יותר עם מציאות מורכבת ועם עולם דינמי ומשתנהבצורה יעילה 

עיר שדרות, בשיתוף רשת וה משרד החינוךמחוז דרום בהיא מיזם משותף ל ת''מסילותכנית 

  ".תעצומות"ואהבת" ו"בית ברל,  ה אקדמיתקרן רש"י, מכלל אמי"ת,

במוקדי ההשפעה החינוכיים בעיר  יםהפועלמובילים  30נועד לגבש  המהלך המוצע בתכנית זו

. התכנית ת הלמידה רגשית חברתיתי עקרונועבוד בשדה החינוכי על פשדרות ולהכשירם ל

של  תחברתי תשואפת לייצר שפה משותפת הנוגעת לעולם ההתפתחות והצמיחה הרגשי

לידה עד תעסוקה, להגביר את האמון בין המשתתפים במוקדי מ הילדים והנוער בשדרות

ום עירונית המחוללת שינויים משמעותיים בתח ותההשפעה השונים, וליצור רשת של מנהיג

 זה.

 

 ולימוד מקדים על למידה רגשית חברתיתמומלצים חומרי קריאה 

o  אתרSEL.IL  תחת הלשונית של הבין תחומי בהרצליה. מומלץ לראות את הסרטון

 "SEL"מה זה 

o  אתרCASEL.org . מומלץ להיכנס ללשוניתBenefits of SEL . 

o  מרכז לידע ולמחקר בחינוך" בראשותו של פרופ' רמי  –סיכומי הועדה של "היוזמה

 תחת לשונית "פרסומים" )דף שני(.  education.academy.ac.ilבנבנישתי בכתובת 



 

 

 )נכתב בלשון נקבה, אך פונה לשני המינים באופן שווה( קהל היעד

, גננות, פסיכולוגיות בשפ"חמורות, מנהלות בתי ספר, יועצות חינוכיות, דת להתכנית מיוע

סייעות, מנהלות במעונות לידה עד שלוש, עובדות במחלקת הנוער ועובדות סוציאליות של אגף 

 .ותפועל ןפוטנציאל השפעה מירבי בשדות החינוכיים בהם ה ותבעלהרווחה 

 

 חזון התכנית

מנהיגות חינוכית בשדרות, שאנשיה פועלים בשיתוף וחותרים ליצירת שפה ותרבות  רתימה של

זאת במטרה לשפר את המוביליות החברתית של ילדי  ,SELהמושתתות על עקרונות ה

 שדרות.

 

 מטרות התכנית

 שיפור המוביליות החברתית של ילדי שדרות.  .1

-העוסקת בפיתוח המיומנויות והכישורים הרגשיים SEL -יצירה והטמעה של שפת ה .2

 חברתיים של הדור הצעיר.

לווה ת, שתשפ"בתשפ"א ובמהלך שנת  SEL הטמעתחינוכית ב-תנסות מעשיתה .3

 .אקדמיבמחקר 

קידום ראייה מערכתית ואמון בין העמיתים, המייצגים מוקדי השפעה חינוכיים שונים  .4

 בתוך מערכת החינוך בעיר שדרות.

קבוצה ורשת שישמשו לקידום מהלכים משמעותיים לחיזוקה של מערכת החינוך בניית  .5

 בעיר שדרות.

 

 מסגרת התכנית

כיים הפועלים בעיר בעלי תפקידים חינו 30-וימנה כ 2021בפברואר  צא לדרךמחזור א' י

 שדרות.

 

 :בשנה"ל תשפ"א

o  ז' באדר תשפ"א-, ו'2021 בפברואר 18-19שני ימי למידה במצפה רמון בתאריכים 

 . כולל לינה

o 60 לפי הפירוט הבא: 2021 לישעות הכשרה שיתפרסו בין החודשים מרץ עד יו 

 .18:15 – 14:00, י"ז באדר תשפ"א, 1/3/2021יום שני,  ○

 .18:15 – 14:00, ב' בניסן תשפ"א, 15/3/2021יום שני,  ○

 .18:15 – 14:00, כ"ג בניסן תשפ"א, 5/4/2021יום שני,  ○

 .18:15 – 14:00, ז' באייר תשפ"א, 19/4/2021יום שני,  ○



 

 .18:15 – 14:00, כ"א באייר תשפ"א, 3/5/2021יום שני,  ○

 .18:15 – 14:00, י"ג בסיוון תשפ"א, 24/5/2021יום שני,  ○

 .18:15 – 14:00, כ"ז בסיוון תשפ"א, 7/6/2021יום שני,  ○

 .18:15 – 14:00, י"א בתמוז תשפ"א, 21/6/2021יום שני,  ○

 . כולל לינהיא' באב תשפ"א,  -, י' 19-20/7/2021שלישי, -יום שני ○

o 5  ה'.-ימים א'יא' באלול תשפ"א, -ז', 15-19.8.2021ימי למידה באירלנד, בתאריכים 

 

 בשנה"ל תשפ"ב:

o אקדמי לבחינת , שילווה במחקר אישי או בקבוצות קטנות פיתוח והטמעה של תוצר

 השפעתו על השדה. 

o  הגשת תכנית למהלך יישומי למינוף למידה רגשית  – 2021עד נובמבר

 חברתית באזורי העיסוק של העמית

o  סיום מהלך היישום ובחינת ממצאי המחקר המלווה – 2022עד יולי 

 

 דרישות התכנית

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של תהליכי צמיחה והתפתחות אישיים,  .1

 ערכים וזהות.מנהיגות, הנעת שינוי, 

בכלל המפגשים כתנאי  90%נוכחות של  מחויבות ופניות לתהליכי למידה אינטנסיביים. .2

 הכרחי. 

 מוטיבציה להתקדם לתפקידי מנהיגות חינוכית בעיר שדרות. .3

 התחייבות לעמוד בכל דרישות התכנית. .4

מוטיבציה לפעול בשדה החינוכי במהלך שנת תשפ"ב, תוך פיתוח והטמעת תפיסה  .5

SEL. 

 שתתפות פעילה כחברי רשת גם לאחר סיום התכנית.ה .6

 

 תנאי סף להגשת מועמדות

o עדיפות לבעלי תואר שניתואר ראשון .. 

o  בשדה החינוכילפחות שנים  5וותק של. 

o  עיר שדרות.בחלק ממערכת החינוך 

o עדיפות לתושבי שדרות. 

 

 נוסף על כך, על כל המועמדים לעמוד בתנאים שלהלן:ב

o  להשתתפות בתכנית, ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת.זמינות מלאה 

o .במהלך תהליך הבחירה יתבקשו המועמדים להציג אישור מן הממונה הישיר עליהם 



 

o מועמדבשלב השיחות עם הממליצים תתבקש חוות דעת על ה. 

o  מערכתיתיכולת השפעה להוכחה. 

o  שנים לפחות. 5אופק שירות של 

 

תי התכנית. נשמח לקבל מועמדים מכלל הקהילות והזרמים בעיר אנו מחויבים לגיוון בעמי

 . , ונפעל לייצוג הולם של כלל האוכלוסיותשדרות

 

מועמדים אשר אינם עומדים באחד התנאים המופיעים לעיל רשאים להגיש מועמדות 

 ולהוסיף בשאלון ההרשמה הסבר קצר לסיבות שבגינן יש לשקול את מועמדותם בכל זאת. 

 

 מיוןתהליך ה

שלבים. לכל שלב יזומנו המועמדים  שלושהעד אמצע חודש פברואר ויכלול  יימשך מיוןתהליך ה

תהליך המיון מבוסס על מודל מוכח מחקרית  .המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם

שפותח על ידי ד"ר ליאת בסיס, והוא משמש את מרבית תכניות עתודת המנהיגות כדוגמת 

ת הצוערים השונות. המודל מבוסס על הערכה של מספר רב של מעריכים ומעוז, אלכא ותכני

בלתי תלויים, ושקלול ההערכות השונות במודל מתמטי שמשפיע באופן כמעט בלעדי על תהליך 

 הבחירה. 

 

 המיון שלבי

, ח' בשבט תשפ"א 21.1.21 -יום חמישי, הבזום שיתקיים ב ערב חשיפה: שלב מקדים .א

האופן בו היא תפעל בשלביה מטרותיה ו ,תוצג התכניתה בערב ז .18:00בשעה 

אינפורמציה על מנת שהמעוניינים השונים. מטרתו של ערב זה היא לספק מקסימום 

. השתתפות בערב החשיפה אינה חובה תרשם ולבחון את התאמתםיוכלו לה בתכנית

 והקלטה שלה תישלח לכל המועמדים. 

 קישור למפגש חשיפה

 , ח' בשבט תשפ"א21.1.21השאלונים יהיו פתוחים החל מתאריך שאלון הרשמה:  .ב

, י"ז  בשבט תשפ"א 30.1.21חרון להגשת השאלון: בבוקר. תאריך א 8:00בשעה 

לאחר קבלת כלל השאלונים, יתקיים  לא יתקבלו נרשמים אחרי מועד זה. .בחצות

 תהליך בחירה של המועמדים שיופנו לשלב הבא על ידי מספר מעריכים בלתי תלויים. 

דינמיקה קבוצתית וראיון אישי על ידי מספר  ראיון אישי וחלק קבוצתי: תהכולל סדנא .ג

מי שהגיע לשלב זה יתבקש לבחור . מועמדים 8מעריכים בלתי תלויים בקבוצות של עד 

 מועד אחד מתוך המועדים הבאים:

o  ,'16:00 -ל 13:30, כ' בשבט תשפ"א, בין השעות 2/2/21יום ג . 

o  ,'20:30 -ל 17:00, כ' בשבט תשפ"א, בין השעות 2/2/21יום ג . 

https://zoom.us/j/96617597230?pwd=SmdNRU5yTUdSK05ydnpoZ29VKy9kQT09


 

o  ,'16:00 -ל 13:30, כ"א בשבט תשפ"א, בין השעות 3/2/21יום ד. 

o  ,'20:30 -ל 17:00, כ"א בשבט תשפ"א, בין השעות 3/2/21יום ד . 

o  ,'16:00 -ל 13:30, כ"ב בשבט תשפ"א, בין השעות 4/2/21יום ה. 

o  ,'20:30 -ל 17:00, כ"ב בשבט תשפ"א, בין השעות 4/2/21יום ה . 

לקראת קבלת החלטה על הרכב ממליצים  1-2שיחה עם : שיחות עם ממליצים .ד

 הקבוצה.

בשבט  , כ"ו8/2/21 -בחירת העמיתים בתכנית עד ה: ערעורמועד ו קבלת תשובה .ה

 , כ"ח בשבט תשפ"א, בחצות.10/2/21 -תשפ"א. ערעור על אי קבלה לתכנית עד ה

 .כולל לינהז' באדר תשפ"א -, ו'2021 בפברואר 18-19מועד פתיחת התכנית:  .ו

 

 הגשת מועמדות

מי שמעוניין להגיש מועמדות לתכנית, מתבקש למלא את הטופס המצורף ולצרף קורות חיים 

 עדכניים.

 בבוקר.  8:00בשעה  ' בשבט תשפ"אט, 21.122.יום שישי,  :הגשת המועמדויותמועד פתיחת 

  ., י"ז בשבט תשפ"א בחצות1.2103.מוצאי שבת, : תאריך אחרון להגשת השאלון

 לא יתקבלו נרשמים אחרי מועד זה.

 

  – (08:00בשעה  1.2122. -יום שישי, הייפתח למילוי רק ב) קישור להגשת מועמדות

 הגשת מועמדות מסילות שדרות

, אנא פנו על הגשת הטופס אם עד לבוקר למחרת מילוי הטופס לא קיבלתם מייל אישור

  .לצורך בדיקת הנושא לאגף החינוך

 

 

 בהצלחה 

 

  צוות ההיגוי של תכנית 'מסילות'

https://forms.gle/BAjiRzbS5EVqEdy87

