
 
 

 
 

 ערכת מועמדות בית ספרית לתכנית חלוץ חינוכי 

 למנהל/ת שלום רב,

 תכנית חלוץ חינוכי נמצאת בעיצומה של השנה העשירית לקיומה. 

בד בבד עם גידול מספר החלוצים, אנו מתכוונים להגדיל את מספר בתי הספר המשתתפים 
 בתכנית. 

משמעותי בבית הספר המעוניין לעבור לאור הניסיון שצברנו מתבהר כי החלוצים מהווים תמריץ 
 תהליך שינוי והכנסת מודלים של חדשנות חינוכית. 

 ישנה חשיבות רבה לדוגמה שמהווה המנהל/ת עבורם ולאופן בו נקלטים החלוצים בבתי הספר . 

אם בית ספרך עונה לקריטריונים המתוארים בחומר הרקע המצורף, ואת/ה רואה עצמך 
ל/ה לסייע בהצמחת מנהיגים, הנך מוזמן/ת להציג את מועמדותך כמנהיג/ה חינוכי/ת שיכו

 לתכנית. 

 

 בברכה,

 מעיין צ'יפרוט                                הילה טלאור                      יולי חרומצ'נקו

                                                                                                  מנהלת אזור מרכז ודרום                מנהלת אזור הצפון              מנהלת אזור ירושלים      

 

 הערכה כוללת:

 שאלון  ❑

 דף פרטי בית הספר ופרטים אישיים ❑
 

 לערכה יש לצרף:

 מסמך חזון בית ספרי ✓

 דף נהלים ותרשים ארגוני של ביה"ס  ✓

 שלושה שמות ומספרי טלפון של ממליצים: ✓
 . ממונה1        
 . עמית2        
 . כפיף3        

 הליך המיון והקבלה

 הגשת טפסי ההרשמה -1שלב  ❑

 ראיון  -2שלב  ❑

 ביקור של נציגי התכנית בביה"ס -3שלב  ❑



 
 

 
 

 

 30.3.18את המסמכים יש לשלוח בדואר אלקטרוני עד לתאריך 

 maayanchi@democratic.co.il  0503896420אזור מרכז /דרום/ירושלים לידי מעיין צ'יפרוט 

 hilat@democratic.co.il 0542060419אזור הצפון לידי הילה טלאור 

 050yuliek@democratic.co.il ,-0956561אזור ירושלים לידי יולי חרומצ'נקו 

 

 פרטים אישיים 

 

שם 

מנהל/ת 

 ביה"ס

 

  טלפון נייד  טלפון

  כתובת

email  

 נתוני בית הספר

 

 

  שם ביה"ס

  כתובת ביה"ס

 יסודי           חט"ב              תיכון 

  מספר התלמידים

  מספר אנשי צוות

  סמל מוסד

  מדד טיפוח
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 שאלון לבי"ס מועמד לתוכנית חלוץ חינוכי ●

 

 יש להגיש מסמך זה מודפס. 

 

 

 

 

 

 חלוץ לתוכנית להצטרף ת/מבקש ה/את גללןשב הסיבות את ,בבקשה י/פרט .1

 .חינוכי

 להשתתף מתאים ספרך בית מדוע המתארות סיבות שלוש בבקשה י/ציינ .2

 .לעיל שמתוארת כפי חינוכי חלוץ בתוכנית

 את י/פרט אנא. ת/מנהל ה/את אותו הספר בית פרופיל את בבקשה י/תאר .3

 המתערבות והתכניות הגופים את ,ס"בביה הקיימים הארגוניים המבנים

 .בו הקיימות

 ומנהיגים מובילים חינוך כאנשי החלוצים את להצמיח לדעתך ניתן כיצד י/תאר .4

 ספרך לבית החלוצים של שכניסתם נושאים שלושה י/תאר אנא .ספרך בבית

 .קידומם לאפשר עשויה

 ,ופדגוגיים ארגוניים מבנים כולל – ס"בביה שהובלת שינוי תהליך י/תאר אנא .5

 .וכישלונות הצלחות

 דילמה של מקרה או כמנהל תפקידך בתוקף שעשית אמיץ מעשה י/תאר .6

 בה פעלת וכיצד נתקלת בה ניהולית

 במהלך שתתרחש מצפה ה/שאת ספרית הבית ההתפתחות את י/תאר אנא .7

 מרוצה לחוש לך יגרום מימושה ואשר ,לתכנית להצטרפותך הראשונה השנה

 האישית ברמה והן הארגונית ברמה הן

 

 


