
״ה  "פסגבמרכז מנהיגותמרחב פיתוח 

אשדוד

יצירת מאגר עירוני  

של מועמדות  

לתפקידי מנהיגות

אלאחריםאנשיםלהובילאנשיםקבוצתאואדםשליכולתוהיאמנהיגות

ישירהבצורהמתקשרת,מנהיגותיתפעולה.סמכותבמינימוםמשותפתמטרהעבר

.אנשיםשלמוטיבציהעללהשפיעליכולתבטבורהקשורהכןועלשינויוליצירתלהשפעה

מאמציםבאמצעות,מטרותיולהגשמתהארגוןאתלהנחותהואהמנהיגתפקיד

.מנהיגםשהואאלהשלהתלהבותםואתהפעולהשיתוףאתשיעוררוופעולות

, יורק-לשעבר ראש עיריית ניו, וליאני'כה אמר רודולף ג"הם מתפתחים, מנהיגים לא נולדים"

במהלך הרצאותיו בפני סטודנטים הוא נוהג לקיים מפגש שלם על נושא המנהיגות  , וכך מאמין גם ארז לוי

. הוא אומר,"לפתח ולשפר, ללמד, מנהיגות ניתן ללמוד". ומאפייניה השונים

מטריאלסאפליידמנהל -ר המועצה לניהול שרשרת האספקה "יו: רז לוי 

בית ספר שמאופיין ביכולת מנהיגות גבוהה ייצור סביבת עבודה 

והזדמנויות לכלל המבוגרים בקהילת בית הספר להתפתח  

דיאלוג ורפלקציה  , התשתית לסביבה זו תהיה חקירה. כמנהיגים

אבני ראשה. / וכן אימון מנהיגות למורים, ממוקדי למידה

מסרים וביסוסם

הצמחת מנהיגות ביניים

פיתוח מקצועי של שכבות מנהיגות הביניים  •

במערכת החינוך המקומית

העמקת הידע וההתמקצעות של בעלות תפקידים•

פיתוח מנהיגות יישומית רלוונטית•

http://www.adar-yoz.net/?CategoryID=166&ArticleID=132
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/leadership_new_defenishion.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/55.aspx
https://tcipi7.wixsite.com/leader
https://www.youtube.com/watch?v=4udBM0iXQJc
https://tcipi7.wixsite.com/leader


אשדודה"בפסגבתהליך עמוק וייחודי מתפתח 

".מרכז לפיתוח מנהיגות חינוכית מקומית"

.ומנהלת מדור יסודי וקדם יסודיהמתכללתבמהלך זה שותפות המפקחת 

:מטרות המרכז לפיתוח מנהיגות הוא

פיתוח עתודת מנהיגות חינוכית עירונית  

ניהול:  לתפקידי הובלה הכוללים

ריכוז

-מטרת על

"ממורה טובה למורה מצוינת"

המיומנות והתכונות של המנהיגות החינוכית והמקצועית  , הרגישות, התובנה, הידע"

של מנהלי בתי ספר מעצבים למעשה את האידיאלים ואת הסטנדרטים ההישגיים  

"הן של הצוות החינוכי והן של התלמידים בבית הספר

)Cubberley, 1923, p. 28)

הגשמה עצמית

התפתחות אישית מקצועית דרך חיבור •

לערכים אישיים

בניית מוטיבציה•

הכרה וחידוד הרצונות והשאיפות האישיים•

ארגונית/ חדשנות תרבותית 

דרך הצמחת הרגלים והסכמות מערכתיות

באשר להצמחת כוחות לצרכים מקומיים

:סימנו את העדויות הבאות, כששאלנו את עצמנו איך נדע שאנו על הדרך הנכונה

.ים לתפקידי מנהיגות במערכת החינוך בעיר/פניות של מועמדות-

.מודעות מנהלות בתי הספר לטיפוח מנהיגות ביניים ועתודה מנהיגותית-

.  קהילות מורים ומורות פעילות המעצימות את חברותיהן-

,  בו אנו רואות את הדברים קורים הוא מדורג ומורכבהאופן•
:ויש בו שאיפה לפעולות רב שנתיות של

איתור מורות בעלות  

פוטנציאל ומוטיבציה  

.לתפקידי מנהיגות

טיפוח תפיסה וראייה  

מערכתית
העשרת דרכי  

פעולה יזמיות  

ומובילות

יצירת מאגר עירוני של  

מועמדות לתפקידי  

מנהיגות


