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המכללה האקדמית לחינוך האקדמית חמדת 

המכון לפדגוגיה של חוסן 

חמ"ד מחוז דרום 

 קהילת מנהיגות מחוללת שינו י
 רצונך למצוא תשובות לשאלות העתיד? להשפיע על המציאות החדשה?   

בוערת בך תחושת השליחות  ורצונך להוביל?    

הצטרף למחזור א' של עתודת מנהיגות בחמ"ד מחוז דרום במכללה האקדמית חמדת  

 

  
  

. בשיתוף פעולה עם החינוך הדתי במחוז דרום מובילה את תכנית העתודה    המכללה האקדמית חמדת,
הדתי    לתפקידי ניהול במערכת החינוך שואפיםהניהולית לבעלי תפקידים ולאנשים החולמים בגדול ו

 במחוז דרום. 
מנהיגים מחוללי צמיחה , יוזמים ובעלי מעוף  נועדה לגבש קהילת מנהיגות מחוזית של  המכללה תכנית  

 . המאמינה בתהליכי צמיחה  פדגוגיה של חוסן המשנה החינוכיתעל פי 

בתכנית המשתתפים ירכשו כלים ניהוליים בדגש על חוסן אישי וארגוני, כלים להובלת צוות פעלן ויוזם  

 . להתמודדות עם אתגרי השעה ניהוליים כלים  ו

במכללה האקדמית חמדת ויתקיימו אחת לשבועיים בין השעות   ימי רביעי יתקיימו במפגשי התכנית 

 19.15עד  16.00

 

רציונל 

תמורות דרמטיות בתחומי החברה, הטכנולוגיה, הכלכלה, הסביבה מתרחשות בקצב מואץ והופכות את  

מספקות  ת והיציבה לסביבה דינמית וסוערת. במציאות זו תשובות העבר והווה אינן המציאות המוכר

 .מענה לשאלות העתיד. 

 בעולם החינוך נדרשת  פדגוגיה המספקת מענה לאתגרים ומכשירה את מנהיגי העתיד לקראת  חיים   .

 עתידיים בסביבה מורכבת,  אי ודאית ורצופת תמורות. פדגוגיה המטפחת את החוסן.

 

מסגרת התכנית  

 פרקטיקום  ש"ש  20ש"ש+  60התכנית בהיקף של 

 

 

 



 

מטעם המכון לפדגוגיה של חוסן שליד המכללה האקדמית    ותת מנהיגת עתודהלימודים מקנים תעוד

 . חמדת וחמ"ד מחוז דרום

 

 

סילבוס 

 נושא הלימוד  מס'
מס'  פירוט

 שעות

 לוז 

עקרונות הגישה הסלוטוגנית  "פדגוגיה של חוסן " מהי?   .1

 במרחב הבית ספרי 

פרופ' חיים שקד נשיא   4

 האקדמית חמדת 

מחמ"ד   -דוד חטואל

 מחוז דרום 

מפקח   -יצחק גרינוולד

 כולל 

 אוקטובר 

חזון אישי מול חזון    .2

 אירגוני 

 הצגת המשימה 

 ד"ר שי מאמו   4 כיווני התפתחות  -סדנא

 וד"ר דני ניקריטין 

 אוקטובר 

האם ניתן לפתח מנהיגות? מה הופך   פיתוח מנהיגות   .3

 אדם למנהיג? 

יזם    -משה אוחיוןמר  4

 חברתי 

 נובמבר 

ביקור במקיף י' אשדוד ופגישה עם   סיור לימודי   .4

 מנהל פורץ דרך 

מנהל   -מוטי ארבלמר  4

 מקיף י' באשדוד 

 נובמבר 

כלים  -גשר אל העתיד  .5

 לחשיבה תכנונית ויזמית 

 שיפור מתמיד כתרבות ארגונית,  

  SCRUMאג'יליות, עקרונות 

 

 ד"ר שי מאמו  4

 וד"ר דני ניקריטין  

 דצמבר

מנהלת   -מרב זרביב 4 מודל בית ספר מורכב ומסתגל אירגוני חוסן    .6

 אגף מו"פ 

 

 דצמבר

 על ניהול מערכתי   .7

 

   רב שיח

 

4 

 

 

 

 

 

מפקח    -יצחק גרינוולד 

 כולל 

ומנהל אגף  -אבי אלישע 

 החינוך אבי אלישע   

 ינואר 

סיור וביקור במכון מנדל    .8

 בירושלים

 ד"ר דני ניקריטין  6 בשיתוף מכללת הרצוג 

 מאמו ד"ר שי 

 משה אוחיון 

מפקח   -יצחק גרינוולד

 כולל 

 ינואר 



 

 בוגרי תכנית מנדל 

 

דילמות ואתגרים בחינוך    .9

 הדתי 

דוד חטואל מחמ"ד   4 קבוצות דיון בסוגיות חינוכיות

 מחוז דרום 

מפקח   – מוטי ועקנין 

 כולל 

 פברואר 

מנכל רשת   -נועם סרי 4 כלים לאסטרטגיות ניהול  שיח ו חקר פרקטיקות ניהול   10

 דרכא בהנחיית  

ד"ר שי מאמו וד"ר דני  

 ניקריטין 

 

 פברואר 

 מסוגלות ציוותית      11

 

 

מעגל השיפור המתמיד בעבודת 

 צוות 

  -ד"ר יעקב קורצוויל  4

חבר צוות מו"פ באבני  

 ראשה

 מרץ

 סדנת סימולציה    12

 

דילמות ומצבים מקדמי חוסן, 

 כלים בשיח מקדם חוסן 

 ניקריטין ד"ר דני   4

 ד"ר שי מאמו 

 אורלי אוחיון 

 

 מרץ

 ד"ר דני ניקריטין   4 סדנא וכלים בהנחיית קבוצות הנחיית קבוצות   13

 וד"ר שי מאמו 

 אפריל 

 סיור לימודי   

 

ביקור באחד מבתי הספר ופגישה  

 עם מנהל פורץ דרך 

 אפריל   4

פרופ' חיים שקד, בהשתתפות   משוב וסיכום   14

 ונציגי הפיקוח   המחמ"ד דוד חטואל

 מאי   2
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