
 

 המטבחון מסעתיד
 (בתחומים המוניציפלייםמיועד למנהיגי חינוך )

 שם השינוי מתבשל -מטבחון ערי חינוך

 

 , פריצות דרך חינוכיות , מוביל/תיות מוניציפליותוברשחינוך בתחום המנהל/ת 

כמה פעמים חשבת: איך הופכים את איי החדשנות העירוניים לרצף יבשתי של בתי ספר פורצי דרך? כמה מעסיקה אותך השאלה: 
 איך יוצרים תרבות עירונית של חדשנות חינוכית בה כל גורם משפיע ומפתח את האחר? 

 למנהלי ומנהלות אגפי חינוך* ייחודי מסוגו Think Tank - ך לחשוב ביחד ולהיות חלק ממטבחון ערי חינוךתואנו מזמינים א
 רשת עירונית חינוכית שלא מפסיקה להתקדם, לחדש ולהתפתח. /Ecosystemשמטרתו ללמוד וליצור יחד דרכי פעולה ליצירת 

*Think Tank אקווריום חשיבה, מבוסס על למידה משותפת ויצירת מדיניות ודרכי פעולה 

 

  תכני המטבחון

  למידה על מודלים חינוכיים עירוניים, שהינם חדשניים וייחודיים ופועלים במקומות 
שילוב חינוך  . למשל,שונים ברחבי העולם כגון אמסטרדם, ברצלונה, טוקיו ושאנזן )סין(

 עמק המעיינות וירושלים ב אלטרנטיבי כחלק מהמגזר הציבורי

 עיר  –למידת גישות עתיד בתחומי התפתחות העיר  – ראיית ההווה דרך משקפי העתיד
 ם ועתידיים בניהול מערכות עירוניותיחכמה, כלים עכשווי

  הכרות עם מודלים ארגוניים עכשוויים ועתידיים, המשנים את פרדיגמת  –הארגון הרשתי
 הפעולה של הארגון מפירמידה לרשת

 תהליכי קבלת ויישום החלטות בארגונים רשתיים - כלים ניהוליים עכשוויים 

 בניית קבוצת מנהיגות משפיעה המובילה תהליכי שינוי במערכת החינוך בישראל 

  של עמיתי התוכנית םיחדשניפיתוח מודלים בתמיכה 

 מסע למידה מצמיח ברמה האישית והקבוצתית 

 

 מבנה התוכנית

  משתתפים ומשתתפות 15הקבוצה תמנה 

 8 סיורי למידה בארץ 2 , מתוכםשעות כל אחד )במתחם "ירוק" במדרשת רופין( 5-מפגשים בני כ 

 ווירטואליים ופיזיים בהשתתפות כל עמיתי "מסעתיד" בעבר מפגשים  –קהילת מסעתיד" "משתתפי מסעתיד יוזמנו לקחת חלק ב
 ובהווה, כולל בסיורי למידה בחו"ל )במחיר מוזל( 

 

 קריטריונים להשתתפות

 מילוי טופס בקשה 

 ראיון קבלה אישי 

  המוניציפליות בתפקידי מפתח ברשויותמנהיגים חינוכיים 

 היררכיה( לרשת )"ארגון שטוח"(רמידה יבכיוון של מעבר מפ תפישה חינוכית( 

 למידה כמנוע צמיחה אישי ורצון לקחת חלק בקהילה לומדת תפישת ה 

  חינוך יישוביתמערכת ניהול 

 מחויבות הגעה לכל המפגשים 

 

 תאריכים

 , במועדים הבאים:מכללת רופין" -מרכז יזמות ירוק ב" 15:00-20:00המפגשים יתקיימו בימי רביעי, בין השעות 
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 ₪  4,000עלות התוכנית: 
 

 
 מספר המקומות מוגבל ,אנא מהרו להירשם

 ,מחכים לכם בשמחה
 צוות "ערי חינוך"

https://www.themarker.com/amp/career/.premium-1.7108827?fbclid=IwAR3pNZnT9BJJUwkTH32Q5qPq6r1xSj8K4J4Geagdi9Apiw72V3f8cRpB0Lg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZdgCTROe-l8cjc5C-3tUyU1Hzn3YmxStXeaqNuGmlfvH8Hw/viewform

