
 

 

 

 

 

 

 

 ספר בתהליכי שינוי שמלווים בתי    ות ויועצים ליועצ 

אמנות שיתופי הפעולה. וממש כמו אמנים )כי כדי להתמיד במקצוע הייעוץ חייבים   –הינה בעצם חוג אמנות  לייעוץ קבוצת מסעתיד
 הווה מעין רשת של שיתוף, של תמיכה, של יצירה. שאר רוח(, נטווה ביחד סיפור מרתק שי

 

              מטרות "נבחרת היועצים" של מסעתיד 

  ויועצים, המלווים בתי ספר בתהליכי שינוי ומעוניינים ללמוד את מתודולוגיות  הליווי הייחודיות  ות עצויכותית של יאיצירת נבחרת
 מבית היוצר של יעקב הכט וערי חינוך 

  שטחה ת תמיכה בעבודולמרחב ללמידה 

 למידה ופיתוח של מודלים חינוכיים חדשניים וייחודיים 

 מסע למידה מצמיח ברמה האישית והקבוצתית 

 

 התוכנית מבנה  

  משתתפים ומשתתפות, תוך עמידה בקשר עם נבחרות מסעתיד הנוספות 15הקבוצה תמנה 

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

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

 

 קריטריונים להשתתפות 

 מילוי טופס בקשה 

 אישי  ריאיון קבלה 

 מלווים מערכות חינוך בשטחהיועצים יועצות ו 

 למידה כמנוע צמיחה אישי ורצון לקחת חלק בקהילה לומדת תפישת ה 

 מחויבות הגעה לכל המפגשים 

 

 תכני המפגשים 

 : ובארגוני חינוך ובלת שינויים בבתי הספרלמידה על מגמות עתיד בראי ה

 התפיסה האג'ילית, קונסטרוקטיביזם חברתי –כגון  חשיבה  ארגונית גישות חדשניות ב 
ULAB Teal Organization Collective intelligence 

  הרחבת גבול הדמיון" - גישת ערי חינוך בהובלת תהליכי שינוי ויזמות"  
 )בהובלת יעקב הכט(

 תמיכה בעבודת השטח של המשתתפים 

 מפגשי אונליין עם יועצים מובילים מהארץ ומחו"ל 

  ( 4.0 - , ו3.0, 2.0כיווני חדשנות כיום בעולם החינוך )חינוך 

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

 תהליכי קבלת ויישום החלטות בארגונים רשתיים - ניהוליים עכשוויים כלים 

  "יזמות בעולם הנמצא בסערה  –כלים יזמיים להובלת "חדשנות משבשת 

 בעלות נמוכה )פרטים בהמשך( מיעקב הכט הדרכה אישית גם *המשתתפים יוכלו לקבל 

 

 תאריכים 

 , במועדים הבאים: מכללת רופין"   - מרכז יזמות ירוק  ב"  15:00-20:00בין השעות המפגשים יתקיימו 
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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/1FAIpQLSeWhykjyP0_UhjiM9Cd4C5TYgdnEiWIoC__eJlTGJi0wtTnYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWhykjyP0_UhjiM9Cd4C5TYgdnEiWIoC__eJlTGJi0wtTnYw/viewform

