
 מערך החיישנות מבית מחלקת המחקר של מערך המו"פ 

השתתף במסלול חדשני הנותן כלים להבנה ולניתוח שינויים המתרחשים בשדה החינוכי  לות  , המעוניינפסג"ותל   קריאה זו מופנית  
 בהקשר של צרכי פיתוח מקצועי ופרופסיית עובדי ההוראה ולהתאמת מענים לאור מטא תובנות מתוך הנתונים. 

 מהי חיישנות? 

 , זיהו בצבוצים ואותות חלשים למגמות עתיד במציאות שבה השדה החינוכי משתנה מהר יש חשיבות בקריאת המפה החינוכית
היכולים להוות בסיס לכל תכנית פעולה עתידית  בהקשר של פיתוח מקצועי ופרופסיית עובדי ההוראהוהבנת הצרכים המשתנים 

 המסתמכת על תמורות מהשטח. 
 

  חיישנות?מסלול המהו 
שיסייעו באיתור, זיהוי וניתוח עומק של תובנות רבות  לידע  ולכלים חדשים    ףלהיחש  ,צוותים מהפסג"ותמסלול זה יאפשר ל

על  , בין היתר,  המושתתים  לחיישנות בהקשר של עתיד ההוראה וצרכי פיתוח מקצועייישומיים מודלים   ו פתחיעוצמה. הפסגו"ת 
 . תחשיבת עתיד ארגונית ו/או פדגוגי

וחשיבה מערכתית בהתאמה לקצב הפיתוח ויתבססו על מחקרים בנושא, בליווי  כלים של חשיבת עתיד  חשיפה ל המסלול יכלול 
לצד משימות פיתוח והפקת  משותפים  מספר מפגשי הכשרה  המהלך מתוכנן לשנת הלימודים תשפ"ב ויכלול    מחלקת המחקר.

 תובנות. 
 

מנהל עובדי הוראה,  :  החיישנות  מסלולכל משתתפי    מיועדים להשפיע על המודלים והתובנות,    -תוצרי הפרויקט  :    מוטת השפעה

 מוסדות חינוך ורשויות. פסגו"ת, 

 :   משאבים
 ליווי ותכלול התהליך  .1
 מחקר תומך  .2
 תוצרי חיישנות משנת תשפ"א  .3
 ארגון מפגשי חשיבה עם בעלי עניין נוספים  .4
 מיתוג המהלך  .5
 תכלול התוצאות והתוצרים במודל ובמסמך מסכם  .6
במהלך  תקציב:   .7 המשתתפות  וניסויפסג"ות  פיתוח  יקבלו   לצורך  במעבדה  שיפותחו  להפעלת    2המודלים  ש"ש 

 . ההתנסות
 

 דרישות המסלול :  

חשיבת עתיד ארגונית ו/או  כלי חיישנות ו, כשירויות ועתיד ההוראה המושתתים על  לחיישנות יישומיים  מודלים    עיצוב .1
 . פדגוגית

 מוסדות החינוך עימם הפסג"ה עובדת. שתי התנסויות חיישנות עם ניהול  .2
, )בהתאם ללוח הזמנים שנקבע  בסיום כל אבן דרך :המודל/ים שהארגון יפתח ואת תוצאות הפיילוט   הצגת ושיתוף   .3

 לעיל(  
  .ובסיומוהחיישנות מסלול במהלך עבודת  שונים,  יעדהחומרים הרלבנטיים לקהלי  הפצתאישור מראש ל .4

 . מפגשים, תאריכים יתפרסמו בהמשך 4מום  מיני  - במפגשי העבודההשתתפות  .5

 .אשר יתכלל את הפעילות בארגון המשתתףר איש/אשת קש בחירת  .6

 המו״פ מערך החיישנות ממחלקת המחקר בעם מלווי  על קשר עבודה רציף  שמירה  .7
 .של סיום התוצרים, הצגה ופרסום חומרים. אבני הדרך העיקריות מפורטות בסעיף הבא בלוח זמנים עמידה   .8

 לניהול ולביצוע התהליך הפנימי בארגון המשתתף  משאבים העמדת   .9
 

 



 אבני הדרך במסלול : 
 

 :זריז מאד וגמיש בהתאם למציאות ולתוצאות שנראה בזמן הפיתוח, ויכלול את אבני הדרך הבאות ,התהליך יהיה זמיש

 2022  דצמ' -נוב' – בניית מודל מפורט – האבן הראשונה

 2022 מרץ-ינו –וניתוח ממצאי חיישנות עיקריים על בסיס המודל  )פיילוט(ראשון מחקר חלוץ ביצוע   – האבן השנייה

 2022 יול- אפר –וניתוח ממצאי חיישנות עיקריים  על בסיס המודל  )פיילוט(שני מחקר חלוץ וע ביצ  – האבן השלישית
 

 
 
 
 

 

 

 


