
 

 

 משרד החינוך 
 נהל הפדגוגי המ  

 ניסויים ויוזמות , אגף מו״פ

 

 קריאה לרשויות מקומיות להצטרף אל

 רשת מנהלי אגפי חינוך ומובילי חדשנות ברשויות 

 ? מהי הרשת הזו

רשויות מקומיות ומועצות  ,  י חדשנות בשלטון המקומיובילהרשת היא זירת מפגש בין מנהלי אגפי חינוך ומ

ויצירת מגוון  , הארגונית והפדגוגיתחשיפה לחזית הידע מעולם החדשנות , לטובת למידת עמיתים ,אזוריות

 .  שיתופי פעולה בין חברי הרשת

באווירה  ... בתוך ים המטלות השוטפות , הרשת היא אי קטן של פניות לחשיבה וללמידה משותפת

 ! חמה וברוח טובה

 ?  מדוע כדאי להשתייך לרשת

 . החדשנות והחינוךלמגמות עתיד ולמגמות חדשות בארץ ובעולם בתחומי , תחשפו לחזית המחקר ●

 . ותשתפו אחרים בניסיון שלכם, תלמדו מהתנסויות של רשויות שכנות ורחוקות ●

 . נשים שמתמודדים עם אתגרים דומים .תקבלו הזדמנות ליצור קשרים מקצועיים ואישיים עם א ●

 . ליצירת ידע וערך לשותפים ברשת, יחד, חקר שטח ולמידה – Co-creationתלמדו לעבוד בגישת  ●

 . דמנות שלכם להרחיב את יכולת ההשפעה שלכם על הובלת שינוי במוסדות החינוך המקומייםזוהי ההז ●

 ? מה קורה במפגשי הרשת

 מפגשי זום למשך כשעתיים וחצי בשעות הבוקר. 5 ,מנובמבר ועד יוני, לאורך השנה יתקיימו מפגשי הרשת 

 : כולליםפ  " של מערך המו  המרכז למעצבי חדשנות המפגשים בהנחיית צוות  

 . הרצאות וסדנאות של מומחים מעולם החדשנות בחינוך ובכלל  ●

 . זמן לשיח ולעבודה משותפת על אתגרים רלוונטיים לניהול חדשנות במערכות חינוך ●

 . הצגת יוזמות מקומיות של חברי הרשת לשם היוועצות ולמידה מהתנסויות בשטח ●

וקשרי קהילה מקצועית בתחום החדשנות   שיתופי פעולה בין רשותיים , מקום למפגש עמיתים ●

 . החינוכית

מרכז  -רשויות מקומיות מרחבי הארץ  40הרשת פועלת זו השנה השלישית וחברות בה מעל 

 .קהילות עירוניות וכפריות מכלל המגזרים, רשויות גדולות וקטנות, ופריפריה
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 ?רשתהלמי מיועדת : קהל היעד

כדי  , במרחב הרשותי  תרבות של חדשנות מערכתיתרשת הרשויות פתוחה עבור כל רשות המעוניינת ליצור 

 .  לשדרג את יכולת ההסתגלות למציאות המשתנה ולפעול בתוכה

 ? אילו בעלי תפקידים ברשויות שותפים ברשת

 מנהלי אגפי חינוך   .1

 חדשנות       מובילי .2

 ! הצטרפו אלינו ליצירת שותפויות וחיבורים חדשים .רשותאפשר ומומלץ לצרף שני נציגים מכל 

 ?אילו תכנים עולים ברשת

 : חלק מהנושאים שבהם נעסוק.  ב תפורסם בקרוב " התוכנית המפורטת של המפגשים לתשפ

 מאגו סיסטם לאקו סיסטם : רישות ושיתופיות ●

 היכרות מקרוב בין רשויות  : תיבת נוח ●

 מרכז חדשנות יישובי  , מקומיפ "מו : ניהול חדשנות מערכתי ●

 ארגוני חינוך עתידיים  ●

 ! הזמנת מנהלי בתי ספר+ ת שלומּו, תהוגנּו, שחוקמ  : כשירויות ●

 עולם העבודה החדש ומערכת החינוך  ●

 ספרינט לאב רשויות :  בונוס לחברי הרשת

בשנת  ,  כך למשל .חברי הרשת יזכו להשתתף על פי בחירתם גם בתהליכי פיתוח קצרים וממוקדי מטרה

מצורפת כהדגמה . א שש רשויות בחרו להשתתף בתהליך פיתוח מזורז לתכנון מרכז חדשנות יישובי"תשפ 

 יישובי  חדשנות   מרכז לתכנון פעימות   12   :ערכה ייעודית שפותחה לשם כך

ספרינט לתכנון מרכז חדשנות  - ננו  ;ספרינט היפוך הפירמידה בגיל הרך: ב"ספרינטים מתוכננים לתשפ

 ... אחר ,  יישובי

 !  הצטרפו אלינו לרשת? רוצים לקחת חלק בספרינט הבא

 ronitdrori781@gmail.com:  מייל  052-8029797רונית דרורי  : אשת קשר
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