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אגף מו״פ, ניסויים ויוזמות

קריאה לרשויות מקומיות להצטרף אל

רשת מנהלי אגפי חינוך ומובילי חדשנות ברשויות

מהי הרשת הזו?
רשויות מקומיותהרשת היא זירת מפגש בין מנהלי אגפי חינוך ומובילי חדשנות בשלטון המקומי,

מעולם החדשנות הארגונית, לטובת למידת עמיתים, חשיפה לחזית הידעומועצות אזוריות
והפדגוגית, ויצירת מגוון שיתופי פעולה בין חברי הרשת.

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

מדוע כדאי להשתייך לרשת?
זוהי ההזדמנות שלכם להרחיב את יכולת ההשפעה שלכם על הובלת שינוי במוסדות החינוך

המקומיים!

ובעולם בתחומי החדשנות והחינוך.לחזית המחקר, למגמות עתיד ולמגמות חדשות בארץתחשפו●
בניסיון שלכם.מהתנסויות של רשויות שכנות ורחוקות, ותשתפו אחריםתלמדו●
שמתמודדים עם אתגרים דומים.הזדמנות ליצור קשרים מקצועיים ואישיים עם א.נשיםתקבלו●
ברשת.לשותפיםוערךידעליצירתיחד,ולמידה,שטחחקר–Co-creationבגישתבעבודהתתנסו●

מה קורה במפגשי הרשת?
בשעותוחציכשעתייםלמשךזוםמפגשי4,יוניועדמנובמברהשנה,לאורךיתקיימוהרשתמפגשי
הבוקר.

כוללים:של מערך המו"פהמרכז למעצבי חדשנותהמפגשים 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.●
מקום למפגש עמיתים, שיתופי פעולה בין רשותיים וקשרי קהילה מקצועית בתחום החדשנות●

החינוכית.

מרכז-הארץמרחבימקומיותרשויות60מעלבהוחברותהרביעיתהשנהזופועלתהרשת
ופריפריה, רשויות גדולות וקטנות, קהילות עירוניות וכפריות מכלל המגזרים.
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קהל היעד: למי מיועדת הרשת?
במרחבשל חדשנות מערכתיתתרבותרשת הרשויות פתוחה עבור כל רשות המעוניינת ליצור

הרשותי, כדי לשדרג את יכולת ההסתגלות למציאות המשתנה ולפעול בתוכה.

אילו בעלי תפקידים ברשויות שותפים ברשת?

מנהלי אגפי חינוך.1

מובילי חדשנות.2

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

אילו תכנים עולים ברשת?
התוכנית המפורטת של המפגשים לתשפ"ג תפורסם בקרוב. חלק מהנושאים שבהם נעסוק:

יצירת אקוסיסטם חינוכי מקומי●
היכרות מקרוב בין רשויות●
ניהול חדשנות ברמה מערכתית: מו"פ מקומי, מרכז חדשנות יישובי●
מגמות עתיד המשפיעות על מערכת החינוך וארגוני חינוך עתידיים●
עולם העבודה החדש ומערכת החינוך●

בונוס לחברי הרשת: סיורי למידה
חברי הרשת יוזמנו להשתתף על פי בחירתם גם בסיורי למידה למרכזי חדשנות בתחומים שונים

וסיורים אזוריים באירוח רשויות עמיתות

רוצים לארח? הצטרפו אלינו לרשת!

מידע נוסף
ניוזלטרים לסיכום מפגשי הרשת:

הרשות כאקוסיסטם חינוכי;רשתות של השפעה;חוסן מערכתי;מנועי צמיחהתשפ"א:

שותפויות במרחב הרשותי;עידן היצירה המשותפת;מעצבים את העתיד;ודאות בעידן של אי-ודאותתשפ"ב:

ronitdrori781@gmail.comמייל:052-8029797דרורירוניתקשר:אשת

https://drive.google.com/file/d/1CwpURitcctRkWsGfSckYDqlwpqkZtgPK/view
https://drive.google.com/file/d/1CDK0IgkmbmRcoWqlFnOaKwIwt0jL1P6g/view
https://drive.google.com/file/d/1sE57s5BKD9N9UNcHs1ALAQmi46o9sCM0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z-phxxMoqlZFzv6Ycbux7zZ25cevmuwm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXYwMmCHensVavPf1b0qk1bnsxJZ-ZoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Oh7xphdaMtRi_-XT57bgUDhFw5ccvkg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tm-CMGHY53uwiW2-EQ7hbUNPOQZq6mWn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXGlEZcayjn22G3N2O33rO3VAZHUHKky/view?usp=sharing

