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 הקדמה  

הצורך במנהיגות ניהולית חינוכית, לשם הנעת ויישום מאפייני המציאות המשתנה מדגישים את  

ניהולית חינוכית מיטבית מבוססת על    יוזמות וחדשנות חינוכית, ותהליכי שיפור ושינוי. מנהיגות

מימדים: חזון  שלושה  דחיפות.ו  מנהיגות,  היה בעבר  אם    תחושת  הסתגלות,   ניתן  על  להסתמך 

המורכבות והדינמיות    רמתד הזמן לא דחק, הרי שבית הספר, ומימתחרות וארגון עצמי שיעצבו את  

בפני    של   כיום  העומדים  מהאתגרים  מחייבת  החינוכיים,  תשובותהמנהיגים  באמצעות   ציאת 

  ., ובלוחות זמנים מתקצרים והולכיםקונצנזוס שנוצר באופן מודע

כדי להשיג עדכני  למרחב חינוכי  זקוקה  ו  מנהיגות חינוכית  ומיטבייביצועים  פעילות  איכותיים ם 

זמן לעודד לאורך  הסביבה   ,  עם  חברתיתו  הרמוניה  סביבה    השתתפות  נוחה, באמצעות  בריאה, 

מרחבי למידה  כשילוב של    נתפשת  במובנה הרחבהעדכנית כיום,    למידההסביבת    ומעוררת.  בטוחה

 בתוך בית הספר ומחוצה לו.   ים, פיזיים ווירטואליים,ובלתי פורמלי יםפורמלי

הקורונה, ספקו את ההזדמנות לחברי    מגפת  ר קבלו משנה תוקף עם התפרצות  התובנות הללו, אש

וף פעולה ייחודי, ותוך מספר שבועות עיצבו מגוון מודלים פדרציית גופי המו"פ החינוכי לקדם שית

 .  כארגון מורכב מסתגל הפועלים בסביבת המציאות החדשהשל בתי ספר 

המודלים הינם ברמות גימור שונות והכוונה היא לקדם התנסויות בשטח בשנת תשפ"א, על מנת 

ישום עתידי נרחב והטמעה לגבש את המודלים באורח סופי ולבנות עבורם תבנית אב עם התכנות לי

 בכל מקום שיביע בכך עניין.   
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 רקע   .1

החינוכי המו"פ  גופי  כ  ,  פדרציית  לפני  בראש  3  – נוסדה  מו"פ  שנים,  אגף  מנהלת  זרביב  מירב  ות 

נציגי גופי מו"פ    32  –ניסויים ויוזמות ובהובלת צוות יחידת פדגוגיה מוטת עתיד. הפורום כולל כ  

פדגוגיים מתוך משרד החינוך ומחוצה לו העוסקים במחקר ופיתוח חינוכי.  חינוכי, פדגוגיים ושאינם  

עות בניית מסגרת לסיעור מוחות לשם  הוא מתמקד בקידום והובלת שינוי מערכתי משמעותי באמצ

שיתוף והחלפת דעות וידע, לצד איגום משאבים ויכולות של החברים לשם ניצול מיטבי ויעיל של 

הפורום כולל את רוב הגופים המובילים מו"פ חינוכי ממשרד החינוך,    המכלול לטובת החינוך בארץ.

ינוך הטכנולוגיות כולל ברנקו וייס, אמית, עמותות מובילות וגופים בעלי עניין נוספים )כל רשתות הח

אורט, שבח מופת ועתיד, לצד כל העוסקים בהכשרת מורים כמו אבני ראשה ומפרש, נציגי עיריית 

בחד העוסקת  ויותר:  ירושלים  המעורבים,  כל  על  להשפיע  מיועדים  הפרויקט  תוצרי  ועוד(.  שנות 

החינוך כולל אנשי הוראה; יזמים מכל מוסדות חינוך, רשויות מקומיות, גופים וגורמים במשרד  

 המגזרים, גופים מסחריים, גופי מגזר שלישי, אקדמיה והציבור הרחב )תלמידים, הורים וקהילות(.

הקורונה וטרפה את   מגפת... הגיעה    השנה השלישית לפעילות הפדרציה,,  בשנה הנוכחית )תש"פ(

שי  ליצור  מנסים  העולם,  אזרחי  כרוב  כמונו  עצמנו,  מצאנו  ואנו  הקלפים...  הניסוי  כל  בעת  גרה 

 .  האנושי הגדול במאה הנוכחית

 דקות  90מקוונים בני    מפגשים  4במסגרת התהליך אשר כונה "פדרציה אלטרנטיבית", התקיימו  

הגופים. חברי הקבוצות, שמונה במספר, פעלו   , עם קבוצות קבועות שכללו נציגים מכלמבנה קבועב

 , שהיה כאמור עיצוב מודלים לבתי הספר החדשניים.  יעד משותףיחדיו להשגת 

כל מודל נבנה על בסיס קריטריונים של ארגון מורכב מסתגל, בהתאם ל"רעיון מסדר" אופייני עליו 

ייחס לארבעה מרכיבים: לומד, מורה, מרחבי למידה והורים וקהילה. השלכות  סוכם בקבוצה, והת

ת תוך התייחסות לחוזקות, חולשות הזדמנויות ואתגרים עתידיות של המודל המוצע, נבחנו בקבוצו

 תידיים בתהליך.  ע

 מודליםהמסמך כולל את תוצרי התהליך של הפדרציה האלטרנטיבית, בהיבטים הבאים: שמונת ה

)כולל   והאקוסיסטם;  תשל הפדרציה האלטרנטיבי  התהליך והמתודולוגיהות;  שלות שונברמות ב

  רגולציה(.
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 מגמות מגדירות מציאות חדשה .2

 )אלווין טופלר, סופר ועתידן(  "נכון"העתיד תמיד מגיע מהר מדי ובסדר הלא 

שניתן כדי      לא ניתן להמשיך בתיאור העשייה בלא להתייחס למציאות המשתנה בה נערכה הפעילות.

חקר .  והשלכותיהן  מגמות   זיהויבאמצעות    להבין את השינויים בהווה יש  להסתכל קדימה,  יהיה  

הכרה , אך הגדרת מגמות ושיח עליהן, מקדמים יכולת  1נתפס כתחום מדעי בעולם  נואמנם אי  מגמות

 )מרחבי משמעות במוח במונחי שפה(.  סמנטיים ומפתחים במוח האנושי חללים  בשינוי

 

)World VUCA2ום, המכונה  , מורכב ועמיוודא-תנודתי, איים כיום בעולם  חי   אנו  ,Volatility, 

Uncertainty, Complexity, Ambiguity  .)  אומץ אל תוך השיח והמושג פותח בהקשרים צבאיים

ככלי בעזרתו   3STEEP  - , זוהה ה  חוסר ארגוןושל חוסר ודאות, עומס מידע  אלו  בעתות    .היומיומי

וההווה לצד תחזיות לגבי    עבר ות מהלקבל תובנגמות, על מנת  ות באופן שיטתי את המניתן לכס

החיצוניתוהעתיד   בסביבה  ניתוחית.  ההתפתחויות  גישה  מציע  המקרו -הכלי  ברמת  של 4עסקית   ,

שהם:   החיצוניים  טכנולוגיSocial))  חברתי הגורמים   ,  ((Technologicalכלכלי  ,  ((Economic ,

על ישירות  משפיעים  אלו    5גורמיםמאחר ונמצא כי  .  Political))  , ופוליטיtal(Environmen)  סביבתי

 של כל ארגון.   החופשמידת  יכולת קבלת ההחלטות ו

בולטות המגמות  ה.  בקצב מואץ  המציאות סביבמשפיעות על ומשנות את  "מגמות על" גלובליות  

בתוכן   מערבות  ה כיום,  בין  וחפיפה  ה  ה היבטים  ממשקים  של  מגמות   STEEP  –שונים  ולכן 

אך בכל היבט במיקוד ומתוך נקודת מבט   STEEP  –היבטים שונים של ה    יופיעו תחתמסוימות  

שונה. המגמות שיוצגו בהמשך מוקמו תחת הגורם שנתפס כמשמעותי יותר בכל הקשור להשלכות 

   המגמה, וככאלו הינן בעלות פוטנציאל רב להשפעה על עולם החינוך. 

ה   היבטי  בחמשת  והשלכותיהן  למגמות  בקצרה  יתייחס  זה  טכנולוגיה,   STEEP  –פרק  )חברה, 

כלכלה, סביבה ופוליטיקה( ולמגמות החינוכיות בהתאמה לפיהם פעלנו בפדרציה האלטרנטיבית, 

להרחבה וקריאה מלאה של המגמות, יש לפנות קרי: לומד, מורה, הורים וקהילה ומרחבי למידה, 

 פדרציה אלטרנטיבית".   -למסמך המלא "מסמך סיכום 

 

 
1 future/-the-today/understanding-https://www.horx.com/en/futurism 
2 https://doalogue.co.il/wiki/VUCA 
 וכד'.  Ethics   –PEST, PESTEL  (L = Legal; E)כמו: יש המכירים צירופים דומים,  3
4 analysis/-steep-is-https://pestleanalysis.com/what 
5 sdictionary.com/definition/STEEP.htmlusineshttp://www.b  

https://www.horx.com/en/futurism-today/understanding-the-future/
https://doalogue.co.il/wiki/VUCA
https://pestleanalysis.com/what-is-steep-analysis/
http://www.businessdictionary.com/definition/STEEP.html
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 STEEP –מגמות ה  2.1

 מגמות חברתיות  2.1.1

סוציו חברתיים  עמדות,  ,  6תרבותיים -כוחות  על  משפיעים  וחוויות  חיים דעותעובדות  אורח   ,

בהתנהגות האנושית נגזרים שינויים  של הפרט והארגון ומכתיבים את אופן התנהגותם.    אינטרסיםו

ב כמו: מגמותמשינויים  סג  ,  חיים,  ותוחלת  מגודמוגרפיה  פנאי,  ותרבות  חיים  אנושי  נון  גזע,   -ון 

ה  הגירה ועיור, חיי משפח  -, התפלגות האוכלוסין  ומצב כלכלי  ַהׂשָכָלהחינוך,  מגדר, מוצא אתני וָדת,  

כוחות חיצוניים מהותיים משפיעים על  כמגמות  ה.  ובריאות  , בטחוןערכים,  ומגוון משפחות, תרבות

   ל היבט ורמה.כבעתידנו  ומעצבים את , כולה  חברההכל 

האוכלוסייה וגורר   מיתרגם לפערים גדולים ברווחתהוביל לאי שוויון הזדמנויות,  מלכלי  כאי שוויון  

לאומית, עליית האינדיבידואליזם וצמצום תחושת שייכות,  תורמים לה  אי שקט פוליטי וחברתי

 . עבודההמקום לכנסייה או לקהילה, למסורתיות 

ומעודדים מעבר מתמשך רתיים של התנהגות,  מפרקים מבנים מסו  ליזם ופרסונליזציהאינדיבידוא

הופך ליותר ויותר הפרט  ורל  שיתופיות ליותר אינדיווידואליות. כפועל יוצא גחברתיות  התנהגויות  מ

 .  עניין וכישורים מאשר נחיצות ומסורת תלוי

כרחי לרווחה  בריאות טובה, פיסית ונפשית, היא תנאי ה,  איומים חדשים על הביטחון הבריאותי

עלולים לשנות במחי יד את חיינו, כמו איומים רבים  תוחלת החיים.  עלייה בבמיוחד בתקופה של  

הקורונה אשר סגרה גבולות צמצמה ניידות ויצרה נורמות התנהלות ועבודה שונות לחלוטין    מגפת

 בכל תחום בחיינו.  

 

 טכנולוגיות  מגמות 

נ   7טכנולוגיה  אך  עצמו  בפני  העומד  היבט  בחהיא  מהותי  שינוי  כל  בבסיס  גם  מהיותה מצא  יינו 

"פעילות אנושית המשנה את הסביבה הטבעית כדי להתאימה לצרכים האנושיים, תוך שימוש  

במידע וידע, ומגוון מקורות טבעיים )חומרים, אנרגיה( ותרבותיים )כסף, יחסים חברתיים וכד'(". 

ים לידי  גדולים ביותר עבור האנושות, הבאצרות את ההזדמנויות והשיבושים המגמות טכנולוגיות יו

 (:  5ביטוי בשלושה תחומים )איור 

 
6 https://ceopedia.org/index.php/STEEP_analysis 
7 Teaching about technology: An introduction to the philosophy of de Vries, M. J. (1996). 

technology for non-philosophers. Dordrecht: Springer. 

https://ceopedia.org/index.php/STEEP_analysis
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 תחומי מגמות טכנולוגיות – 5איור                                 

 

   כלכליות מגמות 2.1.2

קצב   העשריםסוף המאה  מהחל    .  8אינו ניתן לעצירה  הגלובליזציה  עד לאחרונה נראה היה שקטר

דעיכת . אך  9עולמיתהכלכלית  ה  הצמיחעל ה  ו מאודהשפיע  ה זוממגשל  התפתחותה והתרחבותה  

והסטת הכבידה   לעבר אסיהו  העולמיתהצמיחה הכלכלית הגלובלית,  סין  בעיקר    הכוח הכלכלי 

  Slowbalisation is the new) איטי הוא הגלובליזציה החדשהאיזון  חדש: מסרמקדמות  10והודו 

 Globalization11 הקורונה מגפתעם הופעת  (. מסר שקיבל משנה תוקף  . 

 
8 -https://www.hellenicshippingnews.com/goodbye Goodbye globalisation, hello ‘slowbalisation’

ation/slowbalis-hello-nglobalisatio 
9  Economic, industry and corporate trendsForesight 2020 

http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/eiuForesight2020_WP.pdf 
10 -education-shaping-ilibrary.org/education/trends-https://read.oecdTrends Shaping Education 

en#page1-2019-2019_trends_edu 
11Global Economy Watch -economy-https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global

2020.pdf-watch/assets/pdfs/predictions 

מגמות הנגזרות  
מהטכנולוגיה

דמוקרטיזציה של  •
הטכנולוגיה

אתיקה  •

יישומים

(מדומה ורבודה)מציאות  מורחבת •

בינה מלאכותית•

הדפסת תלת מימד•

מכונה וטכנולוגיה לבישה  -ממשק אדם•

תשתיות

5דור •

הקצה המועצם•

אינטרנט של הדברים•

יין  'בלוקצ•

https://www.hellenicshippingnews.com/goodbye-globalisation-hello-slowbalisation/
https://www.hellenicshippingnews.com/goodbye-globalisation-hello-slowbalisation/
http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/eiuForesight2020_WP.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/education/trends-shaping-education-2019_trends_edu-2019-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/education/trends-shaping-education-2019_trends_edu-2019-en#page1
https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/assets/pdfs/predictions-2020.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/assets/pdfs/predictions-2020.pdf
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טכנולוגית   שזורוהתקדמות  ל   טכנולוגיהה,  12ו בז  וז   ותכלכלית  התחרותי הופכת  היתרון  מקור 

עולם  13החברהואת העסקים  משבשות  טכנולוגיות מתפתחות  ו  בכלכלה למהפכה .  ומשנות סדרי 

חייבות ום  בכל תחחברות,    לכן,,  גבולותאין  התעשייתית,  והחקלאית    ה מהפכלהדיגיטלית בניגוד  

ולאמץ מחדש  עצמן  לצד  בשלותטכנולוגיות    להמציא  השקעה,   ותדורש  אדירפוטנציאל    אשר 

רכן,  תורמת מאדירה את כוחו של הצ  המדיה החברתית  התנסות, למידה ויישום לשם יצירת ערך.

מרקם חברתי לפיתוח מודלים חדשים של תעסוקה, למידה והוראה ומעצבת אורח חיים על בסיס  

א של  פעינטראקציהחדש  יחסים  ומ  ולה,  בביצוע   ןחלקת  הרחב  בינאישיים.ערכות  המכונות  של 

למיומנויות    יוצר  משימות העבודה בין בני ומשנה במהירות את    חדשותביקוש  חלוקת העבודה 

 .  מכונותואדם, אלגוריתמים 

 

 מגמות סביבתיות   2.1.3

על   ת כלכלה מסתמכ  .בכל היבט אפשריהמתרחבים  ספק את כל צרכי האנושות  אמור לכדור הארץ  

אך במקום להוקיר  ת של האדם והקהילה.  משפרת את הרווחה הנפשי  ירוקהסביבה  , ומשאבי טבע

ופוגעת ביתר שאת מידי יום את "טביעת הרגל האקולוגית"  האנושותמחזקת הסביבה, הטבע ואת 

על    בעצמה פגיעהעליית טמפרטורות,  ובדורות הבאים. תחזיות מצביעות  פני הים,  במגוון    עליית 

תברואה, נזקי  מים לא ראויים,    כמו סיכונים סביבתיים  ועל  .  14רועי מזג אוויר קיצונייםהביולוגי ואי

. 15ועוד שאבים, שימושי קרקע, רעש, קרינה  אוויר, כימיקלים, פסולת, ניהול מהיגיינה, זיהום  בעיות  

כבר עתה, צריכה    מומחים טוענים כי כדי להפחית השפעות עתידיות של  משבר האקלים המורגשות

הגנה על הסביבה ועל משאבי הטבע הינה כיום . 203016עד  האנושות לשנות כיוון באופן משמעותי

המייצרות מגמות סביבתיות  לכן המיקוד הוא ב  17.בת הדור הנוכחי ודור העתידבעדיפות עליונה לטו

 לאתגרים.  מגמות סביבתיות המציעות פתרונותאתגרים בתחום הסביבה ו

וכפועל יוצא יוצרות   התחממות גלובליתמייצרות אתגרים סביבתיים כוללות: יבתיות המגמות סב

 ומצטמצם דרמטית בעיקר בגלל פעילותעל כל צורותיו  המגוון הביולוגי  .  מהגרי אקליםגלים של  

 
12 

http://www.publications.issworld.com/ISS/External/issworld/White_papers/ISS_2020_Vision/?page=
1 

 PwC https://www.pwc.co.uk/issues/megatrends.htmlחברת הייעוץ  13
14 education 2019, OECDTrends shaping  
15_the_pacific_09http://www.wpro.who.int/health_research/documents/dhs_hr_health_in_asia_and

apter_4_environmental_trends.pdf_ch 
16e.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%https://h
-99%D7%9F

D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D%
7%99_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D 

  Better Life ,2018מדד  17

http://www.publications.issworld.com/ISS/External/issworld/White_papers/ISS_2020_Vision/?page=1
http://www.publications.issworld.com/ISS/External/issworld/White_papers/ISS_2020_Vision/?page=1
https://www.pwc.co.uk/issues/megatrends.html
http://www.wpro.who.int/health_research/documents/dhs_hr_health_in_asia_and_the_pacific_09_chapter_4_environmental_trends.pdf
http://www.wpro.who.int/health_research/documents/dhs_hr_health_in_asia_and_the_pacific_09_chapter_4_environmental_trends.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D
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 מוביל למגעוהצורך במזון,  הרס בתי הגידול הטבעיים של עולם החי  .  18האינטנסיבית של האדם 

, אשר משך 19מתפרצות מגפות זונואיטיות   מכך  כתוצאהולחיות הבית ובר לאדם  הדוק בין חיות ה 

 הזמן ביניהן הולך ומתקצר.  

סביבתיים,   פתרונות  המייצרות  סביבתיות  קיימא.מגמות  בר  לעתיד  תקווה   צמיחת  מייצרות 

ייצור  ומקדמת    סינרגיה בין עולמות תוכן חברתיים, כלכליים וסביבתייםיוצרת    הקיימות  תפיסת

   .20משאבים טבעיים ת קיימא, השקעות ירוקות וניהול טוב יותר של נרגיה בא

 

 פוליטיות   מגמות 2.1.4

משינויים הנובעות  דופן  יוצאות  חדשות  דמוגרפיות  התפתחויות  התפתחויות  לצד  , פוליטיים 

מחייבות שינוי במיקוד וכנגזרת בעשייה של פוליטיקאים ומקבלי   כלכליות וטכנולוגיות חברתיות,

לטות פוליטיות משפיעות על כל מרכיבי החברה, יחידים, משפחות, מוסדות, עסקים חה  החלטות.

בביטחו התמקדו  בעבר  מסורתיים  איומים  וחברתיים.  אקולוגיים  כלכליים,  המדינה.    ןוארגונים 

סחר, טרור, הגירה ובריאות ומחייבים פוליטיקאים לספק כיום בטחון התושבים נפגע בשל איומי  

טוען כי ״כאשר הפוליטיקאים  21הירות וללא הכנה מספקת. הפילוסוף קרזניקמענים רלבנטיים במ

נכשלים במבט מעבר לבחירות הבאות או מעבר לציוץ האחרון, הם מזניחים את זכויות הדורות  

ומית והמקומית היא חלק מהותי מתכנון ופיתוח  הבאים״ לכן הכרת המגמות הפוליטיות ברמה הלא

 אסטרטגיה בחינוך.  

והופכות את העולם למורכב יותר. עולה השכיחות   מגבירות קישוריות   עיור וטכנולוגיה  יהגלובליזצ

לא מתוכננים שהסיכוי שלהם להתרחש קטן,   )ברבורים שחורים(,   Black Swans-ל   אירועים 

, אל מול ארגונים ם נאבקת על מקומההלאומדינת  .  22השפעתם רחבה מאוד ולא ניתן לחזותם מראש

עולה מדרגה,   מעצמתי-ןהבי  המאבק תהליך עיור מתגבר.  ו  צרנים כלכליים ענקייםבינלאומיים, קונ

ב  רוסיה ו  סין ארה"ב   טכנולוגית.    תחרות נמצאות  ועליונות  משאבים  כוח,  בין  על  הסחר  מלחמת 

, G5  ד לטכנולוגיותעוהחלל  מ  גלשה להאשמות פרועות והמאבק מחריף וכולל כל תחום  ארה"ב לסין

 גירת שגרירויות.  החרמת חברות עסקיות וס

 

 
18 -https://www.parks.org.il/new/%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F

%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99/ 
19 an.org.il/item/?itemid=68458https://www.k 
20 -ecological-181204trends/20-future-ccenter/financials/economi-https://www.vistage.com/research

2019/-business-affecting-trends-social 
21 term-long-the-for-democracy-reinvent-we-can-https://www.bbc.com/future/article/20190318 
 מכי פורום קו האופק, משרד המודיעין מס 22

https://www.parks.org.il/new/%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99/
https://www.parks.org.il/new/%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99/
https://www.kan.org.il/item/?itemid=68458
https://www.vistage.com/research-center/financials/economic-future-trends/20181204-ecological-social-trends-affecting-business-2019/
https://www.vistage.com/research-center/financials/economic-future-trends/20181204-ecological-social-trends-affecting-business-2019/
https://www.bbc.com/future/article/20190318-can-we-reinvent-democracy-for-the-long-term
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 בחינוך מעצבות מציאות מגמות  2.2

טען שעל האדם )הלומד( לעשות    23קן רובינסון 

יש חשיבות עצומה  מה שהוא אוהב. לדבריו,  

לפתח   לתלמידים  יאפשרו  הספר  שבתי  לכך 

של   רחב  וכשירויותמגוון  ואכן,   . מיומנויות 

במה   ולהשקיע  ללמוד  נוטים  שלומדים  ידוע 

ב במיוחד  אותם,  ההתבגרות  שמעניין  גילאי 

הינה   והאישי  הפיסי  בהיבט  הסקרנות  בהם 

חדשניותבשיאה.   המאפשרות    פדגוגיות 

לבחור את תחומי הלמידה בהתאם  ללומדים 

שלהם,  העניין  ותחומי  האישיות  לנטיותיהם 

- המאה ה כישורי ופיתוח מנוף לשיפור מהוות 

לאור  21 ה  ןיכולת,  בין  מתאם  נטיות  ליצור 

משחק, יצירתיות,    יןבלהטבעיות של הלומדים  

וחקירה. פעולה  חדשניות    שיתוף  פדגוגיות 

בקרב   להעלות  ואת    לומדיםעשויות  ללמידה  המוטיבציה  ולאת  בה.  להשקיע   מורים הנכונות 

 .  את יכולותיהם המקצועיות רולשפחינוכיים עכשוויים להתמודד באופן טוב יותר עם אתגרים 

לימודים כדי לתת הצוב מחדש והתאמת תכניות  צורכי המציאות המשתנה מניעים מגמות של עי

ומרכזה הוא מענה לאתגרי העתיד.   יותר פרסונלית, ממוקדת מיומנויות  הלמידה הולכת והופכת 

 ולניווט (  lifelong learning)החיים    לאורךסימני ההיכר הללו מהווים יסוד לעידוד למידה    .האדם

 גישות, מיומנויות,  ,כשירויותי בפיתוח הידע,  לחינוך תפקיד חיונ  .24ומורכב   ודאיעתיד לא    אל עבר

צייד  . חינוך צריך לעתיד כולל ובר קיימא   לפיתוחהעמדות והערכים המאפשרים לאנשים לתרום  

ולא רק  עם הכישורים הדרושים להם כדי להיות אזרחים פעילים, אחראיים ומעורבים הילדיםאת 

הלומד,   תלפי זווי  בקצרה,  ת מוצגים כאןההשלכות האתגרים וההזדמנויו  לעולם העבודה.להכינם  

 המורה ומנהיגות ניהולית חינוכית, הורים וקהילה ומרחבי למידה.  

 

 

 
 Ken Robinson  -The Element: How Finding Your Passion Changes Everything, קן רובינסון -המקום הנכון  23

with Lour Aronica 
 
24 ng the Future of Learning: A Strategy GuideNavigati 

guide/-strategy-learning-future-https://knowledgeworks.org/resources/navigating 

https://knowledgeworks.org/resources/navigating-future-learning-strategy-guide/
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 הלומד  2.2.1

"לומד" יכול להיות כל אדם באשר הוא אדם. בעולם תנודתי, אי וודאי ועמום נדרש האדם להעריך  

את עתידו הרצוי  ולהבין את המתרחש סביבו, כדי לקבל החלטות באופן דינמי שיאפשרו לו לעצב  

מטרות לעצמו  לקבוע    מסוגללומד פעלן  תומכת בתהליך זה.  פעלנות  ת השלומות.  ולממשו לשם השג

יצירת שינוי, כמו גם על  ל יכולת ארגונית ואישית ל. הוא מתבסס ע להשגתןבאופן אחראי  ולפעול  

לומד, מה שבא ביכולתו להשפיע על סביבתו ולחולל שינוי. פעלנות מאפיינת את כל מעשי ה ואמונת

גם בת ובראשונה את לידי ביטוי  הלימוד. הלומד מכיר בכך שתהליך הלימוד משרת בראש  הליך 

צרכיו, ולכן עליו להתאים לאחר שיבחן ויזהה מהו אופן הלמידה המיטבי עבורו. המציאות בימינו  

חבי החיים ( וללימוד במר  Lifelong learningמזמנת לאדם מגוון אפשרויות ללמידה לאורך החיים )

)השונ השלומות Life wide learningים  את  להשיג  הפרט  במאמצי  תומכת  לגווניה  הלמידה   .)

הרצויה, לו וקהילה ולעולם כולו. במציאות זו הלומד הפעלן נדרש להיות דינמי, להשתנות ולהתפתח 

ייחשף על פני החיים. זאת כדי שבכל נקודת זמן הוא יימצא בעיצומו של תהליך לימוד מתמשך בו  

באמצ יחווה  נדרשים למידע,  עניין  תחומי  במגוון  ויעמיק  יתפתח  אישיותו,  את  יגבש  עשייה,  עות 

 ויקדם את מטרותיו.  

 

 ומנהיגות ניהולית חינוכית המורה  2.2.2

, גם המערכת החינוכית, כבר בשלב ההכשרה של  פעלניםכתלמידים  להכשיר  כדי שהמורים יוכלו  

ל שלה  המורים  את  לעודד  צריכה  בשלבי ההכשרה המורים,  כאלה.  של    היות  מצבים  לזמן  חשוב 

קונפליקטים משמעותיים ומעוררי סקרנות, שיעוררו בסטודנטים את הצורך לשאול ולחקור כדי  

להבנות את הידע שלהם. אך לא די בכך, שכן, עם כניסתם למערכת, רוח זו לעיתים קרובות נהדפת, 

מטל ישיבות,  דרישות,  בין  לאיבוד  הולכים  פוסכשהמורים  בלתי  והתמודדויות  שגרת ות  של  קות 

כדי   לשמר,  שחשוב  זה  הוא  להוראה,  תשוקה  של  מרחב  ידע,  של  חשוב  מרחב  אותו  יום.  היום 

 .25שהמורים יוכלו להעביר את אותה תשוקה לתלמידים שלהם

השינוי במערכות החינוך, דורש שילוב של שלושה ממדים:   –  גישות חדשניות במנהיגות חינוכית

. אם בעבר ניתן היה להסתמך על הסתגלות, תחרות וארגון עצמי שת דחיפותחזון ותחו מנהיגות,  

שיעצבו את הישות הקולקטיבית, ומימד הזמן לא דחק, הרי שרמת האתגרים העומדים כיום בפני  

נצנזוס שנוצר באופן מודע, בלוחות זמנים מתקצרים האנושות, דורשת למצוא תשובות באמצעות קו

  והולכים.

 

 
 2015ואלה, דעה: מה הופך מורה להיות משמעותי, ו 25
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 וקהילה  הורים  2.2.3

המציאות המשתנה מציבה בפני האנושות מורכבויות חברתיות, אקולוגיות וכלכליות בכל תחומי 

החיים. התמודדות עם המורכבויות הללו לשם קידום השלומות לכל על פני כדור הארץ, דורשת 

כא החינוך  של  מחדש  המקדמת עיצוב  מנהיגות  ופיתוח  האנושית  הלמידה  אופן  שינוי  ועכשיו,  ן 

הקורונה,  מגפתהסגר על מערכת החינוך בעקבות ה לכל החיים ומבטיחה פרנסה הולמת לכל. למיד

גרם להורים רבים למצוא עצמם ממלאים את תפקידו המסורתי של המורה,  או מחפשים תחליף 

 ראוי ללמידה ברשת.  

קנים החינוך נפרצו זה מכבר, ושחקנים גלובליים בעלי השפעה מציעים תהליכים ותגבולות עולם  

תיות גלובליות. תזוזות אלו חינוכיים עולמיים, פלטפורמות למידה מקוונות גלובליות ותנועות חבר

לאומית וכאשר הן משולבות עם עלייתם של כוחות גלובליים חדשים, הן מזעזעות את -הן ברמה על

החי )המנהיגות  למעלה"  "מלמטה  במודל  העולם  ברחבי  הקיימת  התסיסה .  (Bottom upנוכית 

לקדם blessed unrest)בורכת  המ ממשלתיים  לא  וארגונים  חברתיות  לתנועות  גם  מאפשרת   )

שינויים בחינוך, בריאות, ביטחון, תרבות ועוד, ומייצגת כוח שלישי המשלים ומאזן ממשלות ומגזר 

תסיסה המבורכת, יכולת קולקטיבית לפתח חינוך חדש על ידי גיוס  עסקי. בתחום החינוך מציעה ה

 ת של הלומדים והמחנכים עצמם.פעולת הרש

סוגיית הקשר בין בית הספר לסביבתו זוכה להתייחסות הולכת ומתרחבת בשנים האחרונות בתחום 

הולכת והשדה החינוכי. בעבר הייתה נטייה לראות בבית הספר מערכת סגורה, ואילו היום  המחקר

לקיים קשרים פוריים  ששאלת הצלחתו של בית הספר תלויה בין היתר ביכולתו ומתגבשת הסכמה

 עם סביבתו.

 

 מרחבי למידה  2.2.4

 יהם עלהקורונה, משרד החינוך הוציא הוראה לבתי הספר כי    מגפתלקראת שנת תשפ"א, בעקבות  

לאמצעים דיגיטליים, במקרה    להכין תכנית למעבר ללמידה מרחוק, המתייחסת לנגישות בקהילה

החינוך מוסדות  של  מחודשת  לסגירה  צורך  היווצרות  משל  חדשים רחב.  ווירטואליים  פיזיים  ים 

המייצרים מגוון עשיר של הזדמנויות חדשות ללמידה באמצעות בניית ידע שיתופי, הנגשת מידע 

כלים   מורכבות ומתן  פעילויות  לקיים  ניתן  אלו  במרחבים  פורמלי.  ולא  פורמלי  לחקר  חדשים 

קות פדגוגיות המשקפות ויצירתיות הנשענות על שיתוף פעולה בין עמיתים, ומתבססות על פרקטי

, המכונה גם חינוך מבוסס מקוםמחקר ועבודה אותנטית ותפיסות חדשות אודות דרכי הלמידה.  

, חינוך לקיימות,  חינוך מבוסס קהילה,  חינוך חוויתי,  מבוססת מקום  למידה,  פדגוגיה של מקום

ים לפתח סביבות . הבנת הצורך הניעה חוקרלמידת שירותאו לעיתים רחוקות יותר,    חינוך סביבתי

וח המספקות  למידה  רלבנטיותינוך  למידה  עם  חוויות  האמיתי  העולם  של  תפיסות  ומשלבות   ,

בהכרח משנה את הכיתה הפיסית למרחב מאפשר למידה  משאבים מהעולם הדיגיטלי. התוצאה  
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מארגן   לכדי  משתנה,  עיקרי  ידע  כמקור  המורה  תפקיד  גם  וזמן.  מקום  בכל  וירטואלי,  או  פיסי 

, המקדיש תשומת לב שווה לכל תלמיד. והלומדים מוזמנים לגשת לחומרי הלמידה בזמנים ומפקח

  והצורך שלהם. שונים ממיקומים שונים בהתאם לנוחותם, מידת העניין
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 גיבוש התשתית   .3

הכל !  בתקופת הקורונהתחילת הסגר  החל מבפורום,  ביותר  " היה המאפיין שבלט  צורך לתקשר"ה

אותם בצעו בשטח לכלל חברי הקבוצה,  תסו על ניסיונואיכותיים אשר התבסהחלו לשתף חומרים 

 איך חוזרים לשגרה? לאיזו שגרה? שאלו שאלות, הביעו עניין בתשובות, העלו תהיות... מהי שיגרה?  

ך לוקחים את ההתנסויות איאו על ההזדמנויות עליהן נחשפנו?    על העבר והמוכר  מתדייניםהאם  

 יותר בעולם משתנה בקצב מואץ? י ליצור מציאות חינוכית מותאמת דכ שלנו והתובנות שלנו 

גורפת  ופתיחות  רב  רצון  שיש  בבירור  הוכיחו  הראשון,  הציפיות  תיאום  במפגש  שעלו  התשובות 

 ". הפדרציה האלטרנטיביתלעשייה משותפת ולצמידה הדדית, ואת זאת קידמה מה שכונתה, "

, עם קבוצות קבועות שכללו נציגים מבנה קבועב  קותד  90מקוונים בני    מפגשים  ארבעה  במסגרת  

עיצוב מודלים לבתי הספר , שהיה  יעד משותףמכל הגופים. פעלו חברי שמונה קבוצות יחדיו להשגת  

, תהליכי  בכלים של חשיבת עתידונעשה בו שימוש    מהיר ואדפטיבי. התהליך כולו היה  החדשניים

 . שנוצר ונאסףדע  ארגון ורה ארגון של  הי( וRecaptureשיקוף )

 

 רכיבי המיאוץ:   3.1

סדרה של ארבעה מפגשים בטווח זמן קצוב של חמישה שבועות )בגלל חג התארך הזמן בין    –  זמן

בן   מפגש  כל  והאחרון(.  השלישי  ועבודה    90המפגש  למידה  ידע,  שיתוף  כלל:  אשר  בדיוק,  דקות 

 קבוצתית. 

כנולוגית וכלים מתאימים לעבודה בקבוצות מקוון, באמצעות הזום. מה שדרש היערכות ט  –מיקום  

 ורום מלא. בפו

מאגף המו"פ, שהיה אמון על תשתית התקשורת, חלוקה לקבוצות, מעקב   –צוות תמיכה טכנולוגי  

 משתתפים וכל הקשור. 

משתתפים, כאשר בראש כל קבוצה עמד   5-7  – קבוצות קבועות של כ    8הוגדרו מראש    –  קבוצות

 זמות.   ומך לחימה" מקרב חברי אגף מו"פ ניסויים ויומנחה מחברי הפדרציה ו"ת

נעשתה על ידי חברי הפדרציה שהיו נכונים להשקיע מזמנם בהכנות ובסיכומים בתקופה   –הנחיה  

 מאתגרת זו. 

מחברי יחידת פדגוגיה מוטת עתיד, אשר הוביל את התהליך   3צוות מצומצם שכלל    –צוות מוביל  

 עד סופו.  יים, המתודולוגיים והטכנולוגיים, מתחילתו ועל כל היבטיו, הפדגוגיים, התכנ
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חברי יחידת פדגוגיה מוטת עתיד והמרכז לחדשנות מאגף מו"פ ניסויים ויוזמות   –  תומכי לחימה

והם אלו שנשאו את עיקר הנטל ובצעו את עיקר הפעילות מאחורי הקלעים, בלוחות זמנים חסרי  

 תקדים. 

על שיחות ל, שחבר לפעילות, והתבסס  נאסף ע"י עמית מנדמשוב שבועי קבוע ש  -חדשות מהשטח  

 משוב אישיות עם המעורבים ומחומרים שפרסמו במדיה ובין חברי הפדרציה.    

, על בסיס מגיבה לתהליכים בעולם דינמי וגמישהרגולציה פשוטה דינמית  שילוב  -  אסדרה דינמית

עקרונות הפעולה  ת חינוך חדשניות.  חינוכית באמצעות יצירת זירוהחדשנות  בשדה השיתופי פעולה  

בין הרגולטור והלשכה המשפטית לשינוי    יצירת שיתוף הפעולה  "פ:  המוגופי למודלים בפדרציית  

שוויון  וחירות הפרט  כמו:  בין ערכים מנוגדים.    ניהול אחראי של מתח הרגולציה במידת הצורך.  

פרטי   הרגולציה.  ציבוריוהזדמנויות,  גבולות  תוך  ויצירת    הרחבת  לחשיח  מנכ"ל. מחויבות  וזרי 

רגולציה והיזם מפתח אחריות ציבורית ומתקדם לעבר    הרגולטור בוחן את גבולות הרגולציהכאשר  

 .  וולונטרית

משפיע! מי   –לא מתעכבים, לא דוחים... מי שמופיע    –  טיסהך כדי  את המטוס תו  בונים  -המסר  

 שמעוניין ישלים את החסר בהמשך...  

 

 

  

https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA


 

17 
פדרציה אלטרנטיבית תש"פ 

 עיצוב מודלים של בתי ספר כארגון מורכב מסתגל    –היעד   .4

היית התהליך  ספר  ליצור    המטרת  בתי  של  החדשהבהפועלים  מודלים  מורכב    מציאות  כארגון 

   נתיבים חדשים.  , באמצעות זיהוימסתגל

 

   של ארגון מורכב מסתגל עקרונות 4.1

מסתגלת:   מורכבת  מערכת  מאפיון  הנגזרות  הבאות,  התובנות  על  מתבססים  מערכת העקרונות 

החלקים כאשר    ,  קבוצת חלקים, מקושרים ביניהם, הפועלת יחד להשגת מטרה משותפת  -  מורכבת

ביניהם בקשרי  בה   על איכות הקשורים  יותר מאשר מגומלין המשפיעים  ואופייה,  רכיבי  מערכת 

מקיימת קשרי גומלין עם מערכות  , מושפעת מהסביבה, ובה בעת משפיעה עליה -פתוחה . המערכת

כל אחד מחלקיה אוטונומי ועשוי להפתיע ,  מאפשרת לחומר, אנרגיה או מידע, לחדור או לעזו  אחרות

מחקה את עקרונות ו  ישרדות מבוססת על עקרון הה  תגלת...ומס  .ולהשפיע על החלקים האחרים

הפועלות עצמאית אל מול   מערכות-כוללת מערך מבוזר של תת    ,ההישרדות של מערכות טבעיות

הסביבה ודרישות  ואפקטיבית,  מאחר  בסביבתה,  לשינויים  מיידית  להגיב  יכולה  מערכת  תת   כל 

 .במקביל לעדכן את שאר חלקי המערכתו

המתבסארגון באופ,  פועל  אלו  עקרונות  על  הבא:  ס  ע"י   –"מה"  ן  הנקבעת  המדיניות  משמעו 

מתייחס לאופן בו השטח   –"איך".  ופועלים להשגתה  , אשר מוודאה שהכל מכירים אותה הנהלהה
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התארגנויות עצמיות לשיתופי ו  ייחודיות,  יזמות,  אוטונומיה  מצליח להשיג את ה"מה", באמצעות

תומכות המאפשרות לשטח לייצר הארגוניות  היכולות  המתייחס ל  –  אקוסיסטם. על בסיס  פעולה

לפיה המרכיבים השונים   –ארגונית    פרקטליותעת תהליך השגת היעד. תוך הטמעת  את ה"איך" ב

יכולים לחלוק את הלמידה על פני תחומים תפקודיים, לתאם פעולה ולבצע החלטות מדיניות ברמה 

מרכיב .  גבוהה ר  כל  מגוון  אל  גישה  ומיומנו מקבל  חוכמת  ניסיון,  של  יעילות חב  להגדיל  כדי  יות 

 . לשתף משאבים, תשתית וניסיון עם שאר המרכיבים לפי הצורך והיכולתויכולת  ותוחדשנ

 

  המודל מרכיבי 4.2

, תלמיד או כל אחד בתקופה לומדם הבאים : המרכיבילארבעת    הציפייה הייתה שהמודל יתייחס

)אשר ההגדרה    מורהומות. הבפעלנות לומד בלמידה מעורבת, לקראת שלבה הוא הלומד, תוך מיקוד  

בכל  ועוד(,  מנחה  מנטור,  כמו  חלופות  והוצעו  המונח,  למשמע  תגובות  הרבה  העלתה  המסורתית 

כולל:   ובכלל,  מקוונת  למידה  בתהליכי  המורה  תפקיד  לשינוי  וכד'.      SELהקשור  אוטונומיה   ,

ום וזמן לגישה דרשו שינוי תפיסה בית ספרית התוחמת מק, אשר השתנו לחלוטין ומרחבי למידה

יחסי הגומלין של  הורים וקהילה, וקום ולמידה לאורך החיים. ולבסוף  של למידה בכל עת ובכל מ

כורחם  בעל  לעיתים  הפכו,  הם  בה  המשתנה  במציאות  ואחרת  ספרית  בית  החינוכית,  המערכת 

 נוספים, אבל מצאנו לנכון להתמקד בשלב  לשותפי למידה והוראה. ברור היה שקיימים מרכיבים

 ראשון בארבעת הרכיבים שלעיל. 
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 כאמצעים תומכים  – כלי חשיבת עתיד   .5

  –הליך עיצוב המודל, נעשה בארבעה שלבים תוך שימוש בארבעה כלי חשיבת עתיד הכלי הראשון  ת

קבוצה.     7 בכל  המעורבים  של  ציפיות  תיאום  ויצירת  המידע  של  ראשוני  איסוף  אפשר  השאלות, 

שינוי טרנספ ב  ורמטיבי, המהווה  השאלות. השני, מודל  למידה  לבחינת מדדי  עזר  רמות   3  – כלי 

, מאפשר זיהוי  ופן עתידים. הכלי השלישי, אשינוי: מסורתי, מעברי וטרנספורמטיבי )שינוי צורה(

מאפשר בחירה בין אופציות  וות פוטנציאליות של מגמות ואירועים בתהליך קבלת החלטות,  השלכ

ל או  השלכותבהתאם  השינוי  ולהמגמה,  ) FSWOTניתוח  ,  בסוף.   ,Future Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats  ) ,כלי דיון קבוצתי המאפשר ניתוח וזיהוי חוזקות, חולשות

 . עתידיים רלוונטיים, לשם הגדרת אסטרטגיה מיטבית להשגת היעד העתידי הזדמנויות ואיומים

 

 השאלות  7 5.1

כלי איסוף חוות דעת לשם זיהוי תחומי כ  26Joel Trammellע"י   הנוצר ש  מתודולוגיית חשיבת עתיד

מעוצבות בהתאמה לפרויקט, מודל או השאלות    7עיצוב מודל.  הסכמה או חילוקי דעות בתהליך  

 צורך אך שומרות על ליבה אחידה, אנו ניסחנו אותן כך:  

יית  שיכול היה לספר לך משהו על המודל הרצוי, מה ה  מישהו מהעתידאם היית יכול לדבר   .1

 רוצה לשאול אותו?

 ?הצלחהמה ייחשב בעיניך  .2

 ? כישלוןמה ייחשב בעיניך  .3

 כדי להצליח )מערכות, מערכות יחסים, תהליכי קבלת החלטות, תרבות(  לשנותמה צריך  .4

 מהם ניתן ללמוד?  הכישלונותעליהן ניתן לבנות? ומהם ההצלחות מהן  -תובנות עבר  .5

 רצוי?כדי לעצב את המודל ה לעשות עכשיומה צריך  .6

 !!! מה עוד היית עושה?זה הזמן להתפרע .7

 

 טרנספורמטיבי  שינוימודל  5.2

שינוי   )מודל  הינו  Transformational Change Modelטרנספורמטיבי  מדדי  (  לבחינת  עזר  כלי 

  . Q.E.D27חברת   (, נוצר ע"י  שינוי צורה)רמות שינוי: מסורתי, מעברי וטרנספורמטיבי    3  –למידה ב  

 
26 predictors.html-problem-into-employees-your-trammell/turn-https://www.inc.com/joel 
27 2/-model-change-http://www.qedfoundation.org/transformational 

https://www.inc.com/joel-trammell/turn-your-employees-into-problem-predictors.html
http://www.qedfoundation.org/transformational-change-model-2/
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בעוד שרוב    .טיביותסביבות למידה טרנספורמם לשם הגעה לית של מסלולימספק מפה חזותהמודל  

 שווה לרעהו.  שינוי תהליך  ים בצורך בשינוי, לא כל בתי הספר מכיר 

 של סביבות למידה בשלוש שכבות שונות של שינוי:  ממדים 23בוחן טיבי מודל שינוי הטרנספורמ

 

הסטטוס את  ר  משמוכחיות ובכך למעשה  השינוי נוגע לשיפורים בשיטות העבודה הנ  -  מסורתית

הנהלים הנוכחיים לשיפור התוצאות, עם השפעה על הסטטוס השינוי נועד לשנות את    -  מעבר  קוו.

את   -  טרנספורמטיבי  קוו. לשבש  ובכך  תוצאות,  אלא  פרקטיקות,  רק  לא  לשנות  נועד  השינוי 

תהליך    .מתפתח השינויככל שהמיקום על הרצף מתקדם ממסורתי לטרנספורמטיבי  .  הסטטוס קוו

להיפרד    ד חלקה או טבעית, ולעיתים דורשת  השינוי אינו פשוט ומעבר משלב אחד לשני אינה תמי

באה מאחר ושתי הפרקטיקות לאמץ את ההנלוות לה, על מנת    אמונות והנחות ה, על המפרקטיק

 ו.   לצד ז ולהתקיים זות יכול ןאינ

 , כדלקמן:  מדדי הטבלה ומספרם הותאמו לפרויקט הנוכחי 

סביבה מסורתית

שיפור שיטות עבודה  •
תוך שמירה על , נוכחיות

סטטוס קוו

סביבה מעברית

שינוי נהלים קיימים לשם  •
משפיע על , שיפור תוצאות
הסטטוס קוו  

סביבה 
טרנספורמטיבית

שינוי תוצאות ושיבוש  •
סטטוס קוו

 שינוי צורה )טרנספורמטיבי(  מעברי מסורתי    

סטנדרטיים של ידע  למידת טקסטים   התקדמות הלומד   .1

 מיומנויות וערכים

כשירויות להתמודדות עם 

 אתגרי המציאות  

מסלול מותאם אישית   קבוצות למידה הטרוגניות  הסללת לומדים  מסלולי למידה   .2

 לבחירת הלומד 

משימות ופרויקטים  מתוחמות ומתוזמנות   הזדמנויות למידה   .3

 פתוחים

חקר, יצרנות והתנסות  

 מבוססי כשירויות  

יעדי למידה של בתי   .4

 הספר 

הצלחה בבחינות  

 הסטנדרטיות 

מוכנות לאקדמיה ולשוק  

 התעסוקה

הגשמה עצמית ופעלנות לומד  

 להשגת שלומות 

מקור המוטיבציה של    .5

 הלומד  

ובעת  מחויבות הנ רצון לעמוד בדרישות 

 רסים  מאינט

 סקרנות ,פליאה, תשוקה 

 למידה מותאמת אישיות למידה דיפרנציאליות   למידה אחידה  פרסונליזציה   .6

התערבות לסגירת פערי  תיקון ליקויים    תמיכה בלומד   .7

 מיומנויות 

האצה המותאמת אישית 

 לפרופיל הלומד 
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 אופן עתידים  5.3

מאפשר בחירה  , הכלי לזיהוי השלכות פוטנציאליות של מגמות ואירועים בתהליך קבלת החלטות

 . 28 ג'רום גלן, נוצר ע"י השינוי/המגמהבין אופציות וזיהוי השלכות 

 
28 Wheel.pdf-Futures-content/uploads/2020/02/06-.org/wpproject-w.millenniumhttp://ww 

 הלומד הפעלן הלומד העצמאי  המורה  אחריות ללמידה   .8

ול טוי של קאופן הבי  .9

 הלומד 

ההורים והלומד מול  ההורים מול המורה 

 המורה  

 הלומד מבטא את עצמו

התמודדות עם    .10

 התנהגות בעייתית  

 טיפוח כבוד והערכה עצמית  אימון התנהגותי   כללים וענישה 

 דיון  רפלקציה תיקון   אופי המשוב ללומדים   .11

ת ומעצבת  הערכה מסכמ הערכה מסכמת ומעצבת     הערכה מסכמת   הערכה  .12

 מהלך הלמידה   ב

קרדיט להישגי למידה   תעודות וקרדיטציה   .13

 פורמלית

קרדיטציה  -מיקרו

 ללמידה הפורמלית

- קרדיט להישגי למידה אי

 פורמאלית 

מבוססת על סמכות  תרבות למידה   .14

 פורמלית

מבוססת על הגדרת 

 תפקידים

 מבוססת על יחסים

השקעה משותפת    .15

 בלמידה

תלמיד, מורה, משפחה  ומשפחה  תלמיד, מורה  ומורה תלמיד 

 וקהילות

בשעות הפורמליות  מקום וזמן הלמידה   .16

 בבית הספר  

בהמשך לבית הספר  

 בשעות הבית 

למידה משולבת בכל מקום 

 וזמן

התפתחות מקצועית    .17

 של המורים 

 קהילות עשייה וחקר שיתופי   קהילות למידה מקצועיות   בהשתלמות מאושרות 

תחום הרלוונטיות של    .18

 דה הלמי

רלוונטיות ויכולת פעולה  רלוונטי לקהילה  רלוונטי לבית הספר 

 גלובלית 

סוג הניהול בבית   .19

 הספר 

 מקיף ומשתף ממתן ומייצג   מוגבל ומדומה 

מבוססת היררכיה   אופי המנהיגות   .20

 ובכירות 

מואצלת 

 לפרטים/לקבוצות 

 כולם נוטלים אחריות  

 פעלנות בנושאים ציבוריים תתפות והצבעהשה ציות לחוקים ולכללים  דגשי החינוך לאזרחות    .21
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לזהות השלכות  ,  כל הרעיונות  ף אתלאסו,  להציע מגוון רעיונות בלא שיפוטיותבאמצעות הכלי ניתן:  

   .יחסי גומלין בין הפריטיםו פוטנציאל של כל פריטוחיוביות ושליליות 

בוחן   העתידים  אירועאופן  או  העבר  מגמה  בסיס  על  היסטוריי  --,  עכשווית םכוחות  השפעה   ,

 , בעזרת השאלות הבאות:  לכות עתידיותוהש

 אם זה קורה... אז מה קורה אחר כך?   .1

 ל? קרה בפועאיך זה י .2

 השלכות שליליות אינן בהכרח דבר רע! כאשר חשוב לזכור ש מהן ההשפעות/ההשלכות? .3

הייתם  האם זיהיתם השלכות בולטות/מפתיעות שייתכן שלא הייתם ערים להן אם  ולבסוף...   .4

 ?פועלים על בסיס כלים אחרים ומוכרים

תפיסה, עקרונות ת הבאות: בתום יצירת גלגל ההשלכות, יש לרכז את הידע שנוצר, תחת הקטגוריו

 .  FSWOT – ה  –, על מנת שניתן יהיה לנתח אותו בכלי הבא והשלכות
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 FSWOT    ((Future Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threatsניתוח   5.4

, רלוונטייםעתידיים  דיון קבוצתי המאפשר ניתוח וזיהוי חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים    כלי

בוחן את החוזקות החולשות    SWOT F.  29ת היעד העתידיגיה מיטבית להשגלשם הגדרת אסטרט

 האיומים וההזדמנויות העתידיים שזיהינו באמצעות אופן העתידים, לא של ההווה! 

 . הערכת המודל הבית ספריאת  אפשרנועד לניתוח סוגיות עתידיות ואיסוף תובנות, 

 המוצע לדרישות שבטבלה לעיל:   עונה המודל(  10עד    1  –הנוכחים התבקשו לדרג, עד כמה לדעתם )מ  

 

בהתאם לגורמים הפנימיים, החיצוניים והמסייעים, כמצוין  שעוצב נבחן  המודל הבית ספרי  הערכת  

לא ה הייהכוונ  )בהמשך(.  באיור לבחון אם קיימים היבטים בתהליך אשר  למעריכים  לאפשר  תה 

 המודל.יקבלו מענה באמצעות המודל המוסכם, וזאת למטרת הערכה והבנה ולא שלילת 

 עד כמה עונה המודל:  ובחן  חוזקות וחולשותעסק ב –מבט פנימה 

י ההסתגלות? להגדרות של ארגון כמערכת מורכבת מסתגלת ובאיזו מידה קיימים בו מרכיב •

ופרקטליות( אקוסיסטם  איך,  השינוי  ?  )מה,  במודל  הטרנספורמטיביים  למדדים 

ההיברידי   ספר  הבית  למרכיבי  מרחבי    –הטרנספורמטיבי?  מורה,  )לומד,  חלקם?  או  לכולם 

   ?למידה והורים וקהילה( 

 האם זוהו במודל חוזקות/חולשות נוספות? ו •

 
29 https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis   

 איומים  -הזדמנויות  חולשות  -חוזקות  

   עקרונות ארגון מורכב מסתגל 

   מרכיבי המודל

   השינוי הטרנספורמטיבי מדדי 

https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis
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 :  ובחן הזדמנויות ואיומיםעסק ב –מבט החוצה 

גמות  מ, שינויים חיצוניים, גורמים סביבתיים )רגולציה, טכנולוגיה, ביקוש וכו'( או תנאיםאלו  •

(Slowbalization:עשויים/עלולים לתמוך או לפגוע במודל בהיבטים הבאים )   בית ספר    פיתוח

פיתוח   המסדר?  לרעיון  בהתאם  מסתגל  מורכב  כארגון  מורה,    –  המרכיביםהיברידי  לומד, 

 התייחסות למדדי השינוי הטרנספורמטיבי? לה?י למידה, מורים וקהימרחב

 האם זוהו במודל הזדמנויות/איומים נוספים?    •

 

 חברת למשתתף מ 5.5

, הכלים, ומסקנות עיקריות של כל אשר רכזה את המידע על התהליךבמחברת  התהליך כולו לווה  

 "  לכם!קחו ועשו זאת לש מפגש. המחברת עודכנה באופן שוטף, והמסר היה "

ואכן לא מעט משתתפים וארגונים העבירו את התהליך אותו עברנו בפדרציה במקביל בארגונים 

 שלהם והביאו עימם לפדרציה את התובנות מהשטח. 
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 הליך ומתודולוגיה  .6

כל מפגש, היווה את שיאו של מאמץ ממוקד של כל הצוות מאחורי הקלעים. המפגש נבנה על בסיס 

וצרכים, מחד, ומאידך, כוון לספק כלים ומתודולוגיה סדורה על  ציפיות  המשוב של המעורבים לגבי  

 מנת לאפשר לנוכחים לעצב מודלים ישימים של בתי ספר חדשניים.  

לפני כל מפגש התקיים תהליך זיקוק של הצרכים ביחס למטרת המפגש והוגדרו הכלים התומכים 

ו לצוות הרחב שכלל מנחים תו הציגהנדרשים. הצוות המוביל הכין טיוטה ראשונית של התהליך או

ותומכי הלחימה מהאגף, לשם משוב. עדכון מבנה המפגש העתידי עוצב לאור המשובים. "תומכי  

הלחימה", אשר גם עבורם הכלים התומכים היו לא מוכרים, נדרשו לתהליך למידה מעמיק, ובתורם 

 . ל המפגשדאגו להכין את המנחים ולתאם עימם ציפיות לגבי התנהלות עתידית ש

והצגת חדשות  ציפיות,  ומוגדרים מראש, החלק הראשון כלל תיאום  ידועים  רכיבי כל מפגש היו 

מהשטח שסיפקו משוב הן של השותפים והן של הקורה בשטח. המשוב הקבוע נתפס כמרכיב חשוב  

ת ביותר על ידי רוב השותפים, מאחר וסיפק מידע בהיר וחד שניתן להתייחס אליו, בסביבה מעורפל

 וודאות. והחלק השני כלל עבודה בקבוצות עם כלי חשיבת עתיד הרלבנטי לתהליך.    וחסרת
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  שמונת המודלים   .7

מאופי  הושפע  התהליך  לה.  אופייני  תהליך  קבוצה  כל  עברה  האלטרנטיבית  הפדרציה  במסגרת 

והלחץ, המשתתפים, יחסי הגומלין ביניהם, הרקע האישי והמקצועי, החוסן האישי בתקופת העומס  

 הן החיצוני והן הפנימי ובסבירות גבוהה מעוד גורמים נוספים אישיותיים ואחרים.  

ברצף ההתנהלות אותו מציגה כל קבוצה בתהליך, החל מגיבוש התובנות והיעד מעניין וחשוב לצפות  

הנדרש, המשך בעיצוב והגדרת מודל סופי )במידת האפשר( וכלה ביכולת הקבוצה לנהל את תהליך  

 ה של יעילותו של המודל באופן אובייקטיבי ומהימן.  ההערכ

ל כולת הקוראים לקחת מתוכו את דעתנו ליעניות  הבנת התהליך אותו עברה כל קבוצה, תתרום 

שונים. או  דומים  בתהליכים  להם  להתאים  שעשויים  גובשו   המרכיבים  אשר  המודלים,  שמונת 

לות שונות,  אך חשיבותם העיקרית במסגרת ארבעת המפגשים, אמנם מייצגים תוצרים ברמות בש

הב שלהם.  והפיתוח  העיצוב  תהליך  הכרת  מעצם  קוראנגזרת  לכל  מאפשרת  התהליך  ו/או   נה 

 משתמש עתידי לאמץ לעצמו אם את הרכיבים המועדפים עליו או את המכלול השלם.  

 

 עיר ללא הפסקה   - 1קבוצה  7.1

, רני בר  –מירב זרביב  חברי הקבוצה:   און )מפרש(, מיקי ליאון )קרן משפחת -מנחה )אגף מו"פ(, 

פינטו    נוך(, ד"ר איריסלחיות יחד(, מרווה מקלדה )רשת חינוך עתיד(, יעקב הכט )ערי חי   –ון  ליא

 )אגף מו"פ( 
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 אופן עתידים 

 

   תפיסה

מרחב רב גילאי לפיתוח לומדים באמצעות מסעות למידה    -  העתידי כעיר ללא הפסקה  בית הספר

וקבוצתיים ואחריםשימוש  העושה    .  אישיים  הווירטואליים  הפיסיים,  המשאבים  במגוון  . דינמי 

 מידה לאורך החיים בכל מקום ובכל עתומאפשר לבמרחב הלמידה הלוקאלי והגלובלי 

  ייעוד

לחיים האמיתיים   וכלהכין את הלומד  זמן ומקום,  אזרחכאדם  לומד כ  הכשרה , באמצעות:  בכל 

עי( והקהילתי, לטובת השלומות הכוללת של  )פרטי ומקצו יוכל לעצב את עתידו האישיאשר  - פעלן

לעזור לכל אחד )כל מי שבא בשעריו( למצוא את בשני היבטים, הן    קידום הייחודיות.  העולם כולו

, קהילתיות. ובנוסף לקדם:  לאפשר לכל אחד לראות את הייחודיות של האחרהן  הייחודיות שלו ו

 .  יביות וגמישותאדפט ותשתיותאקוסיסטם  ולספק  תפיסה ערכית, שיתופיות
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  עקרונות

מציאות   -  תמורתיות של  בעידן  הרלוונטיות  את  ולשמר  לשגשג  לפעול,  ואישית  ארגונית  יכולת 

תורם   –הלומד הפעלן לא רק מושפע אלא גם משפיע    -  פעלנותמורכבת המשתנה באופן מואץ.   

מהפורמלי ועל בסיסו נבנה  חלק  הופך ל,  )כמאפיין ישראלי( אי פורמליות.  להכשללו  מותר  ו  ונתרם

בוחר )לומד פעלן( מבין מגוון מסעות הלמידה את אשר מצידו    בלומדהמיקוד הוא  .  הילד הישראלי

בוחר את המנחה/המנטור שילווה  ביותר ומשכיל "לרדת בתחנה הנכונה". הוא    המסע המתאים לו

 .  סרת אחידותת וחאותו ויספק לו את מגוון השירותים במערכת דינמית אי פורמלית מגוונ

ב נמצא  ישראלית  הלומד  המרכיבים ייחודיות  ה  אשרחוויה  את  כוללים  ביטוי  לידי  מביאה  שבה 

מערכת בית ספרית . היא מתקיימת בחופש, בטחון, שמחה/חווית הלמידה/מדד האושר:  הבאים

ודינמית גמישה  החינוכיה  שיתופית  בתהליך  תפקידים  החלפת  מקדמת  מאפשרת   -תמורתיות  . 

גונית ואישית לפעול, לשגשג ולשמר את הרלוונטיות בעידן של מציאות מורכבת המשתנה  ת אריכול

   .בעיתועבור כל לומד   ללמידה לאורך החיים דורי-מרחב קהילתי רב. ומהווה באופן מואץ

עצמאית ומגוו,  למידה  אדפטיביות  בסיס  פרסונליות,  על  מתבצעת  ללומדנת  מגיבה   מערכת 

הענ הלוח  שלבאמצעות  מ נטפליקס  ק  היודע  אדפטיבית ,  למידה  לו  ומציע  הלומד  את  מעניין  ה 

ה.  ודינמית המותאמת  ללומד  פרואקטיבית הלמידה  מספקת  בקרבו    אקוסיסטם,  ומפתחת 

על בסיס כאדם, מיומנויות למידה, ואקטיביזם חברתי    ובמיקוד על התפתחות,  מיומנויות הסתגלות

קשר פנים ,  מעבר בין מרחביםוכולל    תנועה וזרימה בוסס. התהליך כולו משהייה והתבוננות פנימית

 . , העושה שימוש באוטונומיה מגדילהמודל דינמי, על בסיס אוטונומיה-קווחוץ 

 השלכות  

למידה לאורך החיים . היא מתאפיינת בהאדם ולא המכונה במרכז,  בעיר חכמה  ב"עיר ללא הפסקה"

מקום( וכל  זמן  כאשר  )בכל  לומד  ,  הוא  אחד  וומלמדכל  תשתיות    שותפויותיצירת  ב,  מגוונות, 

    . וחיבוריות ועבודת צוות

סינכרוני(, מחוץ לכיתה, בתוך    –פיסי, וירטואלי )סינכרוני וא    –היברידי  , למשתנה  מבנה בית הספר

ובפריפריה עירוניים  במרחבים  הקהילה,  ובקרב  החכמה  מאפשרת  העיר  זו  מציאות  חסכון  . 

, מסע למידההלמידה הופכת למאחר ו  תפקיד המורהאת    משנההיא  .  במשאבים ועירוב שימושים

. זה יכול להיות  מקדם מרחב ועבודת צוותה    –  OWNERמלווה צוות/קבוצה כארכיטקט  אותו  

. וזה גם יכול להיות חלק מצוות רב תחומי רב מימדי בתוכן ומיומנויותאו  מומחה חיצוני )הייטק...(  

בראש,   כמוביל  מאחורהמורה  א  מלווה  לסביבה    Case  Managerו  כמנחה  שהכל   הדואג  תוך 

   .באתגרים מקומיים וגלובלייםעוסקים 

ממי ללמוד )צוות מומחים, בעלי ידע רב תחומי(; היכן ללמוד; מתי ללמוד, מה ללמוד  ,  הלומד בוחר

ללמוד עומק  תהיינה  ובאיזה  מה  ל  לימודהשעות  .  התייחסות  למידה  תוך  המאפשרת  גמישות 

בי שעה  בכל  כאשר  ממהעצמאית  וסגורות,  מוגדרות  מהשעות  מינימום  את  רק  בוחר  הוא  תכני . 
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ללימודה הקשור  בכל  ובינתחומי( ,  דיסציפלינרי  פרוצדורלי,  )אפיסטמי,  רלבנטי  מיומנויות,   ידע 

 . ערכים וגישות

.  הם השתייכותהבהתאם למעגלי , ריבוי קהילות מגוון צוותים/קבוצות  פעילים , כערך קהילתיות

קהילת ו   קהילות עניין ונמצאים על הרצף שבין מהווים    מס" לקהילה )למידת שירות( "משלמים  

 . בית ספר

 )שעלו בתהליך(  שאלות נוספות

   ? פעלן הוא בהכרח לומד העצמאיאם הה •

  כיתות נמוכות?  לכיוון חטיבה ותיכון, מה עם  יותר  מסע למידה של לומד עצמאי נוטה  בהנחה ש •

י או שמכינים אותם למסעות גילוי  עירים לקראת בית ספר עתידהאם מכינים את הלומדים הצ •

מסעות רכישת ידע הדורשים מיומנויות בסיס וידע בסיסי העומדים בפני  , דוגמת  של טעימות

  ? עצמם 

  הזדמנויות?צמצום פערים ושוויון ומה תפקיד בית הספר כ"עיר ללא הפסקה" בכל הקשור ל •

FSWOT  

המו  -  חוזקות של  מוצלח  משמעיישום  שינויים   ודל  ומותאמת  עדכנית  גמישה,  התנהלות  אימוץ 

פעמי ולא חד  זמן  לאורך  ואישית לצד    ת.סביבתיים  לספק הזדמנות להתפתחות מקצועית  יכולת 

בכל תלמיד  לתמוך  מודל  תאפשר ל  דינמיתו"תבנית על" גמישה  . עיצוב  לבעלי עניין מוטיבציוניים

לצד זה יאפשר  לא משאירים אף אחד מאחור!  -צא קדם כל ילד מהמקום שבו הוא נמותבכל מצב  

מאפשר הלאדריכל    יהפוךהמורה  )אבולוציה של הלומד( שעה שעצמאות וגילוי    לילדים יותר   המודל

 יותר מעורבות בחזון והרחבת האופקים  

בדרכי החשיבה, הפעולה וההכשרה  במגוון היבטים:    יםמשמעותי יםשינוי  דורש  המודל  -  חולשות

שינוי והתאמה כנגזרתהתהליך  . בוסיותשל כלל האוכל ויכולת   הטמעה המעודד חקירה כל העת 

מאחר ולומדים ,  שוויון חברתיאי  להנציח  כמו כן, הוא עלול    !!!משמעת עצמית גבוהה מאוד מכולםו

קה עם    / )הורים  קיימות  תמיכה  מסביבות יצליחו    ילה(מערכות  מלומדים  יותר  גבוהה  בסבירות 

בין אוכלוסיות שונות, אלא המפגש מפגש  מדגיש יוזמות המעודדות  נו  ל איהמודמאתגרות. בנוסף,  

   .לומדים מאוכלוסיות דומותבמרחבי הלמידה מתקיים בין 

מואץ  -איומים   בקצב  משתנה  הרהמציאות  מאותגרת,  לרוב  גולציה  שונה  מענה  נדרש  ולרוב   ,

, גורמים רכת החינוךלמע  מעבר, הרבה  ריבוי בעלי עניין  הדרוש מצריך    פעולההשיתוף  ולמיעוט.  

 .  עבורםהשותפות עלות ונכונותם מותנית באותם אינטרסים  אשר לא בהכרח הינם בעלי 
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ת מעבר לתחומי יצירת שותפויות חוצות מגזרים והרחבת השפעת הסביבה החינוכי  -  הזדמנויות

הספר לבחון  בית  הקיימים  את  מחדש  ,  ומשמעותיכדי  התפקידים  רלוונטי  שינוי  ץ פרושי  ליצור 

 חבר את החינוך לעולם האמיתי" וימערכת"מה

 

 לומדים מחוכמת העצים  - Open Valley - 2קבוצה  7.2

שרונה לנגר )רשת מנחה )אגף מו"פ(, יהודית זליגמן דורי )רשת עמל(,    –טל שריר    חברי הקבוצה:

 מרש -סמן(, עירית מוזס  )הקבינט החינוכי(, ענבל ויMETCעמל(, גיא לוי )מט"ח(, יהודית רוזנטל )

 תומכת לחימה )אגף מו"פ( –

 אופן עתידים 
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   תפיסה

בית הספר פועל על פי עקרונות האקוסיסטם כמארג רשתי של תקשורת שורשית אוטונומית מיטבית  

 . הקהילה במרחב פתוחעם כלל גורמי 

  ייעוד

המשתלבים   אוטונומיים  בוגרים  של  צמיחה  הקהילהולאפשר  של  הרשתי  המארג  את  . צורכים 

בתוכהינמב שלהם  הייחודיות  ואת  לקהילה  השתייכותם  את  לעומק  אחריות ו  ים  מתוך  פועלים 

  . גלוקלית למעגלי ההשתייכות ולהמשכיותם

  עקרונות

קהילה כהון אנושי ההורים וכאשר ה  אוטונומי במערכת יחסי גומלין עצמאי  ,  לומד כמלמד ולומד

 .  פיזית ווירטואליתהזמן והמרחב גמישים , בה ושותפי תוכן בסביבה הטבעית

היער במרחבי  שימושים"  מאפשר  "עירוב  ועבודה  ,למידה  ,  רבודההפנאי  במציאות  , מתקיימים 

אחריות כאשר   נוטלים  שווים  ו  כולם  בין  הכשווים  עבור  להתנסותל  .  מחיה  מרחב  , קיים 

והתפתחותול לצמיחה  מגוונות  וקיימת  הזדמנויות  גורל.  ושותפות  עמוקה  הדדית  בלא   תלות 

 ה וחלוקה מלאכותית טומידיכו

   השלכות

לומד מתוך סקרנות, פליאה ותשוקה, ערני ונמצא בתודעה קולקטיבית עם  ,  הלומד כמלמד ולומד

מחכה שילמדו אותו. יודע להיערך לעתיד  ואינו    לעמיתים ומוריםהסובב אותו. מתכנן ומוביל למידה  

נושאיים אותנטיים ו   לימודה  תכני,  לפרסונליות של הלומדים, התאמה  שעות לימודבכל הקשור ל

הורים מורים ולומדים הכוללת    מגוונים, על פי בחירה מושכלת ועניין אישי של כל קהילת בית הספר

 הנגזרות בבית הספר כרקמה אנושית אחת לכלל הפעולות

 : שעלו שאלות נוספות

   ? איך מובילים מעטפת רגולטורית תומכת אקוסיסטם כווסת למניעת משברים והחלמה איטית •

 איך מגדלים "אפשרים"?  •

 מה קורה כשטבע האדם לא עומד בהלימה עם מודל שמבוסס על טבע הצומח?  •
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מספק    –  חוזקות אקוסיסטם  המודל  על  לת  מנההמערכת  יכולת ומבטיחה    האיזוניםושומרת 

האקוסיסטם של  בדנ"א  והחלמה  נוצרת  הסתגלות  הגורמים .  כלל  עם  מיטבית  תקשורת  רשת 

כולם חולקים ומקדמת שיתופיות, מאחר ו  מאפשרת צמיחה והתפתחותה  המרכיבים את הקהילה 

ות וחוסר יכולת הכלה וקבלה של השונמתפתחת    משאבים ומייעלים את השימוש המשותף בהם. 

  .מרחבי הפעולה )פיזיים/מנטליים( פועלים על בסיס עיקרון "עירוב שימושים"ו שיפוטיות

לצמיחה"  -  הזדמנויות בקצב המציאות  ב  החריצים" והאילוצים במציאות מהווים מנוף  משתנה 

  .משבריםעתירת  מואץ

  י הוראה בדלים ועומיעוט מנה,  יודעת להכיל מנגנון חף מויסות ובקרה  אינהרגולציה ש  -  איומים

לא היררכי עם מודל  לעבוד  על    אגוסיסטם מול אקוסיסטם.  שיסכימו  שאינו  טבע האדם  מבוסס 

 בהלימה עם המודל המבוסס על טבע הצומח 

דרושים מנגנוני בקרה  , החלמה ממשבר היא איטיתו  המערכת פתוחה וחשופה למשברים - חולשות

עלול פרט . המשברים ולהיערך אליהם מראשת  קשה לצפומאחר ו  וויסות במיוחד למצבי הישרדות

היער" את  רואים  לא  עצים  "מרוב  הכוללת  בהוויה  לאיבוד  ש  ללכת  מכלל למרות  דורש  המודל 

 . הפרטים לגלות אחריות

 

 סקול בהתאמה אישית - רשת מולטי -  3קבוצה  7.3

הקבוצה:  פינקלשטיין    חברי  הילית  מיכ  – ד"ר  )חמד(  גרוסמן  תומר  הרב  אמית(  )רשת  ל מנחה 

כצנלסון לוי )משרד המודיעין(, אייל אנקרי )איפכא(, זיו בר )ביתא ירושלים(, ד"ר לימור ליבוביץ 

)אגף טכנולוגיית מידע(, מיכל זק )נבחרת מרחבי חינוך(, תמי גולן )אגף מו"פ(, ד"ר עופר מורגנשטרן  

 תומך לחימה )אגף מו"פ( –

 

   אופן עתידים

 איומים  -הזדמנויות  חולשות  -חוזקות   

 5-6 9 עקרונות ארגון מורכב מסתגל 

 3 10 מרכיבי המודל

 2 7 מדדי השינוי הטרנספורמטיבי 
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   תפיסה

 .להציע שירותי למידה לכל תלמידי הרשת  כל בתי הספר ברשת יכוליםשוק חופשי של למידה שבו  

לימודים  באמצעות:   שוק  לכל מערכת  קורסים  להציע  הרשת  של  הספר  בבתי  למורים  מאפשרת 

כל תלמיד יכול לצרוך שירותי למידה והוראה מכלל בתי הספר ברשת באמצעות .  תלמידי הרשת

 . מערכת שוק לימודים של הרשת

יכולים לבחור קורסים המוצעים במערכת שוק הלימודים ולהרכיב מהם תוכנית   תלמידי הרשת

המהווה את מרכז השייכות החברתית ואחראי על  "  בית ספר אם"יד יש  לכל תלמ.  למידה אישית

הלמידה מתבצעת  חניכתו וצמיחתו האישית הכוללת ועל ייעוץ לגבי תוכנית הלמידה האישית שלו.

ה  באופן משולב והן מול בתי הן בבית ספר  הגוף המנהל את הרשת ו  הספר ההיקפים ברשת.  אם 

 .  יסטם עבור הרשתס-אחראי על יצירת מצפן מערכתי ואקו

 

   עקרונות

מתאים ליישום עבור קבוצת בתי ספר המאוגדת על ידי גורם מרכזי כגון רשת בתי ספר   המודל

 .  בתי ספר י אגף החינוך של הרשות או רשתות קיימות שלבישוב המנוהלת על יד

סיסטם המנוהלים -מצפן מערכתי ואקו:  סקול היא מערכת מורכבת מסתגלת הכוללת-רשת המולטי

יזום למידה מותאמת אישית , יאוטונומיה לתלמידים ולמורים  . מאפשרת  על ידי הגוף מנהל הרשת

 לקהילות למידה והוראה.  ת עצמאי התארגנות ומצוינת, ווהוראה מותאמת אישית ייחודית 

שיתופיות, -ולטיהמ  רשת פרסונאליות,  פעלנות,  של  עקרונות  פרקטלי  באופן  מיישמת  סקול 

כגון טרנספורמטיביים  שינוי  ומדדי  הלומדים    :ותמורתיות  בעיני  רלוונטיות  כשירויות  , למידת 

פעלנות לומדים ומורים, הגשמה עצמית ,  תמסלולי למידה מותאמים אישית ולמידה מותאמת אישי
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מנהיגות . ולמידה שיתופית וקהילות עניין ועשייהו   משולבת בכל זמן ומקוםדה  למי,  וביטוי אישי

  .ואחריות בקרב כלל הגורמים הפועלים

 השלכות 

מערכת טכנולוגית של  , מצריכה  בבית ספר האם ובתי ספר היקפיים)היברידית(    למידה משולבת

לימודי אישיתו  םשוק  לימודים  תוכנית  פיתוח  ניהול  והת.  שייכות  כיתו קבוצת  במקום  ת פתחות 

האם ספר  בבית  למידהו  גילאיות  בקבוצות  לומדים  של  עצמיות  קורסים .  התארגנויות  הצעת 

הרשת   לתלמידי  משתתפים  רבי  ברשת  ומקוונים  ווירטואליים  פיזיים  ושייכות  למידה  . מרחבי 

 . בחרו ללמוד אצלםיתלמידים שהפר צריך להתבצע בהתאמה למס תקצוב בתי ספרובנוסף, 

היבטיםוחדשניים  יזמייםמורים   בשני  יתפקדו  למידה,  שירותי  וספק  מנטור  תלמיד  .  :  הערכת 

ידי  משולבת   על  למד  תתבצע  וברשתהלומד  כל המורים אצלם  לפי כמות יתבצע  תגמול מורים  .  

  .גמישות בהעסקת מוריםו התלמידים הלומדים אצלם
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המודל מאפשר להציע ללומד מעטפת אישית מותאמת אישית וסביבת בהיבט החינוכי    -  חוזקות

אפשרויות הלמידה ע"י מינוף ההיצע מצד שייכות באמצעות בית ספר האם מחד, והרחבה של היצע  

המודל מאפשר לבצע אופטימיזציה של איגום   בהיבט הארגונידך.  מאי  בתי הספר ההיקפיים ברשת

והקצאה של משאבי בתי הספר של הרשת. לדוגמא, מורה אחד יכול להעביר קורס מקוון לתלמידים 

סקול. בנוסף הוא מכוון להתמחות ומצוינות של בתי ספר ומורים ולשיפור -רבים ברשת המולטי

 לתלמידי הרשת. איכות הלמידה וההוראה אותם הם מציעים

המולטירש מסתגלתסקול  -ת  המורכבת  המערכת  מרכיבי  את  בהגדרתה  בה  כוללת  יש  מצפן . 

המנוהל על ידי הנהלת הרשת   סיסטם מערכתי-ואקושלאורו פועלים כל הגורמים ברשת    מערכתי

זום למידה מותאמת ילתלמידים ומורים לי  אוטונומיהומאפשר את פעילות הרשת. היא מאפשרת  

ו אישיאישית  מותאמת  למידה  הוראה  לקהילות  עצמאי  באופן  ולהתארגן  ומצוינת  ייחודית  ת 

כגון פעלנות, פרסונאליות, שיתופיות, תמורתיות  ועוד באופן   מחיל עקרונות פעולהוהוראה. המודל  

 . פרקטלי על כל הרמות של הרשת, החל מבתי הספר, דרך המורים ועד לתלמידים

המולטי רבים  סקול  -רשת  הטממרכיבי השינמיישמת  ללמידת .  רנספורמטיבייםוי  מכוונת  היא 

כשירויות רלוונטיות בעיני הלומדים, מאפשרת מסלולי למידה מותאמים אישית ולמידה מותאמת 

 איומים  -הזדמנויות  חולשות  -חוזקות   

 - 8 מורכב מסתגל  עקרונות ארגון

 - 9 מרכיבי המודל

 - 8 מדדי השינוי הטרנספורמטיבי 
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נוטה  אישי,  וביטוי  עצמית  הגשמה  על  דגש  שמה  ומורים,  לומדים  פעלנות  על  מבוססת  אישית, 

מיקרו מא-ליישום  למידה,  הזדמנויות  של  משולבתקרדיטציה  למידה  ומקום,   פשרת  זמן  בכל 

מקדמת למידה שיתופית וקהילות עניין ועשייה,  מקדמת מנהיגות ואחריות בקרב כלל הגורמים 

 . הפועלים בה ועוד

המודל מחייב פעלנות ברמה גבוהה של    -  יישום מושכל מול אוכלוסיות לומדיםנדרש    –  אתגרים

מדים לאורך השנים. לכן יתכן שהמודל מתאים התלמידים ופעלנות זו מתפתחת בהדרגה אצל הלו

ים והתיכון ופחות לגילאי בית ספר יסודי שעדיין אין להם יותר לשכבות הגבוהות של חטיבת הביני 

רישה לרמת פעלנות גבוהה יכולה את רמת הפעלנות הנדרשת כדי לפעול באופן אפקטיבי במודל. הד

המייש לחלשות  חזקות  אוכלוסיות  בין  פערים  לחשוב  להרחיב  צריך  ולכן  המודל  את  כיצד  מות 

תוך הפעלת אמצעי סיוע ותמיכה כדי לייצר הוגנות   מיישמים את המודל מול אוכלוסיות חלשות

 בחינוך. 

ורגולציה חופשי  לימודים  -   שוק  שוק  של  עיקרון  על  מבוסס  הם   המודל  התלמידים  בו  חופשי 

ך ההיצע פקי הלמידה שלהם מתותלמידים בוחרים את ס, והלקוחות והמורים הם ספקי הלמידה

שלל המורים ברחבי הרשת. למודל השוק החופשי יתרונות רבים שפורטו במסמך אך קיימים בו גם 

במולטיסיכונים   מורים  לדוגמא,  מועד.  מבעוד  בהם  ולטפל  לאתרם  יכול-שצריך  לנסות סקול  ים 

עם אתגרים אלו על  ולגרום לתלמידים לבחור בהם על ידי מדיניות הערכה מקלה. כדי להתמודד  

המחייבת התפלגות נורמאלית הנהלת הרשת לייצר רגולציה המנטרלת את האיום כדוגמת מדיניות  

תחומים  עיגון  להיות  יכולה  לרגולציה  אחרת  דוגמא  מסוים.  ממוצע  סביב  בקורס  הציונים  של 

מו גם ימים כתחומי ליבה בעלי ערך, בעיני בית הספר או מטה הרשת, שהקורסים שבהם יתקיימסו

 כאשר רק מספר מועט של תלמידים בוחר בהם.       

 

 

 כחומר ביד היוצר -סטודיו אמן  - 4קבוצה  7.4

מנחים, הישאם   –)רשת חינוך אורט(, מיכל בירן )רשת חינוך אורט(  –יואל רוטשילד    חברי הקבוצה:

דנה רבין )אגף   עכאווי )ביתא מחנכים(, אל הרפז )ישראל דיגיטלית(, אודליה ורדי )רשת ברנקו וייס(,

 טק ישראל(, נועה-טכנולוגיה(, שי פיצ'בסקי )נבחרת מרחבי חינוך(, שרמן רוזנפלד )קהילת ידידי היי

 תומכת לחימה )אגף מו"פ(   –נווה 
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 אופן עתידים 

 

   תפיסה

פועל  . הסטודיו  התלמידשל  והן  הצוות החינוכי  , הן של  בסטודיו אמן מייצרים תנאים ללמידת חלום

כך    באי הסטודיו נחשפים למשאבים רבים ומגוונים ולסביבה מאפשרת. כל  ידה מגווניםבמרחבי למ

בסטודיו קיים דגש רב על יצירה ורכישת מומחיות מתוך  .  המון אפשרויות שעומדות בפני הלומד

הלאה,  בחירה אותם  ומעבירים  החוויות  את  יוצרים  ותלמידים  הפריה  מורים  בין    תוך  הדדית 

 ..   ציור, פיסול, קדרות, אנימציה ועוד. --תחומים שונים 

  עקרונות

והתלמידים   ולא   -הלומד  .  שניהם אמנים/ לומדים  -הצוות החינוכי  יוצר  להיות אקטיבי,  חייב 

לרכוש  במרכז,  פסיבי לבחורו   מיומנויות,  מהסביבה    -  הסטודיו.  חייב  המושפעת  מערכת  הינו 

צמיחה של כל ,  פגת ומסתגלת, המאפשר:  למידה משולבת בכל מקום וזמןהחיצונית, גמישה, סו
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יצירת תוצרים מגוונים תוך כדי התנסות לצד הפריה בין מגוון תחומים , ו לומד למקום הכי גבוה שלו

 ועוד...    שעשויים להיות שונים, לדוגמא: ציור, קדרות, אנימציה, פיסול

   השלכות

כולל    ללמידה  עירור מוטיבציה פנימית,  ההחלטות והשותפים  גיוס והכשרת הלבבות של כל מקבלי

 כניות הכשרה לצוותים החינוכיים בסטודיו אמן רלבנטיות ומותאמות ו בניית ת.  שינוי שיטת הערכה

אותנטיים ומגוון רחב גדול תוכניות למידה עם דגש על התנסות, מציאת פתרונות לאתגרים  ועיצוב  

ו התנסות  ומאוד שונה )לא שבלוני( של תוצרי  הבאת אמנים באמצעות    הרחבת השפעת הקהילה. 

ספרי הבית  המרחב  ולתוך  הקרובה  .  מהסביבה  חיצוניים  גם  אבל  פנימיים  כוחות  למפות  צורך 

 והרחוקה )פיזי, וירטואלי, מהארץ ומהעולם(
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המנהל    -  חוזקות את  והוא  הוספנו  מאחר  בתהליךלמודל  המודל ,  קריטי  מרכיבי  לכל   התייחסנו 

 .  הלומד מאוד במרכזומיקמנו את 

. אין  פיתוחעוד  דורש  ", מה שאקוסיסטם "ול"מה  "ופחות ל "  איך"המודל מתייחס מאוד ל  -  חולשות

. וקיימת למידה משולבת בכל מקום וזמןל  ניהול, להתפתחות המוריםלהערכה, לסגנון ההתייחסות  

 ייצר מבנה של ארגון ותהליכים לאיך  הנגזרת מהשאלה:בנית חולשה מ

ואיומים ות... תפיסות בגרוי  -    רגולציה מאותגרת, ההמציאות משתנה בקצב מואץ  -  הזדמנויות 

 .  כהשינוי בתהליך הערויש צורך ב עולם קיימות של הורים ומורים

 

 חתירה לשלומות אישית וקולקטיבית  - כרם זיתים - 5קבוצה  7.5

גרינברג    חברי הקבוצה: )הקבינט החינוכי(, רעות מידד    –שרון  , רם שמואלי  )מכון מופת(  מנחה 

)רשת עמל(, ליאת צבירן )אגף מו"פ( , תמיר הופמן )אגף מו"פ(, עמליה לואין )מנהל חברה ונוער(,   

 ה )אגף מו"פ( תומכת לחימ –עינת וולך 

 איומים  -הזדמנויות  חולשות  -חוזקות   

 5 5 עקרונות ארגון מורכב מסתגל 

 5 7 מרכיבי המודל

 5 9 מדדי השינוי הטרנספורמטיבי 
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 אופן עתידים 

 תפיסה 

החינוכית הפעילות  הספר    -   מטרת  וקולקטיבית יפעל  בית  אישית  שלומות  בהתפתחות  לתמיכה 

 תמיכה בהתפתחות שלומותהאחד,    לבעלי העניין החברים בו ומעבר. פעולה זו מכוונת לשני צירים: 

. ם למיצוי הפוטנציאל האישיבהווה מתוך אמונה כי הוויה של שלומות מאפשרת לכל אדם להתקד

כשירויותוהשנייה,   ברכישת  אישית   אשר  תמיכה  שלומות  ולקדם  להמשיך  ללומדים  יסייעו 

 .  VUCA-וקולקטיבית לאורך חייהם, תוך התמודדות עם חיים בעולם ה

, בהתבסס על ההנחה שאמון הוא רכיב  יצירת אמון בין בעלי העניין השוניםבית הספר יפעל לשם: 

יקדם .  בעלי העניין בושל כל    פעלנות ופעלנות משותפת  יעודד.  ווה בסיס איתן לכל פעילותחיוני המה

אישית ייחודי  התאמה  אדם  וכל  ומלואו  עולם  הינו  אדם  כל  כי  הכרה  מתוך  הפעילות  בזר  י .  של 

ואחריות אותם   סמכות  לעודד  השונים,  העניין  בעלי  את  להעצים  ניתן  כך  ע"י  כי  תפיסה  מתוך 

ולתרום ובעלותולפעילות,    להשתתף  אחריות  עליה  צרכי  לאור:    מתמידשיפור  ויקדם  .  לקחת 

תנאי הסביבה המשתנים והתאמה דינמית בהתאם לנדרש הבאה לידי ביטוי  .  ויכולות בעלי העניין בו
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בארגוניים( והן  הפדגוגים  בהיבטים  )הן  משאבים  והקצאת  תהליכים  תפיסות,  ובבחינת  תהליך . 

 . התאמה לקצב הייחודי של כל אחד ואחדב ם והמורים בו ההתפתחות האישי של הלומדי

אשר יסייעו   לרכוש כשירויות אפשר לבעלי העניין השונים )ובדגש על הלומדים(  יהספר    בית  -  כליםה

להם ליצור ולשגשג בעתיד לא ידוע. לדוגמא יכולות למידה עצמאית אשר יתמכו בלמידה במרחבי  

החיים.   ולאורך  לרעיעודד  החיים  וותיקיםפתיחות  חדשים  הוראה   יונות  וכלי  לגישות  גם  כמו   ,

בעלי ענין  מגוונים. זו מתוך תפיסה כי רבגוניות זו תסייע לארגון לעשות שימוש בכלים מותאמים ל

יפעל  ולתהליכים רלוונטיים   תריליצ.  והוראה  למידה  המורים   תהליכי  של  האמיתיים  לחיים 

באמצעות:  והלומדים גומלין,  תפיסהקשרי  עידוד  ספר  ש  ,  מפרטים הינו  בית  המורכבת  קהילה 

יחסי  ייחודיים ופיתוח  הדדית,  היותו    תרומה  לאור  והקהילה  הספר  בית  אינטגרלי חלק  בין 

 .מהקהילה

  יעודי

יצירת עולם טוב יותר ול לאפשר לבעלי העניין השונים לפעול ליצירת שלומות אישית וקולקטיבית,  

להתמודדות בלתי פוסקת עם    ת חוסן אישי ויכולותזאת תוך הכרה בצורך לבנו  .לשגשג בושניתן  

ת כולת דחיי. לפתח יאתגרקושי וזיהוי ההזדמנות ב. לפתח יכולת הקשיים ועם המציאות המשתנה

   . קידום בחירה חופשית בכל היבטו אחריותיות לצד  סיפוקים וחשיבה לטווח ארוך

  עקרונות

על המוסד ,  ם, כמו גם קצב התפתחות ייחודי, עם רצונות ויכולות אישייכל אדם הינו עולם ומלואו

אמון הוא .  החינוכי להכיר בכך וליצור סביבה מבוססת אמון, תומכת, מאפשרת, ומותאמת אישית

 ךמסתמה רלוונטיומענה מותאם יספק המוסד החינוכי . לאינטראקציה ועשייה משותפת אבן בנין

.  יבציה פנימית לעשייה מצד בעלי הענייןעל אוטונומיה וגמישות, כמו גם על הון אנושי מובחר ומוט

ון זכותו של צוות שדה הפעולה החינוכי לאיז, תוך כיבוד  באופן רציף  מעטפת חינוכית ללומדתסופק  

חובתו המוסרית של כל מבוגר לתמוך בהתפתחות . תודגש  בין עבודתו לאספקטים נוספים של חייו

    .  ר הדוקה יותר כך גדלה אחריותוככל שהקרבה בין המבוגר לצעי, בהבנה שילדים וצעירים

   השלכות

להגדיר את לקידומה  וליצור  בהקשר המקומי  שלומותה  יש  פעילות  ולתחזק באופן עוגני  לפתח   .

ותהליכים פדגוגים וארגונים התומכים בביזור    מסגרת ארגונית. ליצור  בין בעלי העניין  אמוןמתמיד  

צוניות, תוך בחינה ביקורתית ואימוץ סלקטיבי  לרעיונות וגישות חי  לך רוח פתוחה. לקדם  סמכויות

ליצור  םהרלוונטיישל הרכיבים   חי .  ולבעלי התנהלות  ללומדים  נוכית המאפשרת התאמה אישית 

המתחשבת ומבנה את עצמה סביב רצונותיהם ויכולותיהם של  מסגרת ארגונית בתוך  עניין נוספים

מסגור ושימוש . זאת באמצעות  מתמידתוך שיפור  ,  בעלי העניין, ותומכת בהתפתחותם לאורך זמן

ה עקרונות  את  לשקף  המותאם  התפתחות  תומך  ככלי  קיום בהערכה  שלומות,  )התפתחות  מודל 

תהליך שיפור מתמיד, התאמת תהליכים באופן אישי, רכישת כשירויות ופעילות בגישת הפעלנות 
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המשותפת( ולפתח  והפעלנות  חינוכי.  קוגניטיביים,    מענה  להיבטים  חברתיים -רגשייםהמתייחס 

 . של בעלי העניין השותפים לעשייה ובריאותיים
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רתום קיים פוטנציאל ל מתכתבת עם נושא ההסתגלות.ההתאמה אישית  המודל נבנה ב  –  חוזקות

הלומד. להצלחת  רבים  עניין,  וה משאבים  לתחומי  לחיים,  מחוברת  אקטואלית, למידה 

רצוןהיא  למידה  ה רלוונטית. פעלנותו  עצמית מתוך  ללמידה מתוך  עידוד  על בסיס   בחירה    קיים 

 לבין בית הספר  חיבור משמעותי בין הבית/הקהילה

מטרה בית , לשם קביעת  ין השותפיםיחסי אמון בו  המודל תלוי ביכולת ליצור קהילה  -  חולשות

יצירת  ספרית בקהילת בית הספר א,  פדגוגיתתשתית  ורגונית  סדירויות, תכנית   הכוללתמסגרת  , 

ים להיות גמיש  כיםתכנון הקצאת משאבים צרי.  חלוקת אחריות בין המשתתפים השונים, ועבודה

על מנת להשתפר באופן נדרש איסוף נתונים מתמשך,  .  על מנת להתמודד עם השינויים  ודינמיים

 י עניין נוספים )הורים(. רשת תשתית הכשרה למורים ולבעל. ועולה צורך בתמידי

יותר בעלי ענין יסכימו להירתם , ובסבירות גבוהה  הקורונה המחישה את הצורך בשינוי  -  הזדמנויות

ם נותני  אנשי השטח הוכיחו שה,  מידת אוטונומיה למנהלים עלתה בתקופה האחרונה שינוי.הובלת  ל

. בית  מרכז משמעותי ללמידה הורים ותלמידים רואים בבית הספרו רלוונטי בזמן הרלוונטי טון הה

גדלה ו  מבין שהוא מתמודד עם מנגנונים נוספים מחוץ לבית הספר הנמצאים בתחרותהספר בתורו,  

 .  המוטיבציה לשיפור תמידיבו 

.  צורך לרתום הרבה בעלי ענייןויש     רגולציה מאותגרת, ההמציאות משתנה בקצב מואץ  -איומים  

איום . השגרהיצירת  מצב חרום לבלרתום אנשים וקשה    ומיושנת חזרה לשגרה מוכרת  קיים חשש מ

 תורם לתחושה הקשה.  חוסר הוודאותגדל והולך ו על התקציב

 

 )שילוב של נטפליקס, היי טק והאב קהילתי(  נייטקי" קהילתי" - 6קבוצה  7.6

סטרשנ סיגל  הקבוצה:  )עמותת חברי  אנטין  קובי  וייס(,  ברנקו  )רשת  פרידמן  אורנה  )מנחה(,  וב 

  תומך לחימה )אגף מו"פ(  -תפוח(, רחל אלניר, יעל גביש, שרון מאיו )תובנות בחינוך( שמואל לוטטי 

 איומים  -הזדמנויות  חולשות  -חוזקות   

 7 5 עקרונות ארגון מורכב מסתגל 

 7 8 מרכיבי המודל

 8 7 מדדי השינוי הטרנספורמטיבי 
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 אופן עתידים 

•  

   תפיסה

. ההקהילה שותפבאופן אישי ו  כל אחד בוחר לעצמו מה ללמוד,  למידה בכל מקום  -מרחב הלמידה  

ששמה רבה במערכת  גמישות  וקיימת    אינם המלמדים היחידיםאך  המורים בעלי תפקיד רחב מאוד  

 . עיניהאת הלומד לנגד 

  ייעוד

לעצב את עתידו האישי להכשירו  .  להיות אדם המכיר ביכולותיו   להכין את הלומד לחיים האמיתיים

כולו העולם  של  הכוללת  השלומות  לטובת  והקהילתי,  ומקצועי(  ו)פרטי  פעלן:  לקדם.  , לומד 

בחירה אישית של  ,  גמישות של המערכת בעת שינויים,  שינוי תפקיד המורה,  שיתופיות,  קהילתיות

 .אקוסיסטם מיטבי ללמידה גמישה ואפקטיביתויצירת  הלומד
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  עקרונות

 . תמורתיות, פורמליות-אי, שיתופיות, פרסונליות - עקרונות נוספים. גמישות  -  מרכיב ליבה

בעל יכולת תקשורת ו מנהל את הזמן בעצמו, בוחר בעצמו את תכני הלימוד וצורת הלימוד - לומדה

וצרכיובין   הלומד  למאפייני  בהתאם  התלמידים  ניתוב  גבוהה  מ   אישית  מנעד ונהנה  הרחבת 

תכלול ,  למידה בכל מקום,  אפשר מרחבי למידה שוניםמ  -  בית הספר.  לא רק המורה  –המלמדים  

במקומ הלמידה  מתקיימתוחיבור  היא  בהם  גורםו  ות  מכל  וקהילה.  למידה  ים מעורב  –  הורים 

, מכשירים, תומכים ומלווים קהילהבערכים דרך מעורבות  , מנחילים  של הקהילה בביה"ס  יםושותפ

)מפיק,   -  המורה.  הורים במסגרת האחריות והמעורבות שלהם הרחבת והעשרת תפקידי המורה 

ה  -   הערכה.  מנחה...(   של  עצמית  דווקא הישגיים(הערכה  )לאו  ליעדים מדידים  , תלמיד בהתאם 

 דים הנ"להורים ליעוהערכת ה הערכת המורה )כנ"ל(

 השלכות  

ללמוד  -  הלומד ומה  ללמוד,  איך  ללמוד,  מתי  ללמוד,  היכן  שונים(,  )מלמדים  ללמוד  ממי  . בוחר 

דווקא הישגיים(  -  הערכה.  שינוי תפקיד המורה  -  המורה )לאו  של  תוך   יעדים מדידים  מעורבות 

וההורים המורה  לימוד.  הלומד,  פרוצדורלי,    -  תכני  )אפיסטמי,  ובינתחומי(ידע   דיסציפלינרי 

וגישות ערכים  וליווי  ,  מעורבות חזקה של הורים מתוך אחריות  -קהילתיות  .  מיומנויות,  תמיכה 

ואפקטיבית מיטבית  מעורבות  לאפשר  מנת  על  קהילה,  להורים  למעגלים ו   מעורבות  התחברות 

 . חבים יותר, מעבר לקהילה המקומית )הישוב כולו, המדינה, העולם(ר
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בהתאם למאפייני  יכולת לנתב את התלמידים  ,  למידה בכל מקום והרחבת מנעד המלמדים  -  חוזקות

המודל.  הלומד להטמעת  כבסיס  במס'  ו  טכנולוגיה  מיומנויותעיסוק  של  את ה  מצומצם  מחזקות 

מבני חינוך רזים מודולריים, חסכון שמאפשר מימון של עזרים .  21  –ומכינות אותו למאה ה    התלמיד

 מכשיר את הילד לאורך כל תקופת לימודיוהמודל . טכנולוגיים

משמע  -  חולשות וביה"סשינוי  המורה  בתפקיד  מחשבתית ,  ותי  גמישות  שדורשים  שינויים 

  דדים תוצאתיים לא קלים למדידה. ודרישה למטכנולוגית יקרה-תשתית תקציביתו תמשמעותי

קיימת כיום שכבר  פתיחות לשינויים  ומעודד    העולם של התלמיד מתרחב משמעותית  -  הזדמנויות

 בעקבות הקורונה  

 איומים  -הזדמנויות  חולשות  -חוזקות   

 9 8 עקרונות ארגון מורכב מסתגל 

 5 10 מרכיבי המודל

 8 9 מדדי השינוי הטרנספורמטיבי 
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משתנה    -איומים   מואץהמציאות  ה בקצב  מאותגרת,  רבים ויש     רגולציה  פעולה  שיתופי  לרקום 

 , הורים, חינוך בלתי פורמלי…()קהילה

 

 מרחב תמרּון להגשמת חלומות   -בית ספר כמרחב אוטונומי  - 7קבוצה  7.7

 ( וולט דיסני)"כל חלומותינו ניתנים להגשמה אם רק יהיה לנו האומץ לשאוף אליהם בהתמדה 

גרינפלד )איפכא(, סתיו נאור )הקרן לעידוד יוזמות(, מיטל בראון מנדלביץ   רבקה   חברי הקבוצה: 

טק היי ישראל( יוני אנזל )עמית מנדל(, עירית מרחב  -)קרן ליאון(, אילנה דרור )קהילת ידידי היי

 תומך לחימה )אגף מו"פ(  -)ביתא ירושלים(, רענן ארבל 

 אופן עתידים 
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   תפיסה

מי בו לכל אחד מבעלי התפקידים והחברים בקהילה יש אוטונומיה  בית הספר הוא מרחב אוטונו

הקהילה תתקיים כמרחב  .  רחבה יחסית )ביחס לקיים היום( בתפקידם האישי ובתפקידם כקבוצה

זה יבוא לידי  במרחב  .  אוטונומי המאפשר לחבריו ליצור ולהתקיים ביחסים של קבלה והתחשבות

כיתה  בקרב    ביטוי ומחנכות/י  בכלל  רלוונטיות, ,  בפרטמורים  תלמידים,  לצרכי  גבוהה  התאמה 

מורים ומחנכים הם סוכני .  הלמידה  אפקטיביותעלייה במורים ותלמידים ובקרב  הגברת מוטיבציה  

ההם.    שינוי הגלום  הפוטנציאל  את  ולמקסם  לפרוח  ע"מ  לאוטונומיה  הזקוקים  וחברי  חשובים 

של  בחירה    עם  ים בלמידה אוטונומית  ם: הורים, מורים, תלמידים. התלמידלומדיכולה  קהילה  ה

ומנחי הלמידה ללמידה  ויוצרים   למידההמרחבי  .  תכנית הלימודים, שותפים  , משתנים  גמישים 

לה ומחוצה  הכיתה  קירות  בין  ותנועה  לפיזי  ,  הטכנולוגי  המרחב  הלמידה  ובין  משתנים זמני 

טכנולוגיות  , הטמעת  וץח-שיעור, מרחב כיתההזמני  משתנות, בכל הקשור לסדירויות  וגמישים. ה

 .  מתקדמות לצד יציאה לטבע וניצול משאבים קיימים במרחב הבית ספרי

  עקרונות

  יוזמים ומנהלים צוותי משימה ארוכי וקצרי טווח,  פועלים למען עתיד רצוי ,  בונים אמון  -  תלמידים

 .אחראים לתוצאותו

. הפעילות נעשית הון קהילתיומעצימה    מגשימה חלומה,  הילה כמצע לרלוונטיותק  -  הורים-קהילה

מרחבים:   ופיזייםבמגוון  וירטואליים  הדמייה  למידה,  מרחבי  בשדה-מרחבי  ספר   עשייה  ובבית 

 . ארגון, חושב עתידכ

אתגרים  -  המורים עם  להתמודדות  הזדמנויות  בעצמם  חלומות,  מייצרים  להגשמת   יועצים 

בסביבת בית הספר   עלת הלמידהגם שותפים חיצוניים להפ. קיימים  מכוונים ומשקפים תהליכיםו

 . חושב עתיד כארגון

   השלכות

אישימהווים  חלומות   וביטוי  עצמי  למימוש  ומחזקיםמקור  של    תחושת    ,  וצמיחה  מסוגלות 

האוכלוסיות  בהתאמה   מורכבים  במיוחד  התלמידיםולכלל  מהווה  בחיים  המודל  ש.  ואבת אבן 

של  לאנשים   עוגן  ומהווה  במציאותיצירתיים,  ולהמציע    מסתגלת  רלוונטיות  הטמעה  ווי  ימערך 

ורפלקציה  כולל    מפורטים המשקיף  –הערכה  עמדת  וגיוון  מבט   שינוי  ונקודות  היבטים  במגוון 

 במרחב.  

FSWOT 

 איומים  -הזדמנויות  חולשות  -חוזקות   

 3 9 עקרונות ארגון מורכב מסתגל 

 8-9 8-9 מרכיבי המודל

 ? 9 מדדי השינוי הטרנספורמטיבי 
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ומקטי  המודל  -  חוזקות מוטיבציות  מהווה  שחיקה  ןמחזק  יצירתיים ,  לאנשים  שואבת  אבן 

. קיימת התייחסות למידע לצרכים שונים ורביםהמותאמת    פלטפורמה למימוש עצמי ו  וחדשניים

המשתנה    מציאותצורך להגשים חלומות בוקיימת התייחסות ל  לשינויים בשטחרלבנטי והקשבה  

   . תדיר

עשייהאוטונומיה    -  חולשות וחוסר  לכאוס  לגרום  עלולה  ומאומנות  אמונות  לא  שונות .  בידיים 

נית ביכולות גבוהות של  מותו  מוגברת בקצב ובגישות עלולה להגדיל פערים ומתחים בין אנשי צוות

בעולם של הצפת מידע ומידע פייק, המידע שהלומדים נפגשים . ולבסוף,  אנשי החינוך והמנהלים

 . ף מסוכןאתו עלול להיות לא תקף וא

לפעול עם ו  להבין את מורכבות המציאות ולפעול בתוכה,  לטפל במשמעות האוטונומיה  -הזדמנויות  

 .שותפים ובעלי עניין במעגלים רחבים

 .  רגולציה מאותגרתומיידי וההמציאות משתנה בקצב מואץ  -איומים  

 

 ריבוי התרחשויות מעצבות -שכונת חיים  - 8קבוצה  7.8

מנחה )מו"פ(, רפאלה בלאס )רשת עמל(, דגנית יפה ארגז )רשת עתיד(,  – צי חברי הקבוצה: ריבי אר

מלמד   חינוך(,    – סיגל  מרחבי  )נבחרת  מורנו  עמל(, מלי  וגרהוף  רשת  עדי  מורדו,  תומכת   –אסנת 

 לחימה )אגף מו״פ(
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 אופן עתידים 

 

   תפיסה

הלמידה  . מגדלורהמורים כו הקהילה שבטית, מרחב הלמידה הוא כל המרחבים בהם הלומד נמצא

חיים"  – כ"שכונת  בה    כמוה  מידת ריבוי  יש  ונגישות,  זמין  טווח  שמחה,  מעצבות...  התרחשויות 

 השפעה וחלק מהותי, סימביוזה ייחודית, זהות, מגוון, לוקליות

  ייעוד

להכשיר את הלומד לעצב את עתידו האישי   להכין את הלומד לחיים האמיתיים להיות אדם, אזרח...

ומק כו)פרטי  העולם  של  הכוללת  השלומות  לטובת  והקהילתי,  פעלן:  לקדםו  לוצועי(  , לומד 

שבטיות משיתופיותו  קהילתיות,  שינוי  המורה .  של  עבודה  )גמישות(כולל    בנה  סדירויות  . שינוי 

אקוסיסטם ותשתיות אדפטיביות . ואספקת  תרבות ארגונית של אוטונומיה , אמון, הוגנותיצירת  

  . וגמישות
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  עקרונות

זה החיים  ;  גובה פני אדם )כולם שותפים "שווים"(  -  נוספיםעקרונות  .  התבוננות   -   מרכיב ליבה

 דורי -בית הספר כמרחב קהילתי רב.  אזרח בין אזרחים, ואני  שבטיות,  גם אני )שותף( אחראי  –שלי  

החיים לאורך  אנחנו,  ללמידה  להיות  מאפשרים  החיים  מרחבי  בועם    כל  חי  שאני  לרחוב    חיבור 

לפיתוב התלמיד    -  לומד ב״שכונת חיים״  .  ח אזרחי)החיים( מקומות העסקים מהווים תשתית  

את  ובוחר  וייזום  ללמידה  שותפים  מחפש  עצמי(,  ניהול  פעלן,  )לומד  חוקר  בוחר,  מתבונן, 

״מגדלור״ לו  ויהווה  אותו  שילווה  מהמנחה/המנטור  נהנה  הוא  הגילוי.  כדי  ,  חדוות  תוך  למידה 

 הקהילה כשבט .  הצורך לאחריותיות(גם אני )שותף( אחראי )הוגנות וגם "  ים  שלי  זה החי, "עשייה

אגף , מפתחים את  שמים הכל על השולחן,  לא הכל ״ורוד״,  מזמנת הכרות יזומה לנסיבות חיים  -

השכונתי חיים,  המו״פ  לנסיבות  יזומה  הכרות  מזמנת  ההקהילה  אחד  אזרח  .  אזרחים הוא  בין 

קהילה מקצועית ,  אמון משותףיצירת מרחב    -  המורה כמגדלור.  ריותיות()הוגנות וגם הצורך לאח

 מקצוענותו מנטורינג וסגנונות הוראה נוספים,  זמן גמיש  לטובת פנאי פיתוח והעשרה, לומדת

   השלכות

.  מתי ללמוד ומה ללמוד,  ממי ללמוד )צוות מומחים, בעלי ידע רב תחומי(; היכן ללמוד  הלומד בוחר

, ידע )אפיסטמי, פרוצדורלי, דיסציפלינרי ובינתחומי(  -  תכני לימוד.  חר להערכהמבט א   -  הערכה

וגישות ערכים  פעילים    -  קהילתיות .  מיומנויות,  צוותים/קבוצות   מגוון  קהילות  בהתאם   –ריבוי 

פועלים יחד )דיאלוג   –קודים משותפים: חיים ביחד  ,  שמים הכל על השולחן,  למעגלי השתייכות

 .ובירור משותף(

FSWOT   

פיתוח יחסים משמעותיים שיאפשרו החזקה ו   LABסלפי  ,  הרבה ממשקים, בחירה מרובה  -  חוזקות

, מרחב אמון גדול,  שרידותכחוזקה שמאפשרת    -למידה לאורך החיים.  גם במצבי שינוי קיצוניים

ת יכול. הכרות של כל הגורמים מסביבו )מרחבים/ רב גילאיות( -מגוון רחב של התנסויותאפשרות ל

על שינויים.ו  מקורות מידע רבים,  תגובה מהירה לקבל התראות  גבוהה   -חשיבה משותפת  יכולת 

 מורים כקהילה שלומדת ומסתגלת ו פ השכונתי"כיכר הרעיונות, אגף המו

ברמת   -מוריםאותו.    יהיה מאתגר לנהל, אך  ייתכן שהמודל לא יתאים לכל האוכלוסייה  -  שותחול

 . פחות צוותיותמפגינים הפרט, 

 חברים מצטרפים וחברים אחרים עוזבים  -הזדמנויות 

 .  רגולציה מאותגרתו  המציאות משתנה בקצב מואץ מיידי -איומים 
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 סיכום דיון ו .8

 משתנה במציאות החינוך  חשיבות 8.1

 להפוך את העולם לטוב רק בכוח החינוך ניתן לענות לאתגרים ולגשר על הפערים המתרחבים כדי 

 .לעתידלהתכונן  כדי  תבניות עבר  , חינוך אינו יכול להסתמך על  מואץבקצב  משתנה  ם  אך בעול,  יותר

כדי שהחינוך  לכן  ככל תחום בחיינו מושפע ממגמות עולמיות ישירות ובעקיפין.  כמוהו  תחום החינוך  

יהיה רלבנטי בעולם מורכב ועמום, יש להתאימו למציאות המשתנה, בכל היבט: סביבות למידה  

פורמליות, ובלתי  חינוכי  פורמאליות  הוראה,  תוכן  אקוסיסטםפרקטיקות  בכל   ,  רק  ולא  ועוד, 

לעסוק בחקר מגמות. על החינוך    ם בהתייחס ללמידה לאורך החיים.הקשור לחינוך בסיסי אלא ג

וכלה  מיטבי  רצוי  עתיד  לעצב  מנת  על  הנגזרות  וההזדמנויות  האתגרים  מבחינת ההשלכות,  החל 

אחראיתבעיצוב   לזהומדיניות  תשכיל  אשר  עתידיות  ת  ,  בהווה  ת  יוהזדמנוותקדם  התפתחויות 

 ללמידה, תכנון והכנה לקראתן.  

לקד יותר ם  הצורך  טוב  ל  ,עולה  חינוך  ישר  בעולםקצב  ביחס  קצב ה,  השינויים  על  גם  משליך 

ההתפתחות של הילדים לאור הנגישות הרבה לתכנים, פעילויות ומסרים שלא תואמים לגילם. כדי  

ה הלחץ  מוקדי  עם  כמו  להתמודד  חרמות   מגפות,  חדשים  ניוז,  פייק  סייבר,  טרור,  אירועי 

ואי  מגדרית  אפליה  גזענות,  כלכלי-חברתיים,  הלומדים שוויון  את  להכשיר  החינוך  מערכת  על   ,

חשיבה   עצמית,  מודעות  אישי,  חוסן  בינאישיים,  יחסים  ומערכות  תקשורת  כמו  במיומנויות 

תוך מתן מגוון    למידה ובכלל,בתהליך הצום הלחץ  ביקורתית. בנוסף, מן הראוי לבחון דרכים לצמ

 אפשרויות מותאמות ללומדים ולרצונותיהם.

, יש לקחת בחשבון שינוי במניעים, רצונות, עם זאת.  טכנולוגיות מתעוררות יחוללו מהפכה בחינוך

השראות ומוסר ואת העובדה שלילדים תהיה אינטליגנציה גבוהה יותר וידע נרחב יותר מכל מה 

 .30ש הזדמנות להסיר גבולות ואילוצים, ולחשוב אחרת על טיבו של החינוך נו כרגע. לחינוך ישיש ל

טכנולוגיה חדשנית מאפשרת לילדים ללמוד תוכן בפרספקטיבות תלת ממדיות, בכל מקום, בלמידה  

בטכנולוגיות    שימוש  מהנה.  ובאופן  פורמלית  ואי  פורמלית  בלמידה  חושית,  בהטמעה  שיתופית, 

את   ושיפור  מאפשר  היצירתיות  קידום  התקשורת,  שיפור  אינטראקציות,  יצירת  הלמידה,  שיפור 

בעיות שביעות   פתרון  מעורבות,  והנאה,  עניין  כיף,  ללמידה,  מוטיבציה  מייצרת  היא  ומיומנויות. 

רצון, נכונות ללמוד, ממקדת את תשומת הלב ומעלה את רמת האמון של הילדים. בעולם החינוך,  

פשרות יצירת עזרי הוראה למורים ומספקת כלים לתלמידים לייצור מודלים טכנולוגיות אף מא

 .תיהם ויכולת לתקן ולשפר אותם במהירות ובעלות נמוכהמוחשיים של רעיונו

העתידי האנושי  ההון  לפיתוח  האחראית  התשתית  את  מהווה  החינוך  לזהות מערכת  ועליה   ,

ח  לאתגרים שבפתח. היא  ולהתכונן  נדרש ממנה  בתוכניות הלימודים בהקדם מה  להתייחס  ייבת 

ולשקול לאמץ את תפיסת הב ללא לשינויים במודלים הפיננסיים,  והוראה  למידה  לוקצ'יין, קרי, 

 
30 https://medium.com/awecademy/transhumanism-and-education-51569c73347b 

https://medium.com/awecademy/transhumanism-and-education-51569c73347b
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ישות ניהול ריכוזית, אשר בהכרח תתרום לקידום מודלים חדשניים וחדשנות חינוכית. ההעצמה 

ך שאלות לא פשוטות בכל האנושית והפוטנציאל האדיר שלה ללומדים מעמידה בפני מערכת החינו

הראו  שמן  שאלות  ומוסר,  אתיקה  והזדמנויות,  זכויות  לשוויון  ולא הנוגע  במוקדם  בהן  לעסוק  י 

במאוחר. היא גם מרכזת אצלה מידע רב ונתונים חשובים על לומדים ובני משפחותיהם ולכן עליה 

ל כדי  שבאחריותה,  הנתונים  ואבטחת  האמצעים  פיתוח  בפעילות  פעיל  חלק  פגיעה לקחת  מנוע 

לעתיד ובסיכוייהם  ללומדים  בנוסף,  .  בלומדים  לספק  וכלים מתאיש  לטובת חינוך, הדרכה  ימים 

 שמירה על ביטחונם האישי בעולם הקיברנטי.  

המתעוררים במקצועות  לעבוד  הלומדים  את  להכין  לתמרץ   כדי  לעורר,  החינוך  מערכת  נדרשת 

את ליבת המועסקים בדורות הבאים, להתמקד ולהעצים הון אנושי מותאם מקרב צעירים אשר יהוו  

בזמן   ובו  וערכים,  גישות  במיומנויות,  שאת  הלומדים ביתר  את  מכשירים  כיצד  בעצמה  ללמוד 

להתחיל ולהכשיר את הלומדים להשתמש ביכולות של המוח   עליהלמקצועות שעדיין לא קיימים.  

דן של ידע, חדשנות ויצירתיות. הימני על מנת להתמודד עם אתגרי העתיד בעידן הקונספטואלי, עי

ועליה לקחת ,  יים ולגילאי הלומדיםבמקביל, יש להתאים את אופן ומועדי הלמידה לצרכים העכשוו

העבודה, ארבעת המגמות המובילות כיום בעולם העבודה משליכות על השינויים באופי  בחשבון את  

   :31כוללות את המעברים הבאיםו הדינמיקה של כוח העבודה והנתונים 

 

למידה ממוקדת בגיל צעיר, חשובה אך אין בה די, אלא נדרשת למידה לאורך החיים. מערכת החינוך  

לומדיה את   לפתח בקרב  של    יכולת הלמידהנדרשת  והשלומות  להבטיח את ההישרדות  על מנת 

 הפרט כמו של הקהילה והעולם כולו.  

הארץ והאנושות, ולעודד את יש לפתח את המודעות לאתגרים הסביבתיים והשלכותיהם על כדור 

הלומדים לפעול הן באופן אינדיבידואלי והן מערכתי לקידום התנהגות אחראית בהווה במקביל 

בתחום. עתידיים  פתרונות  עיצוב  יכולת  לפתח    לפיתוח  כלפי חשוב  גלובלית  מוסרית  אחריות 

שפיע על הסביבה  הסביבה והעולם כולו, הבאה לידי ביטוי באזרחות טובה בעלת ערכים ונכונות לה

והקהילה, לצד הבנה עמוקה יותר של התהליכים והמשמעות של מעשיהם. מערכת החינוך יכולה 

כשגרירי שינוי ובכך לתת מקום ליכולותיהם הפרואקטיביות למען הכלל.  לשם ם להיעזר בתלמידי

לאתגרים   עליהכך   הלומדים  של  מודעות  פיתוח  לשם  זמן  הלימודים  בתוכניות  להקדיש 

ניתן כבר עתה להפחית את טביעת הרגל   בתיים העומדים בפני העולם.הסבי ללמד אותם כיצד 

של   ההתנהלות  את  ולשנות  להשפיע  אותם  ולעודד  בעולם,  מאתנו  ואחת  אחד  כל  של  הפחמנית 

סביבתם הקרובה במשפחה ובקהילה בהתאם. לעודד צריכה מינימלית בת קיימא ידידותית לסביבה  

 
31 Church, A. & Burke, W. Four Trends Shaping the Future of Organizations and Organization 

Development. OD Practitioner. 49. 14-22, 2017 

פלטפורמות

על פני מוצרים 

דיגיטלי

על פני מיכני  

תובנות

במקום נתונים  

כשרון

על פני עבודה
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וצריכה נבונה של מים. יש לקדם פעילויות שימור של הסביבה ושל מגוון    ולחנך לשמירה על ניקיון

לשם הזנים של בעלי החיים ולהיעזר בלומדים הצעירים לשם העלאת המודעות של הקהילה לנושא.  

הכוללות הגברת המודעות לאתגרים, העמקה בידע ופיתוח פתרונות    יש לפתח תוכניות לימוד,כך  

קהבתמיכת    והטמעתם וכיוב׳מוסדות,  ממשל  רשויות,  שלישי,  מגזר  להכיר  כולם  .  ילה,  חייבים 

תהליך ארוך טווח, המצריך  , בגודל האתגר ולייצר כמענה סביבה ראויה כגון מוסדות חינוך ירוקים

לפיתוח   אוריינות  וניהולית.  פדגוגית  מבחינה  ומחשבתי  תפיסתי  התנסות   קיימותשינוי  מחייבת 

לאתגרים   פתרונות  ביצירת  פיתוח  ותרגול  תוך  הסביבה  על  ידע  הקניית  ומשמעה  סביבתיים, 

  .אלומיומנויות, גישות וערכים המקדמים את יכולת התלמיד להתמודד ולייצר פתרונות לאתגרים 

החינוך מערכת  על  ישירות  משפיעים  שנחקקים  לתרבות חוקים  מוכוון  הישראלי  החינוך   .

ושימוש בכלים מער )לומדים אנגלית  אבל מרכז הכובד המשתנה של  ביים(,  הגלובלית המערבית 

הטמעת טכנולוגיות   העולם הגלובלי מסמן צורך ללמוד בנוסף לשפה האנגלית ילמדו שפות נוספות.

במי החברתיות  הרשתות  של  כוחן  את  מעצימות  היומיום,  בחיי  אך מתקדמות  צעירים  אצל  וחד 

ולם הקיברנטי אם שלהם מעמידות אותם גם בסיכונים הנגזרים משימוש לא הולם ו/או מוסרי בע

מולם.   הואם  את  נחשפים ללומדים  מכשירים  הם  במקביל  זהותם,  את  ולהגדיר  דעתם  על  עמוד 

בר  להיבטים מקומיים ועולמיים חיצוניים שעה שהם מתחילים ללמוד היסטוריה ופוליטיקה. הד 

את   לזהות,  החינוך  ממערכת  אזרחיםדורש  להיות  שיתפתחו  המבטיחות  הנדרשות   הכשירויות 

ותורמים. את   מועילים  לבקר  ללומדים  יאפשרו  ביקורתית  חשיבה  ופיתוח  המודעות  העצמת 

חשיבותה  על  בדגש  לאתיקה  חינוך  העתידי.  לשיפורה  פעילויות  ולקדם  השלטונית  המערכת 

ש לחוסנה  יתרמו  לצד ומרכזיותה  דיבייט  יכולת  ופיתוח  זמישות  חברתית,  ומעורבות  החברה  ל 

קו ללומדים כלים להתמודדות עם סוגיות בעלות השפעות ארוכות טווח,  כישורי חשיבת עתיד, יעני

 כמנהיגי העתיד.  

 

 סיכום  8.2

מגפת הקורונה הציבה את כולנו בסיטואציה לא מוכרת, בלא שהיינו מוכנים אליה בכל היבט ורמה. 

תקדים,    נצבו חסרות  הזדמנויות  לצד  קשים  אתגרים  שאנו  אך  בפנינו  את יחד  מאמינים  זיהינו 

 שונה למו"פ חינוכי.  גישה חדשה והתבוננות והצענו ציאל של המהלך, הפוטנ

גופי   כל  עם  השותפיםיחד  החינוכי  ב המו"פ  ו"מהפעילות  אמצעות  ,  תשתית יצרנו    "הרי"רזה" 

הבא...   השלב  את  לבנות  עתה  יש  עליה  אשר  הספר  ראשונית  המתאים   מסתגלההמורכב  בית 

היות שונה לחלוטין מאשר זה המוכר לנו עד כה.  לטרך ברור לכל כי בית ספר זה יצ. לנורמלי החדש

העונים על  וגם ברור לכולנו שנדרשת עוד עבודה רבה על מנת שנוכל להציע מודלים יותר מגובשים  

יצטרכו להיות   ,חדשניים ככל שיהיו  ,שאותם מודליםגם אנו מבינים  באותה מידה  הצרכים. אבל  

  נת לשמור על הרלבנטיות שלהם. על מ , עדכניים ופתוחים לשינויים תכופיםזמישים
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, ואנו תקווה  מותאם  מסתגלת ולייצר אקוסיסטםמערכת מורכבת  ליישם תפיסה של  הדבר ידרוש  

לכך התשתיות  את  הנחנו  סמך  ו  שיחד  בעל  המתוארת  הנוכחי  הפעילות  רחב נפתח  מסמך    פתח 

 להמשך. 

זה   להוא    מבחינתנו מסמך  המעוניין  לכל  ראשונית  "טיוטה"  ועל מהווה  שעלו  ההצעות  את  בחון 

 בהתאם לנורמות "קוד פתוח" ליצור את המודל שלו. בסיסן 

השותפים,   כלל  ידי  על  פעילות  כדי  תוך  עלה  במסמך,  הנאמר  רק  רוב  ידע הוספנו  אנו  מעט  עוד 

 לשימושכם. ומקורות 

 ... ".כםזאת לשל  ו ועש  ו"קח
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