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קול קורא להגשת מועמדות ל "בית ספר מוטה עתיד" במחוז הצפון 
רקע 

1. בשנת הלימודים תש"פ יפתח מחזור ראשון של בתי ספר שיוכשרו כבתי ספר מוטי 
עתיד.  

2. מגמות עתידיות גלובליות ומקומיות בתחומי החברה, הטכנולוגיה, הכלכלה, הסביבה 
והפוליטיקה מייצרות אתגרים ודרישות חדשות למערכת החינוך. זיהוי והבנת 
המגמות הללו ומתן מענה הולם לאתגרים והדרישות הנגזרות מהן יאפשר למערכת 

החינוך להמשיך ולתת חינוך רלוונטי גם לנוכח המציאות המשתנה. 
 

שלושה סוגי אתגרים ניצבים בפני החינוך: 

 
אתגרים חיצוניים העוסקים במתן מענה לדרישות ישירות שמציבה הסביבה החיצונית 
למערכת החינוך כמו: כלכלת הידע ושוק התעסוקה העתידיים; ההזדמנויות 
והסיכונים של הטכנולוגיה; התמודדות עם דילמת הגלוקליזציה; צמצום הפערים 

הכלכליים והחברתיים; ועיסוק בתודעת וכישורי קיימות רחבה . 

אתגרים פדגוגיים המתמקדים בשינויים הנדרשים בפדגוגיה כדי להכין את הלומדים 
לעולם מורכב ומשתנה. לדוגמא : מיצוי עצמי של הפוטנציאל והשאיפות של הלומד; 
התמודדות עם עולם מורכב, משתנה ובלתי מוכר; יצירת משמעות וזהות אישית של 
הלומד בעולם משתנה; ייצור חדשנות פדגוגית וטכנולוגית בקנה מידה רחב; והערכה 

תומכת למידה משמעותית . 

אתגרים ארגוניים המתמקדים בשינויים הנדרשים באופן ההתנהלות כדי לתת מענה 
למגמות העתיד כגון: זיהוי מגמות עתידיות והשלכותיהן על החינוך ;שימור רלוונטיות 
מערכת החינוך הפורמלית אל מול מודלים מתחרים; הפצת חדשנות פדגוגית באופן 
נרחב ולכל הזרמים ;התאמת ייעוד, מבנה ותפקוד בית הספר למציאות המשתנה ;

והתאמת תפקיד המורה, הכשרתו ופיתוחו המקצועי למציאות המשתנה. 

3. לפיכך, מחוז צפון קבע לעצמו כיעד להוביל את עשייתו החינוכית לכיוון מוטה עתיד 
ולסייע לבתי ספר נבחרים ליווי צמוד בדרכם להיות בתי ספר מוטי עתיד. 

4. בית ספר מוטה עתיד יספק מענים בהווה לדרישות הנגזרות ממגמות כלליות 
וחינוכיות עתידיות. בית הספר ינתח את האתגרים העומדים בפניו לנוכח מגמות 
העתיד, את ההזדמנויות שמגמות העתיד מזמנות לו, ויגזור מהן עקרונות פעולה 

אותם יישם באמצעות פדגוגיה מוטת עתיד. 

 

 
 

 

בתי הספר שייבחרו ומנהליהם יהוו חלק מחוד החנית בהובלת 
פדגוגיה מוטת עתיד במחוז, וישתייכו לקבוצת מנהלים המובילים 

ארגון מוטה עתיד, בסיוע אגף מו"פ של משרד החינוך. 
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מטרות התכנית 

1) ביה"ס יטמיע את התפישה והמודל של פדגוגיה מוטת עתיד, באופן מותאם למאפייניו הייחודיים 
של בית הספר, באמצעות יישום עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד ופרקטיקות פדגוגיות וארגוניות 
המבוססות על חשיבת עתיד, הנותנות מענה חדשני לדילמות ניהוליות-ארגוניות- פדגוגיות 

מרכזיות.  

2) קידום התפוקות והתוצאות של בית הספר ביחס ללקוחות ולבעלי העניין המרכזיים שלו: 
תלמידים, הורים, הקהילה ומוסדות חינוכיים על ציר הרצף החינוכי,  במציאות בת קיימא, 

משתפרת בהתמדה, מגוונת ומותאמת  

 .
יעדים: 

 יצירת מודעות, עמדה חיובית ורצון לאימוץ פדגוגיה מוטת עתיד בקרב צוותי ההוראה בבית 
הספר 

 ביסוס בית הספר כבית ספר "מוטה עתיד" על פי סטנדרטים פדגוגיים, ארגוניים וניהוליים 

 הכשרת צוות בית הספר לשימוש במיומנויות מתחום חשיבת עתיד 

 הקמת צוות מו"פ בית ספרי להטמעת פדגוגיה מוטת עתיד בכל היבטי הארגון 

 הטמעה הולכת וגוברת של פדגוגיה חדשנית מוטת עתיד בעשייה הבית ספרית 

 

מאפייני התכנית 

1. ליווי בית הספר בתהליך ימשך שנתיים על ידי צוות מקצועי שהוכשר לכך.  

2. התכנית מבוססת על לימוד ויישום מקביל, תוך מתן הנחייה פרטנית ומשלימה לכל 
בית ספר ע"י גורמים מקצועיים, וכן התכנסות תקופתית של כל המנהלים בתכנית. 

 

בתי הספר בתכנית ידרשו: 

1. מחוייבות מנהל ביה"ס, כמוביל התהליך, וצוות ההנהלה לתכנית 

2. הרכז הפדגוגי הבית ספרי ישמש כאיש צוות מוביל פמ"ע (פדגוגיה מוטת עתיד) 
בביה"ס, שיתכלל את העשייה הבית ספרית 

3. להוביל למידה עצמית בית ספרית בתחומי הידע שיוגדרו 

4. לערוך סקירה ארגונית באמצעות מודל בשלות בית ספרי 

5. לפתח יוזמות פמ"עיות 

6. המנהל ובעלי התפקידים ישתתפו בפורומים מחוזיים שונים 
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תנאי הסף להצטרפות לתכנית 

1) בבית הספר קיימת מנהיגות חינוכית ראויה, המסוגלת להוביל פריצות דרך. 

2) יכולת להוביל שינוי מוכח- בביה"ס קיים לפחות מרחב למידה אחד פעיל 

3) בבית הספר צוות מגוייס, לומד ומתפתח 

4) מוטיבציה גבוהה ומחוייבת הצוות לתהליכי שינוי 

 

תהליך המיון 

 הרשמה לקול קורא 

 המלצת מפקח/ת ביה"ס 

 המלצת המפקח המגזרי 

 דיון בוועדה מחוזית מותפת למחוז ולאגף מו"פ ניסויים ויזמות 

 

הרשמה. 

המעוניינים להגיש מועמדות להשתתפות בתכנית, ימלאו את טופס ההרשמה המקוון עד לתאריך 
10.08.2019 בכתובת:  

 https://tinyurl.com/yyaq9mxd

 

1. לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידת תכנון, איכות ובקרה, לדר' עדה גרינברג, מנהלת היחידה 
בטלפון 054-6681093. 

 

 

בברכה  

דר' אורנה שמחון 
מנהלת המחוז 

העתקים:  

 
 

מירב זרביב, מנהלת אגף מו”פ, ניסויים ויוזמות 

ריבי ארצי, מנהלת יחידת פדגוגיה מוטת עתיד, אגף מו”פ, ניסויים ויוזמות 

דר' עדה גרינברג, מנהלת היחידה ל תכנון ובקרה 

דר' עופר מורגנשטרן, גף ניסויים ויזמות 

הנהלת המחוז 

https://tinyurl.com/yyaq9mxd

