
פרוטופיה
ובניית מודל חדש

מפגש רביעי 

2.5.2021



סדר יום 

"פרוטופיה"התכנסות והרצאה 13:00-13:20•

ביתא מחנכים13:20-13:30•

המגדלור כמודל–למה מידול 13:30-14:00•

סדנה בקבוצות14:00-15:15•

הצגה במליאה15:15-15:45•

סיכום מפגש15:45-16:00•
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? אז מה היה לנו

אותו הגדרנו לבית הספר שלנו כארגון מורכב מסתגל -מודל 

בהם ברצוננו לעסוק כפיילוט בבית הספר  -מרכיבי ארגון מורכב מסתגל

בשטח לגבי אופן הטמעת המרכיבים–התנסינו בזהירות 

AAR נבחן את התהליך שעברנו עד כה ומה נשפר בהמשך -לשיפור ביצועים

נסכם את הפיילוט שביצענו ונשפר את המודל–מודל המגדלור 
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ָיה  " מקום טוב"–אּוטֹופְּ
1516-מונח שנטבע על ידי הקדוש הנוצרי תומאס מור באנגליה ב •

מתייחס המונח לחברה מושלמת היפותטית, כיום•

לרוב מתאר מצב  " אוטופי"•
כלכלית או , ישים מבחינה חברתית-הנתפס על ידי הוגיו כרעיון טוב אך בלתי•

פוליטית
שיישומו כרוך בשינויים חברתיים שרוב האנשים יתקשו לקבלם  •

-אוטופיות נחשבות כרעיונות אידיאליסטיים אופטימיסטיים אך בלתי•
אפשריים למימוש  

,  "אוטופיה"תיאורי חברות אידיאליות נכתבו דורות רבים לפני שנטבע המונח •
של אפלטוןהפוליטאההוא מביניהםכשהידוע 

80-ועד ראשית שנות ה20-לדוגמא שגשג בישראל מהמאה ה, הקיבוץ•
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דיסטופיה

מתאר מציאות אנושית בה שולטים יסודות  , ניגודה של האוטופיה•
חברתיים שליליים

תוך  , משמר איכות חיים ירודה לאנשים/ממשל מושחת היוצר, לדוגמא•
צודקת ואפילו מושלמת, הטעיית הציבור שהחברה היא טובה

חברות דיסטופיות מאופיינות בעריצות או  , בספרות ובקולנוע•
בדיקטטורה שלטונית  

או   /יצירות דיסטופיות מתרחשות לרוב בעתיד ומטרתן מחאה ו•
!"  קריאה לשינוי כיוון"

,  מגמות חברתיות קיימות מוקצנות( במודע)לרוב משלבות בתוכן •
המתפתחות לתוצאה מבעיתה אם כאזהרה ואם כסאטירה  
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ההיפך הריאלי לדיסטופיה –פרוטופיה 

פרוטופיה היא מדינה שהיא טובה יותר  

אם כי היא עשויה , היום מאשר אתמול

...  להיות רק קצת יותר טובה
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פרוטופיה מתארת

, (דיסטופיה)מצב בו איננו נלחמים עוד על הישרדות •
(אוטופיה)ואיננו מקבלים שלמות 

צעד אחר צעד  , והעולם ממשיך כל העת להשתפר•
...כמוהו כתינוק

את החברה , כך תיאר קווין קלי העתידן הסופר•
העתידנית המשפרת עצמה באמצעות התקדמות 

איטית אך רציפה  
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מצב של הפיכה לא יעד    -הפרוטופיה

הכוחות הטכנולוגיים  12הבנת " הבלתי נמנע"בספרו המכונן •
: קווין קלי מתאר( 2017)שיעצבו את עתידנו 

כהתקדמות המתרחשת ברציפות מדי יום ביומו  הפרוטופיהאת •

,  ברירת המחדל החדשה לכולם--" מתחיל אינסופי"ואת הפרט כ•
מכיוון  , לא משנה גיל או ניסיון

שנה טרם 30שרוב הטכנולוגיות החשובות שישלטו בחיינו בעוד •
הומצאו  

שהטכנולוגיה החדשה דורשת שדרוגים אינסופיים  •
אורך חיים ממוצע של אפליקציית טלפון  )שמעגל ההתיישנות מואץ •

לא נספיק לרכוש לשלוט לפני שייעלם  , (יום30הוא 
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לפי קווין קלי   , חסמים

אנו כל כך מודעים לחסרונות 
וכל כך מאוכזבים  , החידושים

מהבטחות של אוטופיות 
עד שקשה לנו עכשיו , העבר

בפרוטופיהלהאמין אפילו 

פרוטופיה מכילה הן אתגרים  
והן הזדמנויות ולעיתים קשה  

לחזות את האינטראקציה 
המורכבת ביניהן

אנו מתקשים מאוד לדמיין  
מהו העתיד שנרצה לחיות בו 
וחוששים ממה שהוא יביא 

עימו  

אנו לוקים בעיוורון העתיד 
דיסטופיה  , שבו אוטופיה

ופרוטופיה נעלמים כולם ויש  
רק את עיוורון
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...  אבל, קשה לדמיין פרוטופיה

לפנינו הישגים מוסריים מונומנטליים שקרו צעד  •

משך מאות  שנים   , אחד בכל פעם
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צמצום  
מלחמות

ביטול עבדות 
ביטול עינויים  

ועונש מוות
זכות בחירה  

כללית  

דמוקרטיה  
ליברלית  

זכויות וחירות 
האזרח  

נישואים חד  
מיניים

זכויות בעלי 
חיים  



הינם פרקטיים וישימים פרוטופייםעתידים 

צריכים להמשיך ולהשתתף באופן פעיל בהפיכת העולם " רק"אנו •
למקום טוב יותר  

תזוזות גדולות תקרינה  , להאמין שאם מספיק מאיתנו יעשו את זה•
לאורך זמן  

,  למצוא במונח וברעיון של פרוטופיה נחמה לנו ולאחרים•
ולהשתמש בהם כדלק גם כאשר הכל סביב חשוך  

פרוטופיה היא המילה שעוזרת לשמור על אמונה , ובמילים אחרות•
ותקווה באנושות
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למליאה 

:  הציגו את תוצר הסדנה כולל•
שם המודל•

משפט מרחיב על ייחודו  •

למה לדעתכם אחרים ירצו לאמצו  •

דקות להצגה  5יש לכם •

בחודש הקרוב יש , ההצגה היא רק ההתחלה, זכרו•
...  לסיים את תהליך המידול לפרטי פרטים



תודה רבה


