


ות.מנהיגי
חינוך

צבא

תעשייה

הלומד

קהילה

תנועות
נוער

סובלנות

אקדמיה
בית

משרד
החינוך
משרדי
ממשלה

רלוונטיים

רשויות
מקומיות

2

חברה
אזרחית

ילדלגדלשלםכפרדרוש .כולםשלהעסקזהחינוך

שעת
רצון

לחינוך

רשתות
חברתיות
ואינרטנט



לחינוךרצוןשעת

וולונטריתקואליציה

השחקניםמרביתשל

החינוכיבאקוסיסטם

מרחבליצורשמטרתה

מערכתשללשינוי

והלמידההחינוך

בישראל
3



מאחורהרחקהישראליתהחינוךמערכת |החינוךאתגר

4

2018פיזהמבחניתוצאות :מקור

שעת
רצון

לחינוך



העשירוניםביןגדוליםמיומנויותפערי |החינוךאתגר

5
2018פיזה ,ה"ראמ :מקור

 5ואחוזון 95אחוזוןביןהציוניםטווח-הציוניםפיזור- 2018פיזה

שעת
רצון

לחינוך



והמגזריםהשכבותביןגדוליםמיומנויותפערי |החינוךאתגר

6

2018פיזה ,ה"ראמ :מקור

ושפהמגזרלפי–הציוניםפיזורסוציואקונומירקעלפי–הציוניםפיזור

שעת
רצון

לחינוך



ירדההתפוקהעלתהההשקעה |החינוךאתגר

7

ס"למ ,החינוךמשרד :מקור

שעת
רצון

לחינוך



ובצמיחהבפריוןפגיעה |החינוךאתגר

8

שעת
רצון

לחינוך



נמוכהבמערכתהשחקניםביןהאמוןרמת |החינוךאתגר

Source: "Building Trust Through Education". OECD: Tracey Burns,2015
9

שעת
רצון

לחינוך



למידה מהעולם 

חינוך לאורך כל 
.  החיים

למידה ולא  
.  steeringהכוונה

המורים עוברים  
6)הכשרה ארוכה 

ומחוייבים  ( שנים
ללמידה 

.  וללומדים
מכירים בהוראה  
כמפתח לחינוך 

איכותי והתפתחות  
.  של הלומד

אוטונומיה  
.חינוכית

המדינה כולה עברה  
.דיגיטציה

.  חינוך חינם ושוויוני
מתן חוויה לימודית  

.  דומה לכולם
חינוך ברמה גבוהה  

פתוח לכולם באותה  
.מידה

המדינה והרשויות  
המקומיות תומכות  

בחינוכם של כלל  
.הילדים

שלבי הדגש בחינוך על 
לכל  התפתחות רצויים

שלב למידה
developmental

outcomes  .
המטרה להנחיל יסודות  

חזקים ומגוונים  על 
מנת שהלומדים יוכלו  
להצליח בחיים ויהיו 

מוכנים  
21למאה ה 

כאזרחים התורמים  
.לחברה

פיתוח  לומדים  
מחוברים דיגיטלית  

ובעלי , וחברתית
ביטחון שיכולים  

-לתרום למדינתם ול
well being של

.  הקהילה שלהם
,שנה30-תוכנית ל

הנבנית יחד עם  
האוכלוסיה בתהליך  

לכולם  . codesignשל 
חלק בבניית 

גישור על  ,  התוכנית
פערים והובלת  שוויון  
בחינוך לכל אזרחי ניו 

.זילנד

אסטוניהפינלנדסינגפורניו זילנד

10

שעת  
רצון  

לחינוך



עצמאות

ריכוזיות
וסטנדרטיזציה

מיומנויות
וכישורים

פדגוגיה
מסורתית

OECD

פינלנד

אסטוניה

סינגפור

ניו
זילנד

ישראל

שעת
רצון

לחינוך



אדומותנורות|החינוךמערכתאתגרי

שעת
רצון

לחינוך

עתיד =כתובת

מעמד
ות.מנהיגי
החינוך

אמוןחוסר
במערכת

חסרההכנה
למיומנויות

21המאה

הישגים
בשפותנמוכים

יסוד

רלוונטיות
הספרבתי

מערכת
ריכוזית

השקעה
נמוכה

הרךבגיל

רלוונטיות
לשוק

העבודה



שעת
רצון

לחינוך

חלקישינוי-רפורמותמגוון

ישראל
עולה
כיתה
2013

מעבר
לניהול
עצמי
2010
היוםעד

אופק
חדש

2008

ועדת
דוברת

2003-2005

ל"מנכחוזר
'כ

1995

בחירת
הורים
1994

תוכנית
שושני
1989

2פיחמש
2013
היוםעד

עוז
לתמורה

2011-2012

התכנית
הלאומית
להתאמת
מערכת
החינוך
21הלמאה

אופק
פדגוגי

2006-2009

הוראת
הקריאה

2000

בגרות
2000
1994

98מחר
1993-1998

13



שעת
רצון

לחינוך

?החינוךמערכתשלתפקידהמה



שעת
רצון

לחינוך

לומד

ללמידהמחינוךמעבר



שעת
רצון

לחינוך

ת.הלומד
במרכז

במרכזהלומד



חרות

שותפות
פטריוטיזם

אמון

ערבות
הדדית

צדק

מצוינותסובלנות

דמוקרטיה
צדק

חברתי

17

שוויון

התכניתשלהליבהערכי

שעת
רצון

לחינוך



האתגר

לחינוךרצוןשעת

היוםשלהדורהכנת
אחריהםהבאיםואלו

מיטביתלהשתלבות
שינוייםשלבעולם

ובהתייחסמתמידים
שלולערכיםלזהות
.ישראלמדינת

18



שעת
רצון

לחינוך

2030לחינוךמצפן

טובהחברה
זהותמעגלי
משותףואתוס

הכנה
לשוק

התעסוקה

פיתוח
כישורים
ויכולות

חינוך
ולמידה



החזון

לחינוךרצוןשעת

מתמשךתהליךהיאלמידה
 ,בביתשמתרחשואינטראקטיבי

.ובקהילהבכיתה

להיותצריכההלמידהמערכת
ולהתפתחותלהשראהמקור

באשרת.לומדכלשלהפוטנציאל
.החייםכללאורךהיא/הוא

והלמידההחינוךמערכתת.בוגר
להיותה.צריךישראלבמדינת

לתרוםומיומנותיכולותת.בעל
 ,בחברהבהצלחהולהשתלב
.ובכלכלהבקהילה

20



המטרות

לחינוךרצוןשעת

מערכתלשינוילהוביל
ישראלבמדינתהחינוך

חזוןשרטוטבאמצעות
-מקרודרכיםומפת

שללפעולתהעתידית
החינוךמערכת

והפיכתהוהלמידה
בהמוביללאקוסיסטם

 .במרכזהלמידה

21



שעת
רצון

לחינוך

ה.ילדאין
בוקרשל

שלה.וילד
הצהריםאחר

טובהחברה
משותףואתוס

זהות
ומשמעות

רווחה
-אישית

חברתית

פיתוח
כישורים
ויכולות

וחיבורהכנה
העתידהתעסוקהלשוק

צמצום
פערים

ומוביליות

חינוך
פורמלי

בלתיחינוך
פורמלי

רצף
למידה

ישראלחינוך

585

22



שעת
רצון

לחינוך

ומיומנויותכישורים, הבנה, ידעוהרחבתרכישת ,פיתוח, תהתנסושלתהליך למידה

פורמליהבלתיהחינוךצוותי ,גננות ,הוראהצוותי ,ות.מורים ,ות.מנהלים חינוךמנהיגי

לימודיםימי5
ביוםשעות8
 :בגרויות5

הרוחממדעיומקצועמדעימקצוע ,מתמטיקה ,אנגלית ,עברית

585

,ערכיחינוךעלדגש ,פורמליהבלתיהחינוךלאחריותהשישיהיוםהעברת

וכישוריםמיומנויותופיתוחזהות

ערכישישי

שעותכללאורךמשליםאחדרצףמהוויםפורמליוהבלתיהפורמליהחינוך

ת.הלומדלצרכיהוליסטימענהנותןהרצף .השונותבמסגרות ,היממה

שלה.ילדאין
שלה.וילדבוקר
הצהרייםאחר

מיחשוביתחשיבה ,מתמטיקה ,אנגלית ,עברית יסודשפות

מילון



שעת
רצון

לחינוך

2030חינוךהדרכיםמפת

2030

לשוקהכנה
העתידיהתעסוקה

מעגלי ,טובהחברה
משותףואתוסזהות

כישוריםפיתוח
ויכולות



2025

שעת
רצון

לחינוך

2030חינוךהדרכיםמפת

2030
לשוקהכנה

העתידיהתעסוקה
מעגלי ,טובהחברה
משותףואתוסזהות

כישוריםפיתוח
ויכולות

לומדים
ללמוד

ות.מנהיגי
חינוך

אקוסיסטם
למידהתומך

למידה
ויצירתיות

תעסוקה
עתידית

הזדמנות
ה.ילדלכל



2025

שעת
רצון

לחינוך

2030חינוךהדרכיםמפת

לשוקהכנה2030
העתידיהתעסוקה

מעגלי ,טובהחברה
משותףואתוסזהות

כישוריםפיתוח
ויכולות

לומדים
ללמוד

ות.מנהיגי
חינוך

אקוסיסטם
למידהתומך

למידה
ויצירתיות

תעסוקה
עתידית

הזדמנות
ה.ילדלכל

2021

מיקוד
בשפות
יסוד

עצמאות
ות.מנהלים

ערוצי
הזנה

והכשרה

מעמד
ות.מנהיגי
חינוך

סגירת
פערים

דיגיטליים

מיקוד
ברווחה
אישית

למידה
היברידית
חדשנית

ימים 5
שעות 8
בגרויות 5

ערכישישי

הקמת
מועצה
לאומית
לחינוך



2030

לחינוךרצוןשעת

מיומנויותפיתוח
וכישורים

התעסוקהלשוקהכנה
העתידי

מעגלי ,טובהחברה
משותףואתוסזהות

27



שעת
רצון

לחינוך

המצפן

2030
כישורים
ויכולות

חברה
טובה

תעסוקה

אישימצפןפיתוח
ללמידה

מיומנויותפיתוח
סקרנות :רכות

חשיבה ,ויצירתיות
עבודת ,המצאתית

מולטיצוות
 ,דיסציפלינארית

בעיותפתרון

אישיחוסןפיתוח
וחברתי



שעת
רצון

לחינוך

המצפן

2030
כישורים
ויכולות

ת.הלומדהכנת

בשוקלהשתלבות

העתידיהתעסוקה

21-המאהולצרכי

מערכתהתאמת

לסביבההלמידה

וביקושיםמשתנה

עתידים

חברה
טובה

תעסוקה



שעת
רצון

לחינוך

המצפן

2030
כישורים
ויכולות

עתיד  =כתובתהמשוואהשינוי

פוטנציאללמיצויהדדיתערבות

ות.הלומדיםכלל

פורמליוהבלתיהפורמליהחינוך

אשרמשותףאתוסלפיתוחכגשר

שוניםזהותמעגליומכבדמכיל

חברה
טובה

תעסוקה



2025

לחינוךרצוןשעת

ללמודלומדים

חינוךות.מנהיגי

ה.ילדלכלהזדמנות

עתידיתתעסוקה

יצירתיתלמידה

למידהתומךאקוסיסטם

31



32

שעת
רצון

לחינוך

.עמוקהחשיבהכישורי .מחשוביתחשיבהישוריכ .חייםכישורי

2025
לומדים
ללמוד

-הלמאההפדגוגיההתאמת 21 
ללמידהוהקניהמהוראהמעבר

ומאמןמנטור ,למידהמנהיגהמורה

ס"לביהבכניסהלמידהוליקוייכישוריםמיפוי

אישיתמותאמתלימודיםתוכנית

ותרומהאישיפיתוחשללשנהיבשנתהפיכת

חברתית

הוריםהדרכת

בגרויות 5ומדידהההערכהבמערךשינוי

וקבוצתיותאישיותחקרעבודותבסיסעלהערכה

ריגשית-אישיתרווחהעלבדגשהיברידיתלמידה

וחיברות

כמיומנות (נטוורקינג)רישות
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שעת
רצון

לחינוך

ויכולתחשיבהות.פתחימ .למידהות.מאפשרי.דרךות.מובילי

2025
ות.מנהיגי
חינוך

וגמישותעצמאות-לביזורמריכוזמעבר

לרשויותותקציביתפדגוגית,ניהולית

החינוךות.ולמנהיגיהמקומיות

הרמזורמודל

לפיתוחמפיקוחמעבר

למידהות.מנהיגיושימורהולםתגמול

ות.צעירים

ביתוההכשרותהחינוךות.מנהיגיפיתוח

פנימיותספריות

למשרותההזנהוערוציהכניסהשערהרחבת

והוראהניהול

החינוךות.מנהיגיהכשרותמערךשינוי

לומדיםכולםמלמדיםכולם



34

שעת
רצון

לחינוך

חברתיתמוביליות.פוטנציאללמיצויהזדמנות .עתיד=כתובתהקשרשבירת

2025

הזדמנות
לכל
ה.ילד

לכלאינטרנטותשתיתלמחשבגישהזכות

יסודזכותכישראלבמדינתומורהה.ילד

הרךבגילהשקעה

הלומדיםשלהחברתיההוןהרחבת

בתיביןעמיתיםולמידתרישותבאמצעות

היסודיהספרבתימגילאיהחלשוניםספר

,הפריפריהעלבדגשלכולםנגישההוריםהדרכת

מיוחדותואוכלוסיותהחרדים,הערביהמגזר

בסיכוןונוערנושרבנוערהשקעה

מוביליםלמידהמנהיגיהנגשת"לחינוךמילואים"

לפריפריה

פ"עתלמידולכללרשויותדיפרנציאליתקצוב

צרכיו
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שעת
רצון

לחינוך

21-המאהכישוריפיתוח.ותעסוקתיתטכנולוגיתסביבהמותאמתלמידה

2025
תעסוקה
עתידית

-ההמאהומיומנויותכישורימערךהגדרת

הלימודיםתוכניתוהתאמת21

עדכניתטכנולוגיתלימודיםתוכניתגיבוש

השוקלצרכי

אותושילווהה.תלמידלכלמיומנויותכרטיס

,השירותשנת,הספרביתשנותכללאורך

התעסוקהושוקהאקדמיה,הצבא

-במיקוד לשוקלכניסהכבסיסשפות4

:כלכלית-חברתיתומוביליותהתעסוקה

מחשוביתחשיבה,מתמטיקה,אנגלית,עברית

גורמיביןמשותפתואחריותדיאלוגמיסוד

וגורמיהאקדמיה,הצבא,החינוךמערכת,השוק

המקצועייםההכשרה



36

שעת
רצון

לחינוך

הלמידהחוויתעיצוב .ת.עצמאישינוית.כסוכןת.הלומד .חדשניתלמידהסביבתטיפוח

2025
למידה

ויצירתיות

בפניםחדשניותלמידהסביבותפיתוח

ובחוץ

למידהכמרחבהציבוריבמרחבשימוש

ומעוררותיצירתיותלמידהסביבותפיתוח

-ועשייההתנסותשמזמינותסקרנות

בחינוך,ספרביתבכלמייקרססדנאות

האזוריברמהאופורמליהבלתי

הלמידהשלעצמאישינויכסוכןה.התלמיד

והוירטואליתהפיזיתהלמידהחוויתעיצוב

-ועשייהחקרהתנסותבאמצעותחוויתיתלמידה

הלימודיםבתוכניתSTEMשילוב

21למאהבהתאמההחינוךמבנישלפיזיתכנון
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שעת
רצון

לחינוך

ומלמדיםלומדיםכולם  .לכולםתפקידמתן .השותפיםכללבערךהכרה

2025

אקוסיסטם
תומך

למידה

של(wellbeing)האישיתהרווחה

תמיכהרשתהבניית-במוקדהלומדים

ת.לומדלכלהספרובביתבבית

לבלתיהפורמליביןלמידהרצף-585

פורמלי

ה.תלמידכלשלהחברתיההוןמיפוי

פיתוחבאמצעותוחיזוקםהקשריםורשתות

.וחיברותרישותמיומנויות

הוריםרכז.ההוריםעםפעולהשיתופיקידום

ספרביתבכל

המקומיתלרשותמהמטהסמכויותביזור

החינוךומחלקות

לחינוךלאומיתמועצההקמת

היוםשלמובנהכחלקתלמיד-מורהשיח



2021

לחינוךרצוןשעת

יסודבשפותמיקוד

ות.מנהליםעצמאות

והכשרההזנהערוצי

החינוךות.מנהיגימעמד

דיגיטלייםפעריםסגירת

אישיתברווחהמיקוד

חדשניתהיברידיתלמידה

ערכישישי + 585

לחינוךלאומיתמועצה 38



שעת
רצון

לחינוך

2021צמיחהאסטרטגיית

סגירת
פערים

דיגיטליים

2021
עצמאות
ות.למנהלים

למידהמודל
היברידית

585 +
ערכישישי

מועצההקמת
לאומית
לחינוך

אישיתרווחה
wellbeing



שעת
רצון

לחינוך

אמון =תחילההספרבתיות.למנהליעצמאות
2021

תפקידחיזוק

ות.המנהלים

סמכותחיבור
לאחריות

ניהוליתעצמאות
תכנים-ופדגוגית
ושעות

ברגולציהצמצום

סמכויותביזור

ואחריות

ות.למנהלים
הרמזורבשיטת

רמתקביעת
עצמאות

מנהליםבשלות

ורצוןמוטיבציה

מדורגיישוםמודל

חובהלימודי

באחריותשפות 4

החינוךמשרד

השארכל

באחריות

ות.המנהלים

תקציביתגמישות

בהעסקתעצמאות
א"כ

הוראהסגלפיתוח

ובונוסיםתגמול

וגיווןהרחבה

הזנהערוצי

והכשרה
למנהלים

הכשרהערוץ
אישי

מספרהרחבת
ות.המועמדים
ניהוללמשרות

מעבר

מפיקוח

לפיתוח

גורמיצמצום
דיווח

למודלפיילוט
אשכולות



שעת
רצון

לחינוך

מקוונתולמידהדיגיטליתפעריםלסגירתחירוםתכנית
2021

תשתיות

תשתיתפריסת

ומתןאינטרנטית

לכל  WIFIלגישה

ה.וילדמורה

מורהלכלמחשב

ה.ותלמיד

תכנים

ומערכיתכניםפיתוח

מקוונתלמידה

מקווניםתכניםהנגשת

ולגילאיםלמגזרים

השונים

למציאותהתאמה

המשתנה

במקצועותהפחתה

לימוד

כישוריבפיתוחמיקוד

ומיומנויותלמידה

21-ההמאה

הכשרות

ללמידהמקצועיפיתוח

למידהומיומנויותמקוונת

להוריםהכשרהמערכי

ואחריםסטודנטיםהשמת

מרחוקלמידהות.לתומכי

הספרובבתי

היברידימודל

קטנותקבוצות

מקווניםמערכים

קצרים

וחקרקבוצתיתעבודה

אישישיח

תלמיד-מורה



לאומיתמועצה

לחינוך

חקיקהנדרשת

רבמספרקיימות

טיוטותשל

2

מורחבחינוךועד

לחוקתיקוןנדרש

 :ממלכתיחינוך

נציגיהוספת

ציבור

בסוגייותויעוץ

ובנייתמדיניות

אסטרטגיתתוכנית

3

הציבוריהקבינט

לחינוך

מועצההקמת

בלתיציבורית

תלויה

החינוךועד

במסגרתקיים

חינוךחוק

ממלכתי

1953ג"התשי

4

חלופות |לחינוךלאומיתמועצה

סטטוס

שעת
רצון

לחינוך



?2030בשנתכהצלחהיחשבמה

שעת
רצון

לחינוך

טובהחברה

יותר

החוסןחיזוק
 ,הלאומי
 ,חברתי
כלכלי

אתוס
משותף
למעגלי

שוניםזהות

עצירת
נשירת
ות.מנהיגי
טוביםחינוך

קליטת
ות.מנהיגי
חדשיםחינוך

מצויינים

ללמידהמעבר
ותוכנית
אישיתלימודים

מערכת
ביזורית

4-בשליטה
יסודשפות

רלוונטיות
לשוק

העבודה



לבשמיםאם

 ,הסיפורלתחילת

!כולואתלשנותניתן



תודותשלמי

Prof. Barnhart Cynthia
Prof.  Floden Robert

Prof. Morrison Jan

Prof. Reimers Fernando 

Prof. Schleicher Andreas

Prof. Schneider Barbara

לדמוקרטיההישראליהמכון ,ניצןאבירםדפנה

ישראלאינטל ,אמוןאברהמסבלה

לחינוךבינלאומימומחה ,אייזנברגאליר"ד

ת"אמירשתר"יו ,אלדראמנוןר"ד

תובנותמייסד ,אלוןגלר"ד

סוציולוג ,אלמוגעוז 'פרופ

חיפה 'אונ,אלמוגתמרר"ד

וינאביעעתירואדיר"יו,אלנבארימוחמדר"ד

מעוז ,אדוות ,לנזמןאנסבכרארית

קיימאחברת ,אריאלידן'פרופ
אלעד ,חינוךאגףמנהל ,בארימרדכי

רוטשילדקרן ,בוךאלי

נצחמיזם ,בומבךמנחםהרב

ח"מטל"מנכ ,ביידץיוסי

טאובמרכז ,בלסנחום

לחינוךלוינסקימכללת ,בלרמיכל 'פרופ

יהלוםצופןמיזם ,אבישראריבןרלי

שורשמוסדנשיא ,דודבןדן 'פרופ

ירושליםעיריית,מחנכיםביתא ,ברזיו

ג"מל ,רואדתוכניתל"מנכ ,בור'גאשרף

ברלביתהאקדמיתמכללה,דגןאוסנתר"ד

צוריםעמותת ,לית"מנכ ,דגןענת

ישראלוינט'ג ,אלכאל"מנכ ,דודאירני

טראמפקרן ,ל"מנכ ,הורוביץאלי

מפרשעמותת ,וינהברחןבתר"ד

 MindCET,ל"מנכ ,ורשבסקיאבי

ירושליםעיריית ,י"מנח ,זימרן (זימי)יואב

חברתיהכלכליהפורום ,דןזינגרעינת

החינוךמשרד ,פ"מואגףמנהלת ,זרביבמירב

סטףקרןל"מנכ ,חיותזאב

החינוךמשרד ,טביביאןמיכל

שעת
רצון

לחינוך



תודותשלמי

בצפוןלמנהיגותמנדלמרכז ,מנהל ,נבומיקי

החינוךלשרבכיריועץ ,פארסמוהנא

ותעסוקהחינוך ,עתידחשיבת,פינטואיריס

לשעברהחינוךשר ,פירוןשיהרב

לדמוקרטיההישראליהמכון,פלוגקרנית 'פרופ

עתידרשתמשותףל"מנכ ,פלסנרדני

פראוור (אודי)אהודר"ד

יהודהאור ,חינוךמחלקתמנהל ,פרוכטמןשי

פרידמןאביעדד"עו

מצמיחיםמרכז,ונה'ציוניר"ד

בסיכוןלנוער "מצביש"מיזם ,צורףליאורר"ד

קהלתפורום ,קלייןיצחקר"ד

ציונהנס ,חינוךאגףמנהלת ,קלייןריבה

סנטרלניישןסטארטאפ ,ל"מנכ ,קנדלין'יוג 'פרופ

יהלוםצופןמיזם ,קנדלרשירה

הנוערארגונימועצתל"מנכ ,קסטרושלומי

הרכביבואניר"ויומוטורסקרסו ,ביחדקרן ,קרסויואל

מדעקדימה ,ל"מנכ ,(קינלי)פזטורמשה

2050ישראל

דיגיטליתישראל

חוקר ,כהןבצלאלהרב

י"רשקרן ,לית"מנכ ,כהןמיכל

להוריםהציבוריתהמועצה ,כהןרינה

רייכמןכהןיובל

הכלכלהמשרד,תעשיותמינהלמנהל ,כץעוז

ה.מ.ק ,משותפתמייסדת ,לבנתרותי

ישראלאינטל ,לויגלית

המוריםבארגוןהמנהליםהתאגדותר"יו ,לוימנשה

נחשוןתוכניתמייסד ,לידורארז

גרביהאלבקעה ,חינוךמחלקתמנהל,אדלה'מגוליד

רוטשילדקרן ,ערביתחברהתחוםמנהל ,מואסיאחמד

לחינוךהציבוריהקבינט ,מוזסעירית

הדעתעתר"יו ,מיתרשמואל

חינוךאיש ,מלמדעוזיר"ד

שעת
רצון

לחינוך



תודותשלמי

EQ-EL,לית"מנכ ,ללונגראובןאילה

הדעתועתסנוניתלית"מנכ ,רוביןרויטל

אמריקהישראלהמסחרלשכתנשיא ,רוזעודד

ביחדקרן ,לית"מנכ ,אורןרזיעתר

החינוךמשרד ,ל"סמנכ ,רםאייל

לדמוקרטיההישראליהמכון ,שטאוברדלית

למידהטכנולוגיותוחוקריזםחינוךאיש ,שקדרמי

קהלתפורום ,לכלכלהקהלתפורוםראש ,שראלמיכאלר"ד

חברוןהרדרוםאזוריתמועצה ,כ"שפמנהלת ,סיקולרתמיםגל

שעת
רצון

לחינוך



תודותשלמי

0-3גילאיהפרטייםהמעונותלית"מנכ ,ביסמנובסקישלומית
דוידסוןמכוןלית"מנכ ,דודבןליאתר"ד

בישראלחדשחינוךתבונהל"ומנכמייסד ,לביאבןגדי
הרךהגילבתחוםתוכןמומחית ,ברענתר"ד

באוצרהתקציביםאגף ,בראוןליאור
אורניםמכללתנשיאת ,אוןבריערה 'פרופ
כיה'בצחינוךיזם ,בריירעופר
עקיבאבניואולפנותישיבותמרכזחינוכימנהל ,גודמןיונההרב
הארציתההוריםהנהגתל"מנכ ,גולדבלטזאב

"מנהיגים"ארגון ,ספרבתימנהלי ,כהןגוראורית
בינלאומייםושווקיםישראלרגולציהראש ,טבע–גילמתי

עקיבאבניספרבתירשתל"מנכ ,גלטאלחנן
מלידהלחינוךהקואליציהרכזת ,גלנץליאת
באלעדהנועראגףמנהל ,גמליאליחיקם

ל"קקהחינוךחטיבתמנהל ,רבי'גשלוםשר
בחינוךיזמותלעידודהקרןלית"מנכ ,דאריוספה

ישראלוינט'ג–וממשללמנהיגותאלכאמכוןל"מנכ ,דודאירני
עמלרשתלית"מנכ ,דוםרוית
חינוךטקטיקסחברתלית"מנכ ,דומבמיטל

Ed Tec Israel ,דייןיקיר"ד
  Space IL  ,דמאריכפיר

בטמרההנועריחידתמנהל ,א'היגאלאבו (שוקו)מוחמד
הארציהגניםהוריועדמשותףר"יו ,אגםאחזד"עו

בישראלהחינוכיתהטכנולוגיהאיגוד ,אדםכפיר
ל"סמנכ ",בחינוךהטובים"מייסדשותף ,אוחיוןיצחק

אופטימאלפלוס
משרדל"ומנכהרווחהשרלשעבר ,דעתרשתר"יו ,אורלבזבולון
החינוך
העבודהמשרדמקצועיתהכשרהאגףראש ,איילשולי
ברשויותהנוערועובדימנהליהארציהאיגודר"יו ,שריגאלוללירז

המקומיות
הקיבוציםסמינרמתקדםלחינוךהמכוןראש ,אלונינמרוד 'פרופ
מומנטום ,אליאסחגית
בקבינטהעבודהמשרדנציגת ,אסוליןמרסל
החדשההתנועהלית"מזכ ,ארדיטישירי
ברלביתפורמליבלתילחינוךהמסלולראש ,ארדריךלורן
המוריםארגוןר"יו ,ארזרן

ברלביתמכללתנשיאת ,אריאבתמר 'פרופ
ל"קקחינוך ,אשכנזידודו

יכולותעמותתלית"סמנכ ,בגנץירדנה
מיתריםלית"מנכ ,היימן-בודאירניתר"ד

ח"מטל"מנכ ,בידץיוסי
יפואביבתלמכללתונשיאמ"ורר"יו ,בידרמןשלמה 'פרופ

שעת
רצון

לחינוך

הציבוריבקבינטולשותפיםלחבריםמיוחדתתודה

 .הדרךכללאורךוסייעוליוו ,שתמכו ,לחינוך



תודותשלמי

הארציתהסטודנטיםהתאחדותר"יו ,יחיאבשלומי
האוצרבמשרדהחברותרשותל"מנכלשעבר ,יעקובסירון
לבפתחוןארגוןל"מנכ ,כהןאלי

אפרתהמכללתפורמליבלתילחינוךהחוגראש ,אמירכהןמנוחה
יכולותעמותתל"מנכ ,כהןניסים
חרדימגזרחינוךאשת ,כהןפייגי
מיוחדיםצרכיםעםלילדיםהוריםקואליציית ,כהןרויטל

והעצמאיםהעסקיםארגונילשכת)להבנשיא ,כהןרועיד"עו
(בישראל

לאופרמשפחתקרן ,לאופראלן
לשעברהטכניוןנשיא ,לביאפרץ 'פרופ
MITיועץ ,לוירצף 'פרופ
חדרהתיכוןמנהל ,לוקראריה
הקיבוציםסמינרמכללתנשיאת ,ליבמןציפי 'פרופ
בוינגייטהאקדמיתהמכללהנשיא ,לידוררוני 'פרופ
התקשורתבתחוםיועץ ,לפידאפרים .במילל"תא

2050ישראל ,לשםעילם
מתקדמותלתעשיותהישראליהאיגוד IATI ,רובינשטיןמאירקרין

ונשיאהלית"מנכ–
עריםרשתוראשהשכלהמנהליאיגודר"יו ,מגראורנהר"ד

לומדות
יוםמעונותאגףמנהל-והרווחההעבודהמשרד ,מדינהעמיר

ומשפחתונים

מניפהעמותתלית"מנכ  ,דןאתיה
רעננהחינוךאגףמנהלתלשעבר ,דנינונורית
יזמותלעידודהקרן  ,דפנימיקה
הטבעלהגנתהחברהלית"מנכ ,האןאיריס
באוצרהתקציביםאגףראשולשעברישירביטוחל"מנכ  ,הברקובי
דעתרשתל"מנכ ,הירשברגדני
הארציתהסטודנטיםהתאחדותר"סיו  ,הלליולי
הסובלנותלקידוםאמתמרכזר"יו ,הלפריןלילי
שבעבארהחינוךמינהלמנהלת ,הראלזהבה
החינוךמשרדפ"מו ,ווגרהוףעדי
מטעםלמוריםההכשרהמתווהועדתראש ,וודמנירבקה 'פרופ
ג"המל

בארץמוריםלהכשרתיועצת ,חינוכיתהאקרית ,ויזלמיהר"ד
ובעולם
במוזיקההעצמה imagineעמותתלית"מנכ ,וינרשירלי
הוריםהדרכת–ת"מתקרןר"יו ,זינגרפרדי
האזוריתהמועצהוראשהאזוריותהמועצותמרכזר"יו ,'ג'חגשי

מרחבים
דיגיטליתישראללית"סמנכ ,חורבמירב
מחנכותגננותארגוןר"יו ,חזןדורית
בחינוךהזדמנויותלשוויוןהפורוםר"יו ,חכםאורה
חיפה ,וצעיריםחינוךמינהלראש ,טרוקאילנה
אביב-תל 'אונ ,טרכטנברגמנואל 'פרופ
טארהובעליםמנהל ,לשעברהממשלהמזכיר ,יחזקאלעובד

שעת
רצון

לחינוך



תודותשלמי

ג"המלשלהמתווהבוועדתחברה ,ענברעפרה 'פרופ
Qschoolלית"מנכ  ,פדילהדליהר"ד
בחינוךלחדשנותהישראליהמרכז  ,פוטרמןדן

יהודיתרוחל"מנכ ,פולישוקיהודה
בוסטוןפייןמשפחתקרן ,פייןדויד
דעתרשתל"סמנכ ,פישרבני
מדיניותלחקרהחרדיהמכוןר"יו ,פלאיאלי
קולותארגוןלית"מנכ,פלדשרנלה
-ואורמנכל ,פלמררוני 2048

הארציתוהנוערהתלמידיםמועצתר"יו ,פפרנינמרוד
לשעברמ"רוהבמשרדאסטרטגיהל"סמנכ ,פראווראודי
צביהרשתל"מנכ ,פרידמןיעקב
"מנהיגים"ארגון ,ספרבתימנהלי ,פרידןיואב
וכיוםלשעברהעולמיתבאינטלבכירנשיאסגן ,פרלמוטרדדי
בחינוךחברתייזם
הדתיתהציונותמפעלותל"מנכ ,צביבלצבי

פירםמכוןל"מנכ ,(צימי)צימרמןיעקב
הישראליתהרוחארציתמנהלת ,צפיררבקה
לשעבראביב-תל 'אוננשיא ,קלפטריוסי 'פרופ
הוראתארציתמדריכה ,מיינדסטמוריםתכניותמנהלת ,קנולרחל

החינוךמשרדפיזיקה

פעריםלצמצוםהעמותהר"יו ,מועלמייורם
אנולית"מנכ ,מופקדיענת
וייסברנקורשתלית"מנכ ,מורןסיגל
צבאיותהקדםהמכינותמועצתר"יו ,מזומןיניב
משאביםלפיתוחיועץ ,מלמדשגיא
ר"המחבהסתדרותהפסיכולוגיםחטיבתר"יו ,מנדלסוןירדן

ה"ורמנהלראש ,מרגוליסדבורה
הציבוריתהפסיכולוגיהלמעןהתנועהנציגת ,מרדואלית
טכניון ,מרמוראבי 'פרופ
בחינוךטכנולוגיהחברותאיגוד ,מרשלתומר
חדרהויהדותלמדעיםס"בימנהל ,נורדמןבנציוןהרב
121עמותתלית"מנכ ,נירטליד"עו

רוטשילדשותפויות ,לביאנחמיהענת
21-הלמאההחינוךמערכתהתאמתעלממונה ,נחמיהרונית

"מנהיגים"ארגון ,ספרבתימנהלי ,סאמיןאביגיל
אשליםוינט'גל"מנכלשעבר ,סולימנירמיר"ד

תורניתאקדמיתמכללהלבמכוןנשיא ,סוקייניקחיים 'פרופ
בישראלהנשיםארגונימועצתר"יו ,סטבוןאושרית

אוהלומכללתוראשא"רמר"יו ,סימוןאיתןר"ד
ס"בימנהלת ,עוזרדאסנת
ל"קקר"יו ,עטרדני

שעת
רצון

לחינוך



תודותשלמי

עתידרשתמשותףל"מנכ ,קרמראייל
ונשיאה"ורר"יולשעבר ,רוביןתיאודוררון 'פרופ

חיפהאוניברסיטת
קהלתפורוםל"מנכ ,רוביןמאיר
לחינוךידידלית"סמנכ ,רוזנברגלאה
ישראלדרוררשתלית"מנכ ,רוןענבל
בישראלהפסיכולוגיםהסתדרותר"יו ,שליאריורם
מ"בעשחםאלטשולר ,שחםקלמן

הארציתההוריםהנהגתר"יו ,שיףמירוםד"עו
ישראלוינט'גלית"מנכ ,שלחסיגלר"ד

הארציהגניםהוריועדמשותףר"יו ,טולדנושפיץסיגל
לשעברא"אכראש ,אלביטנשיאסגן ,שפרגדעון .במילאלוף
מדעטקל"מנכמדעטקל"מנכ ,שרמייסטראלי

שדרותחינוךאגףמנהלת ,ששימרים
התעשייניםהתאחדותנשיא ,תומררוןר"ד

וכספיםכלכלייעוץ ,מן'תורגעדי
אהרוןמכון ,תחאוכומריאןר"ד

מדיניותלחקרהחרדיהמכון ,תיקישראל
ילדלכלמחשבלית"מנכ ,תמיראורלי

שעת
רצון

לחינוך



שעת
רצון

לחינוך



שעת
רצון

לחינוך

ד"עושלםמיכל
אנדרסוןלבנטלמיכל

Thinkשלמשותפותליות"ומנכמייסדותהןהמחברות Creative ,
שלצמיחהאסטרטגיית"התוכניתומחברותאסטרטגיותיועצות
ל"בינמומחיות."הקורונהמשברבעקבותהחינוךמערכת

.מערכותולמידתעיצוביתחשיבה,וחדשנותתחרותיתלאסטרטגיה
רחבוכלכליחברתיאימפקטלהםמורכביםאתגריםבפיצוחמתמחות
.ויזמיות

:קשרפרטי

contact@thinkcreative.org.il

www.thinkcreative.org.il

הציבוריהקבינטומייסדיהתוכניתיוזמיעלהמחברותעל
:לחינוך

רם (במיל)ל"תא
שמואלי
שלמשותףמייסד

הציבוריהקבינט
לחינוך

חבר ,גליםכפרר"יו
השומרמנהלועד

החדש

קמינסקיאבי
שלמשותףמייסד

הציבוריהקבינט
לחינוך

אגפיאיגודר"יו
ברשויותחינוך

המקומיות

:קשרפרטי

לחינוךהציבוריהקבינט ,ארגוניתיועצת ,מוזסעירית

cabinetaviram@gmail.com

www.cabinet-education.org

mailto:contact@thinkcreative.org.il
http://www.thinkcreative.org.il
mailto:cabinetaviram@gmail.com
http://www.cabinet-education.org

