
למצוא את החדשנות ברעיון שלך



:במפגש היום

והערכות לשיחות האישיות? מה נשמע: במחוזות

?מה בין מידענות למרחב החדשנות? מהי חדשנות: במליאה

הצגת מרחב החדשנות שלך: בחדרים

'דק20

'דק30

'דק50



נפגשים במחוזות



עמוקההיכרותהרעיוןהגדרת

"הבעיהעולם"עם
המשתמשאפיון

החדשנותמרחברעיונאות

מידענות

עולם"עלמידעאיסוף

והפתרונות בארץ  " הבעיה

ובעולם

-מוסףערך

ובעתידעכשיו

השפעה



?האם העולם חצה את הרוביקון

כקו המפריד בין איטליה עצמה  , נתיבו של נהר הרוביקון צוין בחוק הרומאי

.קיסאלפינהגאליה הפרובינקיהלבין 

כאשר יוליוס קיסר חצה עם צבאו את הנהר בדרכו לעיר רומא הוא בעצם 

.הצהיר על כוונתו שלא לכבד את החלטת הסנאט שהדיחה אותו

,  "לחצות את הרוביקון"נהר הרוביקון נותר בתודעה המערבית בביטוי 

.שפירושו לעשות מעשה שאין ממנו חזרה



https://www.calcalistech.com/ctech/articles/

0,7340L,-3873774,00lmth.

https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3873774,00.html


שאף על פי שתפקידנו  , הרפז מנסה לשכנע

;  לחשוב אחרת, כלומר-לחשב מסלול מחדש 

,לפעול אחרת, כלומר-ולהחליף כיוון 

האופנה החדשה  /אויב שלנו הוא המזימהה

".חדשנות"

ומה לגבי מערכת  

?  החינוך

האם נחזור ביתר שאת 

?להרגלים הישנים

,  אמנון לבב

SITל "מנכ

https://www.haaretz.co.il/magazine/letters/.premium.HIGHLIGHT-1.9269486


?מהי חדשנות



Systematic Inventive Thinking®

המון תשובות אפשריות, שאלה פשוטה

2,560,000-כ



Systematic Inventive Thinking®

ערךבאופן שמביא, אחרתולפעוללחשובהיכולת



Systematic Inventive Thinking®

אילוצים מגבירים יצירתיות



סוגי חדשנות

זו:רבולוציונית(Disruptive)משבשתחדשנות

או,הקייםהשוקאתומשבשתחדששוקיוצרתאשר

לפשוטיםיקריםאומורכביםשרותיםאומוצריםהופכת

סבירהובעלות

המבוססת,כמייעלתחדשנות:אבולוציוניתחדשנות

אולנוכחיתזההתוצאהוהשגתמשאביםצמצוםעל

טובהתוצאההשגתתוךקיימיםבמשאביםשימוש

.יותר



" החדשנות החדשה"עקרונות 9

פיתוח מהיר

רשתיות

חציית גבולות

הטיה לסיכון

רדיקליות

י המשתמשים"אימוץ מהיר ע

reuse

ניסוי וטעיה

חדשנות אמפתית



פיתוח מהיר



https://hbr.org/ 2020/06yhw/-won-si-

eht-emit-rof-nepo-noitavonni

משרד החינוך היה פותח  אםמה היה קורה

לכתיבת יחידות  , תהליך של קוד פתוח

?  או עירייה? או מוסד חינוך? או מחוז? לימוד

?  ת.או מפקח

(יפים בהתנדבות'חילוצי ג)המחלצים בשטח : דוגמא

רשתיות

https://hbr.org/2020/06/why-now-is-the-time-for-open-innovation
https://www.facebook.com/groups/305024369553070


חציית גבולות



?מה בין מידענות למרחב החדשנות

:שאלו את עצמכם

?באילו היבטים אנחנו מחדשים

?מה הערך המוסף של המוצר למערכת

?מה מבדל את הרעיון לנו מרעיונות אחרים



תאריך

שם היוזמה

שם היזמים

.  הרוח״ל״מנהרתהגעתםעמולפיתוחהרעיוןשלהחדשנותלמרחבבאשרהחשיבהלעזור לכם לקדם אתמיועדזהמסמך

בהיבט  —המרחב בו המענה יחדש ויוסיף לרעיונות הקיימים , החדשנות הינו המרחב שבו אנו מוסיפים למערכת משהו שלא היה קיים בה ויש בו ערךמרחב

.  וגם יוסיף ערך לקהל היעד ההולך להשתמש במענה-אחד משמעותי לפחות 

*:החדשנות של הרעיון שלנו הואמרחב.א

:  המסמך למטהסעיפישארמילוילאחר, יש למלא את השורה הזאת אחרונה* 

....הבאיםההיבטיםאתלבדוקיצאנווחקרהתבוננות,שיחותבעקבות-שאלות שאילת. ב

1

2

3

4

5

6

מרחב החדשנות חידוד הידע בהרחבת הזרקורים



?שלנוהרעיוןשלהחדשנותמרחבאתכשהגדרנוהתבססנומהסמך-על-הידעהרחבת. ג

...ראיינו את

....תצפתנו ב... / סיירנו ב

...קראנו את

...דיברנו עם

...ועוד

,  קהל היעד, היקף הפעולה, דרכי למידה, שימוש, מבחינת מבנה)מה המאפיינים הבולטים של הדברים הקיימים ?  מה כבר קיים בשטח? גילינומה.ד

?  דגשים

מהו המרחב בו  ?  (לקהילה, לחברה)איזה ערך מוסף נביא למערכת החינוך ומחוצה לה ? מה אנו מוסיפים למענים הקיימים כיום?שלנוהתובנותמה

?אנו יוצרים משהו חדש ובעל ערך

כאןניתן להעמיק ? או מגמה בולטים ברעיון שלנו/ איזה עקרון פמ״ע ו-2030פדגוגיה מוטת עתיד . ה

:  עקרון פמ״ע בולט ברעיון שלנו

:מגמת עתיד בולטת ברעיון שלנו

https://archive.mop.education/digital-chapter/pama3/


כיתה???לחדשנותמידענותביןמה

חליליות

מורה למוסיקה

שורות

צפייה

האזנה

שירה

קבוצה

דיסיציפלינה



?  מה חדש בעולם הוראת המוסיקה בעולם

?ואיך, מי בעולם עוסק בהוראת מוסיקה

?איך לומדים מוסיקה בארץ

?במה כרוכים לימודי המוסיקה בארץ

?מי קובע מה ואיך מלמדים? מי מלמד

?מה החוויה של התלמידים

?מה הערך של לימודי מוסיקה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים



מרחב

לתחוםמדריך

נגינהככליאייפדים

פיסי .וירטואלי

התנסות

עצמאיתלמידה

,שירה ,יצירה

הלחנה ,נגינה

קבוצה

רגשייםהיבטים

חייםכישורי

מוסיקההוראת

אייפדיםבאמצעות

כיתה

למוסיקהמורה

חליליות

שורות

צפייה

האזנה

שירה

קבוצה

דיסיפלינה

במוסיקהכלליידע



"אבוד, לא כל מי שמשוטט"

'דק50כל הסבב ? כמה זמן

.תפקידו לוודא שכולם מדברים במסגרת הזמן שהוקצה להם ולא יותר–" שומר הזמן"בחירת  'שלב א

(לכל משתתף' דק5עד : )כל משתתף מציג את הרעיון שלו תוך התייחסות לנושאים הבאים'שלב ב

?מה אני יודע על הרעיון שלי•

?מה בדקתי וגיליתי•

?מה החדשנות שלי•

?השינוי שאני מביא למערכת/מה הדלתא•

:לכתוב לטובת המציג, למאזינים יש תפקיד חשוב, בזמן הצגת הרעיון

?אילו שאלות עוד יש לשאול•

?ומרחב החדשנות" עולם הבעיה"לאן עוד אפשר לגשת כדי לגלות עוד על •

על  ולא משיבהמציג מקשיב . לדברים שהוצגו( דקה לכל משתף)הקבוצה מגיבה בסבב קצר 'שלב ג

.  הנאמר לו ורושם לעצמו את ההערות


