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ECOSYSTEM
מערכת אקולוגית



(ענן מילים)

פדרציית גופי המו"פ בישראל
רשת עתידאורטאמי״תעמלמכון מופ"תאגף מו"פ משרד החינוך

מפרשמט״חהיחידה לחדשנות טכנולוגית, משרד החינוךברנקו וייסערי חינוך

מינהל חברה ונוערקרן משפחת ליאון – לחיות יחדבית"א מחנכיםהקרן לעידוד יוזמות

ישראל דיגיטליתMETC מרכז ההדרכה בינלאומי לחינוךקו האופק – משרד המודיעין

קהילת ידידי הייטק היי ישראלחמ"דתובנות בחינוךמכון וייצמןהקבינט הציבורי לחינוך

נבחרת מרחבי חינוך

מו"פ מחוז מרכזמו"פ מחוז צפון

תעשידעחותם

מכון סאלד

עמותת תפוח (נטע)

מו"פ מחוז תל אביב

הרשת הירוקה

קרן אתנה

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך

אגפי חינוך רשותיים



אבן יהודה
אום אל פאחם

באר יעקב
בנימינה גבעת עדה

נתניה
גבעת שמואל

גני תקוה
דימונה

חדרה
חולון
חיפה
חריש

טבעון
טורעאן

ירושלים
כפר ורדים

מ.מ ביר אלמכסור
מועצה אזורית גזר

מועצה אזורית דרום השרון
מועצה אזורית הגלבוע

מועצה אזורית זבולון
מועצה אזורית חבל מודיעין
מועצה אזורית מרום הגליל

מועצה אזורית שדות דן
מועצה מקומית כפר ברא

 מועצה אזורית מטה בנימין
מעלות תרשיחא

נשר
סביון

סח’נין
 פתח תקווה

ערד
קדומים
רחובות
רמת גן

רמת הנגב
רמת השרון

שוהם
שפרעם

רמלה
עמק חפר

קרית שמונה
עמק המעינות

מ.א ערבה
מ.א. עמק יזרעאל

הוד השרון
ראש העין

 אורנית
ראשון לציון

מיתר
מ.א שפיר

מ.א. מגילות ים המלח
מ.א. מעלה אדומים

קרית ביאליק
גבעתיים

מועצה אזורית לב השרון
אשדוד

חצור הגלילית
רמת הגולן

קצרין
שלומי

 קרית מלאכי
באר שבע

הרצליה
כפר יונה

 עכו
נס ציונה

רעננה

רשת ניהול אגפי חינוך והובלת חדשנות ברשויות
חיפהחולוןחדרהדימונהגבעת שמואלנתניהבנימינה גבעת עדהבאר יעקבאום אל פאחםאבן יהודה

מועצה אזורית דרום השרוןמועצה איזורית גזרמ.מ ביר אלמכסורחריש

מועצה אזורית חבל מודיעיןמועצה אזורית זבולוןמועצה אזורית הגלבוע

גני תקווה

טורעאן כפר ורדיםירושליםטבעון

מועצה אזורית מרום הגליל

 מועצה אזורית מטה בנימיןמועצה מקומית כפר בראמועצה אזורית שדות דן

ערדפתח תקווהסח’ניןסביוןנשרמעלות תרשיחא

רמת השרוןרמת הנגברמת גןרחובותקדומים

קרית שמונהעמק חפררמלהשפרעםשוהם

מ.א ערבהעמק המעינות

הוד השרוןמ.א. עמק יזרעאל

ראש העין

 אורנית

מיתרראשון לציון

מ.א. מגילות ים המלחמ.א שפיר

מ.א. מעלה אדומים

גבעתיים

קרית ביאליק

מועצה אזורית לב השרון

אשדוד

חצור הגלילית

רמת הגולן

קצרין

שלומי

 קרית מלאכי

באר שבע

הרצליה

כפר יונה

עכו

נס ציונה

רעננה



 מערך המו"פ מופקד על מחקר מוטה עתיד

 ופיתוח פדגוגי יישומי במערכת החינוך

 ומסייע לה להיות מערכת לומדת, רלוונטית,

 חדשנית ומעצבת עתיד רצוי לחינוך בהתאם

 ליעדיה האסטרטגיים של מדינת ישראל.

  חופש
  פעולה

 חדשנות זמישה מבוססת
 פיתוח, ניסוי, חישה,
אסדרה ואקוסיסטם

 חקר עתידים ועיצוב עתיד רצוי
 באמצעות חשיבת עתיד

 מערכתית

מערך המו"פ המעוף האסטרטגי של מערכת החינוך

  חיבור ורתימת
בעלי עניין

 בשטח, במערכת
 ובעולם



שלושה מוקדים אסטרטגיים למו"פ
●  נעמה- לצייר כאן 3 עגולים באותו הגודל שכתוב בהם: תמיכה באסטרטגיה קיימת, תמיכה

באסטרטגיה עתידית, בניית אקוסיסטם ליזמות וחדשנות פדגוגית
● כשלוחצים על העיגול מגיעים לשקף המסביר

 תמיכה
 באסטרטגיה

קיימת

 תמיכה
 באסטרטגיה

עתידית

 בניית
 אקוסיסטם

 ליזמות
 וחדשנות
פדגוגית

מטרות המו"פ

#
#


כולם מדברים על 

ECOSYSTEM

אז…



אנחנו שומעים על זה מכל מקום 

ECOSYSTEM
רשתות, שורשים, פטריות…



האם כשאומרים

ECOSYSTEM 
מגוון



     או

ECOSYSTEM 
מערכת יחסים



     או פשוט

ECOSYSTEM 
מערכת



 מערכת אקולוגית:
 שילוב של

אחדות ומגוון



 מערכת אקולוגית:
 שילוב של

אחדות ומגוון

 אנחנו

מערכת אקולוגית



 מערכת אקולוגית:
 שילוב של

אחדות ומגוון אחדות ומגוון

 אנחנו

מערכת אקולוגית



 מערכת אקולוגית:
 שילוב של

אחדות ומגוון

תפוקה גבוהה
פוטנציאל ליתרונות חדשים יצירת ערך

חלוקה מיטבית של העוגה

תשתית עבודה משותפת
מותאמת למגון השותפים

זרימת ערך ומידע
תקשורת תומכת

 אנחנו

מערכת אקולוגית



 למה מערכת אקולוגית?
ליתרונות מספקת תפוקה גבוהה, מהנוכחית ו/או בעלת פוטנציאל ★

חדשים
יוצרת ערך - באמצעות הגדלת העוגה ואופן החלוקה המיטבי בין ★

המשתתפים
מציעה תשתית עבודה משותפת – בהתאמה למגוון השחקנים ★

הרלוונטיים
קובעת סוגי זרימת ערך ומידע, הדרושים לשם תמיכה בשחקנים★



 ולמה מערכת למידה אקולוגית?

מקרבות בין מגוון בעלי עניין לטובת מטרה משותפת ○
למידה קולקטיבית תורמות לפיתוח של אינטליגנציה ○

קולקטיבית ליצירת השפעה קולקטיבית
מאחדות נכסים ואינטרסים של כל בעלי העניין○



חיבור משאבים ולמידה 
קולקטיבית לשם השפעה 

ועיצוב עתיד רצוי 

רווח נקי

100

קרבה בין מגוון בעלי עניין לטובת מטרה ★
משותפת של למידה קולקטיבית לשם 
עיצוב עתיד רצוי לאנושות ולחיים על 

פני כדור הארץ 
תרומה לפיתוח של אינטליגנציה ★

קולקטיבית ליצירת השפעה רחבה
חיבור בין נכסים ומטרות של בעלי עניין ★

שונים



איך זה מרגיש?

פועלת במודל ●
"משיכה" (ולא 

"דחיפה")

דרך פעולה הכוללת ●
גמישות, דינמיות 
ושיתופי פעולה ברמת 
הפיתוח והיישום כדי 
להגיע להשפעה 

רחבה

התארגנות רשתית

פלטפורמה שיתופית

אוטונומיה וביזור

גמישות

דינמיות

שיתופי פעולה

וכל זה לשם מה?



כדי השפעה מערכתית

יצירת 
שינוי 

בדפוס 
ובתפקוד 
המערכת

למימוש 
הופעתן של 
פונקציות 
ותוצאות 

חדשות



 השפעה
שינוי ברכיבים

אופי כמותי
מכוונת לתוצאה ישירה 
מדדי ביצועים מרכזיים

תסמינים



 השפעה מערכתית השפעה מערכתית
שינויים מבניים

שיפור בריאות המערכת 
רב ממדיות

שילוב
התהוות תוצאות



מהי השפעה מערכתית?

יצירת שינוי בדפוס ובתפקוד 
המערכת כדי לממש את הופעתן 

של פונקציות ותוצאות חדשות.
שינוי ברכיבים

אופי כמותי
מכוונת לתוצאה ישירה 
מדדי ביצועים מרכזיים

תסמינים



פוקוס על השפעה מערכתית

יצירת שינוי בדפוס ובתפקוד 
המערכת כדי לממש את הופעתן 

של פונקציות ותוצאות חדשות.



מערכת החינוך 
הישראלית

תשומות/קלט: 
שיתופי פעולה 
בין בעלי עניין, 

מחקר לקביעת 
מדיניות… 

תפוקה: מערכת 
חינוך רלוונטית 

המפתחת הון 
אנושי וחוסן אישי 

ולאומי

גבולות

אנטרופיה: 
מערכת מקובעת שלא 

מסתגלת למציאות 
המשתנה

מרכיבים

יחסים

תהליך
ותהליכי מו"פ, 
שינוי וחדשנות 

מגמות עתיד
STEEP

VUCA סביבה



 מה אפשר
התכנסות וכיבוד9:00לקטוף כאן?

ברוכות הבאות וברוכים הבאים9:30
אומנות הרישות 9:45

סיור מודרך במוזיאון11:00
לאנץ׳ בגן העמודים12:00
קסם הסרנדיפיטי 12:30
עם הפנים קדימה14:00 



  שאלות לסיום היום (עומדים במעגל)

 כל מי ש…
מכיר עכשיו יותר א.נשים ממה שהכיר בתחילת היום?●

שדיבר עם א.נשים שלא הכיר.ה?●

שרוצה להביא את הצוות שלו ליום למידה במוזיאון?●

שמאמין היום יותר במקריות כגישה ניהולית לגיטימית? ●

שרוצה לבקר באגף חינוך ברשות של מישהו שפגש היום?●



  רשת הרשויות ומובילי חדשנות


