
מתעניין? 
מתעניינת? 

טוב שבאת! יהיה מעניין.

תיכף נתחיל



מה העניין?

תוכן 
המתעניינים

ומה מעניין פה?

כיצד נעיין?

עיין ערך

הרקע

התוכן

היריד

שאלותשובות



זוכרים את התחושה הזו?



של שגרה?



החיים מתקדמים במסלולם



מהמורהמדי פעם                    קטנה בדרך



וחזרה



לפחות לכאורה





המציאות החדשה



VUCA
     Volatility       Uncertainty     Complexity    Ambiguity                                      
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OECD-2030
May-June  2022
in Israel, Jerusalem



http://www.youtube.com/watch?v=jUcA_zZ2RMw


פעלנות, הא?



מסמנים לנו פסגה



וזו הופכת למטרה



והמטרה?



לפעולה



ביאנלה, לשם מה?



ביאנלה, לשם מה?



זירה לחשיפה, למידה, ניסוי 
והתנסות ביזמות וחדשנות חינוכית 

בקנה מידה ארצי ובינלאומי

ביאנלה, לשם מה?

יצירת השפעה בשדה החינוכי 
הישראלי והבינלאומי - בהתמקדות 

על חדשנות בחינוך
מיתוג מערכת החינוך הישראלית 

כמובילה חדשנות ויזמות ברמה 
בינלאומית

הצגת האקוסיסטם החינוכי הלאומי 
וכל שותפיו

הזנקת השינויים שמובילה מערכת 
החינוך בישראל



קהלי יעד ומשתתפים
בשדה הבין לאומי

48 מדינות המשתתפות 
EDUCATION 2030 בפרויקט

בישראל
מנהלי מוס"ח וצוותי חינוך

מנהלי אגפי חינוך ברשויות המקומיות
תלמידים יזמים ומשפיעים חברתית

הורים
אנשי אקדמיה

אנשי חינוך מהגיל הרך
יזמים טכנולגיים ויזמי חינוך

ארגוני מו"פ בחינוך ובכלל

*בנוסף, משתתפים רבים בערוצים הדיגיטליים



שותפים

OECD

מוסדות חינוך תלמידות.ים, מורות.ים, הורים ומנהלות.ים

רשתות 

מטה משרד החינוך

המחוזות 

משרד החוץ

28 ארגוני מו"פ בחינוך (חברי הפדרציה של המופ החינוכי)

יזמים טכנולוגיים

עמותות וארגוני חינוך

רשויות מוניציפליות

אקדמיה

גורמי תעשיה

צה״ל (מפא"ת, יחידות הדרכה)

עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים



מה השינוי הגדול?



We are the designers
 of our future

Today
is the Past

of the Future

הכנס מבוסס על הנחת יסוד אותה נלוש ונחקור 
במסלולים השונים במשך שלושה ימים: כל אחת 
צריכה, ויכולה, לקחת חלק בעיצוב העתיד הרצוי 

במציאות המשתנה. 
אנחנו מתכוונים לעתיד קצר הטווח וארוך הטווח, שלך 

עצמך ושל הקהילה שסביבך. 

עיצוב עתיד מבוצע באמצעות חדשנות חדשה, 
פעלנות, מעגל ה-AAR וכישורים מתאימים אותם 

החינוך יכול להקנות. 

עיצוב העתיד מתחיל בגיל הרך ונמשך לאורך כל חייו 
של האדם הפעלן.

(מתוך דף הנחיתה)



מה מוביל את תכנון היריד?

AAR
Anticipating > 
Acting > 
Reflecting

פוקוס על 
רכישת 

כשירויות, לא 
רק ידע

אנחנו לא נלך 
 more of  על

the same



סיפור מוביל ברור וחזק

AAR
Anticipating > 
Acting > 
Reflecting

פוקוס על 
רכישת 

כשירויות, לא 
רק ידע

אנחנו לא נלך 
 more of  על

the same

אנחנו מעצבים ביחד את העתיד רצוי המשותף לנו.

מה מוביל את תכנון היריד?



AAR
Anticipating > 
Acting > 
Reflecting

פוקוס על 
רכישת 

כשירויות, לא 
רק ידע

אנחנו לא נלך 
 more of  על

the same

חיבור למגמות עתיד

עיצוב עתיד רצוי

רלוונטיות במציאות המשתנה, 
למידה לאורך החיים

מה מוביל את תכנון היריד?



AAR
Anticipating > 
Acting > 
Reflecting

פוקוס על 
רכישת 

כשירויות, לא 
רק ידע

אנחנו לא נלך 
 more of  על

the same

AAR מודל

למידה מבוססת צפייה, פעולה, רפלקציה

מה מוביל את תכנון היריד?



AAR
Anticipating > 
Acting > 
Reflecting

פוקוס על 
רכישת 

כשירויות, לא 
רק ידע

אנחנו לא נלך 
 more of  על

the same

החדשנות החדשה, חשיבת עתיד

מיקוד בחדשנות יצרנית ויישימה

מה מוביל את תכנון היריד?



AAR
Anticipating > 
Acting > 
Reflecting

פוקוס על 
רכישת 

כשירויות, לא 
רק ידע

אנחנו לא נלך 
 more of  על

the same

כשירויות טרנספורמטיביות

כשירויות 
תמהיל של ידע, מיומנויות, ערכים וגישות

יצירת ערך חדש, יישוב מתחים ודילמות, 
לקיחת אחריות

מה מוביל את תכנון היריד?

כשירויות    2היבטים 



AAR
Anticipating > 
Acting > 
Reflecting

פוקוס על 
רכישת 

כשירויות, לא 
רק ידע

אנחנו לא נלך 
 more of  על

the same

פעלנות
פעלנות אנחנו מסמנים מטרות, יוזמים 

ופועלים באופן עצמאי  ושיתופי להשיגן, 
על מנת לחולל שינוי.

מה מוביל את תכנון היריד?



הפכת את ההזדמנות



לפעולה.



ועכשיו מה?



מי יפגוש אותה?



ולמה היא תהפוך?



תשנה את נקודת המבט?



תתן כוח לפעול?



תניע?



אין סוף אפשרויות



לשינוי



לשינוי



מי יודע מה יוולד ממנו?



אבל איך?



Walk the talk



A
Anticipation

ציפייה



AA

Action

Anticipation

ציפייה

פעולה



AAR

Action

Anticipation

Reflection

ציפייה

פעולה

ננות
התבו



serendipity

מסע למידה אישי
מאפשרים



מה יהיה בו?

AAR
Anticipating > 
Acting > 
Reflecting

פוקוס על 
רכישת 

כשירויות, לא 
רק ידע

אנחנו לא נלך 
 more of  על

the same

 שדה רעיונאות
 רעיונאות משותפת סביב האתגרים
החשובים ביותר

  שדה ניסויים
 התנסות בזמן אמת

ברעיונות



איך נציג ביריד?

פאנלים 
ומפגשי שיח

יריד מוצרי חינוך 
חדשניים - דוכנים 

בגדלים שונים

הרצאות מגוונות 
ומעוררות השראה 

מרחבי יצירה, 
חשיבה והתנסות



 הגשת הצעות

הודעה על קבלה 
ליריד

שליחת ההצעה 
שלך

(לדוכנים, הרצאות, סדנאות 
ופעילויות אחרות)

הכנסהכנות ליריד
בירושלים

עד ה-27.2.22
כ״ד אדר ב׳

2.6-31.5מרץ-מאי 15.3.2222
א׳-ג׳ סיוון

אני אוסיף בע"פ שכחלק מהליך 
בניית הרכב המציגים ביריד,

נשלח למי שהביע עניין ורצון להציג 
שאלות הבהרה והשלמת מידע אם 

ידרש.

מלבד הרשויות

לוחות הזמנים



לוחות הזמנים
היום שאחרי 

*המשך תקשורת
יום ה' 2 ביוני יום ד' 1 ביוני יום ג׳  31 במאי ״היום שלפני״ 

*חווית טרום הכנס

 OECD כנס בינלאומי

הקמה ב 30 במאי

סיורים בירושלים

יריד החדשנות החינוכית הישראלי

סדנאות הרצאות ופעילויות לקהל הרחב

זירה דיגיטלית עם תכני ופעילויות הכנס



כולנו שותפים

4. מירב
שותפות של כולנו בעומק 

הכוונה .
ליווי ותמיכה שלנו את 

הנבחרים בתהליך 
בשותפות עם גורמים 
נוספים. ההתארגנות

 רעיונות  שלהם יעצבו 
יחד איתנו את הכנס 

הכנס צריך לבטא 
 את התפיסות החדשות 



שקף רפלקציה - ריבילצמיחה



פנו אלינו לשאלות 
בוואטספ
0549893995

נשתדל לענות :)


























