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שינויכשאנו מנסים לשפר פרדיגמה זה "

"מהפכהכאשר משנים פרדיגמה זאת 
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New vs. Old
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המרכז לטכנולוגיות חדשניות בלמידה

למידה

הזדמנויות  
עסקיות

אקוסיסטם

קהילת 
מומחים



למידה| יזמות | חדשנות –ל "קהילת עושים חי
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?מה זה אומר

במה ליזמות וחדשנות

למידת עמיתים

למידה ממקרי מבחן

חשיפה לרעיונות ומיזמים  
חדשניים

חשיפה לגופי ייעוץ וידע מקצועית  

היכרות עם מוצרים פורצי דרך



...תכלס

נבחרת מומחי ידע  

בפייסבוקקהילה 

פודקסטערוץ 

Online we work

כנסים ומיטאפים

מאגר תוכן קהילתי



יעוץ והפצת ידע –נבחרת מומחי ידע 

ראש תחום פדגוגיה  -ר דובי וייס"ד
דיגיטלית במכללת סמינר הקיבוצים  

ומומחה ללמידה חדשנית

מומחה לחדשנות חינוכית  -יעקב הכט
מייסד  . הוגה דעות ויזם ישראלי, בעולם

ל ערי חינוך"ומנכ

ראש מרכז החדשנות  -ר אלון הסגל "ד
מומחה . של הלשכה לטכנולוגיות מידע

עבודה ועסקים  , לתהליכי למידה
במרחבים מקוונים משולבים

מומחית חדשנות  -ריינשמידטיוליה 
מוטיבציית משתמשים  , בלמידה דיגיטלית

ל חברת  "מנכ. דיגיטליומישחוק
Funculty.

.  מומחית בטכנולוגיות למידה-שרי חזי 
בפייסבוק-ל"מנהלת קהילת עושים חי

מנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך  
.  בעיריית רמת גן

יועצת לחדשנות  -יעל דורון דרורי
שותפה ומנהלת פדגוגית ב  ,ולמידה

ויזמת בתחום החשיבה  ' מייקינג חינוך'
 Google forניהלה את . הגמישה

Education בישראל

ראש המחלקה לחדשנות  -לימור הררי
.  וטכנולוגיה בהוראה באקדמית גורדון

בחינוךAppleמומחית וחברת דריקטריון 

בעלים של  . יזם חברתי-דניאל קובלר
.  חברת לודוס ומייסד עמותת עתיד פלוס

היזמים החברתיים  30-נבחר להיות מ
המשפיעים ביותר במדינת ישראל לשנת  

2018  .

מייסדת קבוצת פשר  -ר עדנה פשר"ד
מתמחה בנושא של ניהול  . יועצים לניהול

ידע ארגוני כחלק מתהליכי למידה  
בדגש על  , וחדשנות ארגוניים

.  טרנספורמציה דיגיטלית

ראש צוות פדגוגיה בערוץ  -רותי סלומון
,  פ לחדשנות וטכנולוגיה בחינוך"המו

מומחית בתחום שילוב  . ת"במכון מופ
טכנולוגיה בהוראה ולמידה



מומחים כותבי תוכן

נקודת מבט לאומית 
וגלובלית על עולם 

ר עמי סלנט"ד–החינוך 

נקודת מבט  לאומית על  
-עולם הלמידה הארגוני  

עידן טפירו

נקודת מבט גלובלית על  
-עולם הלמידה הארגוני 

טלי גזית

נקודת מבט לאומית על  
ר  "ד-הלמידה באקדמיה 
זוהר שיינמן

-פינה חוויתית משחקית 
טל מזור

פינה להצגת כלים 
דיגיטליים לעולם  

שלםיהונתן -הלמידה 

במה עשיתם  "וידאו לייב 
הצגת יוזמה של  -" חיל

שרי חזי-חברי הקהילה 



ל"רשת חי–הפודקסטמובילי ערוץ 

איש תקשורת  , קריין מקצועי-יניב גלעדי 
מייסד תחנת . ומרצה לשימוש בקול

-ושותף, "רדיו נגב"הרדיו האינטרנטית 
בית חם –" 1פודקאסטר"מייסד ב

להפקת פודקאסטים

.  מורה ומורה של מורים-ד״ר צבי לירז
מומחה בפיתוח ויישום גישות הוראה 

עוסק מזה כשלושים שנים  . פרוגרסיביות
בפיתוח מקצועי של מורים ובקידום  

.  מערכות חינוך ללמידה מתקדמת

מומחית ללמידה מרחוק -גבי ארד 
. ופיתוח מקצועי ללמידה דיגיטאלית 

"  פודקסט על סדר היום"מנהלת קהילת 
.  בפייסבוק



“We work” Online

גיימר ומומחה בתחום  –גלעד רביד 
טכנולוגיות למידה

סדנאות וצוותי  מנחת-אייזקרן 
מפתחת , הוראה לחדשנות בחינוך

,  למידה דיגיטלייםפרויקטיומנהלת 
מעצבת גרפית ומפתחת אתרים



הלשכה לטכנולוגיות מידע  בישראל  
facebook-ל ב"עושים חי–למידה |יזמות|קהילת חדשנות

הלשכה לטכנולוגיות מידע בישראל



."צריך ליצור אותו. את העתיד לא צריך רק לדמיין"
פרס. ש


