
האוקיינוס הכחולאסטרטגיית

• MAYA WILL INTRODUCE JAN

• JAN WILL INTRODUCE EREZ

• EREZ WILL SPEAK ABOUT BLUE OCEAN

• JAN WILL ADD TO THE BLUE OCEAN DISCUSSION

• EREZ WILL INTRODUCE THE CONCEPT OF BLUE OCEAN VISION FOR IMAGINING NEW SCHOOLS FOR ISRAEL AND 

OPEN THE AUDIENCE TO THINK ABOUT WHAT KIND OF SCHOOL THEY WANT (SLIDE)—NOA WILL GIVE EREZ SOME OF 

THE COMMENTS IN THE CHAT

• JAN WILL SPEAK ABOUT A CHALLENGE FOR THE COP IN THE COMING MONTHS TO MEET AND MOVE THE VISION TO 

DESIGN AND REALITY

• EREZ WILL END SESSION AND THANK THE AUDIENCE FOR THEIR BRILLIANCE.

• MAYA WILL THANK EREZ AND JAN AND INTRODUCE MAYA ROSENBACH



לומדים מחדש



שנה שבית הספר  500אחרי יותר מ 
...נראה די אותו דבר 



לצד האתגרים הזדמנויות חסרות תקדים לשינוי מסדר גודל דרמטי איתומשבר הקורונה מביא 

. המשבר מאיץ בעולם יוזמות ומענים הנדרשים בתחומי הלימוד והלמידה, בעולם החינוך

בחודשים האחרונים מתקיימים באופן מואץ מאמצי פיתוח של גורמים שונים מכלל המגזרים 

אשר יוטמעו במערכות החינוך בארץ , לפתרונות שיוכלו לעצב את הלמידה המיטבית החדשה

קירות בתי "לפרוץ את , יוזמות אלו נושאות הזדמנות לשינוי אותו מנסים לקדם שנים.ובעולם 

והלמידה הישנה למתודות ואמצעים אשר יגבירו את היכולת שלנו להעניק מוביליות " הספר

.  החברתי והאישי, חברתית בציר הפיתוח הערכי

"החדשחינוך"ולהמרוץ לחיסון 



בשנה האחרונה



למידה פרונטלית 

חינוך בלתי פורמלי

למידה היברידית

חינוך פורמלי 

ומנחיםמנטוריםמורים מסורתיים 

יזמות ופתרון בעיות ואתגריםידע וסילבוס מסורתי , משינון

בינלאומי                                        / ארצי / אזורי / מקומי מסוייםלבית ספר משוייך

לומדים מחדש

למידה מרחוק



לומדים מחדש

תפקיד המורה איך נראה שיעורדמות התלמיד 





מעודדת פתרון בעיות ומאפשרת השראה ויצירתיות–סביבה למחשבה 

מעודד אנשים ללמוד ולעבוד ביחד ורותם ללמידה משמעותית–מרחב למשחק 

איזו סביבה תרתום אותם ללימודים–התלמידים יודעים הכי טוב 

איך תראה הכיתה החדשה

"נחל או מערה, מדורה"–צורת ישיבה נוחה 



?איך יראה בית הספר החדש 



אסטרטגיית

האוקיינוס 
הכחול



האוקיינוס הכחולאסטרטגיית



האוקיינוס הכחולאסטרטגיית



"  לא לקוחות"ה
THE NONCUSTOMERS

האוקיינוס הכחולאסטרטגיית

???של מערכת החינוך " לא לקוחות"מי הם ה



עלות ממוצעת  

לתלמיד לשנה

21,000 ₪



העלות הממוצעת לתלמיד לישראל בשנה  

?ה /לאיזה בית ספר הייתם רושמים אותו•

?למה  •

אם הייתם מקבלים מלגה בגובה סכום  

.זה לילדכם והייתם יכולים לבחור

21,000 ₪
(.30,000₪יש מקומות שמגיעים גם ל )


