
 

 

 

 

 

 

 

 ..".  ".קה" )מצאתי(, אלא "משונה מאודיהמרגשת ביותר אינה "אאורהמחקרית איזק אסימוב אמר כי בעיניו "..האמירה 
 .  "משונים מאוד", חסרי מנוח, חולמי חלומות עם מנוע יא להפגיש א.נשיםהקבוצת מסעתיד ליזמות מטרתה העיקרית של 

   - רצון עז לשנות את העולם, בעלי , מקימים בתי ספר, ארגונים או תוכניות חינוכיות פעילים אם אתם יזמים חינוכיים
 בשבילכם.המקום הוא  "מסעתיד יזמות "

 

 תכני המפגשים 

 היזמות, בישראל ובעולם:המפגשים יעסקו בלמידה על מגמות העתיד של עולם 

 טכנולוגיים, חברתיים, סביבתיים וחינוכיים - היזמות בעולם  כיווני עתיד 

 התנסות בלמידה במודל כולל  , חברתייםו עסקיים כלי יזמות עכשוויים
ow2MoocH 

  מעקב בזמן אמת אחר מיזמים באזורים שונים   -"מיזמים חמים מהתנור"  –עולם החינוך
  בעולם

 ים סינכרוניים במפגש-ZOOM  :פרופסור עם יזמים חינוכיים מובילים בעולם כמו
 ואחרים   פיטר גריי, קיראן בר סאטי, סוגאטה מיטרה

 

   מבנה התוכנית 

  משתתפים ומשתתפות, תוך עמידה בקשר עם נבחרות מסעתיד הנוספות 15הקבוצה תמנה 

 8 סיורי למידה בארץ  2 , מתוכםשעות כל אחד )במתחם "ירוק" במדרשת רופין( 5-מפגשים בני כ 

  מפגשים ווירטואליים ופיזיים בהשתתפות כל עמיתי "מסעתיד" בעבר  –קהילת מסעתיד" "ב משתתפי מסעתיד יוזמנו לקחת חלק
 בסיורי למידה בחו"ל )במחיר מוזל( ובהווה, כולל 

 

 להשתתפות קריטריונים  

 מילוי טופס בקשה 

  ראיון קבלה אישי 

  (תחילו לפעולעדיפות למי שכבר ה)ים לקדם ות/ם מעוניינן/מיזם אותו את 

  והבין לאומית  להשפיע על החינוך ועל החברה הישראלית תשוקה בוערת 

 למידה כמנוע צמיחה אישי ורצון לקחת חלק בקהילה לומדת תפישת ה 

 כולת במימוש חלומות י 

 יכולת בעבודת צוות 

 לכל המפגשים המחויבות הגע 

 

 תאריכים 

 , במועדים הבאים: מכללת רופין"   - מרכז יזמות ירוק  ב"  15:00-20:00בין השעות המפגשים יתקיימו 
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 ₪    4,000עלות התוכנית:  

 
 מספר המקומות מוגבל   , אנא מהרו להירשם 

 , מחכים לכם בשמחה 
 צוות "ערי חינוך" 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=IIUC55Cxa9I
https://www.youtube.com/watch?v=KsLRuKSrpnI
https://www.education-cities.com/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-how2mooc/
https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud/transcript?language=he&hc_location=ufi
https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud/transcript?language=he&hc_location=ufi
https://www.ted.com/talks/kiran_bir_sethi_teaches_kids_to_take_charge?language=fr
https://www.youtube.com/watch?v=3g1zlU5vbMk&t=163s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRmARAT-kcxFo-17a55aFlvzNWhSUYVu1t8iOMoGLatwiuBg/viewform

