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הא"ב:  סדר  לפי  כאן  מופיעים  מייצגים  שהם  והגופים  המשתתפים  שמות 

היה  בעבר  ישראל.  אורט  ברשת  ולהכשרה  למחקר-ופיתוח  בכיר  סמנכ"ל  איזנברג  אלי 
מרכז  הקים  וכן  באנגליה,  הפתוחה  באוניברסיטה  וחוקר  בטכניון  סגל  חבר 
העולמי  אורט  מטעם  מקיפה  טכנולוגי  חינוך  ומערכת  באנגליה  טכנולוגי 
בפיתוח,  במחקר,  איזנברג  ד"ר  עסק  אלה  במסגרות  בדרום-אפריקה. 
לתעודות  והכשרתם  מורים  בהסבת  לימודים,  תכניות  של  ובהערכה  ביישום 
תוכנה)  לומדה,  (חומרה,  למידה  חומרי  של  והטמעה  בפיתוח  ולתארים, 
הטכנולוגי  החינוך  ביישום  ולסיוע  להנחיה  מודלים  של  ובמחקר-ופיתוח 
ד"ר  בתעשייה.  הדרכה  ובמערכות  במכללות  ספר,  בבתי  השונות  ברמות 
מהנדסים  בהסבת  מורים,  בהכשרת  שנים   22 של  ניסיון  בעל  הוא  איזנברג 
הוא  מחונן.  נוער  ועד  טיפוח  מטעוני  תלמידים,  אוכלוסיות  למגוון  ובהוראה 
מדעיים,  ובכנסים  מקצועית  בעיתונות  מקצועיים  מאמרים  עשרות  פרסם 

הטכנולוגי. בחינוך  מורים  להכשרת  לימוד  ספרי  וכתב 
בחיפה.  מהטכניון  טכנולוגי  בחינוך  שלישי  תואר  בעל   

שבראשה  (ראמ"ה),  בחינוך  והערכה  למדידה  הארצית  הרשות  מייסדת  בלר   מיכל 
עד  חינוכית.  והערכה  מדידה  הוא  העיקרי  התמחותה  תחום  עומדת.  היא 
המחקר  במחלקת  בכירה  מחקר  מנהלת  שימשה  הנוכחי  לתפקידה  כניסתה 
 ETS Educational Testing  - בעולם  הגדול  המבחנים  מכון  של  והפיתוח 
המרכז  בראש  עמדה  כן  לפני  הברית).  (ארצות  ניו-ג'רזי  בפרינסטון,   ,Service
והייתה  בישראל),  האוניברסיטאות  של  (מיסֹודן  ולהערכה  לבחינות  הארצי 
גם  שם  הפתוחה,  באוניברסיטה  ופסיכולוגיה  לחינוך  במחלקה  פרופסור-חבר 

מרחוק). בהוראה  טכנולוגיות  (שילוב  שה"ם  מרכז  את  וניהלה  הקימה 
 .1982 בירושלים,  העברית  מהאוניברסיטה  בפסיכולוגיה  שלישי  תואר  בעלת   

מטח  את  מנהלת  הר  בן  הגב'  חינוכית.  לטכנולוגיה  המרכז   - מטח  מנכ"לית  הר  בן  גילה 
התרבות  החינוך,  מינהל  בראש  עמדה  הקודם  בתפקידה  שנים.  שמונה  זה 
התכנון  את  הובילה  שנים  ארבע  ובמשך  אביב-יפו  תל  עיריית  של  והספורט 
הספר  בית  של  הראשון  המחזור  בוגרת  בעיר.  החינוך  מדיניות  של  והיישום 
ביזור  מגמות  בחקר  עסקה  שבה  מסגרת  בירושלים,  חינוכית  למנהיגות 
המקומית.  ברשות  החינוך  מערכת  של  ובמקומה  החינוך  במערכת  ומרּכּוז 
במינהל  לימודים,  בתכניות  הר  בן  גב'  התמקדה  האוניברסיטאיים  בלימודיה 

בחינוך.   ובטכנולוגיות  חינוך 
אילן. בר  אוניברסיטת  של  לחינוך  הספר  מבית  שני  תואר  בעלת   



החינוך  לקידום  סנונית  עמותת  של  הפדגוגי  הפיתוח  מחלקת  מנהלת  ברזלי  שרית 
מלווה  ברזלי  גב'  בירושלים.  העברית  האוניברסיטה  של  מיסודה  המתוקשב, 
הספר  לבתי  האינטרנט  כניסת  מראשית  המתוקשב  החינוך  שדה  את 
ולגיבוש  סנונית  עמותת  של  הפדגוגי  החזון  לעיצוב  אחראית  היא  בישראל. 
של  פיתוחן  את  הובילה  העמותה.  של  הטכנולוגית-פדגוגית  הפיתוח  תפיסת 
הספר  לבתי  "גלים"  הלמידה  סביבת  ובהן  רבות  חדשניות  מתוקשבות  סביבות 
גלים"  "קהילות  ישראל,  ממשלת  של  הילדים  אתר   - הגובה"  "על  היסודיים, 
טכנולוגיות  של  בהשפעתן  עוסקים  מחקריה  ועוד.  חברתית-לימודית  רשת   -
ידע  של  אישיות  תפיסות  בין  בקשר  ולמידה,  חשיבה  תהליכי  על  מידע 
בתהליכי  מחשב  משחקי  של  ובשילובם  מהאינטרנט,  למידה  לבין  וידיעה 

והוראה.  למידה 
לחינוך  הספר  מבית  ומחשבים  הוראה  בקוגניציה,  שני  תואר  בעלת   

.2003 בירושלים,  העברית  באוניברסיטה 
בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  בחינוך  שלישי  תואר  מסיימת   

באוניברסיטת  המידע  תחום  וראש  המידע  טכנולוגיית  לשירותי  סגן-נשיא  גוניק  לב 
החילופין  תכנית  של  יו"ר-שותף  משמש  הוא   .Case Western Reserve
בוועדות  חבר  היה  גוניק  פרופ'  מערכות".  "סיסקו  בחברת  הגבוה  בחינוך 
הוא  וטכנולוגיה.  אמנויות  בחינוך,  שעסקו  רבות  ובינלאומיות  אמריקניות 
לניצול  ואמצעים  יכולות  לפיתוח  הפועל   ,OneCommunity ארגון  את  יסד 
ותכניות  זו  תכנית  והממשל.  הרפואה  החינוך,  בתחומי  המידע  טכנולוגיית 
התקשוב  בעולם  מובילה  דמות  של  מעמד  לו  הקנו  ופיתח  שהגה  אחרות 
בהקמתן  כשתמך  ב-1985,  התחיל  זה  בתחום  פעילותו  את  הקהילתי-חינוכי. 
משאבי  שאיגמו  רשתות  בדרום-אפריקה,  ראשונות  תקשוב  רשתות  של 
מעורב  גוניק  פרופ'  מאלה.  אלה  ומרוחקים  רבים  גורמים  של  ורווחה  רפואה 
ברחבי  רבות  בארצות  דיגיטלית  ללמידה  רשת  מֵיזמי  של  ויישום  בתכנון 

העולם.
יורק  מאוניברסיטת  בינלאומית  פוליטית  בכלכלה  שלישי  תואר  בעל   

(קנדה).  באונטריו 

יו"ר-מייסד  היה  ג'ייקובס  הברית.  בארצות  להנדסה  הלאומית  האקדמיה  יו"ר  ג'ייקובס  מ.  ארווין 
אלחוטית  בטכנולוגיה  המתמקדת   ,(Qualcomm) קוולקום  חברת  של  ומנכ"ל 
יו"ר-מייסד  היה   1968 בשנת  שלה.  המנהלים  חבר  איש  הוא  וכיום  מתקדמת, 
לווייניים.  מסופים  של  וייצור  בתכנון  אז  שעסקה   ,(Linkabit) לינקביט  ומנכ"ל 
במכון  חשמל  להנדסת  פרופסור  ג'ייקובס  ד"ר  היה   1966-1959 בשנים 
להנדסה  פרופסור   1972-1966 ובשנים   ,(MIT) מסצ'וסטס  של  הטכנולוגי 
כיו"ר  מכהן  הוא   2006 שנת  מאז  קליפורניה.  באוניברסיטת  המחשב  ומדעי 
כבוד  באותות  זכה  ג'ייקובס  ד"ר   .(Salk) סאלק  מכון  של  הנאמנים  חבר 

והעסקים. החינוך  התעשייה,  לתחומי  תרומתו  על  בעיקר  לרוב,  ופרסים 
שניים  בהם  דוקטור-לשם-כבוד,  תוארי  שבעה  בעל  הוא  ג'ייקובס  ד"ר   
ואוניברסיטת  (2000) הטכניון  ישראליים:  מוסדות  לו  שהעניקו 

 .(2010) אביב  תל 

הפועלת  בישראל  חדשה  פילנתרופית  קרן  טראמפ,  קרן  של  הכללי  המנהל  הורביץ  אלי 
הוא  הספר.  בבתי  איכותית  בהוראה  השקעה  באמצעות  החינוך  לשיפור 
בית-ספרית,  למנהיגות  ראשה"  "אבני  מכון  של  ויוזמיו  מייסדיו  בין  היה 
בשנים  מדעי.  לחינוך  המרכז  חמד"ע,  של  המנהל  בוועד  חבר  הוא  וכיום 
שימש  לכן  וקודם  יד-הנדיב,  למנכ"ל  כמשנה  הורביץ  שירת   2011-2000
המשנה  מוועדות  אחת  ז  וכמרכֵּ בכנסת  וביטחון  חוץ  ועדת  יו"ר  של  עוזרו 
המרכזית  האיסוף  ביחידת  כקצין  שונים  תפקידים  מילא  הורביץ  אלי  שלה. 

המודיעין. אגף  של 
.1996 אביב,  תל  מאוניברסיטת  התיכון  המזרח  של  בהיסטוריה  שני  תואר  בעל   



הוא  וייס  החברה.  של  הראשי  והמדען  הדעת"  "עת  של  הפדגוגי  המייסד  וייס  דֹובי 
והדרכה  למידה  סביבות  בפיתוח  שנים  מ-15  למעלה  של  ניסיון  בעל 
עסקים  במינהל  לימודיו  במסגרת  מתמטיקה.  ובהוראת  משולבות-מחשב 
של  י"א  מחזור  בוגר  הוא  וייס  דובי  המצאתית.  בחשיבה  השאר  בין  התמחה 
"הארץ"  עיתון  בו  בחר   2010 ובשנת  חינוכית,  למנהיגות  "מנדל"  ספר  בית 

בישראל. החינוך  על  ביותר  המשפיעים  האנשים  מחמישים  לאחד 
שני  ותואר   ,1991 בוסטון,  מאוניברסיטת  חינוכית  בטכנולוגיה  שני  תואר  בעל   

.1996 אביב,  תל  מאוניברסיטת  עסקים  במינהל 
והמדעים  המתמטיקה  בהוראת  השלישי  התואר  את  אלה  בימים  מסיים   

אביב.  תל  באוניברסיטת 

ובמכון  בירושלים  העברית  האוניברסיטה  לחינוך,  הספר  בבית  סגל  חברת  זוהר  ענת 
של  חשיבה  פיתוח  הם  העיקריים  מחקרה  תחומי  חינוכית.  למנהיגות  מנדל 
חשיבה  מגדר,  של  והיבטים  ֵחקר,  למידת  מֶטא-קוגניציה,  ומורים,  ילדים 
הקשורים  בנושאים  חינוך  מדיניות  שבין  הפער  את  חוקרת  היא  כן  ולמידה. 
הכרוכים  האתגרים  ואת  בכיתות,  בפועל  המדיניות  יישום  לבין  לפדגוגיה 
בשנים  והלמידה.  ההוראה  בתחום  פרויקטים  של  רחבה  מערכתית  בהטמעה 
החינוך.  במשרד  הפדגוגית  המזכירות  כיו"ר  זוהר  פרופ'  כיהנה   2009-2006
וקידמה  לחשיבה",  חינוך   - פדגוגי  "אופק  התכנית  את  הובילה  זו  במסגרת 

הדעת.  תחומי  בתוך  והאוריינות  החשיבה  פיתוח  את  השאר  בין 
העברית  באוניברסיטה  המדעים  להוראת  מהמחלקה  שלישי  תואר  בעלת   

 .1991 בירושלים, 

מחודש,  לימודים  לארגון  הצעה  מתווה-דרך:  מחקר  המומחים  ועדת  יו"ר  יערי  מנחם 
למחקר  היזמה  של  ההיגוי  ועדת  ויו"ר  הנוכחי,  העיון  יום  את  המארגנת 

בחינוך.  יישומי 
למדעים.  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  (אמריטוס),  נשיא   

חבר  בירושלים.  העברית  האוניברסיטה  לכלכלה,  (אמריטוס)  פרופסור   
הפילוסופית  החברה  ולאמנויות,  למדעים  האמריקנית  הלאומית  האקדמיה 

ברלין-ברנדנבורג.  למדעים  והאקדמיה  האמריקנית 
למדעי  רוטשילד  פרס  וחתן   (1987 (תשמ"ז,  לכלכלה  ישראל  פרס  חתן   

 .(1994 (תשנ"ד,  החברה 

כהונותיהם  בתקופות  הברית.  בארצות  לחינוך  הלאומית  האקדמיה  חבר  סמית'  ס.  (מייק)  מרשל 
שירת   - ואובמה  קלינטון  קרטר,   - הברית  בארצות  נשיאים  שלושה  של 
משנה  היה  קלינטון  הנשיא  בתקופת  לחינוך.  הקשורים  שונים  בתפקידים 
שנים.  שבע  במשך  שמילא  תפקידים  החינוך,  ותת-שר  החינוך  לשר 
החינוך  לשר  בכיר  יועץ  אובמה:  בממשל  מתפקידיו  פרש  לאחרונה 
נחשב  סמית'  המשרד.  של  הבינלאומיים  הקשרים  ומנהל  הברית  בארצות 
בארצות  החינוך  מדיניות  בתחום  המובילים  האנשים  מעשרת  לאחד 
בתחום  מרכזיים  חוקים  של  והעברתם  בגיבושם  מעורב  היה  הוא  הברית. 
אוניברסיטאות  בכמה  בכירים  אקדמיים  בתפקידים  שימש  החינוך. 

סטנפורד. באוניברסיטת  לחינוך  הספר  בית  כדיקן  וכיהן  הברית,  בארצות 
של  לחינוך  הספר  מבית  וסטטיסטיקה  במדידה  שלישי  תואר  בעל   

פרופסור-אורח.  היום  משמש  הוא  שם  הרווארד,  אוניברסיטת 



מחודש  לימודים  לארגון  הצעה  מתווה-דרך:  מחקר  המומחים  ועדת  חבר  סתת  שמואל 
למדעי  בפקולטה  האבולוציה  בתחום  חוקר-אורח  הנוכחי.  העיון  יום  ומארגן 
קבלת  בנושאי  במחקר  עסק  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  הטבע 
הפסיכולוגי).  (בהקשר  המדידה  בתחום  וכלים  מודלים  ובבניית  החלטות, 
חברּות  (לרבות  תוכנה  פעילות  של  וניהול  בייזום  העִסקי  בתחום  פעיל 
ממייסדי  ובחו"ל).  בארץ  וציבוריות  פרטיות  חברות  של  בדירקטוריונים 
ההיבטים  במכלול  ההערכה  מערכות  תחום  את  הוביל  שבה  פילת,  חברת 

גדולים.  בתאגידים  ארגוני  שינוי  של  ויישום  מתודולוגיה  הקמה,  של 
מהמחלקה  הקוגניציה  בתחום  שלישי  ותואר  במתמטיקה  שני  תואר  בעל   

 .1988 בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  לפסיכולוגיה 

הפיתוח  יחידת  כמנהל  כיהן  החינוך.  במשרד  וטכנולוגיה  מדע  מינהל  ראש  רימון  עופר 
וניהול  פיקוח  תפקידי  מילא   2006-2000 בשנים  רש"י.  בקרן  וההערכה 
טיפוח   - מגוונים  חינוכיים  בנושאים  עסק  שבהם  תפקידים  החינוך,  במשרד 
ללמידה  התכנית  של  וניהול  תכנון  וקריאה,  מתמטיקה  במדעים,  אוריינות 
חשיבה  פיתוח  אחרות,  למדינות  ישראל  בין  האינטרנט  דרך  שיתופית 
הספר  בית  ברמת  שונות,  במסגרות  ומחנך  מורה  שימש  בעבר  ועוד.  כמותית 

והמכללות.  התיכון 
 .2006 העברית,  מהאוניברסיטה  המדעים  בהוראת  שלישי  תואר  בעל   

פרופ'  מתּווכת-מחשב.  ותקשורת  האינטרנט  תרבות  בתחום  ומרצה  חוקר  רפאלי  שיזף 
משחקי  מיזם  את  ומוביל  האינטרנט ,  לחקר  שגיא  מרכז  בראש  עומד  רפאלי 
לניהול  הספר  בית  ראש  הוא   2006 משנת  חיפה.  באוניברסיטת  מנהלים 
בארצות  שונות  באוניברסיטאות  פרופסור  היה  בעבר  חיפה.  באוניברסיטת 
מתמקדים  מחקריו  בירושלים.  העברית  ובאוניברסיטה  ובאוסטרליה,  הברית 
במידע  שיתוף  המידע,  ערך  רשתות,  חקר  אינטראקטיביות,  של  בשאלות 
וארגונים,  לפרטים  מידע  מערכות  שימוֵשי  משימות,  ריבוי  מידע,  והיצף 
וגם  ורשתות,  במחשבים  אתיקה  של  בשאלות  רבות  עסק  האינטרנט.  ותרבות 

ממוחשבים. ומשחקים  מקוונת  למידה  מערכות  של  בבנייה 
 .1985 סטנפורד,  מאוניברסיטת  שלישי  תואר  בעל   

התחיל  שושני  ד"ר  החינוך.  משרד  כמנכ"ל   - שלישית  קדנציה  זו   - מכהן  שושני  שמשון  ד"ר 
מחלקות  ניהל  השנים  ובמהלך  ספר,  בית  ומנהל  כמורה  שלו  הקריירה  את 
בעיריית  חינוכי  מינהל  תפיקדי  מילא  כן  החינוך.  במשרד  שונים  ואגפים 
העולם  עם  הקשרים  בתחום  ירושלים.  מנח"י  בהקמת  שותף  והיה  אביב,  תל 
פרויקט  כמנכ"ל  כיהן  היהודית,  הסוכנות  מנכ"ל  שושני  ד"ר  שימש  היהודי 
שושני  ד"ר  הלטינית.  באמריקה  אורט  רשת  של  מנהלה  והיה  תגלית 
הקיימות  השונות  התקצוב  דרכי  את  שבחנה  שושני"  "ועדת  בראש  עמד 
במקביל   .(2002) חלופיות  מימון  ודרכי  בישראל  היסודי  החינוך  במערכת 
כמורה  שימש  ציבוריים.  תפקידים  של  שורה  מילא  המקצועיים  לתפקידיו 
אביב  תל  באוניברסיטת  חיפה,  באוניברסיטת  לחינוך  הספר  בבתי  החוץ  מן 

בירושלים. העברית  ובאוניברסיטה 
.1975 יורק,  ניו  מאוניברסיטת  חינוכי  במינהל  שלישי  תואר  בעל   

חיים  יד  בשיתוף  העברית  האוניברסיטה  מטעם  הרצוג  חיים  פרס  זוכה   
 .(2009) ישראל  למדינת  תרומתו  על  הרצוג, 



וחבר  בטכניון  חומרים  להנדסת  פרופסור  הוא   ,2011 לכימיה,  נובל  פרס  חתן  שכטמן  דן 
לקיומה  הראשונות  השנים  בחמש  למדעים.  הישראלית  הלאומית  האקדמיה 
ההיגוי  ועדת  בראש  שכטמן  פרופ'  עמד  בחינוך  יישומי  למחקר  היזמה  של 

שלה.
שלו  ייחודי  גילוי  החומר.  מבנה  הוא  שכטמן  פרופ'  של  התמחותו  תחום   
קוואזי- גבישים  של  חדש  צבירה  מצב  של  להגדרה  הביא  זה  בתחום 

.2011 לשנת  לכימיה  נובל  בפרס  אותו  שזיכה  והוא  מחזוריים, 
רכש  החומרים,  והנדסת  המכונות  הנדסת  בתחומי  האקדמיים,  תאריו  את   
האוויר  חיל  במעבדות  התמחה  דרכו  בהמשך  בחיפה.  בטכניון  שכטמן  פרופ' 
תרכובת  של  החומרים  מבנה  בחקר  במיוחד  עסק  שם  באוהיו,  האמריקני 
ותקנים  לטכנולוגיה  הלאומי  במכון  שהותו  בשנות  טיטניום-אלומיניום. 
דן  מכהן   1975 שנת  מאז  היהלום.  במבנה  מחקרו  התמקד  הברית  בארצות 
שימש  השנים  ובמהלך  בטכניון,  חומרים  להנדסת  המחלקה  בסגל  שכטמן 
פרופ'  הברית.  בארצות  שונים  מחקר  ומכוני  באוניברסיטאות  אורח  פרופסור 

למדעים. האירופית  האקדמיה  חבר  הוא  שכטמן 
רוטשילד  פרס  ובהם  לרוב  כבוד  ותארי  בפרסים  זכה  שכטמן  פרופ'   
השוודית  האקדמיה  פרס  וולף,  פרס  לפיזיקה,  ישראל  פרס  להנדסה, 

ועוד.  אמת  פרס  למדעים, 

כמי  חינוך.  מדיניות  בנושא   OECD-ה של  הכללית  למזכירות  מיוחד  יועץ  שלייכר  אנדריאס 
החינוך,  במינהל  ואינדיקטורים  ניתוח  בנושא   OECD-ה תכניות  בראש  שעומד 
 (benchmarks) ציון  נקודות  של  וניתוחן  פיתוחן  על  גם  אחראי  שלייכר 
ידע  של  השפעתם  ולהערכת  חינוך  מערכות  של  ביצועיהן  למדידת 
על  מופקד  הוא  השאר  בין  וחברתיות.  כלכליות  תוצאות  על  ומיומנויות 
להערכה  התכנית   ,(PISA) תלמידים  של  בינלאומית  להערכה  התכנית 
הוראה  מורים,  למדידת  התכנית   ,(PIAAC) מבוגרים  כשירויות  של  בינלאומית 
 ,OECD-ל שהצטרף  לפני   .(INES) בחינוך  האינדיקטורים  ותכנית  ולמידה, 
הבינלאומית  באגודה  הסטטיסטי  הניתוח  חטיבת  כמנהל  שלייכר  שירת 
והוא  לרוב,  כבוד  באותות  זכה  שלייכר  אנדריאס   .(IEA) חינוכיים  להישגים 

החינוכית. המדידה  בתחום  מרכזית  לדמות  נחשב 
מוסמך  תואר  בעל  והוא  (גרמניה),  היידלברג  באוניברסיטת  פיזיקה  למד   

(אוסטרליה).  דייקין  מאוניברסיטת  וסטטיסטיקה  במתמטיקה 

איכותי  לחינוך  בישראל  והמובילה  הגדולה  הרשת  היא  ב-1949,  שנוסדה  ישראל  אורט  רשת 
ובשאיפה  ערכים  בהטמעת  ובמדעים,  בטכנולוגיה  המתמקד  וחדשני 
שש-שנתיים  על-יסודיים  מוסדות  כ-190  המנהלת  הרשת,  למצוינות. 
עובדים  כ-7,900  מונה  ולמבוגרים,  לצעירים  אקדמי  אופק  בעלות  ומכללות 
בארץ.  העל-יסודי  החינוך  תלמידי  מכלל  כ-10%  שהם  תלמידים,  וכ-100,000 
ועד  בצפון  ושלומי  מעלות  מחצור,   - הארץ  רחבי  בכל  פועלת  אורט  רשת 
היושב  העם  קהילות  כל  של  אנושי  פסיפס  מייצגת  הרשת  בדרום.  ירוחם 
המרכזיות  בערים  וערבים,  דרוזים  ודתיים),  (חילוניים  יהודים  בישראל: 

הפריפריה. וביישובי 
שנה  מדי  המשקיע  רווח,  מטרות  ללא  חינוכי  ארגון  היא  ישראל  אורט  רשת   
מכספי   ,₪ מיליון   30-15 ישראל  מדינת  של  העל-יסודי  החינוך  במערכת 
וחברות  קרנות  עמותות,  יחידים,  הוא  התרומות  מקור  ובעולם.  בארץ  תורמים 

ומאירופה.  מקנדה  מארה"ב,  מישראל,  עסקיות, 
אקדמית  למצוינות  חתירה  של  חינוכית  גישה  פי  על  פועלת  ישראל  אורט   
מחויבות  יצירת  בין  שילוב  רק  כי  מאמינה  הרשת  ולקהילה.  לזולת  ותרומה 
שני  מצד  והמדע  הטכנולוגיה  בלימודי  מיקוד  ובין  אחד  מצד  לחברה  אישית 

ישראל.  מדינת  של  והכלכלי  החברתי  החוסן  את  יקדם 



כוונות  ללא  מוסד  הציבור,  לתועלת  חברה  הוא  חינוכית,  לטכנולוגיה  המרכז  מטח 
פיתוח  ומוביל  בישראל  החינוך  לקידום  עשורים  ארבעה  זה  הפועל  רווח 
למידה  להוראה,  ודיגיטליים  מודפסים  ותכנים  כלים  סביבות,  של  והטמעה 
לכל  הזדמנות  ומתן  בישראל  החינוך  קידום  הוא  מטח  של  חזונו  והערכה. 
ופדגוגיה  טכנולוגיה  המשלבת  מתקדמת,  למידה  בסביבת  ללמוד  תלמיד 
התלמידים  את  שתציב  למידה  סביבת   - איכותי  בתוכן  ועשירה  עדכניות 
יצרנית,  מבחינה  תורמים  כאזרחים  ה-21  למאה  אותם  ותכין  הידע  בחזית 

וחברתית.  ערכית 
שלם  מענה  הנותן  הדיגיטלי,  הילקוט  את  מטח  השיק  האחרונה  בשנה   
מגזרי  מכל  הגיל  שכבות  בכל  לתלמידים  הלימוד  מקצועות  בכל 
וכן  ובפריפריה,  במרכז  ערבית,  ודוברי  עברית  דוברי   - האוכלוסייה 
ספרי  נמצאים  הדיגיטלי  הילקוט  במרכז  מיוחדים.  צרכים  בעלי  לתלמידים 
להוראה,  אינטראקטיביות  פעילויות  לימוד),  ספרי  (כותר  דיגיטליים  לימוד 
העל-יסודי)  הספר  ולבית  היסודי  הספר  לבית  (אופק  והערכה  למידה 

בית-ספרי.  ופורטל 

בתחום  ומוביל  חדשני  יוזם,  ארגון  היא  המתוקשב,  החינוך  לקידום  עמותה  סנונית 
לקידום  הטכנולוגיה  של  המוסף  הערך  את  המממש  המתוקשב,  החינוך 
כוונת  ללא  מוסד  היא  סנונית  עמותת  והערכה.  הוראה  למידה  תהליכי 
בעיר  שנים   16 זה  פועלת  והיא  העברית,  האוניברסיטה  של  מיסודה  רווח, 
מתוקשב  חינוכי  תוכן  מוצרי   - בהם  מתמחה  שסנונית  הפיתוחים  ירושלים. 
מיועדים   - הפנאי  ולשעות  החינוך  למערכת  מתקדמים  תוכן  ופתרונות 
בפריסה  פועלת  סנונית  עמותת  הרחב.  ולקהל  הורים  מורים,  לילדים, 
ספר,  בתי  כ-900  השנה  במהלך  ומשרתת  צפונה,  ועד  הארץ  מדרום  ארצית, 

ועוד.  ציבוריות  ספריות  כ-500  אב,  בתי  כ-21,000  ילדים,  כ-250,000 

מערכתי,  הוליסטי  פתרון  ובעולם  בארץ  לראשונה  מציעה  הדעת  עת  תכנית  הדעת  עת 
אתגרי  עם  התמודדות  לשם  הלימוד  בכיתת  טכנולוגיה  עם  פדגוגיה  המשלב 

ה-21.  במאה  והמורה  הספר  בית  על  המוטלים  והלמידה  ההוראה 
תכנים  עם  חדשנית  דיגיטלית  הוראה  פלטפורמת  משלב  הפתרון   
התכנית  הליבה.  במקצועות  הלימודים  לתכנית  בהלימה  אינטראקטיביים, 
הפדגוגיה,  בתחומי  מומחים  כ-300  בידי  שנים,  חמש  במשך  בישראל  פותחה 
הספר  בבתי  לשימוש  ניתנת  הדעת  עת  מערכת  והמולטימדיה.  הטכנולוגיה 
בישראל  מיושמת  התכנית  האחרונות  השנים  בארבע  תמורה.  ללא  בישראל 
הדעת  עת  שתכנית  מצא  סאלד  מכון  מטעם  הערכה  מחקר  בהצלחה. 
תשע"ב  בשנת  שלהם.  המוטיבציה  את  ומעלה  התלמידים  הישגי  את  משפרת 
רשויות  לכ-20  השייכים  בתי-ספר  בכ-100  לפעול  הדעת  עת  תכנית  צפויה 
בארה"ב  בתי-ספר  בכ-30  התוכנית  פועלת  לכך  בנוסף  בישראל.  מקומיות 
היוזמות  משש  לאחת  הדעת  בעת  בחרה   2009 הנשיא  ועידת  ובסינגפור. 

יותר. טוב  עתיד  ליצור  שיכולות  הישראליות 
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Sarit Barzilai Pedagogic Director of the "Snunit" Center for the Advancement of Web-

based Learning, established by the Hebrew University of Jerusalem. Ms. 

Barzilai is responsible for creating Snunit's pedagogic vision and formulating 

its pedagogic-technology strategy. She led the development of numerous 

innovative interactive environments including the "Galim" ("Waves") learning 

environment for primary schools, "Al HaGova" – the Israeli government's site 

for children, the "Galim Community" – a social-learning network, and more. She 

researches the effects of information technologies on thinking and learning 

processes, the relation between personal beliefs and ideas about knowledge 

and knowing and web-based learning, and the integration of computer games 

in learning and teaching.

 Ms. Barzilai holds an M.A. in cognition, instruction and computers from the 

Hebrew University of Jerusalem's School of Education, received in 2003. She is 

completing her Ph.D. in education at the Hebrew University.

Michal Beller Founder and Director General of the Israeli National Authority for Measurement 

and Evaluation in Education (RAMA). Her area of expertise is educational 

measurement and evaluation. Prior to her present position, she was Senior 

Research Director of R&D at the Educational Testing Service (ETS) in Princeton, 

NJ, the largest testing institute in the world. Before joining ETS, she served 

as Director of the National Institute for Testing and Evaluation (established 

by Israeli universities) and was an associate professor in the Department of 

Education and Psychology at the Open University where she founded and 

directed the Center for Technology Integration for Distance Teaching.

 Prof. Beller holds a Ph.D. in psychology from the Hebrew University, received 

in 1982.



Gila Ben Har Chief Executive Director of the Center for Educational Technology (CET) for 

the past eight years. Prior to joining CET, she headed the city of Tel Aviv-

Jaffa's Education, Culture and Sports Administration, where during her four-

year tenure, she directed the municipality's educational policy planning and 

implementation. She is an alumna of the Mandel Leadership Institute's first 

group of scholars. During her studies there, she researched decentralization 

and centralization trends in the education system, and the place of the 

education system in local government. Her academic studies focused on 

curricula, educational administration, and technology in education.

 Ms. Ben Har received her B.A. and M.A. degrees from Bar-Ilan University. 

Eli Eisenberg Senior Deputy Director General for R&D and Training at ORT Israel; formerly, 

a faculty member at the Technion in Haifa and a researcher at the Open 

University in the U.K. He established a technology center in the U.K., and in 

South Africa, founded a comprehensive national technology education system 

for the ORT network. Within these frameworks, Dr. Eisenberg was involved 

in research, development, implementation and assessment of curricula, 

in training teachers making a career change studying for certificates and 

degrees, in development and implementation of study materials (hardware, 

educational programs and software) and in R&D of models to guide and assist 

in the implementation of technology education at different levels in schools, 

colleges and training formats in industry. He has 22 years of experience in 

training teachers, re-training engineers and in teaching diverse student 

populations – from disadvantaged children to gifted youngsters. He has 

published tens of professional articles in professional trade journals, scientific 

conferences, and in textbooks to train teachers in technology education.

 Dr. Eisenberg holds a Ph.D. in technology education, received from the 

Technion Institute of Technology in Haifa.

Lev Gonick Vice-President for Information Technology Services and Chief Information 

Officer at Case Western Reserve University. He co-chairs Cisco Systems 

Higher Education Executive Exchange and is a member of many American and 

international committees involved in education, the arts and technology. Prof. 

Gonick founded the community ultrabroadband provider, OneCommunity, 

which works to provide the opportunity and means for utilizing information 

technology in the fields of education, health and government. This program, 

as well as others which he conceived, have earned him the reputation of a 

leading figure in the world of community-education interactive computing. He 

began his activities in the field in 1985 when he supported the establishment 

of the first interactive networks in South Africa, facilitating connectivity 

between health-care professionals and nongovernmental organizations in the 

field. Prof. Gonick is involved in the planning and implementation of a digital 

learning network project in the United States and in many countries around 

the world.

 Prof. Gonick holds a Ph.D. in international political economy from York University 

(Ontario).



Eli Hurvitz Executive Director of the Trump Foundation, a new philanthropic foundation in 

Israel, which aims to serve as a catalyst for improving educational achievement 

in Israel by cultivating high-quality teaching in schools. Mr. Hurvitz was among 

the founders of the "Avney Rosha" Institute for school leadership and is today 

on the Center for Scientific Education's board of directors. From 2000 to 2011, he 

served as the deputy director of Yad Hanadiv (the Rothschild Foundation) and 

prior to that served as the assistant to the chairman of the Knesset's Foreign 

and Defense Committee and as coordinator of one of its subcommittees. As an 

officer in the IDF, he also held a number of positions in the Central Collection 

Unit of the Intelligence Branch.

 Mr. Hurvitz holds an M.A. in Middle-Eastern history from Tel Aviv University, 

received in 1996.

Irwin M. Jacobs Chairman of the (U.S.) National Academy of Engineering; founding Chairman 

and CEO of Qualcomm whose focus is on advanced wireless technology; he 

currently serves on its board of directors. In 1968, he was founding Chairman 

and CEO of Linkabit which dealt with the design and manufacture of satellite 

terminals.  From 1959 to 1966, he was a professor of Electrical Engineering at 

the Massachusetts Institute of Technology and from 1966 to 1972, he was a 

professor of engineering and computer sciences at the University of California. 

Since 2006, Dr. Jacobs has been serving as chairman of the Salk Institute's 

Board of Trustees. Dr. Jacobs is the recipient of numerous awards and prizes 

honoring, in the main, his contributions in the fields of industry, education and 

business.

 Dr. Jacobs has received seven honorary doctorates, two of them from Israeli 

institutions – from the Technion in 2000 and from Tel Aviv University in 2010.

Sheizaf Rafaeli Researcher and lecturer in the field of Internet culture and computer-mediated 

communication. Prof. Rafaeli directs the Sagy Center for Internet Research 

and leads the Games for Executives project at the University of Haifa. He has 

been the director of the university's School of Management since 2006. In 

the past, he has taught at several universities in the United States, Australia 

and at the Hebrew University of Jerusalem. His research focuses on questions 

of interactivity, researching networks, the value of information, information 

sharing and information dumping, multiple tasks, individual and organizational 

use of information systems, and Internet culture. He has been involved with 

questions of ethics of computers and networks and in building online learning 

systems and computer games.

 Prof. Rafaeli holds a Ph.D. from Stanford University, received in 1985.

Ofer Rimon Director of the Ministry of Education's Science and Technology Administration; 

served as the director of the Development and Evaluation Unit at the Rashi 

Foundation. From 2000 to 2006, he held a number of positions at the Ministry 

of Education in which he handled a variety of educational issues – fostering 

literacy in the sciences, mathematics and reading, planning and administration 

of the program for cooperative learning via the Internet between Israel and 

other countries, development of quantitative thinking, etc. In the past, he was 

a teacher and head teacher in primary school, high school and college.

 Dr. Rimon holds a Ph.D. in science education from the Hebrew University of 

Jerusalem, received in 2006.



Samuel Sattath Member of "A Proposal to Revamp Schooling for the 21st Century" study 
committee and organizer of the present symposium; Visiting Researcher in 
the field of evolution at the Hebrew University of Jerusalem's Faculty of Life 
Sciences. His research has dealt with topics in decision-making as well as 
building measurement models and tools (in the psychological context). He 
is active in the business sector, founding and managing software initiatives 
(including serving on boards of directors of private and public companies in 
Israel and abroad). He is among the founders of Pilat, where he led the area 
of assessment systems that incorporate the aspects of the establishment, 
methodology and implementation of organizational change in large 
corporations. 

 Dr. Sattath holds an M.A. in mathematics and a Ph.D. in the field of cognition 
from the Department of Psychology at the Hebrew University of Jerusalem, 
received in 1988.

Andreas Schleicher Special Advisor on Education Policy to OECD’s Secretary-General. As Head of 
OECD’s programs on indicators and analysis in the Directorate for Education, 
he is also responsible for the development and analysis of benchmarks on the 
performance of education systems and on the impact of knowledge and skills 
on economic and social outcomes, including the Programme for International 
Student Assessment (PISA), the Programme for the International Assessment 
of Adult Competencies (PIAAC), the Programme for Measurement on Teachers, 
Teaching and Learning and the Education Indicators Programme (INES). Before 
joining the OECD in 1994, he was Director for Analysis at the International 
Association for Educational Achievement (IEA). He studied physics in Germany 
and received a degree in mathematics and statistics in Australia. He is the 
recipient of numerous honors and awards, including the “Theodor Heuss” 
prize, awarded in the name of the first president of the Federal Republic of 
Germany for “exemplary democratic engagement.”

 He holds an honorary Professorship at the University of Heidelberg.

Dan Shechtman Nobel Laureate in Chemistry, 2011, is a professor of Materials Engineering at 
the Technion and a member of the Israel Academy of Sciences and Humanities. 
Professor Shechtman chaired the Steering Committee of the Initiative for 
Applied Education Research for five years, since its establishment.

  Professor Shechtman's research focuses on material structure. His unique 
discovery of quasicrystals revolutionized the laws of crystallography and won 
him the 2011 Nobel Prize in Chemistry. His academic degrees, in the fields 
of Mechanical Engineering and Material Engineering were earned at the 
Technion. After receiving his PhD, Professor Shechtman was an NRC fellow at 
the aerospace Research Laboratories at Wright Patterson AFB, Ohio, where he 
studied the microstructure and physical metallurgy of titanium aluminides for 
three years. In 1975 he joined the department of Materials Engineering at the 
Technion, and served over the years as Visiting Professor in various universities 
and research institutes in the US.

  Professor Shechtman is a member of the European Academy of Sciences. He 
was awarded many prizes and honors, among them the Rothschild Prize in 
Engineering, the Israel Prize in Physics, the Wolf Prize in Physics, the Gregori 
Aminoff  Prize of the Royal Swedish Academy of Sciences and the EMET Prize 
in Chemistry.

 



Shimshon Shoshani Serving his third term as Managing Director of the Ministry of Education. Dr. 
Shoshani started his career as a school teacher and principal and has, over 
the years, directed various divisions and branches at the Ministry. He has 
also served in various education posts for the city of Tel Aviv and co-founded 
Jerusalem's Education Administration. In the area of communication with 
the international Jewish world, Dr. Shoshani served as the Jewish Agency's 
executive director, managing director of the Taglit project and was the director 
of the ORT network in Latin America. He headed the "Shoshani Commission" 
which examined the various methods of budget allocation in the primary 
school system in Israel and alternate methods of support (2002). At the same 
time, he has also held a series of public roles. He served as an adjunct lecturer 
in the Schools of Education at the University of Haifa, Tel Aviv University and 
the Hebrew University of Jerusalem. He is a recipient of the Chaim Herzog 
Prize awarded by the Hebrew University in cooperation with Yad Chaim Herzog 
for his contribution to the State of Israel (2009).

 Dr. Shoshani holds a Ph.D. in education administration from New York 
University, received in 1975. 

Marshall (Mike) S. Smith Member of the (U.S.) National Academy of Education; During the tenure of 
three U.S. presidents – Carter, Clinton and Obama – he served in posts related 
to education (During the Clinton administration, Smith was the Acting Deputy 
Secretary and Under Secretary for Education for seven years; he recently retired 
from his role in the Obama Administration as senior advisor to the U.S. Secretary 
of Education and the Office's director of international communications). Smith 
is considered one of the ten leading figures in the field of educational policy in 
the U.S. He has been actively involved in formulating major laws in the field of 
education and in their ratification. Over the years, Prof. Smith has held a series 
of central academic positions and served as dean of Stanford University's 
School of Education.

 Prof. Smith has a Ed.D. in measurement and statistics from the School of 
Education at Harvard University, where he now is a Visiting Professor.

Dovi Weiss Pedagogic Founder of "Time to Know" and the company's Chief Scientist. 
Weiss has more than 15 years experience in developing computer-integrated 
learning environments and in mathematics education. As part of his studies 
in business administration, he specialized in inventive thinking. Mr. Weiss in 
an alumnus of the Mandel Leadership Institute's 11th group of scholars and in 
2010, the (Israeli) Ha'aretz daily newspaper named him as one of 50 people 
impacting education in Israel.

 Mr. Weiss hold an M.A. in educational technology from Boston University, 
received in 1991, and an M.B.A. from Tel Aviv University, received in 1996. He is 
currently completing his Ph.D. in mathematics and science education from Tel 
Aviv University.

Menahem Yaari Chairperson of the study committee addressing the topic of a "Proposal to 
Revamp Schooling for the 21st Century," organizers of the present symposium; 
Chairperson of the Initiative for Applied Education Research's steering 
committee, and President (Emeritus) of the Israel Academy of Sciences and 
Humanities. He is a Professor (Emeritus) of economics at the Hebrew University 
of Jerusalem, a member of the American Academy of Arts and Sciences, the 
American Philosophical Society and the Berlin-Brandenburg Academy of 
Sciences and Humanities.

 Prof. Yaari is an Israel Prize recipient (1987) in the area of economics and in 
1994, was a Rothschild Prize recipient.



Anat Zohar Faculty member at the School of Education, Hebrew University of Jerusalem 
and at the Mandel Leadership Institute. Her main areas of research interest 
are the development of higher order thinking for children and teachers, 
metacognition, inquiry learning, science education, and aspects of gender, 
thinking and learning. She also studies the gap between educational policies 
in the area of learning and instruction and their classroom implementation, 
and the challenges involved in scaling-up educational projects in the field 
of learning and instruction. Between 2006-2009, she served as Director 
of Pedagogical Affairs in the Ministry of Education. In this capacity she led 
the "Pedagogic Horizons – Education for Thinking" program, promoting the 
development of thinking and literacy across the curriculum. 

 Dr. Zohar holds a Ph.D. from the Department of Science Education at the 
Hebrew University of Jerusalem, received in 1991.

CET The Center for Educational Technology, is a non-profit organization which, 
during the past four decades, has been working to promote education in 
Israel. It is the leading player in development and deployment of both printed 
and digital content, tools and environments for teaching, learning and 
assessment. CET's vision is to advance education in Israel and to provide every 
student with the opportunity to study in an advanced learning environment 
that combines pedagogy and up-to-date technology filled with high-quality 
content – a learning environment that will place students at the forefront of 
knowledge and prepare them to be 21st century citizens who contribute in 
terms productivity, values and society.

 During the past year, CET launched its digital "eBag," which provides a 
comprehensive solution, across all subjects, for students in all age groups and 
from all population sectors – both Hebrew and Arabic speakers, from large cities 
and communities in the periphery, and students with special needs. The key 
elements of the eBag system are digital textbooks (Koter Textbooks), interactive 
activities for teaching, learning and assessment (the Ofek system for elementary 
and for secondary schools), and a school portal.

Et HaDa'at (Time to Know) In Israel and worldwide, the Time to Know program offers the first holistic, 
systemic solution that integrates pedagogy with technology in the classroom 
and successfully addresses the challenges of teaching and learning placed 
upon the school and the teacher in the 21st century. The solution combines an 
innovative digital teaching platform with interactive content suited to schools' 
core curriculum. Participating in the program's development over a five-year 
period were 300 experts in pedagogy, technology and multimedia. The Time 
to Know system can be utilized free of charge in Israel; during the past four 
years, the program has been successfully implemented around the country. An 
evaluation study, conducted by the Szold Institute, found that Time to Know 
improves students' achievement and raises their motivation. In the 2011-2012 
school year, the program is expected to be in operation in approximately 100 
schools in 20 separate regional authorities in Israel. In addition, the program 
is used by about 30 schools in the United States and Singapore. In 2009, 
the President's Conference selected Time to Know as one of the six Israeli 
initiatives capable of contributing to a better future.



ORT  Founded in 1949, ORT Israel is the leading education network in Israel, and 
the largest, promoting high-quality and innovative education focusing on 
technology and the sciences, instilling values and aspiring toward excellence. 
The network, which runs roughly 190 six-year secondary school institutions 
as well as academic colleges for adults and young people, numbers 7,900 
employees and approximately 100,000 students comprising about 10% of all 
secondary school students in Israel. The ORT network is active throughout the 
length and breadth of Israel – from Hazor, Ma'alot and Shlomi in the North and 
to Yerucham in the South. The network represents a human mosaic of all the 
various communities living in Israel: Jews (secular and religious), Druze and 
Arabs, those living in the major cities as well as in the periphery.

 The ORT network is a non-profit educational organization which annually invests 
between 15-30 million NIS, raised from contributions in Israel and around the world, 
in the State of Israel's education system of secondary schools. The source of the 
donations is from individuals, associations, foundations and corporations in Israel, 
the United States, Canada and Europe.

 The educational creed by which ORT Israel operates is to strive for academic 
excellence and to contribute to one's fellow-man and to the community. ORT 
believes that only through the combination of creating personal responsibility 
to society on the one hand, and focusing on technological and scientific 
education on the other, can the State of Israel's social and economic resilience 
be promoted.

Snunit Center for the Advancement of Web-based Learning is an entrepreneurial, 
innovative and leading organization in the field of ICT education which 
realizes technology's added value for promoting learning, teaching and 
assessment processes. Snunit, a non-profit organization established by the 
Hebrew University, has been operating for the past 16 years in Jerusalem. The 
developments in which Snunit specializes – interactive educational content 
products and advanced content solutions for the education system and for 
informal learning – are designed for children, teachers, parents and the public 
at large. Snunit is active throughout Israel, from the south to the north and 
serves approximately 900 schools, 250,000 children, 21,000 households and 
500 public libraries.


