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עיריית באר שבע 
אגף חדשנות, מנהל חינוך

ארגוני מגזר שלישי  
מפעילי תכניות

אקדמיה
מכללות  , אוניברסיטה

מכללה טכנולוגית, אקדמיות

מוסדות מעשירים בקהילה
הזואולוגי  הגן , לונדע, פארק קרסו

ועוד

בתי ספר
מנהלים ומורים

משרדי ממשלה 
–משרד הביטחון 

,  ל דרומה"מעבר צה
משרד , גליל-נגב

הכלכלה והתעשייה

משרד החינוך 
מחוז דרום

הקהילה
תלמידים, הורים

המגזר העסקי
תעשייה, היי טק

STEM שבע באר –אקוסיסטם
המקומיתהתשתית הארגונית להשגת המטרה המשותפת מבוססת על אקוסיסטם עירוני בהובלת הרשות 



-טכנולוגית -מדעיתקידום מצוינות 
תעסוקהמהגיל הרך ועד 

יסודיס"בי

גן  בינייםחטיבת

ל"צה

טכנולוגיחינוך
ד"י–ג"י

תיכון

גבוהההשכלה

תעסוקה

הן מבחינת מיפוי ויצירת תמונת מצב והן מבחינת  -המודל המקומי מתייחס לכל הרצף הגילאי  
.דגש ליצירת רציפות ומעבר אופטימלי לאורך הרצףניתן . המעניםגיבוש 



-ניהול המהלך 

-ארגון שדרה  

-ליווי מקצועי  

השותפות הפילנתרופית הובלה מקצועית אסטרטגית

בבאר שבעSTEMשנת תכנון אקוסיסטם 
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משתתפי פורום התכנון לאקוסיסטם



באר שבעאקוסיסטםSTEMמצע 



ייצוג מגדרי  
הולם של בנות  

במקצועות 
STEM

מסלולי  
התפתחות  

-בתחום ה
STEM  לבוגרי

תיכון

פיתוח וטיפוח  
צוותי חינוך  
-במקצועות ה

STEM  באופן
מערכתי

התערבות שיצירת שינוי בהם תביא לתוצאה ניכרת ביחס להשגת המטרהמוקדי 

הנחת יסודות  
מיומנויות  , ידע

-וחשיפה ל
STEM  מגיל

צעיר 

מנופים לפעולה



Quick Wins – פעולות ליישום מיידי
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ייצוג מגדרי הולם
ב"חט–לבנות סטארטקכיתות 2פתיחת -2020נובמבר 

'  לתלמידות טSTEMכנס חשיפה עירוני תכניות ומגמות -2021מרץ 
"ממריאות"/"קלאב"–תכניות סייבר לבנות –בדיקת היתכנות וקידום 

פיתוח צוותי חינוך
למורי מתמטיקה ביסודי" קידסקנגה"השתלמות –2020נובמבר 
השתלמות לקידום שותפות פדגוגית עבור  ( שיתוף פעולה)–2020נובמבר 

צוותי החינוך במרכזי המדע והטכנולוגיה בעיר
השתלמות  –ב "הרחבת קהילות מורי מדעים יסודי וחט-בדיקת היתכנות 

STEMוינט'מטעם הג

  Zooming your STEM career–2020אוקטובר מסלולי בוגרים

פלטפורמה דיגיטלית לניהול מידע עבור מסלולי בוגרים        –מפת מטרו 
בטיפול–ב ועד תעסוקה "מחט

קורסי תכנות בעלי אוריינטציה  Startlineתכנית -בדיקת היתכנות 
תעסוקתית עבור צעירים מרקעים מוחלשים ותכנית פיזיקה מחקרית

ב כולל עזרי  -קידס בכיתות אקנגההפעלת תכנית -2021ינואר חשיפה מגיל צעיר
תלמידים700למעל לימוד 

STEMתכניות תמיכה לימודית והעשרה בתחומי -בחינת היתכנות 
.ב"בבתי הספר היסודיים ובחט, בגנים

STEMמיומנויות לקידום חינוך –" של חדשנותאקוסיסטם"כנס באר שבע -2020דצמבר פעולות רוחב  
TIESשיתוף פעולה עם –ישראל COPכנס –2021פברואר 
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