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קריית מלאכי מתחדשת
נפתחו שתי קבוצות סטארטק חדשות בעיר ותוכנית "מגשימים" תכנית הסייבר הלאומית החלה את שנת הפעילות.

החל תהליך רשותי לליווי ומיצוי מצטיינים ומחוננים בהובלת ביה"ס לרום. 

התקיימה מנהלת יישובית לקידום יעד הצעירים ועידוד יציאה לאקדמיה. 

יצאה לדרך תחרות מייקרים משפחתית רשותית בהובלת מרכז מדעים הכוללת שלושה אתגרי בניה לכל משפחה, נרשמו 132 משפחות!

כחלק מהתהליך השנתי של מנהלי בתי הספר בקרית מלאכי עסקנו בחיזוק הציר המנטאלי של צוותי החינוך ופיתוח MINDCET מתמטי.

צוותי משימה מקצועיים יוצאים לדרך; 
11.01 מפגש פתיחה צוות משימה לחיזוק הציר המנטאלי ופיתוח תמונת עתיד מיטבית.

12.01 מפגש פתיחה צוות משימה להעצמת צוותי חינוך בתחומי STEM ומיומנויות המאה ה21.

קריית מלאכי

יש 9 אבנים על השולחן )או כל פריט אחר(
ההורה בתפקיד "הקוף" והילד משחק מולו

כל שחקן מוריד בתורו אבן אחת או מקסימום שתיים מהשולחן
הקוף תמיד מתחיל ראשון

המנצח, הוא זה שיוריד את האבן האחרונה
תמיד. אלא  אחת,  פעם  הקוף  את  לנצח  צריך  לא  הילד  רגע...  לשחק?   מוכנים 

בכל משחק גם אם תשחקו עד אינסוף

המשימה: למצוא כלל שאם תמיד הילד ישחק לפיו, הניצחון מובטח

חיבורים

בעקבות המפגשים האישיים ב  DESIGN STUDIO נוצר חיבור בין תכנית "סודקות את 
 תקרת הזכוכית לחברת HP-אינדיגו וכבר החלו חיבורים עם בתי-הספר אמי"ת ודרכא,

כ- 20 מהנדסות מחברת HP ישמשו מנטוריות ויתנדבו בתוכנית. 

מרכז מדעים מוביל את החקר היישובי ובמסגרתו מגיעים תלמידים מ5 בתי ספר לביצוע 
תהליכי חקר וניסויים בתחומים שונים. מתקיימת חגיגה מדעית טכנולוגית ,תלמידים 

חושבים, מתכננים, שוקלים, מריצים DNA, חוקרים זירות פשע וטביעות אצבעות.
בשיתוף עם ד"ר עדנה נהון וסטודנטים במכללת אחווה. 

STEM ידעתם?

"לא בטוח כלל שזהו הדבר הכי חשוב במערכת החינוך, אבל אין ספק שלימודי מתמטיקה, 
או בכלל מדעים, הנדסה וטכנולוגיה )STEM( מגדילים את הסיכויים של התלמיד להמשיך 
במהלך הדרך בלימודי תחומים אלה באקדמיה ובהמשך גם לעבוד בתעשיית ההייטק. למי 
שלמד באקדמיה לימודי STEM, יש סיכוי גבוה יותר שיעבוד בהייטק. לפי עיבוד של נתוני 

 STEM פיאק והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שעיבדו במכון אהרון, 29% מהגברים שלמדו
השתלבו בתעשייה, לעומת 7% מאלה שלא למדו STEM. אצל הנשים הפער הוא בין 16% 
ל-3%. יכול להיות שהקשר הזה נובע מכך שאנשים שלמדו STEM מראש מתעניינים יותר 

בתחום הטכנולוגיה. בנוסף, מחקרים מצאו קשר חיובי בין הישגים במבחן המיצ"ב בכיתה ח' 
להישגים במבחני הבגרות, במבחנים הפסיכומטריים וכן בכניסה להשכלה גבוהה"

)גלובס, 2019(

מכללת אחווה מזמינה אותנו להשתתף בהרצאות מרתקות במכללת אחווה 

  "דרוש כפר שלם כדי לגדל ילד"
) פתגם אפריקאי( "

"

חידה משפחתית

STEMER -הכר את ה
רונית כהן מוסק, סודקות את תקרת הזכוכית

מנהלת  את התכנית באזור הדרום "סודקות את תקרת הזכוכית" -כל ישראל חברים.
נשואה לברוך ,אמא לשלושה בנים וסבתא לשישה נכדים. ניהלה תיכון בקריית-גת, עסקה 

בהדרכת מנהלים ומורים, פעילה חברתית ופובליציסטיות.

בחרתי להדגים מצוינות בעיני באמצעות הסיפור של הודיה - תלמידה שהשתתפה בתכנית
"סודקות את תקרת הזכוכית" וסיימה את לימודיה באחד התיכונים בעיר. 

הודיה השתתפה בתוכנית מכיתה ח ועד כיתה י"ב-בדרכה היו קשיים ואתגרים רבים- אנחנו לא וויתרנו 
לה ועליה. הודיה החליטה ,שהיא מגבירה  את לימודי הפיסיקה, למרות הקושי, לאחר שביקרה עם 
קבוצתה בחברת "נובלוס-די-אקס " ב"הדסה עין כרם" -חברת נובלוס די-אקס ,פיתחה טכנולוגיה 
שמאפשרת את הזיהוי והניבוי המוקדם של תגובת החולה לתרופות ביולוגיות מתקדמות בהתאם 

לפרופיל הסרטני והגנטי הייחודי לכל חולה.  הודיה וחברותיה, ביקרו בחברה במשך 5 פעמים,
השתתפו בניסויים, למדו להכיר את המהנדסות וסיפוריהן האישיים. הודיה -סיימה לימודיה

במתמטיקה ברמת -חמש יחידות ופיסיקה ברמת חמש יחידות.
היא התקבלה ליחידה מובחרת בחיל המודיעין והגשימה את חלומה.

על מיומנויות המאה ה21 
כשביקרנו עם הבנות המשתתפות בתוכנית, בחברות ההיי-טק,  ובחברות הקשורות לחקר הרפואה 

והמדע, במכון ויצמן,  באוניברסיטת תל-אביב במחלקות להנדסה ולרפואה, הבינו הבנות היטב , את 
הקשר בין לימודי הפיסיקה,  המתמטיקה, הביולוגיה, ההנדסה, והטכנולוגיה, לחיינו. בכל הביקורים 

התעוררו כל המיומנויות הדרושות למאה העשרים ואחת. עוררו הדמיון והסקרנות, הרצון ללמוד ולדעת 
עוד, נשאלו שאלות רבות, על המדע וגם שאלות אישיות לנשים המדעניות. התעורר, האומץ להתנסות. 
בצד המדע והטכנולוגיה, התגלתה העבודה השיתופית, סיעור המוחין, העזרה זו לזו בפירוק  ובהרכבה 

של שבבי מחשב, בחיפוש אחר צמחי מרפא ביערות ירושלים ומיצוי הצוף והכנסתו לצנטריפוגה.
בצנטריפוגה התערבבו יחד כל מיומנויות העשרים ואחת: הדמיון  והסקרנות, המחקר והחיפוש,

שיתוף הפעולה והסיוע למי שהצליחה פחות, האמונה בעצמי ובקבוצה שנצליח, גם אם העבודה קשה. 
לבסוף הגיעה ההצלחה-"יגעת ומצאת-תאמין" 


