
STEMאקוסיסטם באר שבע

שנה שלישית 



עיריית באר שבע 

ארגוני מגזר שלישי

אקדמיה

מוסדות מעשירים 
בקהילה

בתי ספר

משרדי ממשלה וצבא

משרד החינוך 

הקהילה

המגזר העסקי

STEM באר שבע–אקוסיסטם

.התשתית הארגונית להשגת המטרה המשותפת מבוססת על אקוסיסטם עירוני בהובלת הרשות המקומית

STEMבאר שבע הוא מרחב שותפות פעילאקוסיסטם

התחילהכלנספר איך , אך בטרם  נצלול לדיון

מערכת קשרים סבוכה, כשמה כן היאאקוסיסטם

איני מתכוונת למשפחה-ועל אף שזה נשמע דומה 

הקבוצות והארגונים, אלא לשדה פעילות על מכלול הפרטים

.המעשים והשחקנים, התפיסות, הכוחות

לפני שלוש שנים יצאנו לדרך מבטיחה ונחושה

לפתור בעיה מורכבת בגישה חדשה

מודל רב מגזרי, אסטרטגיית קולקטיב אימפקט

שלישי וציבורי, עסקי-סביב שולחן אחד נסובו 



מהגיל הרך ועד לעולם התעסוקה-טכנולוגית -קידום מצוינות מדעית

ותמונת עתיד STEM, הדגש מצוינות

לבנות יחד מחויבות משותפת ומצע אחיד



בבאר שבעSTEMאקוסיסטם שלבים בעיצוב

יוני 
2018

יוני
2019

מיפוי שחקנים  

ובעלי עניין  

מרכזיים

הקמת מנגנונים  

וועדת  :משותפים

היגוי ופורום תכנון

איסוף נתונים  

ומיפוי נכסים
ייעוד  , בניית חזון

ומטרת על

הגדרת יעדים 

וזיהוי מנופים  

לפעולה

גיבוש מתווה  

לתכנית פעולה 

משותפת  

בניית שותפויות  

לקידום המנופים  

היגוי  
אוקטובר  

2018

היגוי  
דצמבר  

2018

היגוי  
ינואר 
2019

פורום 
דצמבר
2018

פורום 
מרץ
2019

פורום 
פברואר 

2019

פורום 
מאי

2019

היגוי
מרץ
2019

היגוי
יוני

2019

מטרה ויעדים, חזוןבשנה הראשונה הגדרנו יחד 

זיהינו ארבעה מנופים ליצירת שינוי ותקדים



מנופים לפעולה-טכנולוגית -קידום מצוינות מדעית

מגיל צעיר בציר המנטלי ובעשייה STEMחשיפה ל

ב למימוש עצמי  "מחט–קידום מסלולי בוגרים 

בתעשייה

 STEMפיתוח מקצועי לצוותי חינוך והוראת 

קידום שוויון הזדמנויות מגדרי הולם



משרדי  
ממשלה  

קרנות  
פילנתרופיות

ארגונים 
נוספים

IIשנה –מודל הפעלה 

הפעלנו מנגנון של ארבע קבוצות  השניהבשנה 

עבודה

גיבשה תכנית עבודה, כל קבוצה לפי מנוף

המלצות איכותיות ליישום מעשי בשטח

משבר ומתחבעיתותבשגרה הברוכה וגם 



זמן קורונה

הקורונה שפקדה אותנו ללא כל הכנה

הוכיחה לנו במהלך השנה האחרונה

אמיתי ומחויב יכול  שאקוסיסטם

להצליח

גם כשמושכים תחת רגלינו את השטיח



נגבSTEMמפת מטרו 

והנה אנו בעיצומה של השנה השלישית והמחייבת

בתקופה מאד מורכבת" התכלס"כלומר , שנת יישום

מביאים כאן לפניכם דוגמא אחת מתוך שולחן העבודה

שהחלה כרעיון ותוצר ייחודי באחת מקבוצות העבודה

מחינוך לתעסוקה איכותית STEMמפת מטרו 

שמאז האבטיפוס התפתחה ממפה עירונית לאזורית

ובשותפות של הרוצה להחכים ידרים

יחד עם אשכולות נגב הרעיון קורם עור וגידים



!תודה רבה


