
מפת מטרו STEM נגב
 

בחודשים האחרונים אנו ב- STEM אקוסיסטם
באר שבע עובדות במרץ לקידום פיתוח מפת
מטרו STEM נגב. מיזם המפה גובש בשנה
השנייה של האקוסיסיטם, בקבוצת העבודה

אשר עסקה במנוף מסלולי התפתחות בתחומי
ה- STEM לבוגרי תיכון. 

פיתוח מפת המטרו STEM ככלי אינטראקטיבי
עתיד לצאת לפועל בשיתוף עם אקוסיסטם
STEM אשכולות נגב מזרחי ומערבי, כחלק

מהרחבת תפיסת האקוסיסטם לאזורית ומתוך
השותפות הנרקמת בחודשים האחרונים בין

העיר באר שבע לאשכולות הנגב. אנחנו שמחות
ונרגשות לשתף אתכם בסרטון קצר המציג את

רעיון המפה. (הפיתוח מלווה על ידי האגף
לחדשנות בעיריית באר שבע ובשיתוף היזמים

מאשכול נגב מערבי: צליל פולק ומרב
ברלב-שטרית). 

 

כנס COP ישראל - כוחה של אקוסיסטם,
תפקידם של עסקים ותעשייה

במהלך חודש פברואר התקיים הכנס השנתי
לקהילות STEM אקוסיסטם ישראל. הכנס
התמקד בחיבור הישיר שבין שלבי החינוך

השונים לתעשייה ותעסוקה. הדיון בכנס הבהיר
כיצד המגזר הפרטי-עסקי מהווה מנוע לצמיחה

בשיתוף מערכת החינוך, הצבא והאקדמיה.
בנוסף, הכנס זימן מרחב ללמידת עמיתים

מפרה ומעשירה בין קהילות האקוסיסטם על
שלביהן השונים. קהילת STEM אקוסיסטם באר

שבע המתקדמת שבין קהילות האקוסיסטם
בישראל ומצויה כיום בשנת היישום זכתה להציג

את יוזמת מפת מטרו STEM נגב, כלי
אינטראקטיבי שמנגיש מידע נרחב ומיישם הלכה

למעשה את הרצף בתחנות המסלול הלימודי,
STEM צבאי ואקדמי עד לכדי תעסוקת

מתקדמת במרחב הנגב.
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שותפים ושותפות יקרים/ות,

"ּומִי יֹודֵעַ אִם לְעֵת ּכָזֹאת הִּגַעַּתְ לַּמַלְכּות"          (מגילת אסתר, ד יד)

חג פורים מזמן לביתנו שמחה רבה המתגלמת במצווה, חדוות היש, הברכה על ההזדמנות להצלה
והכרת הטוב. מועד חשוב במעגל השנה שלנו ובפרט בשנה האחרונה. המגילה על שמה של אסתר
והציטוט הלקוח מתוכה, משקפים לנו ביתר שאת ערכה של מנהיגות ונטילת אחריות מתוך שליחות,

בעיקר בנקודת זמן מטלטלת. והנה, קהילת אקוסיסטם באר שבע מצויה בשיאה של שנת היישום
הראשונה. אמנם בתקופה מורכבת ומטלטלת אך מלאת עשייה, ומתוך שליחות של כלל חבריה

שהופכים אותה למערכת נושמת ומתפתחת. אחרי המעשים נמשכים הלבבות ואנו מברכות בשמחה על
הרחבת מעגלי השותפים וההשפעה כי לעת כזאת הגענו כולנו למלכות!

אז מה היה לנו החודש?

מנגנון האקוסיסטם בשיאו - מפגשי צוותי עבודה

החודש החלו לפעול שלושה צוותי עבודה במסגרת האקוסיסטם. צוותי העבודה מהווים חלק עיקרי
במנגנון הפעולה של האקוסיסטם בשנת הפעילות השלישית - שנת היישום. שלושת צוותי הפעולה

עוסקים בפיתוח ותכנון, הערכה ומדידה, רשת ושותפות. בכל אחד מהצוותים יש 2 יו"ר אשר מובילים
את הצוות. הצוותים יפגשו אחת לחודש וחצי במטרה לגבש המלצות לפעולה, כל צוות בתחומו, עבור

וועדת ההיגוי (הצוות המוביל) של האקוסיסטם. 
בהזדמנות זו נודה ליו"ר הצוותים ולחברי/ות הצוותים אשר לוקחים חלק ונרתמו להצלחת התהליך. 

בהצלחה!!

אתגר החדשנות הטכנולוגית בחינוך

במהלך חודש ינואר התקיים אתגר החדשנות הפדגוגית של באר שבע בשיתוף חטיבת החדשנות
באגף לחינוך טכנולוגי משרד החינוך, מינהל החינוך ואגף החדשנות בעיריית באר שבע ומחוז דרום,

https://www.youtube.com/watch?v=dtjv3mxlozI&feature=youtu.be


ד"ר ציונה אלקיים - כהן
מנהלת מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע,

אוניברסיטת בן גוריון. 

מה אני אוהבת לעשות בשעות הפנאי: 
לטפל בגינה שלנו, לקרוא, לבלות עם הילדים,

המשפחה המורחבת והחברים, לראות סדרות
טובות  ובהרבה שעות פנאי-לתור עולמות
חדשים בארץ ובגלובוס עם האיש שאיתי.

משהו שלא ידעתם עלי:
אני החמישית במשפחה, בת זקונים והצברית
היחידה. אבא שלי פילל לבן תוצרת כחול לבן

וכשנולדתי (בימים ההם- טרום האולטרסאונד
והפלאפונים) הודיעו לו שנולד לו בן והוא החליט
שלצבר שלו יקרא ציון. באכזבתו הרבה גילה כי
הוטעה אך לא וויתר על השם- ומאז ועד עולם

שמי ציונה.
אני חברה באקוסיסטם כי:

אני מאמינה מאוד בשותפויות ו"באחד ועוד אחד"
הם הרבה יותר משתיים- כדרך להניע תהליכים
משמעותיים. אני גם רואה ב STEM דרך חיים-

"המטרו של החיים" הדרך לשנות ולהשתנות
תוך כדי תנועה- תוך זיהוי חוזקות וסימון

מטרות- ברמה האישית, הארגונית
והאקוסיסטמית. באקוסיסטם שלנו מצאתי
שותפים מדהימים לדרך, הועשרתי ומקווה

שתרמתי. 
ציטוט מעורר השראה לחיים:

"אומץ הוא הקסם שהופך חלומות למציאות"
(ריכטר אבנד)

צריך לשאוף ולחלום, כדאי ומומלץ לרענן את
החלומות, אבל חשוב  להעז ולנסות להגשים

אותם גם במחיר של קשיים בדרך.
הקסם הוא הדרך שאנחנו עוברים במסע החיים,

החברים שאנחנו צוברים לאורכו, החוויות
והזכרונות שנצרבים לנו בנשמה.

והעיקר- הזמן שלנו על הכדור קצוב- להשתדל
למקסם אותו  בהנאה רבה.

 

פרופ' מארק אפלבאום
ראש רשות המחקר וההערכה, המכללה

האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע.

מה אני אוהב לעשות בשעות הפנאי: 
טיולים, שחמט, צילום ומוזיקה.

משהו שלא ידעתם עלי:
בעברי הרחוק הייתי אלוף אזרבייג'ן בקארטה.

אני חבר באקוסיסטם כי:
כי אני מאמין ביכולת לשנות באמצעות שיתופי

פעולה ובהפריה הדדית.
ציטוט מעורר השראה לחיים: 

"רק מי שיכול לראות את הבלתי נראה, מסוגל
לעשות את הבלתי אפשרי" (פרנק ל. גיינס)

 

עינב קורן, מנהלת האקוסיסטם
einav@sheatufim.org.il

יעל שטכמן, מנהלת פרויקטים
yael.s@sheatufim.org.il
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משרד החינוך. האתגר יועד לאנשי חינוך ויזמי טכנולוגיה חינוכית, במטרה לקדם ולהפיץ רעיונות
חדשניים ומודלים פורצי דרך של שימוש בטכנולוגיה להוראה היברידית וכן לעודד חדשנות טכנולוגית

במערכת החינוך בדגש על תחמי ה- STEM. כ -78 יוזמות הוגשו מטעם אנשי וצוותי חינוך מבאר שבע.
וועדת ההיגוי של האתגר בחרה 10 יוזמות מובילות ובמהלך חודש פברואר התקיים אירוע הגמר בו

הציגו המשתתפים את היוזמות שלהם והוכרזו הזוכים.   
הזוכים באתגר הם:

1. ניר אטיאס וד"ר דפנה הר-שגיא מבית יציב - מיזם חדרי בריחה מקוונים בתחומי המדעים
2. יוחאי אביגזר ואמיר פחימה - לימודי מתמטיקה בטכנולוגיית מציאות מדומה

3. שרה אלבז מהמרכז המדעי-טכנולוגי פארק קרסו - צלילי הפיזיקה לתלמידי יסודי וחט"ב
4. חביבת הקהל - לירון דדון - שומעים צלילי קידמה לתלמידי החינוך הקדם יסודי

במעגל האקוסיסטם - שותפים לדרך

           בברכת הצלחה משותפת,

STEM אקוסיסטם באר שבע
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