
השנה – 2035. שירה, ילדה שגדלה והתחנכה במערכת החינוך בקריית מלאכי  מגיעה לראיון עבודה 
בחברה מצליחה. היא מתמיינת לתפקיד שאנחנו עדיין לא יודעים לדמיין אותו. מה המיומנויות שהיא 
צריכה? מה המעסיקים שלה מחפשים? מה ארגז הכלים ששירה צריכה להביא איתה כדי להתקבל? 

שירה ב2020, היא ילדה בת 8 שרוצה לקבל הזדמנות שווה להגיע הכי רחוק שהיא יכולה ולמצות את 
הפוטנציאל שלה בהתאם לכוחות וליכולות שלה. להיות מוכנה לעולם העתיד שבו היא וילדה ממרכז 

הארץ יתחרו על אותו המקום. 

היא צריכה  היא צריכה להיחשף לעולמות שהיא לא מכירה,  כדי ששירה תוכל לבחור את עתידה 
להאמין בעצמה, שיהיו לה מודלים לחיקוי, היא צריכה לפתור בעיות מורכבות, לחשוב מחוץ לקופסא, 
לעבוד בצוות, לחשוב בצורה ביקורתית, להבין שSTEM זה לא רק 5 יח"ל מתמטיקה אלא עולם שלם 

של ידע ומידע שהיא צריכה להחזיק, לחוות חוויות הצלחה בלמידה.

אנחנו רוצים להוביל מהפיכה בחינוך, לחזק את המערכות העוטפות אותה לאורך חייה כך שתיווצר 
בהן סביבת למידה מעורבת המחברת בין הידע המדעי לחיי היומיום, לחבר בין העולם האמיתי ללמידה 
דרך חקר, הסקת מסקנות ורפלקציה בדומה לזה שבתהליך פיתוח הנדסי. זהו ה STEM.  אנחנו רוצים 
ששירה תסיים עם תעודת בגרות שתפתח לה דלתות ולא כזו שתספק את המסגרת, ששירה תגדל 

עם שאיפות. 

מתוך ההבנה כי שותפים רבים בחייה של שירה המעצבים את עתידה וכי הרשות היא מחוללת השינוי 
המרכזי אך לא היחיד, הרשות החליטה להוביל בצעד אמיץ מהלך שיתופי לחיזוק העיר ודיוק המענים 
הניתנים לתושבים- את האקוסיסטם - מרחב בו נוכחים כלל הכוחות שיכולים להשפיע על עתידה 
של שירה. מרחב הרואה את הילד מקטנותו- בגן, ועד בגרותו- כצעיר בעולם התעסוקה. אנחנו כולנו 
המרחב הזה. באקוסיסטם שותפים האנשים הכי משפיעים מתוך הרשות לצד אנשי אקדמיה, תעשיה, 

מגזר שלישי, ממשלה הרואים בהשקעה בחינוך של ילדי קריית מלאכי שליחות עליונה. 

את  לעצב  שבכוחו  תהליך  כאן  עיצבנו   .  DESIGN STUDIO של  מפגשים  ב4  התגבש  האקוסיסטם 
המציאות של ילדי קרית מלאכי שמטרתו לשלב את הכוחות והמוחות של כולנו יחד, לייצר קשרים 
וחיבורים בינינו, לייצר שפה משותפת, להתגבש סביב חזון עולם העתיד המשותף. במפגשים הגדרנו 
את עקרונות האקוסיסטם, למדנו להכיר את נתוני הרשות ששיקפו לנו מהם האתגרים והעוצמות של 

קריית מלאכי, ומתוכם הגדרנו יחד את המשימות המרכזיות כבסיס להתחלת העבודה המקצועית:
א. פיתוח תמונת עתיד מיטבית כהכנה לעולם התעסוקה.

ב. פיתוח והעצמת הצוותים החינוכיים בתחומי STEM ומיומנויות המאה ה21.
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הבחירה במשימות הללו נובעת מההבנה כי אם לשירה תהיה תמונת עתיד ברורה, מוטיבציה לקדם 
את עצמה והבנה איך לעשות זאת, בשילוב תמיכה של הצוותים החינוכיים הפוגשים אותה על כל 
הרצף החינוכי: פורמאלי ובלתי פורמאלי גם יחד, מאמינים בה ומייצרים סביבת למידה משמעותית 

סיכויי ההצלחה שלה בעולם העתיד רק יגדלו והיא תוכל להגיע לכל מקום שרק תחלום עליו. 
בימים אלו אנו מקימים את צוותי העבודה המקצועיים שיבנו תכנית קולקטיבית ופרקטית לקידום 

המשימות שבחרתם ברמה הרשותית ב3 השנים הקרובות על כל הרצף החינוכי.  

היום אנחנו במפגש האחרון, המטרה שלנו היא לחזק את החיבורים ביניכם חברי האקוסיסטם, שכל 
אחד יזהה את המקום שהוא מביא באקוסיסטם. איך כל אחד מכם מתחבר לחזון המשותף? המטרה 
שלנו היא שה"למה" שלכם יהיה ברור ונהיר, למה חשוב לכם להיות כאן איתנו באקוסיסטם? שהלמה 
של כולנו יהיה משותף. ושתוכלו לזהות את המקום שלכם להשפיע , להיות נותנים וגם מקבלים בתוך 

מרחב האקוסיסטם.  כל אחד הוא גם מקבל וגם נותן. 

האקוסיסטם הוא מודל להובלת תהליכים מורכבים, האקוסיסטם הוא מרחב שמאפשר להגשים 
חלומות בחיבורים הנכונים, האקוסיסטם הוא מפגש של אנשי מפתח סביב חזון משותף, אקוסיסטם 

משמעותי מאפשר לייעל את הכישרון וההון האנושי בקרית מלאכי. 

 אנחנו רוצים להודות לכם על המסע הקצר שעברנו יחד,
מבחינתנו זו רק תחילתה של שותפות מופלאה. 


