
שותפים יקרים שלום וברכה,
נפגשנו למפגש ה-3 בתהליך בניית האקוסיסטם העירוני בתחומי 

ה- STEM  ומיומניות  המאה ה-21

אנו מביאים לפניכם סיכום ביניים של התהליך ומה נעשה עד כה:
הגדרנו את החזון עירוני תמונת עתיד של שדרות בתחומי ה- stem  ומיומנויות המאה ה-21

במפגש הבא נציג לפניכם את המשימות שנבחרו במסגרת 

האקוסיסטם העירוני. 

יש בעיות גדולות מכדי שיפתרו על ידי גוף אחד ״
״ או אוסף גופים העובדים בנפרד

במפגש זה , התחלקנו לקבוצות עבודה סביב הנושאים הבאים, 
אנו מביאים לפניכם את הסוגיות / אתגרים עיקריים ואת ההצעות והפתרונות שעלו :

הוצגו נתונים מתוך תמונת המצב העירונית על בסיס המיפוי העירוני 
שהתקיים בחודשים האחרונים

ממשימות 
לעבודת שותפים

חשיפת נתוני 
מיפוי וסימון 

המשימות

עקרונות עבודה 
משותפים

בניית שפה 
משותפת

שדרות

DESING STUDIO - 3 סיכום מפגש עיצוב

שנת התכנון
Design Studio מפגשי

בחירת משימות האקוסיסטם

שדרות תוביל ותשקיע בחינוך למצוינות כדי 
לייצר המשכיות להצלחה ופיתוח העירוני.

חוזקות ואתגרים של שדרות

חוזקות
תנאי מחיה מצוינים

)טבע ונוף, מרכזי קניות, שבילי אופניים, 
רכבת, מרכזים קהילתיים ועוד(

מוכוונות לחינוך
)מנהיגות מקומית מובילה,  מערכת חינוך 

חזקה, מנהלים וצוותי הוראה מחוייבים(

קהילה וקהילתיות

מוטיבציה גבוהה לשינוי

אקוסיסטם איכותי
)ממשלה, אקדמיה, תעשייה, סטודנטים, 

שותפים אסטרטגים(

אתגרים
פערי חינוך

 modeling -מחסור ב

מיתוג חסר
)ייחודיות וזהות של שדרות(

פערים חברתיים

מצב בטחוני לא יציב

המשכיות

TOP 6 עקרונות עבודה המשותפים לאקוסיסטם

 התייחסות לכלל המרחבים:
בית, קהילה, מערכות חינוכיות

התמקצעות ופיתוח מקצועי של 
הצוותים בשטח

התמקדות בתוצאות ארוכות טווח 
לצד יצירת פיילוטים ממוקדים

קבלת החלטות מבוססת נתונים 
ותהליכי למידה משותפים

חדשנות ושימוש בפתרונות
וכלים טכנולוגים

מתן מענה רב גילאי ויצירת
רצפים חינוכיים

הצעות / פתרונות:
הכשרות והשתלמויות למורים ויצירת שפה ותפיסה משותפת של תרבות מצוינות . 1

)הגדרה מה זה מצוינות?(.
ליווי של מנטורים מומחים לפיתוח מצוינות . 2
תהליכי שינוי תודעה ב-3 מעגלים – תלמידים הורים ומורים/ מנהלים.. 3
עבודה ברצף וציפייה גבוהה מהתלמידים.. 	
שיתוף הורים בפורומים של מצוינות . 	
מערכת תמיכה להורים ללימודים אקדמיים ותעסוקה איכותית. 	
 שותפויות ומפגשי למידה עם "הטובים ביותר" –. 	

מפגשי הורים וילדים מרשויות / מקומות שונים 

קידום מציוינות כקטר עירוני 3

אתגרים:
הגדרת שפה עירונית של "מצוינות" והטמעת תרבות של מצוינות לכלל האוכלוסייה.. 1
מיקוד תכניות וקטרי מצוינות עירוניים.. 2
הנגשת המצוינות כדרך חיים.. 3

הצעות / פתרונות:
סדנאות והרצאות להורים בנושאים שונים להגברת המודעות.. 1
מפגשים קהילתיים תומכים תהליכים להורים.. 2
טיולים הורים וילדים קבוצות פעילות מאורגנות. 3
ליישם שיח זהה ועקבי להורים וילדים.. 	
הרצאות הורים- לקיחת חלק ביוזמות והפעלת מפגשים חינוכיים.. 	
יצירת תהליכים משותפים – גננת -הורה.. 	
חיבור קהילה לבית הספר – הכנסת הורים למרחב הגן / בית.. 	

שפה ואוריינות כבסיס לפיתוח מיומנויות 4

אתגרים:
פער תרבותי בין דורי. 1
קשיים ופערים שפתיים. 2
שיתוף ויצירת תהליכים משותפים עם ההורים. . 3

הצעות / פתרונות:
עבודה בקבוצות ייעדויות .. 1
מודלינג- מפגשים לבנות / בנים עם דמויות מופת.. 2
הגברת מודעות בקרב הקהילה וההורים.. 3

מגדר ומצוינות 5

אתגרים:
שינוי תפיסתי מגדרי בפערי המצוינות . 1
בנות מנפצות "תקרת זכוכית". 2
קודים תרבותיים אתניים . 3

 stem צוותי חינוך מקדמים תפיסת
ומיומנויות המאה ה- 21

2

אתגרים:
יצירת תפיסה ושפה אחידה לצוותים החינוכיים בתחומי ה stem והמיומנויות.. 1
הגדרת תפקיד ברורה והקמת קהילות מצוינות למורים – קח"ל.. 2
שימוש בטכנולוגיות לטובת מיומנויות ה- 121.. 3

הצעות / פתרונות:
מערך ליווי ותמיכה למורים לפיתוח מקצועי.. 1
למידת עמיתים- קהילות מצוינות למורים.. 2
מיצוב המורה כמנחה/ מנטור וכיוצר ומתפתח.. 3
למידה מתוך פרוייקטים בשיתוף האקדמיה והמגזר העסקי.. 	
הטמעת מיומנויות במערכי שיעור.. 	
למידה דרך חקר ושילוב של דסיפלינות שונות.. 	
היכרות ושימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים לחיזוק מיומנויות ה- 121.. 	

תחושת מסוגלות
ציר מנטלי

1

אתגרים:
יצירת חוויות הצלחה להגברת מוטיבציה ואמונה בעצמם.. 1
חוסר בתמונת עתיד. 2
מודלינג. 3
פער בין הפוטנציאל למימוש בפועל.. 	

הצעות / פתרונות:
1 .– לתעסוקה  מלידה  הרצף  על  הסתכלות  תוך  אישיות  חליפות   תפירת 

פורמאלי ובלתי פורמאלי.
יצירת חוויות הצלחה להגברת מוטיבציה והאמונה העצמית. 2
ליוווי וחיזוק מנטלי -אישי יצירת קבוצות שייכות.. 3


