
 תודה לכלל השותפים שהשתתפו ב design studio ה-2 ומברכים את השותפים החדשים
שהצטרפו לתהליך האקוסיסטם STEM העירוני

מפגש זה עסק בהמשך תפיסת ה STEM העירונית ובבניית השפה המשותפת.

משתפים אתכם בתוצרים של המפגש 
חזון עירוני ותמונת העתיד של שדרות 

סיכום מפגש עיצוב 2

תודה לכל האומנים
על הצגת התוצרים מכל קבוצה בצורה יצירתית ומעניינת!!

שמענו TED  אישי ומרגש של חופית טויטו ברהמי - עובדת אמדוקס 
וחברה באקוסיסטם העירוני.

תודה על השיתוף וההשראה בסיפור ההצלחה האישי שלך!

בחלק האחרון של המפגש התכנסנו במליאה לבחירת העקרונות 
המשמעותיים ביותר בתהליך בניית האקוסיסטם העירוני:

התחלנו במיפוי חוזקות ואתגרים של העיר במסגרת הstem ומיומנויות המאה ה-21.
סשן זה התקיים כהכנה למפגש ה-3 שבו תוצג תמונת המצב העירונית.

חוזקות ואתגרים 

להלן תוצאות המדגם
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

תודה לשותפים שלנו ,
חברת "אמדוקס" על הובלה ותכנון המפגש !

פואטרי סלאם
עינב קורן

שיר
עמיחי

וואטסאפ
אורייאן חכם

צייר
אדם מגרלה

עיצוב כותרת בעיתון
מיה רוזנבן

תמונת עתיד שדרות
כששדרות מביטה לעתיד

האופק לא מרתיע או מטריד
ההזדמנות היא לא רק חלום

היא צבעונית ונטולת צבע אדום
כאן מבקשים לחיות בשקט וביטחון

זו לא פשרת הקיום אלא רוח הניצחון
בעולם האוטופי שלי

שדרות
מנגישה הזדמנויות נהדרות

לפיתוח אישי וטכנולוגי
מעין עושר של תוכן קטלוגי 
חוגי STEM ותכניות העשרה

מצוינות ללא פשרה
בעולם האוטופי שלי 

שדרות
מדייקת כוונות ומטרות

כשבוגרי מערכת החינוך
יקומו כל בוקר עם חיוך

לתעסוקת STEM איכותית
בעלת השפעה עירונית משמעותית

בעולם האוטופי שלי 
שדרות

מסנכרנת מערכות,
מטפחת הצלחות,

יוצאת ממקום הנוחות
לא עושה הנחות,

משתפת מידע, פעולה והבטחות
המחכים ידרים ולנו ההוכחות

בעולם האוטופי שלי 

שדרות
עיר מעודדת מיומנויות רגשיות 

וחברתיות
מפתחת תחושת ערך עצמי בלי 

תהיות
מצוידים באמפתיה, כלים ויכולות

אפילו ימצאו תרגום מוצלח 
לחוללות

הבוגרים יגיעו רחוק וימצו את 
פוטנציאל

בגאווה ירחיבו את ליבה של מיכל


