
 

 
  

 

 

  

  2021 יוני                                                                                                                                    
    

 שותפים ושותפות יקרים/ות,
 

  

הזיכרון נחגגו וחלפו, מגפת הקורונה והגבלותיה הולכים ונעלמים מארצנו ונראה  חגי האביב וימי
שהחזרה לשגרה המוכרת קרובה מתמיד. לקראת יום ירושלים חלה הסלמה ביטחונית קשה, 

שהשאירה את כולנו בממ"דים ובמקלטים וחלקכם אף מלאו תפקיד בחירום. תחושת הביטחון שלנו 
אמים הצטרפו מהומות אזרחיות אלימות שטרם ראינו כמותן בערים כאזרחים התנפצה כשלמטחי הקס

מעורבות ובכבישי הארץ, גם בנגב שלנו. הקיום המשותף נפגע מאוד ונראה שעבודה רבה לפנינו 
"גורל אחד שם אותנו כאן  -לאחות את הקרעים, כפי ששרה עופרה חזה (למילותיה של צפנת ירון) 

  כולנו לעבוד ולקדם את האקוסיסטם בפעולות טובות וחשובות.בארץ הזאת". למרות הקושי המשכנו 
  

  אז מה היה לנו בזמן שחלף?
  

מנהלת הפרויקטים ילדה יעל שטכמן מנהלת האקוסיסטם ילדה בשעה טובה את בארי, עינב קורן 
  בשעה טובה את אריאל. נאחל לשתיהן מזל טוב ולרכים הנולדים חיים טובים בעולם של שלום.

    
נפגשו בהובלת  -רשת ושותפות, מדידה והערכה, תכנון ותוכניות - ה של האקוסיסטםצוותי העבוד

  .13/6/21היו"ר של הקבוצות לקראת הצגת התוצרים בוועדת ההיגוי שתתקיים ביום א' 
    

,עם בתי TIESקיימנו מפגש למידה וירטואלי מרתק בהובלת ג'ן מוריסון, מנכ"לית ארגון  – מפגש למידה
ת ממדינת קליפורניה ומדינת טקסס, שמענו מורים ותלמידים מספרים על חוויות ספר מארצות הברי

, היה מעניין לשמוע כיצד ART -, עם החיבור לתחום האומנויות  STEM-הלמידה שלהם בתחום ה 
התמודדו במהלך הלימודים עם מגבלות הקורונה ובעיקר כמה מיומנויות מתחום האומניות תרמו להם 

כולת לייצר תערוכות ומייצגים יפים, וכישורי תיאטרון שסייעו מאוד ליכולות בקשר עם הקהילה, י
  הפרזנטציה ולביטחון עצמי מול יזמים.

    
ART -  בהובלת דר' חפצי זוהר, התקיים מפגש מרתק עם מפקחים של  -גם אצלנו מתחברים לאומניות

שבע, תוך הכרת תכניות משרד החינוך בתחום האומניות והתיאטרון ובהשתתפות אנשי תרבות מבאר 
  באקוסיסטם. STEMקיימות וסיעור מוחות מעניין לחיבור תחום האומנויות לתחום ה 

    
במהלך חודש יוני (נדחה ממאי בשל המצב הבטחוני) נקיים סדרת  – הרצאות במדעים לקהל הרחב

טת בן הרצאות מקוונות לקהל שוחרי המדעים, על ידי מרצים בכירים מהפקולטה למדעים מאונברסי
גוריון, בשיתוף בית יציב. אז אם חורים שוחרים, ריפוי מחלות כמו סכרת ופרקנסון, גלקסיות ועוד 

  מעניינים אתכם הסדרה היא עבורכם. תתפרסם בקרוב תוכניה.
    

 שותפים לדרך -במעגל האקוסיסטם 
 

  



 

  

  מאיה הופמן לוי
  תפקיד

  בבאר שבע  DELL Technologiesמנהלת מרכז הפיתוח של 
  מה אני אוהבת לעשות בשעות הפנאי

לבלות עם המשפחה, לטייל בשדות הקיבוץ שבו נולדתי ובו אני גרה, ספורט, עשייה התנדבותית 
  ובילוי עם חברות וחברים.  מגוונת

  משהו שלא ידעתם עלי
בילדותי גרנו המשפחה שלוש שנים בונצואלה מטעם העבודה של אבי, דיברתי וכתבתי ספרדית 

ניהלתי יומן אישי בספרדית. השנים האלו היו מאד משמעותיות ומעצבות, ההכרות עם שוטפת, ואף 
מגוון גדול של אנשים, שפות, תרבויות ואתגרים. מאז ועד היום אני מרגישה אחריות ושליחות לייצג את 

  מדינת ישראל כ"שגרירה" בצמתים שאני יכולה להשפיע בהם.
  אני חברה באקוסיסטם כי:

ה בכוחם של אנשים להוביל שינוי יחד, מתוך תחושת שליחות ומחויבות לחזון משותף. אני מאמינה גדול
הוא מקום בו אני מרגישה שהמחויבות, המנהיגות והמוטיבציה במקום הנכון,    STEMפורום האקוסיסטם 

וכי יחד נוכל לתכנן, לבנות ולבצע מהלכים בעלי אימפקט משמעותי ושמחה על הזכות להיות שותפה בו, 
  כיר, ללמוד מאחרים ולתרום לעשייה.לה

  ציטוט מעורר השראה לחיים:
  "אקו סיסטם על פני אגו סיסטם", רוביק דנילוביץ'

אקוסיסטם בהגדרתו הוא מושג המתאר מערכת אנושית סבוכה על מכלול הפרטים, הקבוצות, 
ובדית ר-הארגונים, הכוחות, המעשים והתפיסות המרכיבים אותה. האקוסיסטם מתאר מציאות רב

  הנוצרת ממפגש של מספר רב של מערכות ואת השפעתן אלה על אלה.
כשותפה כבר עשור בבנייה של האקוסיסטם הייחודי של פארק ההייטק בבאר שבע , המשפט הזה 
מלווה אותי כל יום בעשייה והוא כוח מניע להתמודדויות עם האתגרים השונים והמשתנים באמונה 

ם הרבים באקוסיסטם להוביל מהלכים גדולים בעלי השפעה אזורית מלאה כי בידי השותפות והשותפי
  ולאומית עבור כל אזרחי מדינת ישראל.

  לירון זינו
  .4מתגוררת בבאר שבע, נשואה לערן ואמא ל 

מאוד אוהבת את העיר, מסופקת ומרוצה מתחום העיסוק שלי בטיפול ברווחת הפרט והכוונה להשכלה 
 טכנולוגית, ואוהבת לבלות בחיק משפחתי.

   



 

 

   תפקיד
  יקאנית הסטודנטים ומרכזת המכינות,ד

  המכללה הטכנולוגית באר שבע
  מה אני אוהבת לעשות בשעות הפנאי

  לטייל בארץ ובחו"ל
  אפיית לחמי מחמצת

  קריאת ספרים
  ללמוד ולהעשיר את עצמי במגוון תחומים

  ספורט
  משהו שלא ידעתם עלי

מאמינה ומאמנת לאורח חיים בריא ,אחרי שלמדתי אימון לאורח חיים בריא: תזונה, ספורט לגוף ולנפש 
  פסיכולוגיה חיובית. מעבירה את זה הלאה לכל מי שמגלה עניין או מחפש המלצות בנושא.ו

     ושנתראה בעתיד אצלי, בסדנאות אפייה ואוכל בריא כדרך ליצירת קשרים בריאים וטעימים.
  ני חברה באקוסיסטם כי:א

לל שינויים חברתיים אני מאמינה בכוחם של שיתופי פעולה, בין אנשים, מערכות וארגונים שבאפשרותם לחו
  משמעותיים התורמים לפרט, לארגון ולחברה בכל תחומי החיים.

  ציטוט מעורר השראה לחיים:
 "האושר לא במרחקים ולא מעבר לים, כי אם בתוך ליבו של אדם פנימה" (הרמב"ם)

  לסיום אני מאחלת לנו חודש שקט ופורה ושנמשיך לעשות טוב כדי שיהיה טוב.
  

   "בכל העולמות ראיתי עיניים,
  ובכל עין לפחות עולם אחד.

  הכל רואה כפלים, –מי שפוזל 
                  אבל אני בכל רואה ריבוי אחד".

 ג'אלאל אל רומי.   

  
 

  

 בברכה,

 ניבה ראם
  

  

STEM אקוסיסטם באר שבע 
 

  

 


