
 

   

 
 

 

  

  2021 יוני                                                                                                           
   שותפים ושותפות יקרים/ות, 

  

חודש יוני הוא אחד החודשים העמוסים ביותר בשנת הלימודים; השנה מסתיימת עבור תלמידי הגן 
עד תיכון ואף לסטודנטים באקדמיה. צוותי ההוראה עמוסים בסיכומי שנה, החלטות, תעודות, 

בדרכם שמחות בליווי התלמידים לשלב הבא  –טקסים ומסיבות סיום והמון פרידות עצובות 
החינוכית. ומה חלקנו בשלם הגדול הזה? אנחנו מבקשים להיות גורם מתכלל לכל אותן אוכלוסיות 

מסכמים את השנה  –ובחודש כזה אנחנו מסתכלים לשני הכיוונים  , STEM וגורמים בתחומי ה
  ומתכננים את זו הבאה.

   
  אז מה היה לנו החודש?

  מפגש צוות מוביל
הצוות המוביל של האקוסיסטם התכנס לפני כשבועיים כדי להתעדכן ולעדכן. הצוותים המקצועיים 
שיתפו בעבודתם: הערכה ומדידה, רשת ושותפויות וצוות פיתוח ותכנון הציגו את העבודה שעליה 

עמלו בשבועות האחרונים. התקיים דיון בתוצרים והשותפים שיתפו ממחשבותיהם. בימים אלו 
קצועי של האקוסיסטם מכנס את המשובים כדי להביאם להמשך דיון במפגש הצוות הצוות המ

פעולתם ועל כלל חברי הצוות המוביל על המעורבות  המוביל הבא. בהזדמנות זו נודה לצוותים על 
    הערה.

  יוזמת האקוסיסטם: הרצאות בשיתוף הפקולטה למדעים באוניברסיטת בן גוריון
בסדרת ההרצאות שיזם האקוסיסטם בנושאי מדע לציבור ה ראשונהשבוע התקיימה הרצאה 

תלמידים, צוותי חינוך ואחרים. הרצאתו של הדר' עדי ציטרין, אסטרונום וחוקר חלל עולמי,  –הרחב 
היתה לא פחות ממרתקת! ד'ר ציטרין שיתף לגבי דרכו האקדמית ואיפשר לשומעיו להכיר את 

ו מהיום יום לטובת הגלקסיה והחלל סביבנו, הדרך אל מחקר בתחום המדעי. הוא ניתק אותנ
. גופים מסיביים בעידוש כבידתי, חומר אפל והגלקסיות הראשונות ביקוםההרצאה עסקה 

בשמיים פועלים כמעיין זכוכיות מגדלת קוסמיות המגדילות גופים רחוקים יותר הנמצאים 
ים, בתום ימי מלחמת שנ  100מאחוריהן. מדידות עידוש כבידתי שנעשו לפני רק מעט יותר מ 

העולם הראשונה, איששו את תורת היחסות הכללית של איינשטיין והפכו אותו כמעט בין לילה 
החל  -למדען המפורסם שהוא. בהרצאה סקר דר' ציטרין את המדע הנעשה בעזרת עדשות כבידה 

כת ל-מסיפור אישוש תורת היחסות ועד למדע תחרותי עכשווי כגון חקר החומר האפל, כוכבי
     במערכות שמש אחרות, וכן הגלקסיות הראשונות ביקום.

  
  TOP15חדשות מיוזמת 

" בו הציגה את המשימה TOP15ל  2פי5בארגון שיתופים קיימה את כנס הרשת "מ TOP15 יוזמת
מבקשת לייצר מענה מערכתי לאומי להבניית המיומנויות  TOP15החדשה אותה היא מקדמת. 

לאי חט"ב. המשימה טכנולוגי תוך מיקוד בתלמידים בגי-החיוניות למצוינות בתחום החינוך המדעי
מדגישה יצירת פתרון אשר יעניק מתן הזדמנות שווה לכלל תלמידי ישראל, ועבור תלמידים 

הציבורי, העסקי,  –בפריפריה ומאוכלוסיות ייחודיות בפרט. אל הכנס הגיעו נציגים מכלל המגזרים 
במפגש. החברתי וכן נציגים מהאקדמיה ומן הצבא; גם נציגי האקוסיסטם של באר שבע נכחו 

 –המשתתפים שמעו את הרצאותיהם של המדען ראשי במייקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח 
 –שעסקה בחינוך טכנולוגי צופה עתיד, ונציגי הצבא מתחום מערך מדעי ההתנהגות בצה"ל 

שתיארו את עולמות המיון וההכשרה בהיבטי המיומנויות. האקוסיסטם של באר שבע הוא מודל 
  .TOP15לאחרים ברשת 

    
  



   שותפים לדרך -במעגל האקוסיסטם  
  

  

 

  אבי אוחיון
    תפקיד

מנהל המחלקה לקידום הישגים, הערכה 
  עיריית ב"ש -מינהל החינוך -ומדידה

  מה אני אוהבת לעשות בשעות הפנאי
  לעסוק בספורט, בעיקר לשחק כדורגל

  משהו שלא ידעתם עלי
   ניגנתי בכינור בילדותי

  ני חברה באקוסיסטם כי:א
ין בשותפות כערך מוביל בקידום אני מאמ

החינוך בכלל ובקידום מצוינות מדעית 
  טכנולוגית בפרט

"אין לך דבר ציטוט מעורר השראה לחיים:
יותר בלתי שווה מטיפול שווה בבלתי שווים" 

  (הרבי מקוצ'ק)
  

  ית גרמאי בלטהאור
  תפקיד

  מנהלת מרכז צעירים סטארט אפ, באר שבע
  מה אני אוהבת לעשות בשעות הפנאי

לטייל בטבע, לצלם, לטעום מאכלים, ללמוד 
דברים חדשים ובעיקר לבלות עם אנשים 

  שעושים לי טוב בלב.
  משהו שלא ידעתם עלי

בילדותי הייתי מנגנת באורגן ומופיעה 
כמה שנים טובות פרשתי בקונצרטים. לאחר 

  ויכול להיות שבקרוב אחזור לתחביב המרגיע.
  אני חברה באקוסיסטם כי:

ברמה האישית זוהי זכות להיות חלק מתהליך 
כ"כ מעניין ומשמעותי. אני מאמינה בכוח 

משותף. יחד כקבוצה מגוונת יש לנו יכולת 
והשפעה רחבה יותר לקדם את הפוטנציאל 

מהגיל הרך ועד  הבאר שבעי לאורך כל הרצף
לתעסוקה וליצור מענים והזדמנויות לשיתופי 

פעולה תוך שותפות מפרה, מקצועית 
  ומקדמת.

  ציטוט מעורר השראה לחיים:
אתה יכול  –אם אתה יכול לחלום את זה 
  לעשות את זה" (וולט דיסני)

   

  קיץ נעים ובטוח לכולם 
  , ענשתמ

  ניבה ראם
    STEM אקוסיסטם  מ.מ מנהלת

  



 

  ני שובלג'ו
  

   

  

STEM אקוסיסטם באר שבע     
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