
כ-65 חברים השתתפו במפגש פורום העיצוב הראשון בייצוג מכובד ממגוון המגזרים 
והמערכות הפועלות בעיר ועל כך אנו רוצים להגיד תודה!

נפגשנו כל חברי האקוסיסטם להכרות ראשונית ובניית שפה עירונית משותפת
התמקדנו בשאלה למה?

התנסנו במפגש עיצוב ראשוני, שיהווה את מרחב העבודה והחשיבה המשותפת 
של האקוסיסטם העירוני.

קיימנו דיונים משמעותיים בקבוצות ובעזרתה של ד"ר מאיה לוגסי התחלנו בגיבוש 
לגבש את תפיסת ה - STEM של אופקים.

WHY ECOSTEM? - פגשנו את ג'אן מוריסון, מייסדת TIES ששוחחה איתנו על 
חשיבות תפיסת STEM בקידום הילדים לקראת אתגרי העולם החדש והכוח של 

אקוסיסטם כמודל עירוני המוביל לשינוי.

למה - Design Studio פרופ' עמי מויאל, נשיא מכללת אפקה הציג לנו את העוצמה 
של שימוש בתכנון הנדסי ככלי ניהולי למימוש שינוי בתהליך חינוכי.

מוטיבים מרכזיים

Design studio 1 סיכום 

1. מנוף לעולם 
התעסוקה 

(מה יוצא לנו מזה?..)

3. מימד מתודולוגי  
( דרכי חשיבה והתנהלות)

2. מנוף ערכי 
(כחברה, כקהילה)



מיומנויות מובילות

מעל 60% מההתבטאויות היו קשורות לשתי אשכולות מרכזיים:

1. כישורים ומנטליים ( היכולת לחלום, חוסן נפשי, תחושת מסוגלות ועוד)
2. שיטות ודפוסי חשיבה (פתרון בעיות, התמודדות עם ריבוי בעיות, כישורי ניהול ועוד)

מעל 25.5% מהתבטאויות הציגו את החשיבות של מיומנויות למידה 
(למידה עצמית, סקרנות ועוד)

פחות מ - 20% נצפו התבטאויות של כישוריים חברתיים וכישורי שפה.

מרחבי השפעה לאורך הרצף החינוכי - חינוך פורמאלי, בלתי פורמאלי, מרחב עירוני, 
במרחב הביתי.

STEM בהתאמה אישית - הנגשת מודלים המעודדים אוכלוסיות מגוונות כמו חרדים, 
נשים. כמו כן יצירת מגוון אפשרויות המאפשרות ציר התקדמות אישי.

שותפות ושפה משותפת – חיבור בין הרשות, אקדמיה, תעסוקה ומגזר שלישי. 
הכרה בחוזקותיו של כל אחד.

קהילתיות – חשיבה גלובלית לצד שמירה על ייחודיות של כל קהילה, תרבות הדדית, 
שיתוף ובניית הקהילה ומתן מענה לצרכיה.

רצף חינוכי מגיל גן עד תעסוקה.

אינטרדסיפלינריות – הקניית ידע, חיבור בין ידע למידע, הנגשה וחשיפה לעולמות 
תוכן מגוונים ושונים.

מודילינג והתנסות.

STEM לכולם – חשיפה והנגשה לכלל תושבי האופקים.
 

עקרונות עבודה דומיננטים


