
נפגשנו כ-50 שותפים- נציגים מהרשות, מפקחים ונציגים של משרד החינוך, מנהלי בתי ספר, מורים מובילים,
מנהלי תכניות חברתיות ועוד במרכז המדעים היפיפייה של אופקים.

אנו מביאים לפניכם סיכום ביניים של התהליך:

עיקרי מרחב עיצוב 1: בניית שפה משותפת ועקרונות עבודה

יציאה לגרעיני עבודה

עיקרי מרחב עיצוב 2:  תמונת עתיד חוזקות ואתגרים

עיקרי מרחב עיצוב 3: העמקה באתגרים וזיהוי משימות עיקריות 

הגדרנו את החזון העירוני המוצע, תמונת העתיד של אופקים בתחומי STEM ומיומנויות המאה ה-21

תהליך העיצוב:

DS3 – סיכום מרחב עיצוב שלישי

1. מנוף לעולם התעסוקה (מה יוצא לנו מזה?..) 
2. מנוף ערכי (כחברה, כקהילה)

3. מימד מתודולוגי (דרכי חשיבה והתנהלות)

מוטיבים מרכזיים:

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

• STEM לכולם – חשיפה והנגשה לכלל תושבי האופקים. 

• 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

עקרונות עבודה דומיננטיים:

בניית
שפה משותפת

ועקרונות עבודה

תמונת עתיד
חוזקות ואתגרים

חשיפת נתונים 
וזיהוי משימות

מרכזיות

גיבוש
תכנית קולקטיבית

אופקים תוביל מרחבי חינוך חדשניים המאפשרים 
הגשמה אישית וצמיחה עירונית לגווניה ולסובבים אותה

חוזקות: 
• העיר כמערכת חזקה ומאפשרת

• קהילה וקהילתיות משמעותית שורשית ועמוקה
• שותפויות ושותפים משמעותיים

• מרחבים גדולים 
• פוטנציאל לשינוי: אגורטק,בצלאל

• גידול האוכלוסיה - גדילה של מוסדות חינוך

אתגרים:
• פערים בתחושת מסוגלות ( ציר מנטלי), תמונת עתיד,

  כלים למנהיגות ולמצוינות
• פערים בתשתיות אינטרנט ודיגיטציה בעיר התומכות תהליכי

  למידה דיגיטליים.
• פערים בכוח אדם מיומן והטמעה של מיומנויות המאה ה-21

• פערי שפות
• אוכלוסיה מגוונת וריבוי קהילות

• מרחק ממסודות לימוד אקדמיים ומרכזי תעשייה מתקדמת

"אל תרכיבו משקפיים לא קודרות ולא שמחות, הסתכלו נא בעיניים בעיניים פקוחות" 
(נתן אלתרמן)

המיפוי שבוצע באופקים בתחומי STEM ומיומנויות המאה ה-21 מכיל ניתוח נתונים ומידע שנאספו ממקורות רשמיים:
.(SFI,דלוייט ) הלמ"ס, משרד החינוך,משרד הבטחון, כנסת, שירות התעסוקה, מחברות עסקיות המודדות את התחום

ומחקר יעודי שנערך בשנת 2021.

1. צוותי חינוך כמקדמי STEM ומיומנויות המאה ה-21:
• פער בין תפיסת המורים כמקדמי STEM ומיומנויות לבין הסכמה נמוכה של חווית התלמידים בפועל.

• פער בתפיסת האחריות המשותפת: הורים, תלמידים ומורים.

התחלקנו לגרעיני עבודה סביב האתגרים המרכזיים, להלן סוגיות המרכזיות שעלו:

מיפוי תכניות
מצוינות בעיר

ניתוח נתונים
ממקורות רשמיים

סקר
צוותים חינוכיים

108

סקר נוער
98

סקר הורים
225

סקר צעירים
258

2.ציר מנטלי ותחושת מסוגלות בקרב התלמידים: 
• העדר תמונת עתיד

.STEM פער בתפיסת התלמידים את עצמם אל מול הבחירה במקצועות •

4. חיבור לאקדמיה ונגישות להשכלה גבוהה:
• פער בין תפיסה עצמית חיובית לפעולות בשטח - אחוזים נמוכים למקצועות ה STEM ולהשכלה גבוהה.

• מרחק הן פיזי והן מנטלי ממוסדות אקדמאיים 

לאחר עיבוד הממצאים נפרסם את המשימות העירוניות לשנים הקרובות ונצא לבניית תכנית עבודה קולקטיבית.

STEM.3 לכולם: הרחבה לקהלי יעד והגעה לקהלי יעד חדשים
• העדר ידע ומידע להשגת תמונת עתיד. 

• ההורים מאמינים כי הילדים לא מאמינים בעצמם.
• העדר תכניות מצוינות לקהלי יעד שונים,בדגש ליסודי.

חשוב לשים לב כי עלו 3 מגמות בכל האתגרים: 
1. העדר רצף גילאיי

2. הורים ( תפיסת אחריות,מעורבות ואמון)
3. חשיפה ומודלינג

"לצורך פתרון בעיה חברתית מסויימת נדרשת הסכמה,מחוייבות,פעולה והערכה משותפת של גורמים ממגזרים שונים"
(מתוך קולקטייב אימפקט,2015)


