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דבר ראש העיר, מר אלון דוידי

4

5

6

7

8

12

16

20

24

שדרות נמצאת במגמת תנופה רצינית. העיר הולכת וצומחת, במוסדות החינוך וגידול בתלמידי בתי 
הספר והגנים ובהרחבת תוכניות העשרה וקידום תחום המצוינות והחדשנות בעיר. 

בכוונתנו להמשיך ולָׁשֶמר את מערכת החינוך מובילה - בחדשנות החינוכית, בהישגים ובתוכניות 
פורצות דרך זאת במטרה להמשיך ולקדם כל העת את המצוינות המדעית טכנולוגית בעיר: מהגיל 
הרך ועד לעולם התעסוקה ולממש את פוטנציאל ההון האנושי ואת מינוף הנכסים הרבים של העיר 

. STEM בתחום ה
מערכת החינוך שלנו מייצרת קשת רחבה של גוונים חינוכיים חדשים - סביב תחומי עניין שונים של 
מדעים, אומניות, ספורט וסייבר, וזאת במטרה שכל תלמידה ותלמיד יוכלו להגשים את החלומות 

שלהם בדרך שבה הם בוחרים.
כחלק מחזון החינוך בשדרות, אנו פועלים כל העת  לשלב במערכת החינוך העירונית רצף חינוכי 
ולימודי שישתלב במרחב הלמידה הקיים, שיאפשר לבוגרי מערכת החינוך העירונית אפיקי תעסוקה 

מגוונים וביטחון כלכלי עתידי שבוודאי ישאיר כאן את מיטב המוחות והכישרונות המקומיים.
מהלך האקוסיסטם מצייד את הילד בכלים והזדמנויות להצלחה בעולם העבודה העתידי, משלב 
הלידה ועד לתעסוקה ומטרתו להכין את ילדי שדרות לאתגרי המחר, כמנוף למוביליות חברתית 
החינוך  מערכת  עם  פעולה  ובשיתוף  מגזרית  רב  בעבודה  הזדמנויות,  להרחבת  וכדרך  יישובית 

הפורמאלית והבלתי פורמאלית. 
אנו פועלים ליישום דרכי למידה חדשניות, פיתוח מיומנויות, ויכולות טכנולוגיות ודיגיטליות מגוונות, 

תוך חיבור הילדים לעולם התעסוקה העתידי והעצמתם כלומדים עצמאיים.
תודה לשותפים, קרן רש"י וקרן סמואלי, משרד החינוך ופדרציית טורונטו על ההירתמות, האמון 
ושיתוף הפעולה להצלחת המהלך. מרגש ומשמח לראות מגוון רחב של שותפים הרואים בעיצוב 

וחינוך ילדי העתיד של שדרות את מימוש חזונם.

בברכה,
אלון דוידי, ראש העיר
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 דבר מ"מ ראש העיר, מר אלעד קלימי

לאחר שנתיים בה פועל בעיר מהלך ה- ECOSTEM21 אנו רואים את פירות ההשקעה בתחום.
העירוני, במקביל להשקעה במרחבים  בראש סדר העדיפויות  החינוך  את  הציבה  העיר שדרות   
הפיזיים ובבניית בתי ספר וגני ילדים המאובזרים במערכות וציוד חדשניים ביותר ובשיטות פדגוגיות 
מתקדמות ומותאמות למאה ה-21 ולמצוינות הישגית וערכית, אנו פועלים לחיזוק תשתית חברתית 

כבסיס ליצירת הזדמנויות למוביליות חברתית-כלכלית לכלל התושבים. 

מהלך ה- ECOSTEM21  בשדרות הינו ציר מרכזי בעשייה החינוכית בעיר. 
היום, ברור לנו מתמיד, כי ה- STEM ומיומנויות המאה ה21 הוא לכל ילד, נער, צעיר ובוגר, על כלל 
חיוניים  כלים  הצעיר  לדור  המעניק  מרכזי  יעד  בו  רואים  אנו  ולכן  בעיר  הקיים  החינוכי  המרחב 

לעתיד ברצף שמלידה ועד תעסוקה. 
מרחב  את  ולהגדיל  בעתיד  להצליח  המחר,  לאתגרי  מוכנים  להיות  לנו  תאפשר  המהלך  הצלחת 
ההזדמנויות בסולם החברתי הכלכלי. כדי שהילדים שלנו יוכלו להצליח בכל תחום שבו יבחרו, אנו 

צריכים לצייד אותם בארגז כלים שמתאים לעולם העבודה העתידי.

אני מברך את התהליך המשמעותי ושיתופי הפעולה הפוריים עם כלל השותפים מבית ומחוץ.

 שלכם,
אלעד קלימי, מ"מ ראש העיר
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החזון, הצורך והפתרון

החזון
בפריפריה  החיים  וילדה  ילד  לכל  הזדמנויות  ושוויון  חברתית-כלכלית  מוביליות  קידום 

ותפיסת  ה-21  למאה  המותאמות  מיומנויות  רכישת  באמצעות  בישראל  החברתית-כלכלית 
ה-STEM,  שיאפשרו להם לבחור את עתידם האישי והמקצועי.

הצורך
הבעיה- מחקרים מגלים כי עתידו של הילד נקבע במידה רבה על פי המיקום הגאוגרפי בו הוא 

נולד ואינו תלוי בתנאי הפתיחה הגנטיים שלו, אלא במרחב ההזדמנויות שיש לו.
מרחב ההזדמנויות של הילד תלוי בין השאר במידת המוכנות שלו לאתגרי המאה ה-21 ועולם 

העבודה העתידי.
רלוונטית לאתגרי המחר, מונעת מכלל הגופים המעורבים בעיצובו של  בוגר  היעדר תמונת 

הילד לדבר בשפה אחידה ולפעול במשותף על מנת להכינו לכך.

הפתרון
21- מציע גישה חדשנית המתמקדת ביישוב כמפתח  STEM ומיומנויות המאה ה  אקוסיסטם 
להכנת הילד לקראת אתגרי המחר ולקידום מוביליות חברתית לכלל התושבים בעזרת שינוי 

מערכתי וחיזוק התשתיות החברתיות.
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בונים אקוסיסטם – שנת העיצוב במספרים

תחושת מסוגלות בדגש
על פיתוח תמונת עתיד

נבחרו 2 משימות עירוניות
כמקדמות מובילויות חברתית
באמצעות פיתוח מיומנויות

STEM ותפיסת

קידום מצוינות
כקטר עירוני

מיפוי-

מינוף- החזון העירוני-

מיפוי תכניות מצוינות 

שדרות תוביל ותשקיע בחינוך למצוינות
כדי לייצר המשכיות להצלחה ופיתוח העירוני.

עקרונות עבודה משותפים 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

כ-

שותפים
מ-

מגזרים

ממשלה

אקדמיה

קהילה

רשות מקומית –
נציגי חינוך על כל

הרצף החינוכי פורמאלי 
ובלתי פורמאלי

עסקים
ותעשייה 

פילנתרופיה
ומגזר שלישי

 ראיונות עם בעלי תפקידים בתחום החינוך והורים
סקר צוותים חינוכיים 
סקר בני נוער
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תחושת מסוגלות בדגש
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נבחרו 2 משימות עירוניות
כמקדמות מובילויות חברתית
באמצעות פיתוח מיומנויות
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כקטר עירוני
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מינוף- החזון העירוני-

מיפוי תכניות מצוינות 
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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

כ-

שותפים
מ-

מגזרים

ממשלה

אקדמיה

קהילה

רשות מקומית –
נציגי חינוך על כל

הרצף החינוכי פורמאלי 
ובלתי פורמאלי

עסקים
ותעשייה 

פילנתרופיה
ומגזר שלישי

 ראיונות עם בעלי תפקידים בתחום החינוך והורים
סקר צוותים חינוכיים 
סקר בני נוער
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"תאוריית השינוי" - המהלך העירוני

בשנה האחרונה במסגרת מהלך האקוסיסטם STEM ומיומנויות המאה ה-21 יצאנו לתהליך עיצוב עירוני 
רב מגזרי הכולל שותפים בכל שלבי הרצף מלידה לתעסוקה – גיל רך, חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, 

אקדמיה, צבא ועסקים.
למוביליות  כמנוף  המחר  לאתגרי  שדרות  ילדי  להכנת  משותפת  ושפה  חזון  יצירת  הינה  התהליך  מטרת 

חברתית יישובית.

בעקבות מיפוי מקיף ומעמיק ותהליך מקצועי של הגדרת הבעיה – נבחרו על ידי פורום העיצוב הרחב 
2 משימות עירוניות:

ומגיע  הזכוכית  בוגר שפורץ את תקרת  דמות  להעמיד  מנת  ועל  חזון האקוסיסטם  את  בכדי לממש 
למחוזות של מצוינות בחיים האזרחיים, בצבא, באקדמיה ובתעסוקה, נבחרו קטרי מצוינות שיבטיחו 

הישגים ויאפשרו מרחב הזדמנויות רחב לכל ילד וילדה בשדרות.

הקטרים יתמקדו ב-5 זירות:

חוברת זאת הינה קריאת כיוון אסטרטגית לכל אחד מהקטרים בהם נתמקד בשנים הבאות. 
את  ולדייק  להגדיר  מנת  על  אסטרטגיים  שותפים  עם  משמעותיים  עומק  תהליכי  נעשים 
היעדים וכן לייצר תכניות המקדמות את היעדים ואשר מבטיחות יצירה של מהלכים גדולים 

לצד שמירה על תשתיות עבודה יציבות וקיימות בעיר!

קידום קטרי מצוינות

אנגליתאוריינות עבריתקוד וסייבר

פיתוח תחושת מסוגלות בקרב תלמידים וצוותי חינוך 12

סביב כל קטר מצוינות יבנה תהליך עירוני מקיף של מענים מלידה לתעסוקה על מנת לבסס רצף המשכי, 
בניית דמות בוגר לכל שלב התפתחותי והנגשה של כלים לכל ילד וילדה בעיר.

מיומנויות ה- SELSTEM - למידה חברתית רגשית.

שפות:
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תאוריית השינוי שלנו

אז
ליצירת  תגדל,  המחר  לאתגרי  מוכנותם 

הזדמנויות למוביליות חברתית.

נפתח את תחושת המסוגלות של ילדי שדרות ונקנה 

 נגדיל את מוכנותם לאתגרי המחר, מרחב הזדמנויות
והמוביליות החברתית

STEM-        להם תפיסה, כלים ומיומנויות בתחומי ה

אם

אז
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שפת הקוד , התכנות והסייבר

לשינויים  והסתגלות  למידה  יכולות  מהעובדים  דורשת  הטכנולוגיה  של  המהירה  ההתפתחות 
בסביבת התעסוקה, ולכן הצלחתם לאורך זמן תלויה במידה רבה במיומנויות היסוד שלהם, בפרט 

במיומנויותיהם בסביבה ממוחשבת.
בין היתר, גורמים רבים בתעשיית ההיי־טק ובממשלה מציינים את המחסור בהון אנושי מיומן כחסם 
עיקרי להתפתחות התעשייה, ומכאן לצמיחה של המשק. )ועדת קנדל, 2012 ;משרד הכלכלה, 2014; 
הכלכלן הראשי, 2017 .(                                                                                                                                          

מבחינת רכישת מיומנויות בסיס, נראה כי ידע בתכנות הנרכש במהלך לימודי מדעי המחשב הוא 
הרלוונטי ביותר לתעשייה זו. מחקרים מהשנים האחרונות מראים כי התשואה למיומנויות הנרכשות 
בלימודי מדעי המחשב גבוהה במיוחד, כשמנגד שיעור הלומדים מדעי המחשב באקדמיה ובמסגרת 
מורחבת בתיכון לא גבוה. יתר על כן, הקניית ידע בסיסי או מתקדם בתכנות במהלך הלימודים, 
לכמה שיותר תלמידים, עשויה לתרום למיומנויות העובדים העתידיים בכלל המשק, ולא רק לאלה 

שצפויים להיקלט בתעשיית ההיי־טק.

)מתוך דוח "העלאת רמת החיים בישראל באמצעות הגדלת פריון העבודה" , חטיבת המחקר בנק 
ישראל , אוגוסט 2019(
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הגדלת מספר התלמידים הלומדים ומתנסים בשפת הקוד תוך יצירת תכנית עירונית הוליסטית 
מלידה לתעסוקה.

80% מילדי שדרות יחשפו ויתנסו בשפת הקוד.

50% מילדי החט"ב ימשיכו להשתתף בתכניות המצוינות בתחום הקוד והסייבר.

50% מהתלמידים בכיתות ח'-ט' יחשפו ליחידות טכנולוגיות מובחרות בצה"ל ולמשרות המטרה 
שהעיר מכוונת.

עלייה בכמות המשרתים ביחידות הטכנולוגיות המובחרות בצה"ל.

יעד

מדדים 
להצלחה

נתוני רקע

מתוך סקר ECOSTEM21 צוותי חינוך
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שפת הקוד , התכנות והסייבר

מתוך סקר ECOSTEM21 צוותי חינוך

נתוני רקע

נמצאו הבדלים במוטיבציות לשירות 

יחידת מודיעין/טכנולוגיה מובחרת 
או במסלול עתודה, סוגי השירות 

המתגמלים ביותר בשוק התעסוקה, בין 

אלו שהשתתפו בתוכנית מצוינות 
לעומת מי שלא השתתף )ולא הוצע לו(. 

מתוך סקר ECOSTEM21 בני נוער
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שנים

תכנית רובומטיקה
בגני החובה

 פיתוח והכשרת גננות /
 סייעות בתחומי הקוד

והאוריינות הדיגיטאלית

 אירועי שיא להורים
 וילדים בתחום הקוד
 והרובוטיקה בשת"פ

המרכז המדעי

תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ד

ייייקבוצות בגילאי 
 ז'- ט' ביסודות התכנות

והסייבר
)כ-330 תלמידים בשנה(

 ב2 סיורים בשנה 
 בשיתוף חברות 

מתעשיית ההייטק

 כ-100 תלמידים
 משתתפים בתכניות
 מצוינות רב שנתיות
בתחום הקוד וסייבר.
  )סטארקטק , קדם

 ממריאות ומגשימים

 פאנלים בתיכונים עם
 אנשי השראה בעמדות

 מפתח בתעשייה
 ליצירת רול מודלינג

בשת"פ מרכז צעירים

 יצירת מנגנון של מיפוי
 ומעקב עירוני בקרב
 בוגרים בהשתלבות
 ביחידות טכנולוגיות,

לימודים גבוהים והשמה

 שת"פ עם חברות
 להכשרות בתחומי
 הסייבר והדאטא

אנליסט

 פיתוח והטמעת מודל
 ב 8 בתי ספר ללמידת

 מיומנויות בסביבה
 טכנולוגית לרכזי

 תקשוב בהובלת המרכז
לחדשנות ויזמות חינוכית

 כ- 250 תלמידים יקחו
 חלק בנבחרות הרובוטיקה

והרחפנים בשנה

מנבחרות הרובוטיקה ישתתפו בתחרויות 
עירוניות וארציות

  פיילוט בגני הטרום
first חובה בשיתוף

צעיריםעל יסודייסודיגיל הרך

עומקנבחרותחשיפה והתנסות

22

80%

מפת דרכים תשפ"ב- תשפ"ד
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ENGLISH 

בשנים האחרונות גוברת ההבנה כי בשוק העבודה המשתנה הקניית ידע מקצועי כשלעצמה אינה 
מספיקה ויש חשיבות גדולה גם לכישורים נוספים של העובד. השילוב המואץ של טכנולוגיה בחלק 
ניכר מענפי התעשייה והשירות, לצד הגלובליזציה של העבודה, מחייבים את העובדים בין היתר 

לשלוט במיומנויות דיגיטליות ובאנגלית טכנית או מקצועית ברמה טובה או גבוהה.

ניתוח  כך למשל,  לא- אקדמיים.  עובדים במקצועות  זה  ובכלל  לכל העובדים,  נכון כמעט  הדבר 
של עשרות מיליוני הצעות עבודה שפורסמו באינטרנט בחודשים יולי 2018 עד מרץ 2019 ברחבי 
אירופה, דירג את הכישורים הנדרשים ביותר על ידי המעסיקים באירופה. מהניתוח עלה כי ידיעת 
אנגלית היא הכישור השני בחשיבותו עבור המעסיקים.מחקר בין-לאומי מקיף מצא מתאם גבוה 
בין מידת השליטה באנגלית של העובדים במדינה נתונה לבין רמת פריון העבודה באותה מדינה. 
המחקר מראה כי ידיעת אנגלית מועילה למוביליות חברתית, למציאת עבודה טובה יותר, ליזמות 
היתר, חלק מהעובדים  בין  יותר מבעבר.  היום  הנדרש  בין עבודות,  קל  ולמעבר  ופתיחת עסקים 

יצטרכו להחליף עבודות בעתיד הקרוב, ואי-שליטה באנגלית עשויה .

)מתוך דו"ח מבקר המדינה , המוכנות לשוק העבודה המשתנה 2021(

נתוני רקע

מתוך ציוני מיצ"ב, תשע"זמתוך שקיפות בחינוך, תשע"ט
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פיתוח יכולת שפת אנגלית מדוברת דרך שמיעה, כתיבה ודיבור תוך העלאת תחושת המסוגלות 
והסרת החסמים בגישה לאנגלית כשפה נוספת.

צוותי ההוראה באנגלית ישלבו כלים ומיומנויות להעלאת תחושת הבטחון ורכישת השפה הדבורה. 

שיפור בייצוג עצמי באנגלית בקרב תלמידי חט"ב ותיכון .על ידי כלי מדד עירוני אמפירי – וכך 

יהיה ניתן לראות שיפור במדידה.

100% מתלמידי שדרות יגשו לבגרות באנגלית ברמת 4 ו-5 יח"ל )ללא אפשרות ל-3 יח"ל(.

יעד

מדדים 
להצלחה

שנים

תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ד

 קורסים לקידום
 האנגלית המדוברת

 בקרב צעירים
 בהובלת מרכז

הצעירים

 יצירת מרחבים בלתי
 פורמאליים וקידום

 תכניות לדיבור
 אנגלית בבתי הספר

 לכיתות א - ו

 תכניות חשיפה
 באנגלית בגני

הילדים
 )4-6(

הקמת גן דו-
 לשוני עברית

אנגלית

 נבחרות דיבייט
 לכיתות ז - ט

המקדמות מיומנויות
האנגלית הדבורה

 קייטנות ומכינות קיץ
 באנגלית

 הקמת קהילת מורים לומדת בתחום האנגלית
בכיתות ד'- ט' לחיזוק תשתית רצף והמשכיות

 ימי חשיפה למנהלי בתי
 ספר וצוותים מקצועים

בתחום האנגלית

 קידום ילדי 3 יח' ל - 4
)סגירה של 3 ( י

 וקידום אנגלית מדוברת
ברמות 4-5

צעיריםעל יסודייסודיגיל הרך בלתי פורמלי

עומקנבחרותחשיפה והתנסות

מפת דרכים תשפ"ב- תשפ"ד



18

שפה ואוריינות

מטרת העל:
יצירת שינוי מהותי ברמת הידע הלשוני והאורייני בקרב ילדי הגנים תוך הגדלה משמעותית וטיפוח 

רציף של המודעות המטא לשונית והמוטיבציה של ילדי העיר לרכישת ידע לשוני" 
)מתוך תכנית קולקטיבית להטמעת תחום השפה והאוריינות בגיל הרך(. 

חשיפה ושילוב תכני stem במסגרת פיתוח אוריינות שפתית והטמעת התכנים כחלק אינטגרלי 
ממרכיבי היעד בתכנית הקולקטיבית של הגיל הרך.

בניית המשכיות לתכנית השפתית שהושקה בגיל הרך גם בגילאי יסודי ותיכון במטרה לקדם את 
האוריינות השפתית של ילדי שדרות.

עליה ביכולות הלשוניות של הילדים, מודעות מטא - לשונית ומוטיבציה לרכישת ידע לשוני
ויצירת קהילה אוריינית.

    
 stemבין 5%-10% מהסיפורים הנקראים בגנים עוסקים בתחומי ה

)חלל, בוטניקה, בעלי חיים, ביולוגיה ועוד..(

ככלי  גבוהה  ברמה  התבטאות  ויכולת  מסר  העברת  עצמית,  הצגה  של  במיומנויות  שיפור 
להשתלבות במשרות המטרה.

יעד

מדדים 
להצלחה
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־המורים מעידים על רמת מו
 כנות נמוכה בתחומי אוריינות

'שפתית בכיתה א

מתוך סקר ECOSTEM21 , צוותי חינוך

מתוך ציוני מיצ"ב, תשע"ז

נתוני רקע
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- S E L

?SEL מהו
 SEL – Social Emotional( המוביל בתחום למידה חברתית ורגשית CASEL של ארגון SELמתוך תפיסת ה
ומנהלים רגשות, מציבים ומשיגים  ומבוגרים מבינים  ילדים  Learning( הוא התהליך שבאמצעותו 
חיוביות  יחסים  ומתחזקים מערכות  ומגלים אמפתיה לאחרים, מקימים  חיוביים, מרגישים  יעדים 

ומקבלים החלטות אחראיות.

גישה מערכתית ל- SEL מטפחת במכוון סביבת למידה אכפתית, משתפת ושוויונית ושיטות מבוססות 
ראיות המערבות באופן פעיל את כל התלמידים בצמיחתם החברתית, הרגשית והאקדמית. גישה 
זו מחדירה למידה חברתית ורגשית לכל חלק מחיי היומיום של התלמידים - בכל כיתות הלימוד 

שלהם, בכל שעות היום של בית הספר וכשהם נמצאים בבתיהם ובקהילותיהם.

מחקרים הראו כי ניתן לטפח התפתחות חברתית ורגשית וניתן ללמד מיומנויות, עמדות והתנהגויות 
חברתיות ורגשיות באמצעות מגוון גישות:

• שיעורים זורמים שנועדו לשפר במפורש את יכולתם החברתית והרגשית של התלמידים.
.SEL פרקטיקות הוראה כמו למידה שיתופית ולמידה מבוססת פרויקטים, המקדמות •

• שילוב SEL ותוכנית לימודים אקדמית כמו אומנויות שפה, מתמטיקה, לימודי חברה או בריאות.
SEL כיוזמה רחבת בית ספר היוצרת אקלים ותרבות התורמת  • אסטרטגיות ארגוניות המקדמות 

למידה.

תפיסה הוליסטית של ה-SEl-  לימודי - חברתי – רגשי
ואישי,  חברתי  רגשי,  לימודי,  מענה  הנותנת  הוליסטית,  למידה  שמטרתה  משותפת  שפה  יצירת 

במרחב החינוכי הפורמלי והחינוך הבלתי פורמלי.

למידה רגשית חברתית
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יצירת שיפור במדדים עירוניים בהגעה של בוגרים למשרות מטרה*.

מהכשרה להטמעה - תכנית "מסילות" sel וילווה מחקרית.

הגדלת אחוז בוגרי העיר בשילוב משרות מטרה והגדלת אחוז החיילים המשרתים
בתפקידים טכנולוגיים מובילים.

כ- 5 זירות של הטמעה לתכניות השונות בתכנית ה-sel בליווי מחקר. 

יעד

מדדים 
להצלחה

 תחושת מסוגלות נמוכה לגבי הלימודים בבית הספר קשורה באופן מובהק
לתחושת מסוגלות נמוכה לגבי לימודים אקדמיים

מתוך סקר ECOSTEM21 בני נוער

* משרות מטרה - שנת שירות, מוסדות אקדמיים שונים, נציגות עירונית ביחידות עילית כגון 
8200 , 81 , קורס טייס, רפואה ועוד..



22

- S E Lלמידה רגשית חברתית

מחנכי עיר –
כ- 20 אנשי חינוך, 

מנהיגים, שותפים 
ביצירה ועיצוב החינוך 

העירוני ומצמיחים 
מהלכים

מלמטה למעלה.

במהלך שנת תשפ"א התקיימו 3 תכניות לפיתוח מורים, מתוך אמונה שהכשרת אנשי חינוך מעולים 
שיחזיקו ב- ownership בתחום של למידה רגשית חברתית תביא לשינוי ארגוני עמוק שישפיע על החינוך 

בעיר מלידה עד תעסוקה לאורך שנים. 

,)self-efficacy( אמפתיה, מסוגלות-עצמית ,)resilience( קידום חוסן

דפוסי חשיבה מתפתחת )growth mindset( ושיפור יכולת קבלת החלטות, 

הן מיומנויות בתחום ה- SEL התורמות לפיתוח הציר המנטלי ולקידום המוביליות החברתית של ילדי 
שדרות.
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תכנית "מסילות"-
30 מובילים )כל מחזור( 

הפועלים במוקדי 
ההשפעה החינוכיים בעיר 
שדרות ולהכשירם לעבוד 

בשדה החינוכי על פי 
עקרונות הלמידה רגשית 

חברתית.'מסילות' יפעל בשני 
מחזורים לפחות לאורך

תשפ"א – תשפ"ג.

sel שטח -
כ-15 בעלי תפקידים 

חינוכיים,הפועלים 
בשיתוף וחותרים ליצירת 
שפה ותרבות המושתתות 

על עקרונות העבודה 
בשטח ולמידה רגשית 

חברתית.
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STEM הוא ההזדמנות לפתור את האתגרים הגדולים ביותר בעולם שלנו.
הוא ההזדמנות להיות מסוגל ליצור, לעצב וליישם כלים חדשניים.

STEM הוא גם מדע, טכנולוגיה, הנדסה, מתמטיקה, אך לא פחות מכך - חשיבה ואוריינות עיצובית, 
חשיבה חישובית, אמנות דיגיטלית, חקלאות ותחומים נוספים.

תפיסת החשיבה של STEM תביא להישגים הטובים ביותר כשהקהילה כולה תיקח עליה אחריות 
כחלק מאקוסיסטם שלם."

 
)Teaching Institute for Excellence in STEM =  TIES ,כתפיסה מחשבתית  STEM מתוך(

STEMעל           ומיומנויות המאה ה-21
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ה-21 מהגיל הרך ברמת חשיפה,  ומיומנויות המאה   STEM-ה עולם  הנגשת  "הון מדעי"-  רכישת 
העמקה וחקר.

.STEM -עליה במספר התלמידים המסיימים את לימודיהם עם בגרות במקצועות ה

הגדלת מספר בוגרי מגמות STEM שניגשים ל- 5 יחידות מתמטיקה אנגלית ופיזיקה:
כ-  25%  בוגרי 5 יח"ל מתמטיקה )מעל הממוצע הארצי(.

כ-  60%  בוגרי 5 יח"ל באנגלית מבין כלל הניגשים לבגרות.
כ- 20% בוגרי 5 יח"ל בפיזיקה.

עלייה של 5% בתעודת בגרות מצטיינת.

עלייה בתחושת המסוגלות של התלמידים/ות לבגרות במקצועות ה- STEM ופיתוח תמונת עתיד.

.STEM -עלייה של 10% במספר הסטודנטים במקצועות ה

יעד

מדדים 
להצלחה

נתוני רקע

13.6%
18.7%

3.4%

3.2%

7.5%

19.6%
17.3%

17.8%
17%

31%
19%

5%
4%

4%

מתוך סקר הלמ"ס, 2018
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STEMעל           ומיומנויות המאה ה-21

תלמידים בעלי תחושת מסוגלות גבוהה ישתתפו יותר בתוכנית מצוינות
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שנים

 תכנית מייקרים עירונית
 לכיתות ד' בהובלת

המרכז המדעי

 קידום מיומנויות החקר
 המדעי לכיתות ה' – ו'
בשת"פ משרד החינוך

חשיבה מתמטית /
  פיזיקה לכיתות ג'-ה'-

בשת"פ חברת
אמדוקס 

תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ד

 חיזוק מיומנויות
 הדרכה ותחושת
 המסוגלות של

הצוותים

 ימי הסברה על אפשרויות
 באקדמיה )מקצועות,

 הצגת המוסדות, הישגים
 נדרשים לצורך קבלה(
בבתי הספר –בהובלת

קהילת סטודנטים
ומרכז צעירים

 הרצאות ופעילויות פנאי
 הקשורות בתחומי תכנות,
 כלכלה, מיומנויות המאה

ה-21 ועוד

 עמ"ט – עתודה מדעית
 יוטמעו תהליכיםטכנולוגית

 מקבילים בתכנית
 הקולקטיבית

העירונית

 יקבעו יעדים בתכנית
 הקולקטיבית בתחום
 התעסוקה והשכלה

גבוהה במסגרת יוזמת
"שדרות במרכז"  מהלך שוורץ רייזמן

לקידום לימודי הפיזיקה

הרצאות לחיזוק מיומנויות 
-STEM :ציר מנטלי ל
 מוטיבציה מכוילת

– GROWTH MINDSET
במסגרת תוכנית 

  STEM הלאומית למצוינות
בפריפרייה

קהילות מורים מקצועיות 
לחיזוק את תחושת 

המסוגלות של המורים 
STEM -במקצועות ה

 חשיפה לתלמידים בכיתות
 ט'-י'ב, בשיתוף פעולה עם

מרכז צעירים
אפשרויות התעסוקה 

,STEM במקצועות ה
 מקצועות אקדמאיים 
 המבטיחים תעסוקה

איכותית

:

צעיריםבלתי פורמליעל יסודייסודי

עומקנבחרותחשיפה והתנסות

מפת דרכים תשפ"ב- תשפ"ד



 השמים הם לא הגבול
כשיש עקבות על הירח 

___
פאול ברנדט


