
בתיה לוי
ממונה על קשרי אקדמיה ומערכת הביטחון,

אוניברסיטת בן גוריון

מה אני אוהבת לעשות בשעות הפנאי: 
אני אוהבת לרקוד, לתרגל פילאטיס, לטייל

וללכת להופעות.

משהו שלא ידעתם עלי:
בכל בוקר אני עושה מדיטציה. לפני חצי שנה

פתחתי פייסבוק ובכל יום חמישי אני מפרסמת
על ההתמודדות שלי עם מחלת הסרטן. 

בנוסף, אני בוגרת שקלא וטריא, התכנית הרב
תחומית להתמחות במקצועות המשא ומתן,

.Negotiation Specialist מוסמכת

אני חברה באקוסיסטם כי:
חשוב לי לקחת חלק בחשיבה ובעשייה

המשותפת למען הדורות הבאים. כמי שנולדה
והתחנכה במוסדות החינוך של העיר באר שבע,

זוהי זכות גדולה עבורי. 

ציטוט מעורר השראה לחיים:
"כשהנשמה מאירה - גם שמים עוטי ערפל

מפיקים אור נעים"  (הרב קוק).

ד"ר שחר אברמוביץ'
מנהל מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע,

אוניברסיטת בן גוריון

מה אני אוהב לעשות בשעות הפנאי: 
אני עוסק בחינוך, לא צריך שעות פנאי. אבל בין

לבין נהנה עם הילדים שלי, קורא בעיקר על
ההיסטוריה של המדע ואוהד שרוף של הפועל
באר שבע. יש לי אמונה תפלה שבה אני לובש

חולצה אדומה בימים של משחקים (ככה
תלמידים שלי ידעו שיש משחק).

משהו שלא ידעתם עלי:
לא רואים עליי אבל אוהב לרוץ ריצות ארוכות

(10 ק"מ).
חובב רוק כבד ומקפיד ללכת להופעות רוק

רבות. תלמידים עשו עליי סרטון ביוטיוב שמגחך
על המשפטים הקבועים שלי.

אני חבר באקוסיסטם כי:

חינוך הוא חיי והייעוד שלי בחיים. אני עוסק כבר
שנים רבות בהוראה, ניהול הוראה ופיתוח

מקצועי של  מורים, במטרה לעלות את
המוטיבציה והעניין בלימודי STEM ולעזור

למורים ולתלמידים ליצור אווירה נוחה ויעילה
למחשבה משותפת ויצירה משותפת של ידע

במפגש הסוציו תרבותי הזה שנקרא שיעור. לכן
שמחתי מאוד לכבוד להתמנות למנהל מרכז

חוסידמן ולחזור הביתה לאוניברסיטת בן גוריון
ולנגב. אני מאמין שלמרכז חוסידמן

ולאוניברסיטה יש תפקיד מרכזי ובעבודה
משותפת עם שותפות ושותפים אחרים בנגב

נוכל ליצור עתיד טוב יותר לתלמידי הנגב
ולמדינת ישראל. זו הציונות בעיניי.

ציטוט מעורר השראה לחיים: 
"צריך לרוץ הכי מהר (שאת יכולה) רק כדי

להישאר במקום. כדי להגיע לאנשהו, את חייבת
לרוץ לפחות במהירות כפולה מכך!" (מלכת

הלבבות מתוך עליסה בארץ הפלאות).

עינב קורן, מנהלת האקוסיסטם
einav@sheatufim.org.il

יעל שטכמן, מנהלת פרויקטים
yael.s@sheatufim.org.il
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שותפים ושותפות יקרים/ות,

בשנה החולפת למדנו שהמציאות ממשיכה להשתנות ו"תקופת הקורונה" עדיין כאן. זוהי לא תקופה
חולפת, כפי שחשבנו בשנה שעברה. מסכות, בדיקות קורונה, שמירת מרחק, בידודים, כל אלה עדיין

מנת חלקנו. אך לא רק הם, אלא ערבות הדדית, חשיבה יצירתית, אחריות אישית, פרופורציות והכרת
הטוב, לכל אלה התוודענו ביתר שאת השנה.

וכעת, שנה חדשה בפתח ועמה אתגרים והזדמנויות רבות ומגוונות. 
בימים אלו אנו שוקדות על מפת תכניות STEM מגן חובה ועד תעסוקה, עדכנית ומשמעותית  שתהיה

נגישה וחשופה לכלל השותפים.
בנוסף, אנו מקדמות שותפויות ותכניות חדשות וייחודיות בתחומי ה- STEM לכל אורך הרצף הגילאי.   

     
צפו לעדכונים בהמשך!

בהזדמנות זו, אנו רוצות לאחל שתהא לכולנו שנה טובה ומתוקה!
שנה של בריאות איתנה, שגרה בריאה, חדוות עשייה, חיבורים טובים בין א.נשים ועולמות,         דיוק

רצונות, הבנה, הכלה ושיתוף.
שנה בה נכיר בכוחותינו, נשפיע ונעניק לעולם מעצמנו!

 

במעגל האקוסיסטם - שותפים לדרך

           בברכת שנה טובה ומוצלחת,

STEM אקוסיסטם באר שבע
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