
ד"ר פזית גבאי אלגי
מנהלת מחלקת החינוך היסודי במנהל החינוך,

עיריית באר שבע.

מה אני אוהבת לעשות בשעות הפנאי: 
אני אוהבת לקרוא וללמוד, תלמידה ניצחית. 

ובינג' של סדרות בעיקר משטרה ומשפט.
משהו שלא ידעתם עלי:

יש לי רישיון על קטנוע, לבית הספר התיכון הייתי
מגיעה ברכיבה על הקטנוע וקושרת אותו לעץ

בבית הספר.
אני חברה באקוסיסטם כי:

אני מאמינה בשותפויות להצלחה, האקוסיסטם
הוא הדרך לרתום שותפים למטרה משותפת. 

החינוך בעיני הוא הכלי המרכזי למוביליות
חברתית, שוויון חברתי וצדק, וזו האחריות שלנו

לחשוף את הילדים והנוער לתכנים, תכניות
לימודים וחוגים שיעשירו את עולמם.

ציטוט מעורר השראה לחיים:
"צריך להיות זהיר במעשים אך נועז ונטול רסן

בחלומות"  (יאנוש קורצ'אק)

עירית פררה
מנהלת מחלקת החינוך העל יסודי במנהל

החינוך, עיריית באר שבע. 

מה אני אוהב לעשות בשעות הפנאי: 
בשעות הפנאי אני אוהבת לטייל ולגלות מעיינות
בארץ. אני חברה בקבוצה של מגלי מעיינות. בין
לבין אני תמיד שמחה לקרוא וכשנשאר עוד קצת

זמן אז .. לתפור!!!
משהו שלא ידעתם עלי:

אני בוגרת ביה"ס לחינוך סביבתי במדרשת בן
גוריון.

אני חבר באקוסיסטם כי:
אני חברה באקוסיסטם כי אני מאמינה בחיבורים.

אני מאמינה שאדם זקוק לתחושת שייכות
לחברה, למקום בו מתגורר ולמדינה שלו.  לכן

אם אנחנו האחראים על החינוך בעיר נדע
להראות לנער ולנערה את התמונה הכוללת של

כל האפשרויות להתפתחות כאן בסביבה שלנו
ניצור את תחושת השייכות. 

בשביל זה אנחנו צריכים לעבוד יחד.
ציטוט מעורר השראה לחיים: 

״יגעת ומצאת תאמין!״
אני מאמינה בעבודה קשה. אני מאמינה שצריך

לחנך לעבודה, להשקעה והתמדה ואז גם
השמיים הם לא גבול.

 

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,

"אחרי החגים יתחדש הכל
יתחדשו וישובו ימי החול

האוויר, העפר, המטר והאש
גם אתה, גם אתה תתחדש"   (התחדשות/ נעמי שמר)

תקופת החגים הסתיימה, וכעת הזמן לחזור לשגרה. 
אנו ב- STEM אקוסיסטם עובדות במרץ על תכניות חדשות וחדשניות לשנת תשפ"ב. 

יחד עם זאת אנו שמחות לעדכן אתכם.ן בתכניות שיחלו לפעול כבר החודש בשיתוף האקוסיסטם.
 

אז מה קורה החודש?

שוות - תכנית מנהיגות לנערות
תכנית החונכות השנתית הינה תכנית הדגל של עמותת שוות. מטרתה לאפשר לנערות לחזק את

תחושת הערך העצמי שלהן, ולהעניק להן כלים פרקטיים למימוש שאיפותיהן. התכנית פועלת
בבתי ספר לאחר שעות הלימודים, ובמסגרתה נפגשת הקבוצה פעם בשבוע עם שתי חונכות

מטעם העמותה, סטודנטיות-מלגאיות אשר מהוות מודל נשי לחיקוי עבור הנערות. 
התכנית תחל החודש ב-6 בתי ספר בעיר. בכל בית ספר תפעל קבוצה אחת של כ-14 תלמידות

שכבה ז'. 

סטארטק נערות
התכנית מאפשרת התנסות משמעותית בעולמות הטכנולוגיה, המחשבים והסייבר לנערות

סקרניות במסגרת המשלבת חוויה חברתית, טכנולוגית ואתגרית. בתכנית לומדות הנערות שפת
תכנות דרך פיתוח משחקי מחשב ופרויקטים גראפיים ולימודי "מייקינג" תוך שימוש ב"ארדואינו". 

החודש תפתח קבוצה חדשה לנערות בכיתה ח' וקבוצת הנערות הממשיכה משנה שעברה
(כיתה ט') תשוב לפעילות. 

 .ADAMA את התכנית מפעיל המרכז לחינוך סייבר ובשותפות חברת

קנגה קידס
תכנית ייחודית אשר החלה בתשפ"א בבאר שבע בשיתוף האקוסיסטם. התכנית כוללת בניית קהילת

מורות לכיתות א' – ב', הכשרתן וליווי שלהן בשטח במטרה לצייד את המורות בכלים הנחוצים להוראת
המתמטיקה בדגש על פיתוח מיומנויות  STEM והגברת המודעות בצורך בטיפוח מצוינות מדעית מגיל

צעיר. 
מורות אשר החלו את התכנית בתשפ"א ימשיכו במסגרת קהילת המורות וחלקן אף יכשירו את המורות

החדשות בקהילת המורות המתגבשת. 
החודש עתידה להיפתח קבוצה חדשה של כ- 20 מורות מבתי ספר יסודיים בעיר וקהילת המורות

מהשנה שעברה תקבל חוברות לימוד עבור תלמידיהן. 
התכנית בשיתוף משרד החינוך ומכללת קיי. 

Startline
startline הינה תכנית אשר מטרתה לתת לצעירים מרקעים מוחלשים של היעדר תמיכה ומשאבים,
הזדמנות לפתח קריירה ולהשתלב במשרות משמעותיות בתעשיית ההיי-טק הישראלית, תוך חיזוק

תחושת המסוגלות האישית.
החודש יפתח המחזור השלישי של התכנית. בשני המחזורים הקודמים השתתפו כעשרה צעירים

וצעירות מבאר שבע. התכנית פועלת בשיתוף עמותת "עמית לדרך" המלווה באופן אישי וייחודי את
הצעירים, בשיתוף קמפוס itc בו לומדים הצעירים ובתמיכת הרשות לחדשנות.

בינה מלאכותית
תכנית המיועדת לנערים ולנערות בכיתה ט' ומטרתה לפתח בבני ובנות הנוער הבנה

דיגיטלית/טכנולוגית ומודעות להשפעתה על חיינו, לציידם בכישורים הנדרשים בעולם המשתנה, להנגיש
טכנולוגיות, לאפשר גישה שוויונית ולהכשיר את בני הנוער בלימודי קוד, אלגוריתמיקה וכלי בינה

מלאכותית. היישום יתרחש תוך התנסות בפיתוח פתרונות בצוותים המחוללים השפעה חברתית
משמעותית באמצעות טכנולוגיה. בנוסף להכשרת התלמידים גם המורות.ים זוכים למפגשי פיתוח

מקצועי בתחום.
התכנית תפעל בשתי חטיבות ביניים בעיר, בכל חטיבה בין כיתה אחת לשתיים, בכל כיתה כ- 25

תלמידים. 
התכנית הינה בשיתוף אינטל, מכון דוידסון והתכנית הלאומית למצוינות STEM בפריפריה, משרד

החינוך.

במעגל האקוסיסטם - שותפים לדרך

           בברכת הצלחה משותפת,

STEM אקוסיסטם באר שבע
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