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:STEM Ecosystems הקמה וביסוס

 מדריך צמיחה להצלחה

מדריך זה כולל ידע שנצבר במשך יותר מעשור של הקמה וליווי STEM Ecosystems בארצות הברית 
ובישראל.

 STEM אקוסיסטם ועצות מפי מנהיגי STEM המדריך משלב עקרונות להקמה ולניהול מוצלחים של
Ecosystems בארה"ב ובישראל.

STEM כתפיסה ודפוס חשיבה 
STEM כתפיסה מתייחס להזדמנות לפתור את האתגרים הגדולים ביותר של עולמנו.

להזדמנות להיות מסוגלים ליצור, לעצב וליישם כלים חדשניים.
זה כולל בתוכו- מדע, טכנולוגיה, הנדסה, מתמטיקה, חשיבה עיצובית, 

אוריינות חישובית, אומנות דיגיטלית, חקלאות ותחומים נוספים 
שאנחנו עדיין לא מודעים אליהם שעוד יתפתחו.

STEM כתפיסה מתייחס להצלחה הקשורה למדידה של מה עובד ומדוע לאורך כל תהליך!
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 ?STEM Ecosystem מדוע

חשיבותו של STEM בשוק המקומי
וגמישה  ביקורתית  בצורה  שחושבים  לאנשים  להפוך  לתלמידים  לסייע  יכולה  מבוססת   STEM השכלת 
ומצליחים בעולם שמונע על ידי טכנולוגיה. בעלי עניין ממגזרים שונים צריכים לעבוד יחד בצורה עמוקה 
מבוססת אמון שתאפשר להעניק ליותר תלמידים למידה איכותית - לאפשר להם ליישם תפיסות שנלמדות 
בכיתה ולהפוך אותן להזדמנויות מעשיות, בעולם האמיתי לאחר בית הספר. כתוצאה מכך, כל התלמידים 

יוכלו לפתח את הידע והמיומנויות הדרושים להצלחה.

מדוע זה חשוב בישראל:
פערים קיימים והזדמנויות לפעולה )מתוך דו"ח שיתופים, מגן הילדים ועד תעסוקה, 2016( 

אבחנות והמלצות - רצף, סנכרון ותיאום

כיום, הרצף לאורך מסלול התקדמות )פייפליין( ה-STEM הינו מקוטע ואין בו המשכיות. לאורך המסלול, 
והם  על המסלול,  כללית  נקודת מבט  להם  אין  לזה,  זה  מדווחים  אינם  בכל שלב  העניין השונים  בעלי 
מתמקדים אך ורק בהשגת היעדים של עצמם. לדוגמה, חטיבת ביניים ותיכון זוהו כשלבים קריטיים. על 
כל בעלי העניין בשלב זה להביט לאחור כדי ליצור רצף מבוסס בין גן הילדים לתיכון. מצד שני, עליהם 
להתבונן ולהעריך צרכים עתידיים - צה"ל, השכלה גבוהה, תעסוקה - מבחינת תוכן ומיומנויות, כדי ליצור 

רצף מבוסס מהתיכון ועד התעסוקה דרך צה"ל והשכלה גבוהה.
לאורך המסלול, אין סנכרון ושיתוף פעולה בין החינוך הפורמלי והלא פורמלי. מצוינות, אבל גם אוריינות, 
דורשת מוביליות של מעגלים שמתרחשים בו זמנית: בית ספר, משפחה וקהילה. על כן, יש לחזק את 

התיאום ואת הפעילויות המשותפות בין מערכת החינוך לבין עמותות חינוך שונות.

קהילה

בית

 פעילות לאחר
שעות הלימודים

השכלה גבוהה  מוזיאונים
ומרכזים מדעיים

ספריות

בתי ספר

עסקים
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הילדים  לכלל  ומציע  ותחומים,  מגזרים  חוצת  ללמידה  ותשתית  מבנה  מעניק   STEM Ecosystems
ומעורבות  חשובות  מיומנויות  לפתח  להם  ומאפשר   STEM עשירות  למידה  לסביבות  גישה  והילדות 
למידה  )מיומנויות  ה-21  במאה  הנדרשות  המיומנויות  לצד  ומתמטיקה  הנדסה  טכנולוגיה,  במדעים, 

.)PreK-20( מהגן ועד תואר אקדמי )בעולם האמיתי

STEM Ecosystems חזק מקיים שיתופי פעולה דינמיים בין בתי ספר, תכניות מחוץ לשעות הלימודים, 
תכניות  גבוהה,  להשכלה  מוסדות  מדעיים(,  ומרכזים  מוזיאונים  )כגון   STEM ב-  שמתמחים  מוסדות 
ומשפחות,  צעירים  קהילה,  מבוססי  ארגונים   ,STEM-ה בתחום  מקצועיים  איגודים  טכנית,  להכשרה 

ותעשייה/עסקים כמעסיקים וכשותפים קהילתיים.
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אבני דרך בתהליך עיצוב ויישום האקוסיסטם 
1. עיצוב ה- STEM אקוסיסטם 

- גיוס והעסקת מנהיג/ת STEM אקוסיסטם 
- גיבוש "צוות הנהגה" 

- גיבוש צוות עיצוב יישובי 
- קביעת לוח זמנים לעיצוב כלל התהליך

- איסוף נתונים/מיפוי נכסי STEM מלא ומקיף של הרשות המקומית שכולל ראיונות עם בעלי 
   עניין רמי דרג מארגוני STEM ויוזמות ביישוב.

- יצירת תהליך עיצוב יישובי: 
?STEM מה זה - Innovation By Design™ ראשון: פורום עיצוב חדשנות Design Studio •

?STEM למה  
• Design Studio שני: פורום עיצוב השקעה שיתופית

™Collaborative Investment By Design – גיבוש "תמונה עתידית" משותפת - דמיינו כיצד זה  •
   ייראה... 

Design Studio שלישי: הנהגה ולמידה  •
™Leading and Learning By Design – עיצוב של עקרונות הבסיס והגדרת הבעיה היישובית  •

Design Studio רביעי: מדידה ™Measure STEM By Design - עיצוב בסיס לתכנית אב -  •
   מה אנחנו יכולים לעשות כדי לפתור את הבעיה - משאבים 

סיכום תכנית אב/אסטרטגית יישובית לעיצוב: תכנית פעולה עם כל האלמנטים של   •
   ה-Design Studio שנקבעו ואושרו על ידי צוות ההנהגה

גיבוש תכנית עסקית/קיימות ברמת הרשות המקומית )עירייה/מועצה/אשכול(  •

2. קביעת אינדיקטורים להצלחת ה- STEM אקוסיסטם היישובי

3. השקה ופרסום של ה- STEM אקוסיסטם - תכנית אב/אסטרטגית לפעולה

4. השקה ופרסום של העשייה הראשונה של ה- STEM אקוסיסטם

5. עבודה בתהליך מתמשך על אלמנטים של STEM אקוסיסטם מצליח 



7

 אינדיקטורים ל-STEM אקוסיסטם בריא וצומח 
מתוך דיווחים של מנהיגי STEM אקוסיסטם בשטח:

להיות מעוגנים על ידי מחולל שינוי/מנהיג/ים נלהבים בולטים, מוערכים ומשכנעים בייצור תמיכה )ברמה 
פיננסית וברמת תכניות(.

באקוסיסטם מעורבת מערכת החינוך מגיל הגן ועד יב'.

באקוסיסטם מעורבות תכניות מחוץ לבית הספר/לאחר שעות הלימודים/למידה מורחבת ותכניות לפיתוח 
נוער.

.STEM באקוסיסטם מעורבים מוסדות עשירי

באקוסיסטם מעורבים מוסדות השכלה על-תיכונית.

שותפים  בין  התקשרויות  ניהול  שותפים,  זיהוי  ידי  על  בעשייה  שתומך  שדרה  ארגון  יש  לאקוסיסטם 
ותיאום פעילויות משותפות כגון פגישות סדירות ואירועי אקוסיסטם.

לאקוסיסטם יש צוות הנהגה/ועדת היגוי/פאנל מייעץ )שכולל את קבוצות בעלי העניין(.

לאקוסיסטם יש מבנה משילות ברור או גישה מערכתית שמוסכמים על ידי החברים ומשרתים היטב את 
חבריו.

לאקוסיסטם יש שאיפה/ייעוד ברורים שמובנים ונתמכים על ידי כל בעלי העניין.

האקוסיסטם זיהה את חוזקות וצרכי ה-STEM של הקהילה שלו ושילב אותם בפיתוח היעד ובתכנית 
הפעולה.

לבין תכניות העשרה/לאחר שעות  יב'  בין סביבות למידה עשירות STEM מגן עד  האקוסיסטם מחבר 
הלימודים שנערכות מחוץ לכותלי בית הספר.

 

עמודי התווך של STEM אקוסיסטם מצליח
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משילות: בניית תרבות אקוסיסטם
האקוסיסטם אינו יכול להצליח ללא מערכת של ארגון ומשילות, 

מקביעת סדרי עדיפויות ועד להחלטה מה נעשה ומתי.

התבוננו בסביבה. מצאו את הנכסים שתוכלו להתבסס עליהם בשלב מוקדם. צרו קשרים שייתנו לכם 
משהו לדבר עליו ולבנות מומנטום. כמו כן, זהו פערים שיש לטפל בהם. עשייה זו תיצור שינויים לטווח 

הארוך בקהילות שמייצרות כלכלות משגשגות.

תכנון הוא קריטי. חשוב לעצב חזון רחב יותר לעשייה. ייתכן שייקח לכם זמן להשיג אותו, אבל הבנת 
כאשר  לכם  שתסייע  מפה  יעניקו  אותו  להשיג  כדי  לביצועים  מדדים  וזיהוי  לפתור  שרוצים  האתגרים 

נתקלים בבעיות.

כדי לשתף מידע,  זמן לפתח מערכות חדשות שבהן אנשים משתמשים  אולי  יידרש  מערכות עובדות. 
לשתף פעולה ולעקוב אחר התקדמות, אבל הן שוות את המאמץ המושקע. מנגנונים לייצור ולמעקב אחר 

העשייה יאפשרו לכם לגדול.

עקבו אחר התקדמות. מדידה יכולה להיות משימה לא פשוטה, במיוחד בהתחלה, כאשר הדברים עדיין 
ומייסדים  שותפים  כאשר  ההתקדמות  על  היסטורית  מבט  נקודת  לתת  יכולה  היא  אבל  מאורגנים,  לא 
חדשים יתחילו לשים לב אליכם. מצאו נושאים שאפשר לעקוב אחריהם ובחנו את המדדים באופן עקבי.

או  עבודה  קבוצות  שיובילו  כדי  מהקהילה  מומחים  גייסו  קהילתיים.  מנהיגים  והעצימו  עזרה  בקשו 
"חכמה"  בצורה  פועלים  אתם  קיימים,  כשרונות  טיפוח  באמצעות  באקוסיסטם.  שינוי  כמחוללי  ישמשו 

וגורמים להם להיראות טוב, מקבלים עבודה איכותית, ויוצרים זרוע נוספת לפרסום ולהדהוד העשייה.

חגגו הצלחות. כל הצלחה, גם אם היא קטנה, ראויה לחגיגה. חגגו עם השותפים, התכנסו יחד ושמרו על 
קשר לעיתים קרובות. גרמו לשותפים שלכם להיות חלק מהעשייה ומהצלחתה.
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בנו קשרים ארוכי טווח עם עסקים
אל תשכחו להזמין גורמים עסקיים ותעשייה 

כדי שיתרמו תרומה משמעותית לאקוסיסטם, ולא ישמשו אך ורק בתור מקורות המימון.

הכירו את התעשייה. ערכו מחקר והיו מוכנים. זהו היכן קיימים פערים תעסוקתיים ולמדו על תחזיות 
עתידיות. מועיל להבין גם את סדרי העדיפויות של התעשייה ונקודות בעייתיות.

ובתעשייה.  ותומכים בעסקים  מנפו את נכסי הקהילה שלכם. עבדו עם ארגונים מקומיים שמתכנסים 
גופים לפיתוח כוח עבודה מקצועי או הכשרה תעסוקתית  יכולים להיות לשכת המסחר,  ארגונים אלה 

וועדות פיתוח כלכלי אחרות. גם, מוסדות להשכלה יכולים להוסיף ערך עצום.

הסבירו את הערך והצרכים שלכם. אל תחששו לקיים שיחות כנות עם שותפים עסקיים על הצרכים 
שלכם. כמו כן, ודאו שהדיון מאוזן ואתם יכולים להסביר את הערך שלכם )השתמשו בשפה נגישה לכולם 

והימנעו מלהשתמש בשפה "פנימית"/ בז'רגון(.

מכן  לאחר  שלהם.  לצרכים  הקשיבו  עסקיים.  למנהיגים  הקשיבו 
הקדישו זמן כדי להבין כיצד העשייה שלכם יכולה להציע פתרונות.

זהו את האנשים הנכונים. ודאו שאתם מחוברים עם האנשים/אדם 
הנכונים. זהו תפקידים ותחומי אחריות שונים בכל הארגונים, ודאו 
הנכונים בצד שלכם  שהנציגים העסקיים שלכם מחוברים לאנשים 

ולהפך.

זמן  דורש  קשרים  ביסוס  השותפות.  את  טפחו 
ומאמצים. הזמינו שותפים לאירועים, יידעו אותם 
קצר.  רלוונטי  מידע  שליחת  ידי  על  הנעשה  על 
שבהם  מכבדים  מפגשים  לפתח  זמן  הקדישו 

הצדדים מפיקים תועלת הדדית.

)כל  בשותפים  להכיר  תשכחו  אל  תודה.  אמרו 
סוגי השותפים( והודו להם באופן פרטי ובפומבי 
)אם זה מתאים( על תמיכתם. ניתן לעשות זאת 
מהתחלת הקשר )לדוגמה, תודה על השתתפותכם 

באירוע, הנאום בסמינר מקוון וכדומה(.
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יחסי ציבור: תחגגו הצלחות!
אם מה שעשיתם לא מקבל סיקור ופרסום בדרך כלשהי

הוא כאילו לא קרה.

היו עקביים. בין אם אתם עושים יחסי ציבור בעצמכם או שוכרים מומחים, הסוד לפרסום אפקטיבי הוא 
להיות עקביים.

תכננו. תכננו יחסי ציבור לצד כל העשייה והיוזמות.

התרכזו בערוצים שמתאימים לכם. אקוסיסטמים אינם צריכים להיות בכל ערוץ תקשורת, התחילו קודם 
עם מה שמתאים לכם.

הודעות לעיתונות ומאמרי מערכת הם אמצעי יעיל להעלאת מודעות ציבורית ויצירת הזדמנויות. לעיתים 
ומדיה  וכדומה. בלוגים  גורמים לאפקט דומינו שבו איש קשר אחד מוביל לאיש קשר שני  קרובות הם 

חברתית גם הם כלים נהדרים.

הדגישו עשייה קיימת. אקוסיסטמים יכולים להדגיש את העבודה של השותפים שלהם ושיתוף הפעולה 
ואינם צריכים ליצור את כל התוכן.

מדיה  באמצעי  חדשות  ומוצאים  לדברים  מתגעגעים  אנשים  תוכן.  של  ייעוד  ושנו  חוזר  שימוש  עשו 
שונים. תוכן ישן יכול להיראות חדש כאשר משנים את הייעוד שלו.
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תוכניות ויוזמות: מבט מבפנים
אקוסיסטמים יכולים למנף נכסים קיימים בקהילה כדי להדגיש,

לתאם ולהרחיב תכניות ומיזמים לכל הלומדים.

מיפוי ובנייה בצוותא. עודדו קבוצות לעבוד יחד באמצעות סיפורי הצלחה, קבצו יחד את השותפים כדי 
למפות את הקיים, מי עושה מה ומדוע? גרמו להם לעבוד יחד כדי לחבר יחד את חלקי הפאזל. שותפים 
יוצרים חיבורים בפגישות כאלה ומיישרים קו, כך שבתכניות שלהם הצעירים/הילדים יוכלו לקבל רצף של 

.STEM -חשיפה ל

אמון. חשוב לבנות אמון בין שותפים להגברת היכולת לשתף משאבים לתכנית. 

הוספת קולות שונים בעיצוב הראשוני של כל יוזמה הקשורה לאקוסיסטם, חשוב לשים לב שהתכנית 
עונה על הצרכים בפועל ומאתגרת אותנו לחפש שפה שמנגישה את ה- STEM לכולם. 

ישנה  שבהם  הקשבה  מפגשי  לערוך  חשוב  תכניות.  על  ליידע  כדי  קהילתיים  הקשבה  מפגשי  ערכו 
נוכחות כוללת של משתתפים שמייצגים את העשייה האזורית/קהילתית  שלהם. מטרת מפגשים כאלו 

היא לאפשר לארוגנים השונים לחשוף את עשייתם.

מינוף השותפים הנכונים יכול להגדיל את יכולתכם להרחיב תכניות קיימות ואפקטיביות לאין שיעור. 

יישרו קו. במקומות רבים יש כפילויות בתכניות. שאלו אם יש יתירות בתכניות ובמשאבים קיימים. אם 
זה המצב, התחילו לעבוד עם השותפים על תיאום ואיגום משאבים. 
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