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שותפים יקרים,
למרות שחיכינו בציפייה גדולה למפגש הרשת" :עולים לקומה השניה" ב ,12/11מסיבות שמובנות
לכולנו ,המציאות הביטחונית אילצה אותנו לדחותו .תכננו מפגש משמעותי ,שבו נייצר ביחד שפה
משותפת והמשגה בנוגע לחשיבה חישובית ,נמקד את המיומנויות הרלוונטיות ביותר ליצירת מצוינות ב
 STEMונניח יסודות למצע המשותף.
כיוון שהמפגש לא התקיים ,חשוב לנו לעדכן בחדשות ולשתף בעיקרי הדברים .בחודשים הקרובים
נעסוק בגיבוש המצע והמדדים ,לצורך כך נקים קבוצת עבודה ייעודית ונקיים מפגשי היוועצות ,מעבר
למפגשים של המנגנונים הקבועים של היוזמה .ובהמשך השנה נקיים מפגש רשת במתכונת שונה.
נעדכנכם בקרוב על תהליכים שתוכלו לקחת בהם חלק.

אנו מחפשים דרכים נוספות שדרכן נרחיב
ונעמיק את המצוינות בחינוך המדעי טכנולוגי
בדרך להשגת חזון היוזמה וייעודה .העשיה
בחודשים הקרובים תהיה להגדיר משימות,
מדדים ואסטרטגיה למימוש.
יחד עם מנהיגות היוזמה  הצוות המוביל וועדת
ההיגוי ,סימנו את ארבעת הרכיבים שבהם
נעסוק:
מיומנויות בSTEM
חשיבה חישובית
חטיבת ביניים
אוכלוסיות ייחודיות

עבודת החקר שביצענו עד כה עסקה באיסוף חומרים וסקירת ספרות בנושאים  מיומנויות וחשיבה
חישובית .מצורפים פה מספר חומרים מתוך עבודת החקר .אנו מזמינים אתכם להכיר ולקרוא את
החומרים על מנת שתוכלו לקחת חלק בהגדרת המשימות והמדדים של היוזמה.
לחצו כאן למסמך חשיבה חישובית – סקירת מחקר וספרות שעשו עבורינו :ד"ר נוע רגוניס ,המכללה
האקדמית בית ברל ,הטכניון ,פרופ' אורית חזן ,הטכניון וד"ר רינת רוזנברגקימה ,הטכניון.
לחצו כאן למסמך המקוצר בנושא :מיומנויות המאה ה   21על מה אנחנו מדברים?
לחצו כאן למסמך "התאמת מערכת החינוך למאה ה  : "21אלי איזנברג | עומר זליבנסקי אדן
בנוסף ,מוזמנות ומוזמנים להאזין ,לשני הסכתים )פודקאסטים( קצרים שיצרנו ועוסקים ברכיבים מתוך
המשימה החדשה .עם ד"ר אלי איזנברג ,יזם וחוקר חינוך שוחחנו על מחקרו "התאמת מערכת החינוך
למאה ה) "21שנכתב במשותף עם עומר זליבנסקי אדן במכון הישראלי לדמוקרטיה(.
עם אלי הורביץ מנכ"ל קרן טראמפ ,שוחחנו על המציאות והאתגרים בקידום מצוינות בחטיבות הביניים.
להאזנה לחצו כאן:
אלי איזנברג  מערכת החינוך במאה ה21
אלי הורביץ  מצוינות בחטיבות הביניים

צוות חדש ליוזמת 5פי:2
היוזמה נפרדת משתי נשים יקרות אשר ליוו את
היוזמה במשך כארבע שנים וחצי ,אורנה סומך
כמנהלת שותפויות ושחר רוזנק כרכזת היוזמה.
שחר עוברת ל"תחום שיח בין מגזרי" בשיתופים
ואורנה עזבה את שיתופים אך נשארת לעבוד
בשדה המצוינות בחינוך המדעי טכנולוגי .אנו
רוצים לומר תודה גדולה לשתיהן ולאחל הצלחה
רבה בהמשך.
הצוות החדש אשר יחבור למנהלת היוזמה יפעת
ברנשטין הן :טל ילון שנכנסה להיות מנהלת
שותפויות ופריפריה ואמבת דוד שנכנסה
לתפקיד רכזת היוזמה .טל היתה עד לאחרונה
מנהלת "הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה"
)קואליציית ארגונים שפעלה בשותפות רב
מגזרית לקידום תעסוקה של אוכלוסיות
מודרות( .בהשכלתה משפטנית ,ובוגרת תואר
שני מאוניברסיטת תל אביב במדיניות חינוך.
אמבת עובדת בשיתופים מזה כ  5שנים,
במסגרת פעילותה בשיתופים ריכזה את פעילות
'המרחב' מרחב השפעה לישראלים יוצאי
אתיופיה ובשנה וחצי האחרונות היתה רכזת
תהליכי שיתוף בתחום "שיח בין מגזרי".

מהלך 5פי 2בפריפריה:
שמחים לעדכן שבמסגרת "התכנית הלאומית
לקידום מצוינות בפריפריה" הושקה תכנית
הכשרה המובלת ע"י משרד החינוך ויוזמת
5פי .2התכנית מכשירה את מנהלי המצוינות של
 26הרשויות המשתתפות בתכנית לתפקידם.
עד כה התקיימו  3מפגשי הכשרה מתוך 10
מפגשים מתוכננים והתכנית צפויה להימשך עד
יוני  .2020לתכנית זו אנו מביאים את הידע
והניסיון שצברנו בשנת התכנון בשלושת הרשויות
שבהן עבדנו ואת תפיסת העולם של קולקטיב
אימפקט.
כפי שעדכנו באיגרת האחרונה ,סיימנו את שנת
התכנון להקמת אקוסיסטם יישובי רב מגזרי
לקידום מצוינות ב  STEMבחורה ובקרית גת
והתחלנו ביישום התכנית .למסמך המסכם של
פעילות אקוסיסטם בחורה תשע"ט  לחצו כאן.
בבאר שבע ,נפתחה השבוע שנת הפעילות
השנייה ,והותנעו ארבע קבוצות עבודה שיפעלו
לקידום ארבעת היעדים שהוגדרו בתהליך עד
כה.

מבטיחים להמשיך לעדכן ולהתעדכן!
תודה ולהתראות,
צוות יוזמת 5פי2
www.5p2.org.il
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