מסלולי התפתחות
בתחום הSTEM -
לבוגרי תיכון בכל
הרצף התעסוקתי
יו"ר הקבוצה:
רחל פלג
ד"ר ציונה אלקיים
ורד פרקל-משעלי

יו"ר יקר/ה,
ברכות לרגל בחירתך ליו"ר קבוצת העבודה.
המדריך 1שלהלן נועד לספק לך הסבר קצר על תפקידיך בתור יו"ר קבוצת העבודה וקווים מנחים כלליים
של הצעדים לתכנון ולביצוע פגישות קבוצת העבודה ,לרבות העבודה עם הצוות המוביל.
בחלק השני תמצא מידע מפורט בנוגע לקבוצות העבודה – תפקידים ,מטרות ואופן הפעילות .מידע זה
מיועד לחלוקה גם לחברי הקבוצה.
בחלק השלישי מופיע מידע רלוונטי לתחום העיסוק של הקבוצה הכולל את תיאור המטרות ,החסמים,
מבחר נתונים ,מידע מחקרי וחלק מהמענים הקיים בתחום .מידע זה יהווה בסיס ראשוני לדיוני הקבוצה.
אנו ,צוות האקוסיסטם ,נמצאים לשירותך.
שתהיה שנה פורייה ובהצלחה!
תפקיד יו"ר קבוצת העבודה
לכל קבוצת עבודה ימונו  2-3יו"ר אשר אחד מהם לפחות יהיה חבר בצוות המוביל.
תפקידי היו"ר:
 .1גיבוש קבוצת העבודה – גיוס ורתימה של חברים רלוונטיים לקבוצה
 .2בניית סדר היום והתוכן לכל מפגש של קבוצת העבודה – כולל ייצוג של כלל השותפים ונציגי
ארגון השדרה
 .3ניהול הדיונים וקבלת ההחלטות במפגשים – על יו"ר הקבוצה לעודד פרספקטיבות מרובות
ודיונים בקבוצות קטנות
 .4ניהול חברי קבוצת העבודה – הכרות של כל אחד מחברי הקבוצה ותפקידיהם ועדכון חברי
הקבוצה החסרים
 .5טיפוח הקשרים בתוך קבוצת העבודה
 .6פעילות באקוסיסטם – רתימה של בעלי עניין רלוונטיים ,השתתפות באירועים של האקוסיסטם
 .7עדכון חברי הצוות המוביל לגבי הנעשה בקבוצת העבודה

1

המידע במדריך זה מתבסס על מידע וערכת כלים לקבוצות עבודה של ארגון FSG

להלן מספר כלים שימושיים אשר יוכלו לסייע לך בהובלת קבוצת העבודה:

צעדי תכנון וביצוע של פגישות קבוצות העבודה
מי

פעולה

עיתוי

לפני הפגישה
קבעו תאריך ומקום לפגישה (קבעו מראש
פגישות ל 4-3-חודשים כדי שחברי
הקבוצה יוכלו להתכונן ולהגיע)
צרו רשימת קשר של חברי קבוצת
העבודה ,וצרו קשר עם חברים הממעטים
להגיע לפגישות
שלחו הזמנה ביומן לפגישה (ייתכן
שתצטרכו לבקש ממישהו לשלוח את
הזמנת האאוטלוק)
החליטו על סדר הנושאים של הפגישה
(ראו פרטים בהמשך על יצירת סדר
נושאים לפגישה)
שוחחו עם היו"רים המשותפים כדי לעבור
יחד על ההתקדמות ועל סדר הנושאים של
הפגישה ולקבל משוב
צרו חומרי פגישה (למשל מצגות ,תזכירים,
עותקי דוחות וכו')
שלחו בדוא"ל חומרי קריאה לקראת
הפגישה/תזכורת לפגישה של קבוצת
העבודה (כולל בקשות/אזכורים למטלות
שניתנו)
הכינו הכנות לוגיסטיות אחרונות :ארוחה,
סדר ההרצאות ,רשימות משתתפים,
הדפסת חומרים

חודש אחד לפני הפגישה
באופן שוטף
 4-3שבועות לפני הפגישה
 3-2שבועות לפני הפגישה
שבוע לפני הפגישה
שבוע-שבועיים לפני הפגישה
 5-3ימי עסקים לפני הפגישה

יום-יומיים לפני הפגישה

במהלך הפגישה
ערכו רשימת נוכחות
רשמו הערות במהלך הפגישה על סדר
היום
סייעו בהתנהלות הפגישה ,אם עולה הצורך
הציגו את הצעדים הבאים בסוף הפגישה
כדי לקבל את הסכמת המשתתפים

מיד לאחר הפגישה
צלמו את הלוח להתייחסות מאוחרת
במקרה הצורך
ערכו תשאול קצר עם היו"רים המשותפים
כדי להחליט על תגובות
ראשוניות/הצעדים הבאים
רשמו:
 .1את ההחלטות שהתקבלו בפגישה
 .2מטלות שחולקו
 .3כל שאלה שצצה

ביום הפגישה ,אם אפשר

לאחר הפגישה
שלחו מייל סיכום למשתתפים ובו תודות,
מועד הפגישה הבא ,מטלות שהוקצו,
חומרים וכו' (צריך להתבסס על מה שנכתב
מיד עם תום הפגישה ,אך ייתכן שתרצו
לעיין בהערות שנרשמו במהלך הפגישה
ליתר ביטחון)
צרו קשר בדוא"ל או בטלפון עם מי שלא
נכח בפגישה
עיינו בהערות מכל קבוצות העבודה :מצאו
תחומים חופפים שבהם אפשר לעבוד יחד,

 5-2ימים לאחר הפגישה

 5-2ימים לאחר הפגישה
 7-3ימים לאחר הפגישה

חשבו על הדברים שיש ליידע לגביהם את
ועדת ההיגוי ,היו"רים המשותפים ואחרים
עדכנו את גיליונות התכנון הראשיים של
קבוצת העבודה ,במקרה הצורך (למשל,
בהחלטות חדשות על אסטרטגיות ,באנשי
קשר חדשים וכו')
השיבו על שאלות של חברי קבוצת העבודה
בין הפגישות
קבעו ונהלו שיחות נוספות לבניית מערכות
יחסים ,ענו על שאלות מחקר ,צרו קשרים
וכו'
תוך כדי שימוש בסדר הנושאים של קבוצת
העבודה ובהערות שנרשמו לגביה ,תעדו
את הפרטים הבאים כדי שהיו"רים
המשותפים ידווחו לצוות המוביל:
 .1החלטות חשובות
 .2הצעדים הבאים
 .3שאלות או בקשות לצוות המוביל
 .4הצלחה (אנקדוטה ,נתון מסוים,
משהו שמלהיב את הקבוצה)
העלו על הכתב את תגובות ועדת ההיגוי
ביחס לדוח (למשל תשובות לשאלות,
הצעות ,משוב) כדי שתוכלו לשתפן עם
קבוצת העבודה בפגישה הבאה

 7-3ימים לאחר הפגישה

באופן שוטף
באופן שוטף
שבוע לפני ועדת ההיגוי

בתוך שלושה ימים לאחר
פגישת ועדת ההיגוי

הגדרת חברי הצוות – דף קשר
הגדירו את התפקידים של חברי קבוצת העבודה שלכם ,כולל תפקידים כגון יו"רים משותפים ,חברים
ואנשים שיוכלו לסייע בהובלת פעולות או אסטרטגיות בודדות .רשימה זו תתפתח לאורך זמן כשיופיעו
אסטרטגיות חדשות ורעיונות חדשים בנוגע למי צריך להיות מעורב כדי להבטיח תכנון ,התאמה ויישום
מוצלחים שלהם.
שם

טלפון

דוא"ל

ארגון  /מגזר
ותפקיד

תפקיד בקבוצה
(יו"ר ,חבר ,מוביל
אסטרטגיה וכו')

לו"ז מפגשי קבוצת העבודה
תאריך

תוכן

מיקום

דצמבר

מפגש פתיחה

עיריית באר שבע

ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני

סיכום והגשת תכנית פעולה

במהלך בניית לו"ז המפגשים יש להקדיש זמן מתאים לכל אחד מהנושאים הבאים:


מיפוי תכניות ודיון במצב הקיים תוך התייחסות לחסמים



גיבוש רציונל/תפיסה בתחום



הגדרת מדדי הצלחה ויעדים בתחום המנוף



גיבוש תכנית פעולה הכוללת אסטרטגיות מגוונות



הבניית מנגנוני הערכה ומדידה



הצגת תכנית הפעילות בפני קהלי יעד רלוונטיים

הצעה ל Setting-של פגישות קבוצת העבודה
 .1יעדי הפגישה ,ברכות ,הצגת המשתתפים
•

סקרו את יעדי הפגישה

•

האם יש מישהו חדש החודש שעלינו להציג בפני שאר הקבוצה?

•

האם יש סוגיות נוספות שעליהן יש לעבור?

 .2סקירה:


עיינו בהחלטות שהתקבלו בפגישה האחרונה (הערה :ההחלטות צריכות להיות זהות למה
שכתבתם במייל הסיכום שנשלח לאחר הפגישה הקודמת)

•

כיצד החלטנו להתמקד בעבודה שלנו (למשל מה נעשה בחודשים הקרובים ,דברים שהורדנו
מסדר היום)?

•

אילו נתונים או מידע חדשים ראינו? מה הם אמרו לנו?

 .3שלב הדיון:

.4

באילו נושאים אנו דנים היום?

•

באילו מטלות לבית עלינו לדון

•

מה למדנו ביישום שלנו בחודש האחרון? (למשל מסקנות מקבוצות מיקוד)

•

כיצד ועדת ההיגוי תרמה ל"שאלותינו" בחודש שעבר?

•

מהו סטטוס האסטרטגיות וההתקדמות שלנו אל מול תכנית היישום?

קבלת החלטות :מה עלינו להחליט היום כדי להתקדם ואילו צעדים עלינו לנקוט בחודשים הבאים

כדי להגשים זאת?
•

זיהוי אתגרים

•

הסכמה בנוגע לצעדים הבאים

•

הקצאת אחראים למטלות ,לרבות מענה על שאלות מחקר ,יצירת קשרים ,עריכת ריאיון וכו'.

 .5סיכום
•

זי הוי הישגים מהחודש שעבר (הצלחה מבחינה חד פעמית או מבחינה כמותית)

•

ניסוח שאלות לצוות המוביל (ראו בהמשך "תבנית דיווח לשיתוף עם הצוות המוביל")

תבנית לסיכום פגישת קבוצת עבודה
שם קבוצת העבודה:
תאריך הפגישה:

נושא

מועד

משתתפים

החלטות
לפעולה

אחראים לביצוע

לו"ז לביצוע

תבנית דיווח לשיתוף עם הצוות המוביל
שם קבוצת העבודה:
תאריך הפגישה:
נושא מסדר היום /
כותרת הדיון

החלטות חשובות
שהתקבלו או נקודות
חשובות שהועלו לדיון

הצעדים הבאים

שאלות מיוחדות

מעקב אחר מטלות של חברי הקבוצה
מי אחראי לענות

מטלה/שאלה

תאריך יעד

תבנית לתוצר של קבוצת העבודה – תכנית פעילות
היעד________________________________________________________ :
שם התכנית/
הפעילות

שכבת הגיל
(יש למלא על
הרצף הגילאי
יגן ועד י"ב)

גוף מפעיל

משאבים

שותפים

מדדי
הצלחה

תקציר התכנית
(תיאור קצר
הכולל גם את
מסגרת
הפעילות :זמן,
מקום ,מספר
משתתפים
וכ"ו)

חלק ב'  -קבוצות עבודה
הגדרות
קבוצת עבודה – קבוצות העבודה נועדו לסייע בבחירה ובפיתוח אסטרטגיות פעולה לטובת הנעת התהליך
והשגת מטרותיו ,לגייס שותפים רלוונטיים נוספים ולעקוב אחר ההתקדמות לעבר מימוש היעדים
שהוגדרו .קבוצות העבודה הן קבוצות משנה ,המדווחות לצוות המוביל שמתפקידו לבחון ולאשר את
ההצעות.
יושבי ראש משותפים  -לכל קבוצת עבודה ימונו שניים-שלושה יושבי ראש (להלן :יו"ר) ,אחד מהם
(לפחות) יהיה חבר בצוות המוביל .תפקידי היו"ר הינם :הובלת מפגשי הקבוצה ,גיוס ורתימת בעלי עניין
נוספים ,פיתוח וטיפוח הקשרים בתוך הקבוצה ,עדכון הצוות המוביל באופן רציף בתהליך העבודה
בקבוצה ובתוצרים ותיווך תוצרי הקבוצה לכלל שותפי האקוסיסטם.
חברי קבוצת העבודה – קבוצת העבודה מורכבת מבעלי עניין אשר הינם בעלי ניסיון ממקור ראשון עם
הסוגיה (המנוף) ,בעלי רצון להשפיע ובעלי מחויבות לפעול ליצירת שינוי בתחום .חברי הקבוצה יהיו
מחויבים להשתתף בכל אחד ממפגשי קבוצת העבודה ובעלי סמכות לייצג את הארגון שלהם.
מסגרת העבודה
הרכב הקבוצה :כל קבוצת עבודה תמנה עד  15משתתפים המייצגים עמדות מפתח בארגונים ממגוון
המגזרים הרלוונטיים (ציבורי ,עסקי ,שלישי ואקדמיה).
ניהול המפגשים :יתבצע על ידי יו"ר הקבוצה בליווי מקצועי של ארגון השדרה.
תדירות המפגשים :תוגדר בהתאמה לתאריכי היעד שייקבעו ,לכל הפחות אחת לחודש.
עיתוי המפגשים :תאריכי הפגישות ייקבעו מראש ,תוך עדיפות לימים ושעות קבועות.
מקום מפגש :המפגשים יתקיימו בעיר באר שבע :בעירייה ,או באחד מהארגונים המיוצגים בקבוצה.
רציפות וקביעות :על מנת לשמור על רציפות התהליך ,המשתתפים בקבוצה יהיו קבועים לאורך כל
המפגשים .על החברים בקבוצה להתחייב להשתתפות במשך כל התהליך (עד יוני  ,)2020ולקחת חלק
(לפחות) ב 80%-מהפגישות.
מחויבות :ביצוע הכנה מיטבית לקראת המפגשים :התעדכנות בסיכומים והחלטות ,קריאת חומרים,
השתתפות פעילה בדיונים וביצוע משימות בין המפגשים לקידום מטרות הקבוצה.

שותפות ושיתוף פעולה בקבוצה
חברי קבוצת העבודה מגיעים מארגונים שונים ,מגזרים שונים והינם בעלי רקע שונה .יצירה של אווירת
שותפות המתבססת על גילוי לב ,כבוד ,מחויבות ליצירת שינוי ואמון בין חברי הקבוצה חשובה מאוד
להצלחתה של קבוצת העבודה.

תכל'ס  -מה קבוצת העבודה עושה?
קבוצת העבודה תיפגש אחת לחודש במשך כ 6-7-חודשים ותבצע את הפעולות הבאות:
א .ניתוח הסוגיה שבה עוסק המנוף שנבחר ,לרבות :הכרת תמונת המצב המקומית ,ניתוח
חסמים מרכזיים והכרות עם המענים הקיימים מחד והפערים מאידך.
ב .הגדרת מדדי ביצוע (תפוקה ותוצאה) ויעדים לטווח הבינוני והארוך – בליווי ארגון מידות.
ג .גיבוש תכנית פעולה להשגת היעדים הכוללת אסטרטגיות מגוונות ,לרבות פעילות אחת
(לפחות) להשגת הישג מהיר בתחום.
ד .יצירת שיתופי פעולה חדשים וחיזוק הקיימים לטובת יישום התכנית והשגת היעדים.

תחומי האחריות של קבוצות עבודה:
 .1פיתוח אסטרטגיה ומדדים:
-

הבנה טובה יותר של המצב הנוכחי :מיפוי תכניות ,חשיפה של הנתונים הקיימים או איסוף
נתונים חדשים רלוונטיים להבנת הנושא.

-

סקירת מחקרים בנוגע לאסטרטגיות פעולה ושיטות עבודה יעילות בהקשר המקומי והלאומי.

-

התבססות על נתונים קיימים על מנת לייעל את האסטרטגיות הנבחרות.

-

שיפור השירות :איתור וייזום שיטות עבודה חדשות למימוש מיטבי של תכניות קיימות
ולמקסום היעילות שלהן.

-

זיהוי הזדמנויות לייזום ושינוי מדיניות בתחום ופעילות מול מקבלי ההחלטות.

 פיתוח מדדים לבקרה (ראו על כך בהרחבה להלן). .2יישום:
-

תיאום הפעילויות בין חברי קבוצת העבודה ,ארגונים ושותפים רלוונטיים אחרים בקהילה.

-

חיזוק שיתופי פעולה קיימים ויצירת ערוצי שיתוף חדשים בין תכניות ,מוסדות ושחקנים
למקסום יעילות הפעולות הננקטות.

-

זיהוי משאבים לצורך תמיכה ו/או ביצוע האסטרטגיות שנבחרו (אנשי מפתח ,אפשרויות
מימון ,בעלי עניין).

-

למידה תוך התנסות :יציאה לפיילוט בקבוצה קטנה עם השותפים המחויבים לתהליך ,למידה
מהניסיון והרחבת הפעילות בהתאם לממצאים.

-

יצירת שינוי מעורר השראה בארגונים של חברי הקבוצה בהתאם לאסטרטגיות שנבחרו.

 עדכון ודיווח של קבוצות העבודה לצוות המוביל והתייחסות הקבוצה למשוב של הוועדה. .3הובלה:
-

פרסום המאמצים המשותפים והפעולות שננקטו בקרב כלל שותפי האקוסיסטם והקהילה.

-

ניתוב עבודת הארגונים של חברי הקבוצה לטובת המטרות ולהשגת היעדים על בסיס
אסטרטגיות הפעולה שגובשו.

פיתוח אסטרטגיות
כל קבוצת עבודה תזהה סט של אסטרטגיות ופעולות שיתרמו באופן קולקטיבי להתקדמות לעבר מימוש
המטרות והיעדים .על הקבוצה לזהות אסטרטגיות הן לטווח קצר והן לטווח ארוך ולבחון אותן אל מול
מדדים משותפים ,כדי להבטיח שהן ייבחרו וייושמו באופן שיקדם את מטרת העל של האקוסיסטם ואת
המטרה הספציפית במנוף הרלוונטי.
האסטרטגיות יכולות לכלול מגוון פעולות וגישות לשם שיפור התוצאות של אוכלוסיית היעד ,אך עליהן:


להיות מבוססות-ראיות :להיות מגובות במחקר  /בנתונים שמדגימים פוטנציאל לשינוי בתוצאות
בקרב אוכלוסיית היעד



להסתמך על המומנטום :עליהן לטמון בחובן את הפוטנציאל ליצור התקדמות מהירה ולהסתמך
על מומנטום קיים



להיות מסוגלות לשנות מערכות :לשמש כנקודת פתיחה לשינוי מערכתי נרחב יותר



להביא להתקדמות :להיות בעלות הפוטנציאל לקדם באופן משמעותי במדד עיקרי אחד או יותר



להתאים לעבודה בשיתוף פעולה :להיות מוגדרות באופן שתופק תועלת משיתוף פעולה כך
שהשלם יעלה על סך חלקיו



לזהות מנהיגות :להגדיר באופן ברור ארגון מוביל אחד בעל יכולת ומחויבות לקידום האסטרטגיה

רצוי שהאסטרטגיות יכללו חלק מהמרכיבים הבאים:


איגום משאבים ויצירת שיתופי פעולה חדשים



הרחבה והתאמה של תכניות קיימות



פיתוח תכניות  /מענים חדשים לסוגיה (או ייבוא והתאמה)



קבלת האחריות ליישום הפעולות שהוגדרו  -כל אחד בארגון שלו



הנחיית מוסדות אחרים כיצד לאמץ וליישם את האסטרטגיות



למידה משותפת



מתן תמיכה אנליטית כגון איסוף ,ני תוח ודיווח של נתונים הקשורים לאסטרטגיה



מעקב אחר ההתקדמות בתחום והעלאת נושאים לדיון בהתאם לכיוונים שנבחרו

רצוי לבחור  /להחליט על אסטרטגיה אחת לפחות בכל קטגוריה:


טווח קרוב  /הישג מהיר :אסטרטגיה שבה יש לצפות ליישום ולתוצאות ראשוניות בטווח של
שלושה חודשים עד חצי שנה.



טווח ארוך :אסטרטגיה שבה יש לצפות ליישום ולתוצאות תוך שנה או יותר.



מדיניות וסנגור :אסטרטגיה שמטרתה ליזום מדיניות ולהביא ליישום שלה תוך תקופת זמן
מוגדרת ,ברמה המקומית או הארצית ,ברמת חקיקה או ברמת הביצוע.

 אסטרטגיות למידה (אב-טיפוס) :מטרתה לתת אפשרות לבחון את האסטרטגיה בצורה ממוקדת,
על מנת ללמוד ולעדכן את היישום בצורה מדויקת .יש לצפות ליישום ולתוצאות תוך חצי שנה.
במהלך תהליך בחירת האסטרטגיה ניתן ואף רצוי להתייחס לסוגיה הבאה:
באילו תחומים אם בכלל אנו יכולים ליצור אסטרטגיות בשיתוף עם אוכלוסיית היעד?

 - Quick Winsהישגים מהירים
פרויקטים או פעולות נקודתיות אשר יכולים להוביל להישגים מהירים ומשמעותיים .היכולת להגיע להישג
מהיר מסוג זה טמון ביכולת ההתאגדות של קבוצה רב מגזרית של בעלי עניין אשר פועלים יחד לשם קידום
מטרות משותפות.
מהו  /quick winsהישג מהיר?
-

אסטרטגיה הנקבעת ומגיעה לכדי יישום וקבלת תוצאות ראשוניות בתוך  3-6חודשים

-

פעולה הדורשת שימוש מוגבל במשאבים (זמן ,כסף ,כוח אדם)

-

ההישגים יתבטאו בהגעה לתוצאות הלכה למעשה ברמת האוכלוסייה

-

ההישג יכול לבוא לידי ביטוי באוכלוסיית יעד או קבוצה ספציפית מתוך כלל האוכלוסייה

כיצד ההישגים המהירים משתלבים עם האסטרטגיות ארוכות הטווח שלנו?
-

הישג מהיר אמור לעמוד בקנה אחד לפחות עם אחד מתחומי האסטרטגיה

-

ההישג המהיר יכול להיות נגזרת ישירה מתכנית הפעולה

מנגנוני מדידה ובקרה
בין תפקידיה הרבים של קבוצת העבודה ,הקבוצה אמונה על פיתוח מדדים לבקרה .לשם כך ,על הקבוצה
להגדיר את מונחי המדידה ,המדדים של התוצאות הרצויות בתחום של קבוצת העבודה ומדדי התפוקה של
כל אחת מהאסטרטגיות הנבחרות .תהליך הגדרת היעדים והבניית המדדים ילווה ע"י גוף מקצועי.
הגדרות של מונחי מדידה
תפוקה :הוכחה לכך שהאסטרטגיה עברה
לשלב הביצוע ושהיא מיושמת ביעילות (למשל
מספר התלמידים המשתתפים בתכנית שקיבלו
שירות)
תוצאה :שינויים בידע ,בגישות ובהתנהגות
הקשורים ישירות באסטרטגיה או בקבוצת
אסטרטגיות (למשל אחוז הנשים הבוחרות
בלימודים מדעיים בהשכלה הגבוהה)

מקור נתונים :היכן הנתונים נמצאים? (מאגר
נתונים ממשלתי ,סקר חדש)

לוח זמנים לאיסוף נתונים :מתי הנתונים
ייאספו ועל ידי מי
יעד :במידת האפשר ,העלייה או הירידה
בקריטריון מדידה מסוים או המספר המרבי
שאליו אתם שואפים להגיע (למשל ,עלייה של
 20%במספר הילדים בחוגים מדעיים או300 :
ילדים ייקחו חלק בקייטנות מדעיות)

פיתוח מדדים
תחומי הסמכות העיקריים של קבוצת העבודה הזאת הם:
 להמליץ על המדדים המרכזיים הקשורים להצלחת קבוצת העבודה הזאת
 לזהות נתוני יסוד התומכים בבחירת כל קריטריון
 להגדיר מקורות לנתונים ראשוניים
 לספק סיכום כוללני המדגיש את ההיבטים המרכזיים של המגמות או הנתונים הראשוניים
זיהוי מדדים
יש להיעזר בהנחיות הבאות כבסיס לבחירת מדדים:
 המדד צריך להתבסס על אמצעי מדידה תקף הקשור להגשמת היעדים של קבוצת העבודה
 המדד צריך להיות קל להבנה על ידי בעלי העניין בקהילה
 הנתונים צריכים להגיע ממקור מוסמך
 ניתנת עדיפות למדדים שאפשר לערוך עמם השוואה בין קבוצות שונות ואזורים שונים
 האיסוף והדיווח של כל הנתונים במדדים השונים או של רובם צריך להיות אפשרי מבחינת
משאבי כח אדם ,זמן ועלות כספית
 הנתונים צריכים להיות זמינים באופן עקבי ומתמשך
 כל מדד צריך להיות מושפע באופן ניכר מפעולה מקומית ולסייע בקידום תכנית העבודה של
קבוצה זו וגורמים רלוונטיים אחרים
לבסוף ,אנא הביאו בחשבון שאף שחשוב לזהות את המדדים הנכונים והיעילים ביותר ,חשוב לא פחות
להתקדם בעבודה בקצב המתאים .לפיכך ,אנו מעודדים אתכם לעשות את הטוב ביותר שאתם מסוגלים
אליו ולהבין שעוד יצוצו הזדמנויות לשיפורים נוספים לאורך התהליך.
הגדרת נתוני יסוד
במסגרת תהליך זה ,אנו מבקשים מקבוצות העבודה להביא בחשבון את כוחו של הבסיס המחקרי בבחירת
כל מדד להצלחה ולקבוע יחד אם הבסיס המחקרי עומד בסף מינימלי .כשקבוצת העבודה מפתחת את
רשימת המדדים שלה לפי סדר עדיפויות ,אנא צרו גם רשימת התייחסות של המקורות שבהם מצאתם
הוכחה לחשיבות של המדדים הללו .אם במהלך העבודה אתם מוצאים אוסף נתונים חשוב במיוחד או
מחקר רב השפעה שעוזרים לעצב את החשיבה שלכם ועשויים להיות לעזר לקבוצות עבודה אחרות ,אנא
שתפו במידע את הצוות המוביל וארגון השדרה.
קביעת מקורות לנתונים ראשוניים ומגמות עכשוויות
לאחר שקבוצת העבודה זיהתה את המדדים החשובים ביותר להצלחה ,אנא תעדו את המקורות המרכזיים
למעקב אחר נתונים ומגמות ראשוניים .מידע זה יספק בסיס שעליו תוכלו לשרטט את האסטרטגיות למען
שיפור המצב.
ניסוח מסרים מרכזיים בהתבסס על הנתונים הראשוניים
כשהקבוצה מנתחת את הנתונים הראשוניים הקשורים למדדים שנבחרו ,אנא הקפידו לזהות נושאים,
מסקנות וממצאים חשובים .מהם המסרים החשובים ביותר שהייתם מדגישים בנוגע לנתונים האלה? מהי
המשמעות שלהם מבחינת העבודה שלנו?

קבוצת עבודה בתחום (מנוף) :מסלולי התפתחות בתחום ה STEM -לבוגרי תיכון
דף קשר

שם

טלפון

דוא"ל

ארגון  /מגזר
ותפקיד

תפקיד בקבוצה
(יו"ר ,חבר ,מוביל
אסטרטגיה וכו')

קבוצת עבודה בתחום (מנוף) :מסלולי התפתחות בתחום ה STEM -לבוגרי תיכון
לוח מפגשים

תאריך

תוכן

מיקום

דצמבר

מפגש פתיחה

עיריית באר שבע

ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני

סיכום והגשת תכנית פעולה

חלק ג'

קבוצת עבודה בתחום (מנוף) :מסלולי התפתחות בתחום ה STEM -לבוגרי תיכון
מטרות:
 .1הבניית מסלולי התפתחות וקריירה בעוגני התעסוקה משלב התיכון ועד לתעסוקה איכותית
 .2מיצוי הפוטנציאל של בוגרי מערכת החינוך בבאר שבע על כל הרצף התעסוקתי בתחום ה-
 ,STEMתוך יצירת אפשרות בחירה מושכלת בין המסלולים השונים

חסמים (רשימה חלקית):
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

העדר חשיפה מותאמת לעולם התעסוקה בגילאי תיכון
מחסור משמעותי בתכניות הכשרה ייעודיות ו/או תכניות התמחות
חיבור לא מספק בין תכניות לימוד לעולם התעסוקה
הכרות לא מספקת של מורים עם צורכי התעשייה
צורך ברתימת השותפים השונים לאורך הרצף
העדר איגום משאבים בראייה כוללת

יעדים:
היעדים המדויקים בכל מנוף יוגדרו בהתבסס על תרומתם להשגת מטרת העל ,תמונת מצב קיימת בבאר
שבע ונתונים ומידע רלוונטי ביחס לסוגיה (חסמים ,מענים קיימים ונדרשים ,למידה מהניסיון בארץ
ובעולם).
בהתאם למטרות שהוגדרו במנוף זה ,היעדים יתייחסו לפיתוח והבנייה של מסלולי התפתחות וקריירה
משלב התיכון ועד לתעסוקה איכותית ,ולמיצוי הפוטנציאל של בוגרי מערכת החינוך על כל הרצף
התעסוקתי.

הערה :המידע והנתונים שיובאו להלן מתבססים על מיפוי עירוני בתחומי ה ,STEM-שהתבצע בסוף שנת ,2018
מפת התכניות ומידע נוסף שנאסף לטובת ערכה זו ע"י גב' יעל שטכמן ,רכזת האקוסיסטם.
מידע זה לא ממצה את כל המידע הרלוונטי ועל הקבוצה לבצע מיפויים נוספים והעמקה על מנת לדייק את
החסמים ולהגדיר את היעדים המדויקים .הגדרת מדדי הביצוע והיעדים יתבצע בליווי מקצועי של ארגון מידות.

מידע ונתונים כבסיס לדיון:
נתוני באר שבע – מתוך המיפוי העירוני של האקוסיסטם2018 ,

חינוך טכנולוגי

מה לומדים סטודנטים מבאר שבע?

לימודי הנדסאים – המכללה הטכנולוגית באר שבע

תעסוקה בפארק הייטק

נתונים כלליים – ארצי
חסמים ומנופים ברמת התלמיד
מתוך" :הוראת המדעים בישראל :מגמות ,אתגרים ומנופים לשינוי" ,ד"ר עידית מני-איקן ודנה רוזן .מכון
הנרייטה סאלד .למאמר המלא
חסמים ברמת התלמיד
-

בין השנים  2006-2009שיעור התלמידים הניגשים לבגרות במקצועות המדעיים מתוך כלל
הניגשים לבגרות הינו יציב יחסית ,אך לא גבוה .עם זאת ,שיעור הנבחנים במתמטיקה מתוך
כלל הלומדים ירד.

-

הפריסה הגיאוגרפית של תלמידי המדעים והמתמטיקה ברמה מוגברת מצביעה על כך
ששיעור לומדי המתמטיקה גבוה יותר בתל אביב ובחיפה ונמוך יותר בדרום.

-

לימודי המדעים בחטיבת הביניים אינם מתקיימים בהיקף המומלץ לפי תכנית הלימודים .כנו
כן ,יש קושי ביישום תכנית אינטגרטיבית של מדע וטכנולוגיה היוצרת רצף בין המקצועות
השונים ויש דגש בעיקר על לימודי הביולוגיה.

-

עמדות תלמידים :בשנת  2011כ 61% -בכלל התלמידים בישראל תופסים את מקצוע
המתמטיקה כחשוב ובעל תועלת לעומת זאת ,הערך התועלתי של מקצועות המדעים נמוך
יותר ,כ 37% -בלבד.

מנופים לשינוי ברמת התלמיד
-

בכדי להגדיל את מעגל הלומדים מדעים ומתמטיקה יש להוסיף ולהרחיב בשיטות הוראה
המאפשרות ייצוג של הידע לאוכלוסייה הטרוגנית ,בניהן :פיזיקה כתרבות ,הוראה בדרך
החקר ,ההוראה בדרך של פתרון בעיות ,הוראה לשם הבנה וכדומה.

-

פיתוח כלי הערכה חלופיים ומורכבים שיתמקדו גם במיומנויות חשיבה ולא רק בידע,
במסגרת תוכן דיסציפלינארי.

-

רצף לימודי מדעים – מה גן ועד כיתה י' עבור כלל התלמידים שאינם לומדים מדעים ברמה
מוגברת.
סקירת ספרות
שיטות וחומרי לימוד להרחבת מעגל הלומדים
במטרה להרחיב את מעגל הלומדים ,יש המציעים לנקוט בשיטות לימוד מגוונות וכן פיתוח
חומרי לימוד חדשניים אשר מהווים אלטרנטיבה ללמידה מסורתית ועשויים להתאים
לאוכלוסייה הטרוגנית יותר ,ליצור עניין ,סקרנות ועמדות חיוביות כלפי המדעים ובכך למשוך
תלמידים נוספים.
בכדי ליצור בקרב תלמידים מעורבות פעילה ועניין בנושא המדעים ,יש הממליצים על לימוד
תוך אימוץ גישת  .)Problem Based Learning( PBLשימוש בשיטה זו מצריך שימוש בידע
מדעי הקיים אצל התלמיד לפיתוח פתרונות קונקרטיים לבעיות תוך קידום חשיבה מטה –
קוגניטיבית ולמידה מוכוונת עצמית .שיטת לימוד נוספת היא למידה בדרך החקר ( Project
 .)Based Learningלמידה כזו שמה דגש רב יותר על תהליכים ולא על תוצרים .הידע,
העקרונות והרעיונות המדעיים עומדים בבסיס היכולת ליישם ולעבד את הנתונים.

פיתוח דרכי הערכה חלופיות
מאחר שהמטרות של הוראת המדעים היום מורכבות וכוללות פיתוח מיומנויות חשיבה,
מיומנויות טיעוניות ,חשיבה ביקורתית וכדומה ,יש להשקיע חשיבה מרובה ומשאבים בפיתוח
כלים ודרכי הערכה מורכבים המתאימים לבדיקת מיומנויות חשיבה אלו .הערכה מורכבת
וטובה תוכל לקדם את ההוראה כולה ולהניע אותה לכיוונים אחרים ,שכן כיום גם במידה
ותוכניות הלימודים טובות ומכוונות לפיתוח חשיבה ,בסופו של דבר מלמדים כדי שתלמידים
יצליחו בבחינת הבגרות שהן ברובן מבוססות על רכישת ידע.
רצף לימודי המדעים
חוקרים טוענים כי כיום ,תלמידים מגיעים לחטיבות הביניים עם עמדות מוצקות לגבי
מקצועות המדעים .הם סבורים כי יש להתחיל את ההשקעה בלימודי המדעים והמתמטיקה
כבר בבית הספר היסודי ואף בגן הילדים .לדוגמא ,בבתי הספר היסודיים תלמידים מפתחים
"פחד" או תחושת חוסר מסוגלות כלפי מתמטיקה .כמו כן ,כבר מגיל צעיר מאמצים
התלמידים הר גלי למידה מסוימים אשר קשים לשינוי בגיל מאוחר יותר .בנוסף ,יש לשים
דגש על לימודי המדעים בחטיבות הביניים ועל המשכם לפחות לכיתות י' עבור תלמידים
שאינם מתמחים במדע בכדי לפתח אצלם השכלה כללית ואוריינות מדעית.

 STEMבישראל על כל הרצף – מבית ספר יסודי ועד לתעסוקה
מתוך "STEM in Israel: The Educational Foundation of ‘Start-Up Nation’" :למאמר המלא
מחקר העוסק בלימודי ה STEM-בישראל מבית הספר היסודי ועד למוסדות ההשכלה הגבוהה ,ואת
ההשפעה של הלימודים על קבלה של התלמידים לתעשיית היי-טק בישראל .לטענת הכותבים ,הצבא הוא
אחד מהגורמים שמשפיעים על המשך מסלול ה STEM -בחיים ,משום שמצד אחד הוא מעכב את
התקדמות התלמידים ישירות לעיסוק ב STEM-לאחר הלימודים בתיכון ,אך מצד שני הוא מקנה
מיומנויות המסייעות בפיתוח יזמות וחדשנות .לצה"ל יש תפקיד משולש בקידום ה STEM -בישראל –
הוא מכשיר חיילים לתפקידים טכנולוגיים שונים ,מקנה הרגלי עבודה ומיומנויות של עבודת צוות באופן
שמתאים לתרבות הסטארט-אפ ,ומהווה לקוח משמעותי של התעשייה הטכנולוגית בישראל .המחקר
מספק סקירה מקיפה על לימודי ה STEM-בישראל ,על הישגיהם ,על תפקיד הצבא ועל תעשיית היי-טק.

מענים קיימים (רשימה חלקית)
קיימות תכניות רבות ומגוונות לתלמידי תיכון .המענים להלן מייצגים תכניות המייצרות קשר וחיבורים
בין שלבים שונים על הרצף.

Teenovation
תכנית יזמות טכנולוגית לנוער וסטודנטים יחד ,העובדים על הקמת סטארט-אפ סביב אתגרי העיר באר
שבע בתחומים שונים כגון :חינוך ,גיל שלישי ,נגישות ועוד .במהלך התכנית מקימים הצוותים מיזמים
החל משלב גיבוש הרעיון ,גיבוש תכנית עסקית ,הכנת מצגות ועד לעמידה מול קהל והצגת המיזם .לאורך
כל התכנית מלווים הצוותים על ידי אנשי מקצוע מצמרת התעשייה בארץ.
מטרת התכנית הינה ,פיתוח והרחבת הידע ,פיתוח מיומנויות המאה ה 21 -ואוריינות ,פיתוח תחושת
המסוגלות ומוטיבציה.
קהל היעד :תיכון י'-יב'
התכנית פועלת בבאר שבע
אתר התכנית:

מנהיגות מדעית
התכנית "מנהיגות מדעית" הוקמה בשנת  2007במטרה להצמיח מובילים חברתיים במדינת ישראל.
התכנית פועלת ל עידוד וקידום בני הנוער בדרום ובצפון למנהיגות חברתית והדרכה ,בדגש על תחומי המדע
והטכנולוגיה ,ויצירת בסיס איתן להכנסתם של בני הנוער ללימודי המדעים תוך העצמה אישית וחברתית.
מטרות התכנית:
 .1פיתוח יכולות חברתיות ומנהיגותיות לבני הנוער בתכנית
 .2פיתוח יכולות הדרכה ,בדגש על הדרכת מדעים
 .3יצירת מנהיגות מדעית שתהווה מודל לחיקוי עבור תלמידי היסודי וחטיבות הביניים
 .4עידוד מצוינות במדעים וטכנולוגיה בקרב מדריכים צעירים ושילובם במוסדות אקדמיים בתחומי
המדעים בבגרותם
 .5שינוי חברתי בדרום ובצפון ותרומה לקהילה
קהל היעד :חטיבת ביניים (ז'-ט') ,תיכון (י'-יב')
התכנית פועלת בבאר שבע
אתר התכניתhttps://www.beityatziv.com :

קדם עתידים
מטרת התכנית "קדם עתידים" היא לסייע לתלמידים בחטיבות הביניים והחטיבות העליונות של מערכת
החינוך להגיע לתעודת בגרות איכותית שתאפשר להם להמשיך בלימודים אקדמיים בעיקר בתחומי
ההנדסה והמדעים המדויקים .התכנית פועלת לפיתוח מיומנויות וכישורים אישיים המחזקים את תחושת
המסוגלות העצמית ותורמים לגיבוש תמונת עתיד משמעותית ,התורמת לתעשייה ולמחקר בישראל .בוגרי
התכנית מהווים חלק מרכזי בתשתית האנושית לתכנית הקצונה האקדמית של עתידים בצה"ל.
קהל היעד :חטיבת ביניים (ז'-ט') ,תיכון (י'-יב')
התכנית פועלת בבאר שבע
אתר התכניתhttp://atidim.org/program :

קידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב
התכנית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב הינה תכנית אזורית ייחודית הפועלת מזה קרוב לעשרים
שנים .התכנית חושפת תלמידי תיכון לעולם האקדמי ומקנה למשתתפים תחומי ידע מגוונים אשר אינם
חשופים בפניהם בבתי הספר .התכנית פועלת במטרה לחזק את הפוטנציאל של המוביליות החברתית של
צעירי הנגב ,צמצום פערים לימודיים וגידול משמעותי במספר תלמידי הדרום הפונים ,מתקבלים
ומצליחים בלימודיהם באוניברסיטה ,בעיקר במחלקות התחרותיות.
קהל היעד :חטיבה עליונה (י'-יב')
התכנית פועלת בבאר שבע
אתר התכניתhttps://in.bgu.ac.il/jusidman :

אודיסיאה
התכנית פותחה על מנת לתת מענה לכישרונות מדעיים וטכנולוגיים שהנצו כבר בגילאים הצעירים ולטפח
קבוצה ייחודית מדעית – טכנולוגית :דור חדש של ממציאים ומדענים בישראל ,בעלי יכולת הובלה וחוש
אחריות חברתי .התכנית פועלת בשני מסלולים :מסלול רב תחומי של מדעים ומסלול מדעי המחשב
וסייבר .שני המסלולים הלימודיים כוללים קורסים אקדמיים (המקנים נקודות זכות) וקורסים קדם
אקדמיים שמטרתם להכין את התלמידים ללימודים ברמה אקדמית .בנוסף ,במסגרת התכנית יעברו
המשתתפים ימי שיא וסמינרים בהם יעברו פעילויות בנושאים שונים הנוגעים לחברה הישראלית,
מעורבות חברתית ומנהיגות.
קהל היעד :חטיבת ביניים (ח'-י')
התכנית פועלת בבאר שבע
אתר התכניתhttps://in.bgu.ac.il/jusidman :

מארי קירי – תכנית מצוינות בכימיה
התכנית מארי קירי מעניקה חינוך במדע ובכימיה ברמה אקדמית לתלמידי תיכון ,באחת המחלקות
הדינמיות והצעירות ביותר בישראל היום .מטרות התכנית הינן לחשוף תלמידים מוכשרים למדעי
הכימיה ,ליצור עתודה של בוגרי כימיה בעלי רמת הישגים גבוהה ביותר ,אשר תקדם את התעשייה
הכימית ואת המחקר האקדמי בישראל וליצור מודעות בקרב התלמידים ,ההורים והמורים באשר
לחשיבות ולמרכזיות של מקצוע הכימיה בתעשיית הייטק הישראלית .בתכנית משתתפים כ 40 -תלמידים
מצטיינים מכיתות י' אשר ילמדו לאורך שלוש שנים במסגרת התיכון קורסים במחלקה בכימיה ויזכו
בנקודות זכות לתואר הראשון .המשתתפים ילמדו בכיתות קטנות ,יזכו לתרגול ומרצה יחיד שילווה אותם
לאורך הלימודים.
קהל היעד :חטיבה עליונה (י'-יב')
התכנית פועלת בבאר שבע
אתר התכניתhttps://in.bgu.ac.il/jusidman :

מגשימים
מגשימים ,תכנית הסייבר הלאומית ,פועלת משנת  2010ומובילה שינוי חברתי בישראל ,באמצעות הכשרת
נערים ונערות מהפריפריה הגיאו -חברתית בתחומי המחשב והסייבר .מטרת התכנית להגדיל את אחוז
הפריפריה בעולמות הטכנולוגיה :ביחידות הטכנולוגיה והסייבר בצבא ,באקדמיה ובתעשיית הייטק
הישראלית .תהליך המיון לתכנית נעשה במהלך כיתה ט' ,המתקבלים מתחילים ללמוד בכיתה י' בתכנית
א -פורמלית במשך שלוש שנים (במתכונת של שני מפגשים בשבוע בשעות אחה"צ) .חניכי וחניכות התכנית
משתתפים בפעילות תוכן עשירה ומגוונת כגון :ימי שיא ,מחנות קיץ ייחודיים ,כנסי סייבר ,סיורים
לימודיים בחברות הייטק מובילות ועוד.
קהל היעד :חטיבה עליונה (י'-יב')
התכנית פועלת בבאר שבע
אתר התכניתhttps://www.magshimim.cyber.org.il :

לומדים עם מדענים וטייסים
תכנית להעשרה והצתת הדמיון של תלמידות ותלמידים מכיתות ג' עד י"ב .בתכנית נפגשים התלמידים,
בזמן השיעור בבית הספר ,עם מדענים ,מהנדסים ,אנשי תכנה וסייבר וטייסי קרב של חיל האוויר ושומעים
מהם ,במפגש אישי וישיר ,על מגוון נושאים מחזית המדע והטכנולוגיה.
מטרת התכנית הינה ליצור עניין ומוטיבציה ללימודי מדע טכנולוגיה ומקצועות  STEAMבקרב
התלמידים .הצגת מודלים לחיקוי מהמובילים בתחומם ועידוד התלמידים ללמוד מדע וטכנולוגיה בבית
הספר ובהמשך דרכם.
קהל היעד :יסודי (ג'-ו') ,חטיבת בינים (ז'-ט') וחטיבה עליונה (י'-יב')
התכנית פועלת בבאר שבע
אתר התכניתhttps://www.nobel4education.org :

רימון
תכנית רימון מבקשת להכשיר תלמידים מצוינים שיתפתחו להיות בוגרים חושבים ,משכילים ומעורבים,
בעלי מצפן פנימי ועומק מחשבה ,שיהיו חלק מהמנהיגות המוסרית של החברה הישראלית .התכנית הינה
שש שנתית וכוללת לימודי רפואה המשולבים עם לימודי השכלה כללית שיעסקו בשאלות יסוד מהותיות
הנוגעות לחיינו כפרטים וכחברה ,במטרה לפתח לומד בעל ידע רחב וחוש ביקורת מפותח ,המזהה
מורכבויות תוך התייחסות לדקויות .במסגרת הלימודים ילמדו המשתתפים יום בשבוע בבית הספר
לרפואה באוניברסיטת בן גוריון .תכני הלמידה ברפואה ורוח האדם יועברו ע"י צוות מבית הספר לרפואה
בשיתוף מורי בית הספר ,מקיף ג'.
קהל היעד :תלמידי תיכון מקיף ג' (ז'-יב')
התכנית פועלת בבאר שבע
אתר התכניתhttps://www.beer-sheva.muni.il :

יישומיים בביוטכנולוגיה
תכנית המיועדת לתלמידי מגמת ביוטכנולוגיה ,באמצעותה התלמידים יחשפו לפעילות מחקרית במוסדות
מחקר ותעשייה .במהלך התכנית ,התלמידים יתמודדו עם סוגייה מדעית יישומית ,בליווי חוקר
מהאקדמיה .באמצעות התכנית יכירו התלמידים שיטות מחקר מתקדמות ויתנסו בביצוע מחקר מדעי תוך
שימוש במכשור אנליטי מתקדם וחדשני.
קהל היעד :חטיבה עליונה (י'-יב')
התכנית אינה פועלת בבאר שבע
אתר התכניתhttps://galilium.eastgalil.org.il :

מורים חוקרים
תכנית "מורים חוקרים" פועלת בתווך שבין האוניברסיטה ומערכת החינוך בירושלים .המשתתפים
בתכנית הם דוקטורים במדעים ,העוסקים במחקר פעיל באוניברסיטה ובמקביל מלמדים תלמידי
תיכון במגמות המדעים .מטרות התכנית:


לספק מענה לבעיית המחסור במורים למדעים בירושלים



לשמר חוקרים מצטיינים במדעים בעבודת המחקר באוניברסיטה



לחזק את גישת החקר בהוראת המדעים בבתי הספר התיכוניים



לחשוף תלמידים ממגוון אוכלוסיות לפעילות המדעית באוניברסיטה

 לפתח את קשרי הקהילה-אקדמיה
זוהי שנתה החמישית של התכנית ,וכיום משתתפים בתכנית  12מורים-חוקרים ב 9 -בתי ספר
בירושלים המלמדים מתמטיקה ,פיזיקה ,כימיה וביולוגיה .לתכנית חשופים מעל  650תלמידי ברחבי
העיר.
קהל היעד :חוקרים באקדמיה (מורים) ,ותלמידי חטיבה עליונה (י'-יב)
התכנית אינה פועלת בבאר שבע
אתר התכניתhttps://belmonte.huji.ac.il :

תכניות בהשכלה הגבוהה:
תכנית המתמחים
מטרת התכנית היא לעודד תעסוקה איכותית בקרב מסיימי לימודי הנדסאים תוך חיבורם לתעשייה בנגב.
במסגרת התכנית הסטודנטים מתמחים במפעלים באיזור ,לומדים את העבודה ומקבלים מלגה .בנוסף,
משתתפי התכנית מלווים בקורס קריירה במהלך התכנית.
קהל היעד :סטודנטים במכללה הטכנולוגית בבאר שבע
התכנית פועלת בבאר שבע
אתר התכניתhttps://tcb.ac.il :

הזנק להנדסאים
הזנק-להנדסאים הינה תכנית ייחודית לעידוד צעירים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית מכל המגזרים
לבחירה בלימודים טכנולוגיים מתקדמים בתחומים נדרשים למשק" .הזנק-להנדסאים" מעניקה לצעירים
מהפריפריה ,מעטפת תוספתית ללימודי הנדסאים במכללות טכנולוגיות .התוכנית כוללת:


מתן תגבורים לימודיים במקצועות מרכזיים לאורך כל מהלך הלימודים.



סדנאות ומפגשים להעצמה אישית ומסוגלות תעסוקתית.



רכזת ת כנית המלווה את הסטודנטים באופן שוטף במהלך הלימודים.



חיבור לתעשייה -סיורים במפעלים ויצירת קשר עם מעסיקים.

 יעוץ וסיוע בהשמה בעבודה על ידי רכז פרויקטים ותעשייה.
קהל היעד :סטודנטים במכללה הטכנולוגית למקצועות הליבה של הטכנולוגיה ,בני פריפריה ,בוגרי צבא
המקבלים מימון לימודי ( 100%חיילים משוחררים) ,בעלי צורך כלכלי ובעלי קשיים לימודים.
התכנית פועלת בבאר שבע
אתר התכניתhttps://tcb.ac.il :

פעמי עתידים
המסלול הינו מסלול מיוחד בו המכללה הטכנולוגית בבאר שבע מכשירה הנדסאי אלקטרוניקה שישרתו
ביחידות הטכנולוגיות של צה"ל בתפקידים ייחודיים ובהתאם להחלטות צה"ל.
מטרת הפרויקט לאפשר לבוגרי כתות י"ב בעלי קבילות אקדמית ,שלא התאפשר להם להתחיל לימודי
הנדסה ,בשל הגבלת מכסות של צה"ל ,ללמוד לקראת התואר  B.Sc.בהנדסת אלקטרוניקה בשתי פעימות.
הפעימה הראשונה תכלול לימודי הנדסאות ,במשולב עם צבירת נקודות אקדמיות ,מתוך תכניות הלימוד
של המחלקה להנדסת אלקטרוניקה במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעוןSCE.
משך הלימודים של הפעימה הראשונה הוא שתי שנות לימוד מלאות .בסיום שלב זה יקבלו הבוגרים,
שיסיימו בהצלחה ,דיפלומת הנדסאי אלקטרוניקה של המכללה הטכנולוגית באר שבע בהתמחות
מחשבים.
הסטוד נטים שיסיימו את הפעימה הראשונה בהצלחה ,ישרתו בצה"ל ביחידות טכנולוגיות ועם שחרורם
יוכלו להשלים לימודיהם בפעימה השנייה הכוללת לימודים אקדמיים בהיקף כ  80נקודות זכות ,הדרושות
להשלמת התואר  B.Sc.בהנדסת אלקטרוניקה .לאחר שסטודנט צבר ניסיון בשרותו הצבאי יתחיל את
לימודי הפעימה השנייה החל משנה ג'.
קהל היעד :תלמידים מיישובי הפריפריה וערי הפיתוח ,לפני גיוס ,שלמדו בבית ספר תיכון בנתיב עיוני.
התכנית פועלת בבאר שבע
אתר התכניתhttps://tcb.ac.il :

