
מעגל  להרחבת  דרך  פורץ  כמהלך   2013 בשנת  שהחלה  לאומית,  מיוזמה  חלק  היא  גת  בקרית  5פי2  יוזמת 

ברמה  מדיניות  לקידום  בנוסף  כי  ביוזמה  הוחלט   2016 בשנת  וטכנולוגיה.  מדעים  במתמטיקה,  המצוינות 

הלאומית, יש הכרח להתמקד בפריפריה ולקדם מודל פעולה ברמה המקומית. קרית גת נבחרה לאחד משלושת 

הישובים בנגב, בהם תפעל יוזמת 5פי2 להקמת אקוסיסטם לקידום המצוינות המדעית–טכנולוגית בהסתכלות 

רחבה מיסודי ועד תעסוקה. 

שנת הפעילות הראשונה של היוזמה בקרית גת מהווה שנת תכנון במטרה לבנות תשתיות ביישוב – הן בהיבט 

של הסכמה על יעדים ממוקדים לפעולה והן בהיבט של הקמת מנגנונים כמו ועדת היגוי רב מגזרית וקבוצות 

עבודה אשר יטמיעו את עקרונות הפעולה המשותפים ויקדמו את היעדים המשותפים לטווח הארוך.

המהלך יצא לדרך באפריל 2018 באישור ובברכת ראש העיר אבירם דהרי, בהובלה של זהבה גור, ראש אגף 

החינוך ובשיתוף משה ביטון, ראש אגף החינוך החרדי. לטובת שנת התכנון הוקמה שותפות ייעודית הכוללת את 

פדרציית שיקגו, אינטל וקרן טראמפ. השותפים יצרו את התשתית המשאבית המאפשרת את תפקיד המנהלת 

היישובית ואת כלל הפעילות המשותפת – מיפוי נתונים, מפגשי ועדת ההיגוי, מדידה והערכה ועוד.

תשתיות ארגוניות משותפות אלה יהיו אחראיות למימוש תכנית העבודה בחמש – עשר שנים הקרובות,

עד להשגת היעדים שנקבעו.

מתוקף העבודה המשותפת של היוזמה עם משרד החינוך, יצאה לדרך בספטמבר 2018, תכנית לאומית לקידום 

מהמהלך  אינטגרלי  כחלק  בה  המשתתפות  הרשויות   14 מבין  נבחרה  גת  קרית  בפריפריה.  מדעית  מצוינות 

היישובי של יוזמת 5פי2. התכנית הלאומית בפריפריה מביאה עמה תקציבים ותכניות, אשר ממוקדים בין היתר 

ביעדים שנקבעו ע"י ועדת ההיגוי של היוזמה בקרית גת.

בסיומה של שנת התכנון, אנו נרגשים מהצלחתו של מהלך משותף להובלת קרית גת לעתיד טוב יותר.

מימוש היעדים יאפשר הזדמנות שווה לילדי קרית גת למצות את פוטנציאל המצוינות שלהם

ועקב כך השתלבות משמעותית בעולמות אקדמיים ותעסוקתיים בתחומי המדע והטכנולוגיה. 

אנו מודים לכם, השותפים לדרך, על שיתוף הפעולה ועל מחויבותכם לתהליך ושמחים להביא לעיונכם

את עיקרי התוצרים של השנה האחרונה.

        בברכה,

               עינב קורן – מנהלת יוזמת 5פי2 בקרית גת

 וצוות מהלך פריפריה - יוזמת 5פי2, שיתופים
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מערך פעילויות משותפות

צוות מוביל 

בראשות זהבה גור, מנהלת אגף החינוך בקרית גת, כולל נציגות רב מגזרית של מנהלי השטח השותפים לתהליך 

וחברים בוועדת ההיגוי: אגף החינוך החרדי, שותפות שיקגו – קרית גת, לכיש  שפיר, אינטל, קרן טראמפ ואשכול 

הפיס העירוני. הצוות המוביל מתכנס אחת לחודשיים-שלושה לצורך התווית הכיוונים האסטרטגיים וייעוץ לקבלת 

החלטות להנהלת העיר. 

ועדת היגוי 

במהלך שנת הפעילות הראשונה התכנסו כ-30 נציגים של מוסדות, ארגונים וחברות בתחומי המדעים והטכנולוגיה 

הפועלים בעיר ל-5 מפגשי התווית המהלך בהם גיבוש משימה רשותית משותפת, הגדרת חסמים ויעדים, יצירת 

שנת  לאורך  להתכנס  תמשיך  ההיגוי  ועדת  עבודה.  תכנית  לבניית  פעולה  ברכיבי  ומיקוד  למהלך  שותפויות 

הפעילות.

קבוצות עבודה

סביב כל אחד מהיעדים תגובש קבוצת עבודה ייעודית של מגוון בעלי עניין מכלל המגזרים.  המשתתפים בקבוצות 

ויתחייבו לקחת חלק ב-80% מהמפגשים. הקבוצות תפגשנה לפחות אחת לחודש ותגבשנה תכנית  יהיו קבועים 

יפעל  יו"ר אשר  ימונה  בכל קבוצה  והארוך.  הבינוני  לטווח הקצר,  תוצאה  מדדי  לרבות  היעדים,  פעולה למימוש 

בליווי נציג מטעם הרשות. קבוצות העבודה תחלנה להיפגש בחודש ספטמבר 2019.

השותפים באקוסיסטם

לאקוסיסטם לקידום מצוינות מדעית טכנולוגית בקרית גת שותפים נציגי ארגונים, מוסדות וחברות הפועלות בעיר 

הלמידה  מרכז  הצעירים,  מרכז   – תנופה  והחרדי,  הממלכתי  החינוך  אגף  גת:  קרית  עיריית  המגזרים:  ממגוון 

העירוני לנוער, אשכול הפיס העירוני, מרכז פסג"ה, י.ש גת – פארק התעשיות קרית גת,   משרד החינוך – מחוז 

דרום, האגף למשימות לאומיות במשרד החינוך,  מנהלי בתי הספר יסודי ועל יסודי בכלל המגזרים, קרן טראמפ, 

פדרציית שיקגו, אינטל, הזרע, Applied Materials,  כי"ח – סודקות את תקרת הזכוכית, קדם עתידים ועתידים 

בצה"ל, המרכז לחינוך סייבר, מכון דוידסון לחינוך מדעי, בית יציב.

רשת השותפים במגמת התרחבות מתמדת על כן נציגי ארגונים נוספים מוזמנים ליצור קשר להצטרפות,

einav@sheatu�m.org.il – עינב קורן
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היערכות לקראת 
יישום ראש העיר 

ושותפים

ציר זמן – שנת תכנון 2018-2019

אפריל

מינוי מנהלת 
יישובית

ועדת היגוי 1:
התנעת המהלך 

היישובי

איסוף וניתוח 
נתוני מיפוי

ועדת היגוי 2:
הצגת המיפוי

צוות מוביל
משימה יישובית

צוות מוביל 
הגדרת יעדים

מפגש סטטוס
שותפים

וראש עיר

ועדת היגוי 4:
יעדים ורכיבי 

פעולה

מפגש ציר 
מנטאלי

STEM תכניות

ועדת היגוי 5: 
השקת מנגנון 
ותכנית עבודה

ועדת היגוי 3:
משימה יישובית
והגדרת יעדים

יולייונימאיאפרילפברוארינוארנובמבריוני -ספטמברמאי
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מצע משותף – תוצרי שנת התכנון         

טיפוח תפיסה ותודעה של מצוינות מדעית בקרב כל ילד ובוגר בקרית גת
תוך מיצוי ההזדמנויות בכל השלבים, מיסודי ועד תעסוקה

ביתר שאת בציבור החרדי

היעדר תפיסת המצוינות
המדעית בישוב

היעדר תמונת עתיד 
STEM-בתחומי ה

מגיל צעיר 

כמות ואיכות לא מספקת 
של צוות הוראה בתחומי 

STEM-ה

 מיצוי נמוך של פוטנציאל 
תושבי קרית גת בתעסוקת 

STEM

מנגנון הכולל:
1. מנהלת מצוינות
2. קבוצות עבודה

3. ועדת היגוי
4. רשת שותפים

בחירה והתמדה של 
 ,STEM תלמידים במגמות

כתוצאה ממהלך של 
פיתוח תמונת עתיד והון 
מדעי בקרב תלמידי ג' - 

חט"ב והוריהם

יצירת תפיסה רשותית 
של מצוינות בהוראת  
STEM  והגדלת מספר 
מורי ה-   STEM בחט"ב 

ובחט"ע

הגדלת מספר המהנדסים 
וההנדסאים מקרב תושבי 

קרית גת, המועסקים 
בפארק התעשייה 

המקומי



פעולות לקידום ב2019-20 במסגרת תכנית העבודה

מודל הפעלה כולל של האקוסיסטם בקרית גת
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טיפוח תמונת עתיד והון מדעי מגיל צעיר:
שילוב פעילות בלתי פורמלית בתחומי המדעים בבתי הספר למטרת חשיפה והתנסות:   •

- ימי שיא ותכניות קיץ  
- מפגשי השראה/ הרצאות                                                                                                                                    

- סיורי היכרות עם תעשיית ההיי-טק  
- מנהיגות מדעית                                                                                                                                               

- השתתפות בתחרויות STEM  ברמה ארצית ובין-לאומית  
תגבור לימודי STEM  בגישות הוראה מתקדמות וחלופיות - ליווי והנחיה של צוותי הוראת מתמטיקה  •

ומדעים בבתי הספר היסודיים  
פיתוח מרחבי למידה והעשרה בתחומי STEM בבתי הספר ובקהילה  •

STEM מיתוג איכותי ברמה עירונית סביב מצוינות  •

:STEM צוותי הוראת
בניית קהילת מורי מתמטיקה - למידת עמיתים, מנטורינג לכל מורה, ליווי אישי וקבוצתי  •

בניית קהילות מורי פיזיקה, כימיה ואנגלית באמצעות השתלמויות מקצועיות - טיפוח קרית גת כמרכז על אזורי  •
תוספת שעות תקן מתמטיקה ואנגלית, פתיחת מגמות כימיה ופיזיקה, מרתונים ותגבורי קיץ  •

משאבים מקצועיים להוראה - הצטיידות התיכונים: מעבדות כימיה ופיזיקה, ספריות אנגלית    •
הקמת מרכז מצוינות  STEM עירוני לתלמידי התיכון 4-5 יח' בהנחיית מורים מצטיינים ומובילים בעיר  •

בניית כלי מיפוי עירוני ליצירת סטנדרטים פדגוגיים בשלבי המעבר מיסודי לחט"ב ומחט"ב לחט"ע   •

מימוש פוטנציאל תעסוקת STEM מתקדמת:
חשיפה למסלולי התפתחות איכותית בתחומי STEM בציר: צבא ושירות לאומי - השכלה גבוהה - תעסוקה      •

תכנית התמחות - חניכה וליווי של סטודנטים להנדסה במכללות במהלך השנתיים האחרונות ללימודיהם\   •
כמסלול השתלבות מהיר במפעלי פארק התעשייה בעיר  

(innovate)  הפעלת מעבדת החדשנות במרכז הצעירים שהוקמה ע"י אינטל בשיתוף עמותת תפוח  •
לקידום יזמות טכנולוגית וחברתית בקרב תלמידים   

הרחבה של התיכונים המכשירים הנדסאים (יג-יד) בשיתוף התעשייה   •
איתור בוגרי מגמות מדעיות בתיכונים ובוגרי צבא מהמסלולים הטכנולוגיים ועידודם ללימודים אקדמיים  •

בתחומי ה- STEM (מלגות, תכניות, ליווי מנטלי בשיתוף התעשייה)  


