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רשויות מקומיות 7

4ממוצע  -פערים סוציו אקונומיים

בראודהאורט  -מרכז אקדמאי 1  

מגוון תרבויות ודתות

תעשייה פארקי 3

מגוון תרבויות ודתות



הגדלת העוגה, צמצום הוצאות, איגום תקציבים ומשאבים

יתרון לגודל

נגישות למשאבים ושירותים חוצי אזור

 נגישות לשירותים

האזוריות יתרונות

 הפחתת אי השוויון וטיפוח צמיחה חברתית וכלכלית באזור

כלכליים וסביבתיים, צמצום פערים חברתיים

השפעה גדולה יותר על תהליכי קבלת ההחלטות אל מול הממשל המרכזי 
 הקול של השטח

רחבי היקף ואזוריים ופרוייקטיםיישום והטמעה של יוזמות 
קפיצת מדרגה אסטרטגית



STEM ECOSYSTEM

קידום שוויון הזדמנויות ואיכות חיים  
גבוהה עבור כלל תושבי האשכול

 :מונע על ידי
 
 צמיחה אזורית מכלילה•
 מוביליות חברתית של אנשים וקהילות•
 פיתוח מערכות חינוכיות מתקדמות•
 פיתוח מנהיגות של חדשנות ויזמות באזור•
 פיתוח תחום הייצור המתקדם וכוח עבודה איכותי המוביל אותו•
הגדלת ההכנסות מעבודה ופיתוח מקומות עבודה בעלי הכנסה  •

גבוהה

אשכול בית הכרם יהווה מנוף
ליצירה ולמימוש הזדמנויות חדשות  

סביבתיות  , כלכליות -במרחב
;וחברתיות

,יקדם צמיחה וחדשנות באזור
וייצור תשתית של אמון ושיתוף

בין הרשויות החברות בו 
.וכלל הגופים הפועלים בגליל

 האשכול חזון



STEM?מה זה 

Science

Technology

Engineering

Mathematics



STEM?מה זה 

 

מה יהיו  
 ?האתגרים

איך תעבוד  
 ?הטכנולוגיה

במה אנשים  
 ?יעבדו

על מה תתבסס  
 ?כלכלת המדינה

אילו המצאות  
 ?ישנו את חיינו

?איך יראה העתיד  



 מיומנויות

 

 יוזמה ויזמות

 מנהיגות

 עבודת צוות

 עולם מושגים רחב

 רב תחומיות
STEM 

 יצירתיות

 סקרנות

פתרון  
 בעיות



 

תוצאות מבחני פיזה
 



?עכשיו STEMלמה 

 

רמת חיים 
 גבוהה

 פריון

הון 
 אנושי

מקצועות ליבה  
נדרשים בתחומים  

רבים

פערים גדולים  
בהישגים בין שכבות  

 אוכלוסייה שונות

פעילות לא מתואמת  
 במרחב

מחסור בעובדים  
מיומנים

 4.0תעשייה  נכסים קיימים

http://www.socialfinance.org.il/category/STEM-Interactive-Map



:האקוסיסטםמהו 

 
ECOSTEM 

 מגזר שלישי

 פילנתרופיה

 אקדמיה

מערכת  
 תעשייה החינוך 

מרכזים 
 קהילתיים

 רשויות



 

 תהליכים דומים להשראה

שבע-באר  



 

STEMמה זה 
Ecosystemעקרונות מרכזיים







 

:הנגב אשכולות  



 

גיוס שותפים  
 מובילים

גיוס משאבים 
 לשלב התכנון  

בחירת ארגון  
 מלווה

הקמת ועדת 
 היגוי רחבה

 :תהליך העבודה

ניתוח בעיות  
מרכזיות

מיפוי נכסים  
 קיימים

בחירה של  
 מנופים לשינוי

הגדרת מענים  
 ופתרונות

הטמעת תחילת יישום
 מנגנון מדידה

 היערכות

 יישום

 תכנון



 

 :שאלות לדיון

התייחסות לדברים שהוצגו-  

 ?איפה זה פוגש אותי

שאלות שנשארו לי

מה החלק שלי בתהליך? 

מי חסר כאן?


