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שנה טובה מקרן ביחד
השנה החולפת ,בה התמודד העולם עם מגפת הקורונה הביאה עימה אתגרים
רבים לצד הזדמנויות חדשות .ראש השנה הוא הזמן להביט אחורה אל שהיה,
לעדכן יעדים ומטרות ולצעוד אל הדבר הבא .אנו שמחים לקחת אתכם ל3-
תחנות בדרכה של הקרן בשנה האחרונה  -עם תוכניות שיצאו לדרך ,תוכניות
הנמצאות בעיצומן ואלו שהסתיימו.

מה משותף ל 6-ישובים ערבים ,כרמיאל ,תעשייה
יצרנית מתקדמת וחינוך ?
רש"י,

יצאנו לדרך עם תוכנית  STEM EcoSySTEMבאשכול בית הכרם בשיתוף קרן
קרן סמואלי וארגון  TIESכחלק ממהלך כולל לפיתוח אזורי! האשכול מונה 7
רשויות מקומיות ומהווה מנוף לפיתוח ומימוש הזדמנויות במרחב.
חינוך  STEMאיכותי משמעו פיתוח כישורים ומיומנויות לטובת התמודדות עם
אתגרי המאה ה 21-ומהווה בסיס לשוויון הזדמנויות ואיכות חיים עבור כלל
תושבי האשכול .שותפות של כלל המגזרים לקידום מקצועות ה ,STEM-מגיל הגן
ועד לשילוב בתעסוקה הוא המנוע לשינוי כולו.

אם כבר חינוך טכנולוגי,
אז מההתחלה ולכולם!

חברנו לקבינט הציבורי לחינוך ולחברת  Think Creativeלטובת גיבוש נייר
המלצות מדיניות העוסק בחינוך טכנולוגי איכותי במערכת החינוך בישראל
לחטיבות ביניים והתיכונים.
המסמך צפוי להתפרסם בחודשים הקרובים ויפרוס המלצות יישומיות
לאסטרטגיית צמיחה לצד מפת דרכים שיאפשרו ,יחד ,את מימוש הפוטנציאל של
דור היום והמחר ,להשתלבות מיטבית בעולם התעסוקה המשתנה.
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בשנת  2019הגיעו לסיומן  3שנות פיילוט של תוכנית "ביחד להצלחה" במכללות
הטכנולוגיות רופין ואורט רחובות ונעשה מחקר חיצוני לבחינת הישגי התוכנית.
המחקר מצביע על פרקטיקות מרכזיות שישומן הביא לצמצום בנשירת
הסטודנטים ולעלייה במספר הסטודנטים המדופלמים.
התוכנית מיושמת השנה במכללה הטכנולוגית אורט בקריית ביאליק.

מודל הפעלה מיטבי מחכה לכם באתר הקרן .בהצלחה!

משתפים בתובנות ממיזם כפרי הנוער

ביוני  2020הסתיים מיזם לקידום החינוך הטכנולוגי בכפרי נוער שפעל בשיתוף
משרד החינוך ,המנהל לחינוך התיישבותי ,מנהל מדע וטכנולוגיה ופילנתרופיה.
המיזם פעל במטרה לפתח הזדמנויות למוביליות חברתית וכלכלית לחניכים
הלומדים במגמות טכנולוגיות לצד הקניית מיומנויות וכלים לשילוב בעולם
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דו"ח מסכם מחכה לכם באתר הקרן.

מ 2020-ל2030-
בקיץ  2020פורסם דו"ח ועדת  2030לקידום תחום התעסוקה בישראל לעשור הקרוב!
פרופ'

הוועדה ,מיסודו של משרד העבודה ,לקידום תחום התעסוקה בראשותו של
צביקה אקשטיין ,ראש מכון אהרן ,הוקמה ב 2017-והשתתפו בה עשרות גורמים
מכלל המגזרים .הקרן תומכת בפעילות המכון והיתה שותפה בצוות שעסק
בהכשרה מקצועית והון אנושי.
זאת לצד תמיכה בארגון ה 121-שגיבש  4מסלולים לשיתוף מעסיקים בתחום
ההכשרות המקצועיות שהשתלבו בהמלצות הוועדה.

תרבות ואמנות הן של כולם!
בואו להכיר את ZUMU

 ZUMUהוא מוזיאון אמנות ,מבוסס קהילות ,שנודד ברחבי הארץ ומבקש ליצור
חיבורים בעזרת אמנות ויצירת ספסלי שיח מכילים ופתוחים לכולם.
מדי שנה המוזאון מבקר בשני ישובים מחוץ למרכזי התרבות והכלכלה
הישראליים ויוצר בהן תערוכה ,ותוכנית חינוכית ייחודית לישוב.
בתחילת אוקטובר  ZUMUמגיעים לגליל תחתון וישיקו אתר אינטרנט חדש
שיאפשר נגישות רחבה יותר לפעילות ,בתמיכת קרן ביחד.
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 שנה שבה,נסיים בברכת שנה של שינוי לטובה
 היציבות והקשר האנושי יהיו מנת חלקם של,השגשוג
. והאזור כולו,כל אזרחי מדינת ישראל באשר הם
. רק בריאות,וכמובן
 סטלה ויואל קרסו וצוות קרן ביחד,בברכה

Copyright © 2020 Beyachad foundation, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

https://us7.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=f9906b0426b13865d4355693e&id=a0a3beaf21 4/4

