
 
  השתלמות מנהלי אשכולות פיס תשפ"א

 
 

  תוכנית הכשרה ייחודית למלווי/ות של היוזמה:

   נערות לשליחות במדע
 

 "נערות לשליחות במדע" הינה תוכנית ייחודית ופורצת דרך העונה על הצורך מגדרי לעידוד נערות מכל חטיבות הביניים

 לבחור במגמות מדעיות טכנולוגיות בבחירה שלהן בתיכון .  השאיפה היא שבנות העיר יאיישו וישתלבו בעולם ההייטק

 בעתיד ובכך להגדיל את מספר הנשים שמאיישות ונושאות בתפקידים אלה בעולם התעסוקה ולהגיע לשיוויון מגדרי

 ממשי . הפרויקט מאגד בתוכו שיתופי פעולה בין גורמים שונים בעיר החל ממנהלי תיכונים , מנהלי חטיבות ביניים , רכזי

  שכבות , רכזי מגמות מדעיות טכנולוגיות בתיכון ,  יועצות בבתי ספר  ונערות מחטיבות הביניים.

 

 היוזמה עומדת על 3 צירים מרכזיים שבמהלכן הנערות מקבלות סדנאות בטיפוח וחיזוק תחושת המסגלות העצמית

 שלהם , נפגשות עם נשים מעוררות השראה מעולם ההיטק והטכנולוגיה ורוכשות מיומנויות 2030 .  במהלך השתלמות

 זו נעמיק את ההבנה אודות הצורך המגדרי לעידוד נערות בבחירה שלהם במגמות מדעיות בתיכון , נקנה את כל הכלים

 לסדנאות שפותחו במיוחד עבור היוזמה לנערות לפיתוח וחיזוק תחושת המסוגלות העצמית , נבין מהי אישה מעוררות

 השראה ונפגש עם כאלה , נשמע מהן את סיפור חייהן והדרך שעברו עד לתפקידן הבכיר בעולם ההיטק, נבקר בסביבות

 עבודה של חברת הייטק שם נפגוש נשים בסביבות העבודה הטבעית שלהן ,נלמד על חיבורים למגמות מדעיו טכנולוגיות

 בתיכון ונבין כיצד עושים את זה ? לשם מה ? ננפץ שורה של סטיגמות מגדריות ונחדד את הרלוונטיות של מקצועות אלה

  בחיי היום יום. היוזמה מלווה בדפי משוב ורפלקציה לצורך מדידה והערכה וקבלת תובנות לפעילות המשך .
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  פירוט המפגשים:
 

  כל המפגשים יתקיימו בימי ג׳ בין השעות 20:00-21:00,
 למעט מפגש אי-סינכרוני ב-15.09.2020, ומפגש סיום שיתקיים ב-18.12.2020 בין השעות 9:00-14:00

 
 ֿמרצות הקורס:  רויטל נאמן יהל 028516383, בת שבע פרלגר 052192655

 
 תאריך

 
 שם המרצה נושאי הלימוד

 ומספר ת.ז
 מספר
 שעות

 סוג מפגש
 (הרצאה,
 סדנא,

 מתוקשב
 וכו')

  דברי ברכה 18/8/2020

  הגב'  ארנה בן עטר –ממונה על כל אשכולות הפיס

  מפמר מדעים ?

  הגב' ריבי גבע  ממונה על הוראת המדעים מחוז מרכז

 

  הרצאת פתיחה:

 "חינוך מגדרי וקידום מקצועות ה-STEM, נתונים
 ורציונל"

 הגב' אושרה לרר ממונה על שוויון מגדרי במשרד החינוך

 

  סבב  הכרות- סדנא

  פרטים על היוזמה בכלליות

  נתונים מתוך העיר כפר סבא

  איך מגייסים בנות:

  הקריטריונים

  שאלון לנערות

  מכתב מחויבות

 איך יוצרים קשר בתי ספר:מנהלים , רכזי שכבות יועצות,

  האם לעבוד ברמה עירונית או בית ספר אחד

  קביעת חזון , יעדים ומטרות

 

 המפגש כולו יוקדש לתהליך הפצת היוזמה וגיוס הנערות

 ברמה העירונית , בית ספרית , קשרים עם בתי הספר ואופן

  גיוס הבנות

 

 הטמעת החשיבה המגדרית והוראה רגישת מגדר בארגון
 עצמו, איך אשכול הפיס מתארגן אחרת, חושב אחרת,

 מדבר אחרת, עושה אחרת
  *דוגמא לסדנת העצמה אישית

  רויטל נאמן יהל
028516383 

 
 בת שבע פרלגר

052192655 
 

  אורחים :
  אושרה לרר

 
 

  ארנה בן עטר
  ריבי גבע

  מפמר מדעים
 
 
 
 

 מקוון 2
 סינכרוני :

 סדנא
 +הרצאה
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  דברי ברכה- עו"ד עדי לוי סקופ 25/8/2020
 חברת מועצת העיר כפר סבא  ויו"ר מועצת נשים

 

  חיזוק וטיפוח מסוגלות  אישית

  כלים וסדנאות לעצמה אישית של נערות

 

  הרצאת אורחת :

 "להיות בת במגמה מדעית – זהות מגדרית רב מימדית
 ובחירת נערות במגמות מדעיות"

 ד"ר ענת בביץ פסיכולוגית קלינית , עבודת הדוקטורט שלה

 חקרה את כל נושא של בחירת נערות במגמות מדעיות

  בתיכון .

 שילוב יועצות שיציפו את הבעיה :

  ורד גבאי – מפקחת על היועצות בעיר כפר סבא

  יועצות מחטיבות הביניים ותיכונים בעיר.

 בניית פאנל עם דיון בנושא.

  סדנא מסוגלות אישית :
  החוזקות שבי

  מאיזה עץ אני עשויה
  איזה כוחות על יש לי  ?

 

 טלי רונה – יועצת ראש עיריית  כפר סבא לקידום מעמד
  האישה

  רויטל נאמן יהל
028516383 

 
 בת שבע פרלגר

052192655 
 
 

  עדי לוי סקופ
  טלי רונה
  ענץ בביץ
  ורד גבאי

 מקוון 2
 סינכרוני :

 סדנא
 +הרצאה

  בחירת נושא על : דילמות מוסריות בבינה מלאכותית 8/9/2020

 התנסות של המורים

 

 דיבייט – דניאל גינדיס מרצה בתחום הדיבייט בונה יוזמה

  מודל האום .

  כל אחד בוחרר נושא לדיבייט בתחום בינה מלאכותית

  איך עושים דיבייט ? מחלקים את המורים לזוגות בעד ונגד

  מחליטים על נושא ומחלקים לבעד ונגד

  רויטל נאמן יהל
028516383 

 
 בת שבע פרלגר

052192655 
 

 דניאל גינדיס
 מודל האום

  חברת דיבייט

 מקוון 2
 סינכרוני :

 סדנא
 +הרצאה

  מפגש א- סינכרוני 15/9/2020

  המשך העבודה של המשתתפים על הדיבייט

  חלוקה לקבוצות

 בחירה של דילמה מוסרית מתוך הנושא של  בינה

  מלאכותית

  רויטל נאמן יהל
028516383 

 
 בת שבע פרלגר

052192655 
 

 מקוון א- 3
  סינכרוני
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  העלאת נימוקים בעד ונגד הדילמה

  בניית נאום הדיבייט בעד ונגד

  "נאום המעלית " 60 שניות

  איך עושים את זה ?

  סיור בחברת הייטק – איך עושים את זה ? 29/9/2020
  יצירת קשרים עם חברות היי טק

  תכנון משותף של הסיור עם גורמים רלוונטים בחברה

  בניית מאגר אנשי קשר

  איך בונים סיור נכון ?

  הכנת הנערות לקראת הסיור

  למידה משמעותית עם מומחים

 הכנת הנערות לקראת הסיור -- דפי צפייה וקשב , רפלקציה

 אורלי קסירר – אחראית על הקשר בין תעשייה לבית ספר

  תעשיידע (לשעבר )

  איך עושים חיבורים ?

  רויטל נאמן יהל
028516383 

 
 בת שבע פרלגר

052192655 
 

 מקוון 2
 סינכרוני :

 סדנא
 +הרצאה

 מטלה כל אחד בונה בסביבת מגוריו רשימת חברות הייטק 13/10/2020

 או מפעלים  , כל מנהל מתבקש ליצור קשר עם חברה אחת

 ולספר את הסיפור , לתעד את הסיפור להסריט אותו

 מבחירת החברה , יצירת הקשר , וסגירה של סיור.  לאיזה

 חברת היי טק ויוצר קשר  ואולי אפילו אחד מהקשרים הללו

 יניב סיור לימודי .

  רויטל נאמן יהל
028516383 

 
 בת שבע פרלגר

052192655 
 

 מקוון א- 3
 סינכרוני

  סיור במגמה מדעית טכנולוגית בתיכון 20/10/2020

  יצירת קשרים עם רכזי מגמה

  איך יוצרים קשרים

  איך בונים תוכניות טובה למפגשים

  יצירת חזון , ייעדים ומטרות משותפות למפגשים בתיכון

 מפגש עם שגית טל – רכזת מגמת בינה מלאכותית בתיכון

  רבין בכפר סבא

  רויטל נאמן יהל
028516383 

 
 בת שבע פרלגר

05219265 
 

  שגית טל

 מקוון 2
 סינכרוני :

 סדנא
 +הרצאה

 מטלה כל אחד יתבקש לפנות לרכז מגמה מדעית 27/10/2020

 טכנולוגית בעירו ויצור קשר אישי ומפגש שיהווה תשתית

 למפגש.

 קביעת מפגש אישי לתבניית מטרה משותפת , ייעדים ,

  תאריכים למפגש , יצירת תוכן למפגש עבור הנערות ,

  רויטל נאמן יהל
028516383 

 
 בת שבע פרלגר

052192655 
 

 מקוון א- 3
 סינכרוני

  מפגשים עם נשים מעוררות השראה 3/11/2020
  מהי אישה מעוררות השראה ?

  דוגמאות לנשים מעוררות השראה מעולם היי טק

  רויטל נאמן יהל
028516383 

 
 בת שבע פרלגר

052192655 

 מקוון 2
 סינכרוני :

 סדנא
 +הרצאה
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  בניית דפי צפייה שהבנות קיבלו לפני ההרצאה

  פאנל נשים מעוררות השראה מעולם הייטק והמחקר :

  ד"ר מרסל מכלוף

 ד"ר ענבל שטנברג

 עובדת היי טק

  יזמית –

  אישה מעוררת השראה – הדס רחמים – מהממ"ט

PINK OF VIEW עדי זמיר – יזמית 

  הדס רחמים
  עדי זמיר

 

 מטלה – חיפוש נשים עוררות השראה עם סיפור חיים 10/11/2020

 מעניין מעורר השראה , הם יהיו המראיינים , יציגו את

 תהליך החיפוש , יעשו חשיבה רפלקטיבית מהם לקחו

 ממנה , האם הדוגמא היתה טובה /לא טובה

  רויטל נאמן יהל
028516383 

 
 בת שבע פרלגר

052192655 
 

 מקוון א- 3
 סינכרוני

  מפגש סיום 8/12/2020
  דיבייט

 המשך הדיבייט של מה שעשינו , בחירת נושא חלוקה

  לזוגות

 הם יקבלו את העזרה כמו שאני נתתי לנערות ותהיה

  תחרות אמיתית

  זה יוסרט

 ונזמין אנשים מהאשכול שימשבו את הדברים .

 העלאת תובנות – להציף את הבעיה בקושי של נשים

  בהתקדמות בהיי טק .

 

  רעיונות לשיפור ושימור

  *מפגש פנים אל פנים : סדנת קרב מגע

  רויטל נאמן יהל
028516383 

 
 בת שבע פרלגר

052192655 
 

 מפגש 6
 פנים אל

  פנים
 מפש
 סיום

 בחברת
  היי טק
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