סיכום מפגש בין צוות חינוך של המועצה לנציגי צוות חינוך של צור הדסה
בנושא חינוך לאזור המזלג מתאריך 26.04.2018
משתתפים
בני אלירז  -סגן ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך
ניב בר גיא-ראש מנהל חינוך
לירון אהרון-מנהל מחלקת תאום ,תפעול ופיתוח
עופרה דוד-ריכוז גני ילדים וצהרונים
רחל קיותי-ריכוז גני ילדים
יאיר קמייסקי – ראש צוות חינוך פורמלי וסגן יו"ר ועד צור הדסה
דר' עודד אבישר – חבר צוות חינוך פורמלי צור הדסה

רקע לפגישה
לאור גידול באוכלוסיית צור הדסה המשנה את המבנה החברתי שלה ולאור ריכוז מסגרות החינוך
בישוב המשרתים את כל אזור המזלג  ,עלתה שאלה מה משמעות התהליכים המתרחשים לקהילת
הישוב והמזלג .לאור כך יזם יאיר קמייסקי ,סגן יו"ר הועד ,פניה פומבית לתושבים להצטרף לצוות
חשיבה בנדון .כך נולד צוות חשיבה חינוכי שכולל אנשי חינוך  ,חברי הנהגות ההורים ותושבים
אחרים  .הצוות התכנס למספר מפגשים על מנת לבחון את משמעות החינוך לחיים בצור הדסה
ובמזלג ובמהלכם התגבשה תפיסה עקרונית למהות החינוך במזלג שכללה  3עקרונות מרכזיים :




ליצר מפגש בלתי אמצעי בתוך מסגרות החינוך הקיימות ועתידיות  ,לפחות במערכת גיל
הרך ובתי ספר יסודיים  ,בין קהילות החילוניים לקהילות הדתיים
לבסס את התפיסה החינוכית סביב תפיסת הקיימות
ליצור חיבור מהותי בין מערכת החינוך לבין קהילת האזור

כמו כן החליט הצוות שמהלך כולו חייב להיות בשיתוף עם גורמי מקצוע במנהל החינוך של המועצה
 ,הדרג הממונה על החינוך במועצה  ,צוות חינוך בכיר במוסדות החינוך באזור המזלג  ,הנהלות
ההורים וגורמים רלוונטיים במשרד החינוך.
מטרת המפגש הייתה ליצור בסיס לשותפות להנעת התהליך בין הצוות של צור הדסה לצוות של
המועצה
סיכום המפגש
.1
.2
.3
.4

הדרג הממונה במועצה על החיינוך וכן הדרג המקצועי מברכים על היוזמה ורואים בתהליך
שמוצע הזדמנות אמת לשיפור החינוך.
אנשי המועצה מציעים גם לחבר לתהליך את החינוך הלא פורמלי .
לתהליך יהיו שותפים מנהלי מוסדות חינוך  ,גם גני ילדים  ,הנהגות ההורים ופיקוח הרלוונטי
של משרד החינוך.
יש הסכמה שהחינוך במוסדות חינוך הממוקמים בצור הדסה יהווה מפגש משותף בין מגוון
אוכלוסיות  ,לא רק בתפיסה הקלאסית של חילוניים ודתיים ובאותו הזמן יאפשר מגוון
בתפיסות חינוכיות  .כחלק מתפיסה זו מוצע שבית ספר היסודי החדש בסנסן יהיה ברוח בית
הספר קרוב ואשכולות גנים יהיו מעורבים.

 .5נציגי צוות חינוך של צור הדסה מציעים להניע את התהליך סביב הקמת בית ספר היסודי
החדש בשכונת סנסן בצור הדסה שכולל:
א -בנית תפיסה חינוכית משותפת לבית הספר
ב -תכנון נכון למבנה ולחצר בית הספר
ג -בחירה מוקדמת של מנהל בית הספר כך שיהיה שותף לבנית בית הספר  ,צוותו
ותכניות חינוכיות זמן רב לפני פתיחת שעריו.
לאור הסכמת צוות החינוך של המועצה סוכם :




יתחיל תהליך לבניית תפיסה חינוכית לבית הספר.
המועצה תעביר תוך מספר ימים לצוות של צור הדסה את תכניות של בית הספר להערות
תכנוניות .
יבחן מודל כלכלי לגיוס מנהל להקמת בית הספר עוד בשנת לימודים תשע"ט

רשם
יאיר קמייסקי

