סיכום ישיבה מס'  1של צוות חינוך פורמלי מתאריך 28.1.2018

משתתפים
יאיר קמייסקי – סגן יו"ר ועד  ,מוביל הצוות
טלי לזרי – פסיכולוגית חינוכית
עודד אבישר – איש חינוך
אייל אנקרי – איש חינוך
אמנון כרמון – איש חינוך

המטריה המרכזית של חינוך בצור הדסה תהיה מטריה המאפשרת מפגש בין קהילות השונות וביטויה
דגש על מערכות חינוך המשלבות בין זרם חילוני לדתי.
כפועל יוצא מהסכמה זו התקבלו שתי המלצות :
 .1בית ספר יסודי עתידי בשכונת הסנסן יהיה ברוח בית הספר המשלב  ,כדוגמת בית ספר קרוב
 .2לפעול כבר משנת לימודים תשע"ט למניעת הקמת אשכולות גנים לפי זרם אחד וכך ליצור אפשרות
למפגש בין הילדים מזרמים שונים באשכול

בשלב זה צוות מציע ליצור שלושה צירי פעולה פדגוגיים מרכזיים :
 .1ציר קיימות במובן הרחב של המוסג ושכולל בתוכו גם את הלמידה חוץ כיתתית.
 .2ציר מעורבות גני ילדים ובתי ספר בתוך הקהילה של צור הדסה ,כולל התנדבות וערבות יישובית
 .3ציר שילוב  ,ליצור כבר בשנת לימודים תשע"ט אירועים משותפים בתוך המערכת  ,לדוגמא
סביב חגי ישראל.
על מנת לקדם צירים פדגוגיים יש ליצר מהלכים מנהליים המאפשרים זאת .
 .1כבר משלב זה צריך לפעול לקדם מעורבותם של גורמים האחראים על החינוך מתוך תפיסה
הרואה שהשתתפותם בתהליך משלב הראשוני ימנע חסמים בעתיד .חברי צוות מיפו את
הגורמים והם כוללים :
 מנהל אגף חינוך מטה יהודה
 מנהלת יחידה של גיל הרך במטה יהודה
 מפקחים לגני ילדים  ,חינוך יסודי ותיכון על שני הזרמים
אופרטיבית צריך לפעול  ,באחראית יו"ר ועד צור הדסה  ,לקדם בהקדם מפגש עם מנהלי בתי
הספר.
כמו כן הצוות רואה  ,לאחר הגעה להסכמות עם גורמי חינוך הרלוונטיים  ,חשיבות ביצירת מהלכי
הכשרה רלוונטיים לצוותי הוראה באמצעות תשתיות של משרד החינוך כדוגמת הפסג"ה .

בית ספר וגנים בשכונת סנסן.
צוות רואה בחשיבות גדולה מעורבות שלו בתכנון הפיזי של מוסדות החינוך מתוך תפיסה בחשיבות
התכנון הפיזי כמקדם פדגוגיה .
צוות ממליץ לבחור מנהל בית הספר החדש כבר עכשיו על מנת שהוא יהיה מעורב בתהליכי הקמתו
ושיהיה לו מספיק זמן למצוא צוות חינוכי תואם לתפיסת צור הדסה.
כמו כן הצוות ממליץ להקים גן יער כבר בשנת לימודים הקרובה  .על מזה גן יער בקישור הבא
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חשוב לציין שמשרד החינוך כבר מאפשר הקמת גני יער ושנים מהם מוקמים בימים אילו בנטף ובכפר
אוריה

