שיתוף פעולה בין מוסדות חינוך בצור הדסה  ,מנהל חינוך
מטה יהודה וצוות חינוך של ועד צור הדסה
סיכום פגישה מה 18.06.2018
משתתפים
ניב בר גיא  -ראש מנהל חינוך מטה ייהודה
תקווה קרואני – מנהלת יסודי הדסים
תמר טגיר – מנהלת יסודי צורים
מינה ווינט – מנהלת יסודי לביא
ענבל פיקהולץ – מנהלת תיכון צומח דרור
עדו אהרונוביץ

 -מנהל תכון אור

יאיר קמייסקי – ראש צוות חינוך צור הדסה וסגן יו"ר ועד צור הדסה
שגיא וסרמן – חבר צוות חינוך צור הדסה
דר' עודד אבישר – חבר צוות חינוך צור הדסה

בראשית הדברים ברכו ניב ויאיר את מנהלות ומנהל של בתי הספר על עצם הגעתם לפגישה
בהתראה כל כך קצרה ובתקופה לחוצה של סוף שנת הלימודים .
יאיר הציג את הצורך שהניע את הקמת צוות חינוך בצור הדסה  ,את הדרך שבה נוצר הצוות  ,את
כברת הדרך שהצוות עבר ואת עיקרי התפיסה שהוא פיתח .הצוות זיהה  3תחומי ליבה שהוא מציע
להתמקד בהם :




שאיפה למערכת חינוך המשלבת בין ילדים חילוניים ודתיים  ,תוך קידום מוסדות חינוך
משלבים.
חינוך לקיימות כציר חינוכי מרכזי .
רלוונטיות של מערכת החינוך לישוב.

כתפיסה  ,הצוות רואה את פעילותו כמשתף את כלל הגורמים הרלוונטיים לנושא קרי  :מנהל חינוך
מטה יהודה  ,צוות חינוך צור הדסה  ,מנהלי בתי ספר בצור הדסה ומשרד החינוך .הפגישה הזו היא
המשך לפגישה שקיים הצוות עם מנהל חינוך של מטה יהודה.
לינק לתוצרי עבודה של צוות חינוך צור הדסה עד כה /http://tzur-hadassa.org.il/149
לאחר דיון פורה  ,ברכו מנהלי בתי הספר על עצם היוזמה והביעו רצון להיות שותפים למהלך כולו תוך
בקשה להמשיך את המהלך החל מראשית שנת הלימודים הבאה ובהובלת הועד.
להלן עיקרי נקודות שסוכמו בדיון :


לאור כך שבמערכת החינוך של בתי ספר הנמצאים בצור הדסה לומדים תלמידים גם מיישובי
המזלג  ,יש צריך לשלב בתהליך גם את ההורים של כל ישובי המזלג.







התהליך יהיה בהלימה עם אג'נדה החינוכית קהילתית של המועצה .
ועד צור הדסה באמצעות צוות חינוך יוביל את התהליך כולו.
בשנת לימודים  18-19יתקיימו  4-5מפגשים של צוותי חשיבה הכוללים מנהל חינוך  ,מנהלי
בתי ספר  ,צוות חינוך צור הדסה ומשרד החינוך  ,לגיבוש התפיסה ופיתוח יישומה בשטח.
יקודם בהקדם מפגש בין צוות חינוך  ,המועצה וצוותי פיקוח של משרד החינוך.
על פי בקשתו של עידו מוצע לצרף נושא חשוב נוסף והוא בניית יחסי כבוד והערכה בין קהילת
ההורים לבין צוותי הוראה בבתי הספר.

סיכמו מינה ויאיר

