
 

________________________________________________________________________ 
 /http://tzur-hadassa.org.il                              99875ועד מקומי צור הדסה  ד.נ האלה 

                                                       info@tzur-hadassa.org.il           02-5333484 -פקס                 02-5346866טלפון: 

 

 

  צור הדסהקבוצת חשיבה לבניית תוכנית אב לחינוך   נושא הפגישה:

 10.12.17  סיכום פגישה מיום:

  :משתתפים

עודד אבישר, שגיא וסרמן, גיא קליגמן, גל יהב, יאיר קמייסקי, ניר פנסו,  תושבים מתנדבים
רן שדה, אלי רובין, גל איובי, -אייל אנקרי, איגור פינקלשטיין, נדב לחמן, לי

 .לבנטלעמרי שבתאי, אמיר אזרחי, דוד גרובגלס, טלי 

ז ארז מזכירת שלומי מגנזי יו"ר הועד, יאיר קמייסקי סגן יו"ר הועד, ליר ועד צור הדסה
 הישוב. 

 ארז אמבר, ציון גבאי, אסף גפן, אמנון כרמון, דנה גביש.  לא נכחו

  – הקבוצהמטרת 

את החינוך הכי גבוה ואיכותי לצור הדסה. החינוך הוא הלב הפועם חשיבה מחוץ לקופסא במטרה להביא 

 . אב בנושא החינוך הישוביהתוכנית  קבוצת עבודה שתבנה אתזוהי  –של הישוב 

 סוכם: וסיעור מוחותתפת ולאחר חשיבה מש

  –שלביות העבודה  .1

a.  כאשר הילדים המגיעים מהישובים הסמוכים הינם חלק  צרכים למיפוייבוצע הליך(

 .לי ובלתי נפרד ממערך החינוך הישובי(אאינטגר

b. חזון חינוכי קהילתי.  בניית 

c. על המרחב הבית  תתבצע חלוקה לקבוצות מיקוד. בין הנושאים שהועלו בשלב זה דובר

 ילדים.-נוער-ספרי, בינוי, יום לימודים ארוך )החברה למתנסים(, ממשק קהילה

  

 21:00בשעה  21.1.18ם לסיור, שיערך ב מוזמני הקבוצהחברי  -"מרחב לחדשנות חינוכית"  .2

לקונספט ראשון מסוגו בארץ בו מורים  נחשףבמפגש זה  – 32בפסגת זאב ברחוב השישה עשר 

בונים את תוכנית הלימודים ומגיעים עם הם עוברים השתלמות על פדגוגיה חדשנית ומתוכה 

 התלמידים להתנסות בתוכנית במרחב. 

  .052-5323350אייל אנקרי בטלפון ללפרטים נוספים ניתן לפנות 

 

 . 20:30בשעה  14.1.18 ם ראשוןביו מפגש נוסף עם כלל חברי הצוות יתקיים - המפגש הבא .3

  – הנושאים שנעלה במפגש הבא

 בניית התוכנית על שלביה השונים.להחלטה באם יש צורך בליווי מקצועי  .1

 הממשקים בין השניים ובאיזה פלטפורמה להתחיל. –החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי  .2

 שילוב ילדי אזור המזלג בתוכנית צור הדסה. .3

משפחות לישוב  850צפויות להגיע כ  2018בשנת  –קליטה של משפחות חדשות בישוב  .4

כיצד הישוב והקהילה נערכים לקליטה זו, לרבות אינטגרציה  –ילדים ונוער(  1,500)כלומר כ 

 של קהלים שונים בישוב ולראות בכך הזדמנות לקהילה חזקה ומגוונת יותר. 

  שלומי מגנזי.  תודה על השתתפותכם.
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