סיום פגישה :פורום חשיבה לבניית תכנית אב לחינוך צור-הדסה
תאריך 41 :בינואר8142 ,
השתתפו:
תושבים מתנדבים :עודד אבישר ,שגיא וסרמן ,גיא קליגמן ,גלי יהב ,ניר פנסו ,אייל אנקרי ,איגור
פינקלשטיין ,נדב לחמן ,אלי רובין ,עומרי שבתאי ,אמיר אזרחי ,דוד גרובלס ,אמנון כרמון
ועד צור הדסה :שלומי מגנזי – יו"ר הועד ,יאיר קמייסקי – סגן יו"ר הועד ,לירז ארז – מזכירת היישוב
לא נכחו :ארז אמבר ,ציון גבאי ,אסף גפן ,דנה גביש ,לי-רן שדה ,טלי לבנטל ,גל איובי.
מטרת המפגש:
 .1הצגת הצעה למבנה והתנעה של תהליך עבודת הפורום בהתאם למטרות שיוגדרו על ידו.
 .0חלוקה לקבוצות עבודה והגדרת לוח זמנים ראשוני לפי נושאים וסוגיות שיזוהו על ידי הפורום.
הוצגה הצעה למבנה תהליך העבודה של הפורום ובעקבותיה התנהל דיון פתוח.
במסגרת חשיבה על מטרת העל של תהליך בניית תכנית אב לחינוך ביישוב הועלו הרעיונות הבאים:
-

יצירת יתרונות בולטים לצור-הדסה בתחום החינוך  -הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
החינוך צריך לשרת את מירב צרכי התושבים ולתת מענה לכל סוגי האוכלוסייה ורבדיה :מענה
לקהילות השונות ,חיבור בין הקהילות ויכולת מתן משאבים לכל קהילה.
שאיפה לכך שכל תושב יידע שכאן יש את החינוך הטוב ביותר.
בניית מערכת חינוכית שרואה את התושב והקהילה כמכלול שלם ונותנת מענה כולל (למשל ,גם
גמלאים).
המערכת הפורמאלית ביישוב תדע לתת כלים רלבנטיים במציאות של היום עבור תלמידיה.
בניית מערכת אשר מכבדת את עובדיה ותלמידיה.
גיבוש תכלית התהליך החינוכי ברמה הערכית ,הפדגוגית ,מיומנויות ,הישגים פורמאליים ועוד.
בניית תכנית לערכיות במערכת הפורמאלית והבלתי פורמאלית :חיזוק תפיסת הערכיות ,מה ערכי?
איחוד בתי הספר והגנים ביישוב למערכת אחת שעובדת ומדברת – פורמאלי ובלתי פורמאלי.
גיבוש ומיקוד ייחודיות בחינוך בצור-הדסה.

בנוסף ,הוסכם ,כי יידרש שילובם של מנהלי בתי הספר  +עמותות ההורים כבר בשלב זה בעבודת הפורום
על מנת להביא להובלה של מנהל בית הספר בהתאם לכיוונים אליהם הפורום מעוניין להגיע.
גורמים חיצוניים מקצועיים יהוו אופציה קיימת לליווי תחום או נושא שהצוותים ייראו לנכון.
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הפורום הסכים:
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הקונספט המשותף לייחודיות מערכת החינוך בצור-הדסה :מערכת חינוכית פלורליסטית המושתתת
על חזון הישוב כפי שהוגדר ב  5.0218כישוב הרואה עצמו כישוב חילוני בו כל אחד יהיה חופשי
לחיות על פי אמונתו ,וכי חזון זה יבוא לידי ביטוי בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי המשלב
במסגרות השונות את כלל הקהילות המרכיבות את הישוב.
הקמת מסגרות חינוך עתידיות משלבות ולא מפרידות בין הקהילות.
בית הספר היסודי וגני הילדים החדשים בסנסן במגרש  525יהיו ברוח בית ספר משלב.
גני ילדים ,לא יהיו תחת אשכול מזהה אחד.
כבר החל משנת הלימודים הקרובה יתקיימו אירועים משותפים לבתי הספר הקיימים על מנת
להתניע תהליך המחבר בין בתי ספר השונים.
שיתוף מנהלי בתי הספר וועדי ההורים ומובילי החינוך בישוב בתוכנית הנרקמת  -צירוף מנהלים
ומורים לתהליך חשיבת התושבים ,כבר מראשית הדרך.

מפגש של כלל אנשי הצוות יתקיים בעוד כשבועיים ,זאת לאחר שיגבשו צוותי העבודה כל אחד
בתחומו את עיקרי העשייה ותוכנית העבודה המוצעת .ולהלן צוותי העבודה כפי שגובשו בישיבה:
צוות לנושאי בינוי:
ראש הצוות – שלומי מגנזי
יאיר קמייסקי
נדב לחמן
איגור פינקלשטיין
טלי לבנטל (לא נכחה – יש ליצור קשר)
צוות חשיבה – חינוך פורמאלי:
ראש צוות  -יאיר קמייסקי
אייל אנקרי
עודד אבישר
עמרי שבתאי
אמיר אזרחי
גיא קליגמן
דוד גרובלס
צוות חשיבה – חינוך בלתי פורמאלי:
ראש צוות  -שגיא וסרמן
עודד אבישר
גלי יהב
איגור פינקלשטיין
גל איובי (לא נכחה – יש ליצור קשר)
לי-רן שדה (לא נכחה – יש ליצור קשר)

בהצלחה !
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