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משתתפים
יאיר קמייסקי  ,עודד אבישר ,עדי מעוז  ,ענבל פלדמן  ,גליה אבישר  ,אביב ספקטור שירץ  ,אייל אנקרי.
לקראת סוף הישיבה הצטרפה אילנה קמינקא.

הועדה הינה ועדה ממליצה לוועד כמו כל שאר הועדות שוועד צור הדסה הקים .בשלב זה יאיר ישמש
כיו"ר הועדה עד אשר הועדה תבחר יו"ר קבוע.

יאיר סקר את הקמת הועדה עוד בקדנציה של הועד הקודם  .הועדה קבעה בזמנה שלושה צירי פעילות
מרכזיים :




ציר שילוב  -המשלב ולא המפריד בין הקהילות
ציר קיימות סביבתית  -במובן הרחב של המושג הכולל בתוכו גם את הלמידה חוץ כיתתית
ציר המעורבות  -מעורבות מוסדות החינוך בחיי הקהילה

את הפרוטוקולים של פעילות הועדה ניתן למצוא באתר הועד /https://tzur-hadassa.org.il/149
התפיסות אילו הוצגו בשלושה פורומים שונים  :לפני תושבי צור הדסה  ,לפני הנהלת מנהלת חינוך
של המועצה ובפני פורום מנהלי בתי ספר בצור הדסה וזכתה לתמיכה כוללת בכל שלושת הפורומים.
מטרת חידוש הועדה הוא להניע מחדש את פעילותה תוך התמקדות בצירים שנקבעו.
גיוס מנהלים הוא המהות של כל הצלחה  .הועדה  ,באמצעות הועד  ,צריכה להביא למנהלים היבטים
פרקטיים של עשייה ובכך לשחרר את המנהלים מתפקידי ארגון ומימון העשייה עצמה  .השנה היא שנת
ההזדמנות מאחר ומתוך  5מוסדות חינוך בצור הדסה יהיו בין  3ל 2מנהלים חדשים.
הוצע ללכת על מספר מהלכים :
 .1קביעת מפגש הנעה ובתאום עם מנהל חינוך של המועצה – סביב ראש השנה
 .2קביעת  3-4מפגשים קבועים של פורום מנהלים בצור הדסה .חשוב לכבד את זמנם של
המנהלים ולהציע ליווי מקצועי לתהליך הקבוצתי.
 1 .3לספטמבר מסע להוקרת מוסדות חינוך  :באנרים בבתי הספר  ,זר פרחים אישי למנהלים ,
מתנה לחדר מורים.
עלו מספר רעיונות ראשוניים.
ציר שילוב – מפגש סביב מספר מוגדר מראש של פרויקטים של אותה שכבת גיל מבתי ספר שונים .יש
להגדיר מראש את הפרוייקטים ולקבוע מועדים .הועדה המליצה להגדיר לשנה הקרובה לא יותר מ 3- 2
פרוייקטים כאלה.

ציר קיימות סביבתית – מבצעי ניקיון משותפים של שטחים פתוחים בצור הדסה כולל גני משחקים .יש
חשיבות רבה לקביעת התאריכים מראש.
ציר מעורבות – בניית בסיס התנדבות בישוב לתלמידי תיכון אור במסגרת מחויבות לבגרות .הדבר
דורש מינוי רכז התנדבות מטעם הוועד כדי לסייע באיתור מקומות ההתנדבות ,דאגה למילוי דרישות
הביטוח של משרד החינוך וכיוב.
חברי הוועדה הוסיפו רעיונות נוספים:
 .1חיזוק אנגלית מדוברת אצל תלמידים – ניתן להעזר בתושבים דוברי אנגלית אשר יגיעו לבתי
הספר למטרה זו.

יאיר יקבע בהקדם ישיבה נוספת ורצף של מפגשים לכל השנה .

