מועצה מקומית

כוכב-יאיר צור-יגאל
8.3.17

סיכום מפגש ועדת חינוך
מפגש מס 16 .בתאריך 26.2.17.
ישיבת ועדת חינוך זומנה בפורום של בעלי התפקידים בהנהגות ההורים לדיון סטטוס
מחצית שנה"ל ביישום תוכנית העתיד לחינוך ביישוב
השתתפו  :שמי אליאל (ראש המועצה) ,שלומי ליברמן (ח"מ ויו"ר ועדת חינוך) ,רינה
שבתאי (מנהלת מח' חינוך במועצה) ,מיכל גרף (יועצת המכון לחנוך דמוקרטי) ,אסף
גולומב ונאווה מירקם (יו"ר הנהגת הורים דקל) שירה פרנק (יו"ר הנהגת הורים "נוף
צורים" חגית גל ,מיכל קורן (נציגות יו"ר הנהגת הורי "קשת") ,אבי שוברט (יו"ר הנהגת
הורי חטיבת "אילן רמון")
מסרים עיקריים מתוך ההצגה והדיון:
.1

.2

.3

.4

1

הוצגו עקרונות העל המהווים בסיס לתוכנית עתיד החינוך ביישוב .המודל המוצע-
למידה מבוססת מיקום וקהילה :חיבור בין חינוך וקהילה .הגדרה זו נבעה מתוך
איתור חוזקות הישוב והאתגרים שסומנו ע"י המשתתפים במיפוי המקדים
 מוסדות החינוך יהיו מקומות מזמיני למידה תוך כדי התנסות וחיבור לעושר
הקהילתי והסביבתי במקום( .למידה מבוססת מקום ולמידה מבוססת
קהילה)
 התוכנית האסטרטגית מציעה מערך פדגוגי שלם של פדגוגיה מבוססת
קהילה ומיקום.
שנת היישום הראשונה בה אנו נמצאים החלה בספטמבר לאחר תחילת שנת
הלימודים ותכנון תוכנית העבודה השנתית ויחד עם זאת בוצעו התאמות והדגשים
בהתאם לעקרונות היישום המנחים -המטרה לאפשר התנסויות וייצוב מעגלי עבודה
ותמיכה ,חיבוריות של המרכיבים השונים.
צוות המכון לחינוך דמוקרטי שעוסק בליווי ייעוץ ויישום התוכנית האסטרטגית כוללת
חמישה יועצים בכירים :מיכל גלבוע (מנכ"לית משותפת של המכון) ,דורית בן
יהודה ,מיכל גרף ,שי קונפורטי ,אלעד פאר
לאחר דיון מקדים שקיים הצוות המוביל את הפרויקט ועל אף הקונפליקט המובנה
בין אתגרי הטווח הקצר/מיידי מול אתגרי טווח ביניים/ארוך והחזון סוכם כי היישום
לא יהיה אחיד כמקשה אחד בכל בתי ספר אלא יותאם למצב המוכנות בו נמצא בית
הספר ,צוותו ומערך הקהילה של בית הספר בתוכנית היישום .
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 .5אתגרים עיקריים ויעדים לשנת תשע"ז:
 מיסוד שולחן עגול בעלי תפקידים בחינוך-אמון ,שיח משותף ,בניית תוכניות
עבודה להמשך.
 שבוע חינוך -שימוסד כמסורת שנתית לציון חגיגת חינוך .פתיחת המסגרות
וחיבורים לקהילה ולמסגרות החינוך הא-פורמלית .השנה מתוכנן שבוע
חינוך לחודש מרץ  ,14-24הרעיון המוביל חיבור לקהילה (והכוונה לא
"הצגה של פרויקטים או תוצרים) ופתיחות מרבית האירועים לקהילה ,יכלול
גוון פעילויות בבתי הספר ,מעורבות קהילה ובני נוער יצירת חיבורים
והתנסויות כמו גם ציון הוקרה לצוות החינוך (השנה של חוסר הבשלות
לגיבוש התכנים באופן אינטגרטיבי עם הקהילה של שבוע החי נוך תוכנן
בהובלת מחלקת חינוך וצוותי המנהלות)
 העמקת העבודה בבתי הספר -כל בית ספר ומטרת העבודה הפנימית -לצד
שיח ההורים וצוות בית הספר.
 התנסות "שישי אחר" -יום שישי המפגיש את החינוך והקהילה באופן בלתי
אמצעי תוך ערוב מסגרות ומתן בחירה לימודית/העשרתית לתלמידים.
 יצירת סידוריות לבעלי תפקידים ביישוב
 העמקת העבודה עם המנהלות של בתי הספר ,שיתוף פעולה עם הפיקוח,
יצירת שותפות והעצמת סיפורי ההצלחה ביישוב.
 חיבור בין מסגרות הפועלות בקהילה ובחינוך הבלתי פורמלי :רווחה ,מתנ"ס,
שבטי תנועות הנוער ,מתנדבים ועוד
 .6התייחסויות שעלו מצד משתתפי הפגישה:
 נציגי ההורים הביעו הערכה לתוכנית ומעוניינים לקדם את תוכנית החזון
והאסטרטגיה אך ישנם קשיים ומורכבויות בהתמודדיות היום יומיות בחיי
בית הספר הדורשות מענה מידי .יש לטפל בתשתיות ותחזוקה בדחיפות
תנאים שמהווים בסיס לצמיחה והתקדמות בכיוון תמונת העתיד  :מקום
התכנסות בית ספרית ,חשמל ,תשתיות מיזוג ,ניקוז ,הצורך בהשלמת
טיפול באולם הספורט בדחיפות .ראש המועצה אמר כי הדברים ידועים
,ומטופלים  .ישנם קשיים מערכתיים אך יש מחויבות לטיפול בהם.
ספציפית בנושא תשתיות הניקוז וחצר בי"ס יצאה פניה למשרד החינוך
(למנהל תכנון ובינוי במשרד החינוך) לבקשה לעדכון פרוגרמה שתכלול
שיקום בעיות בחצר.
 יש לייצר הצלחות קטנות (וגדולות) בתהליך היישום של המהלך האסטרטגי.
כדי לרתום יותר ויותר למימוש החזון והתוכנית האסטרטגית
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המלצה לעשות מפגש דומה עם הנהגת הורים של כל בית ספר
בנפרד .כחלק ממאמץ השיתוף של הציבור הרחב יותר ולשקף לכל נהגת
הורים מה נעשה בכל בי"ס בכלל המישורים.
חיבור ושילוב עבודת המכון עם התהליך (בשלבי ביצוע) בין הנהגת הורים
להנהלת "נוף צורים" המשפיע לטובה על האקלים.
בבית ספר קשת המכון מעורב במערכת היחסים שבין הנהגת ההורים לבן
הצוות בניסיון לגשר על חילוקי הדעות .הנושא בטיפול ודורש המשך עבודה
וסיוע.
תהליך העבודה של המכון בבי"ס "דקל" נמצא בראשיתו עם צוות חדר
המורים ויורחב בקרוב להנהגת ההורים.
עבודה של המכון בכניסה לחדר המורים בחטיבה ע"פ בקשת המנהלת
ומיקוד הדיון לדון בנושא מהי קהילה וממנה הרחבת מעגל המעורבים.
בקשה להרחיב את הסקופ של תמונת העתיד ולהגדיר יעדי טיפול באלימות
שרווחים בקרב התלמידים/נוער (מילולית ,שיח ,ופיזי).

 .7פעילות להמשך:
 ישיבת מעקב הפורום הנוכחי בעוד כחודשיים 26.4.17
 מפגש ועדת חינוך – נקבע טנטטיבית בתחילת שנה ל.29.3.17 -
 מפגש עם הנהגות ההורים (בהשתתפות שימי ,שלומי ,רינה ומיכל גרף)
יתואמו.
 .8מבקש להודות משתתפי הפגישה עם מעורבותם ותרומתם להצלחת המפגש
וההובלה משותפת של יישום התוכנית האסטרטגית תמונת עתיד החינוך ביישוב-
למידה מבוססת מיקום וקהילה.
בברכה,
שלומי ליברמן  -יו"ר ועדת חינוך
חבר מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל
יו"ר ועדת חינוך
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ראש המועצה
חברי ועדת חינוך ,ומשתתפי המפגש
חברי המועצה המקומית

