מועצה מקומית

כוכב-יאיר צור-יגאל
15/11/17

סיכום מפגש ועדת חינוך
מפגש מס 18 .בתאריך 06/11/17
ישיבת ועדת חינוך זומנה בהשתתפות ראש המועצה מר שימי אליאל ,ירונה פוליטי,
מנהלת מחלקת חינוך ויועצי המכון לחינוך דמוקרטי המובילים ומנחים את יישום תוכנית
אסטרטגית לחינוך ביישוב :מיכל גרף ,תומר גקלר
 .1שלומי ליברמן ,יו"ר הועדה ומחזיק תיק חינוך  -הודה למשתתפים ,שמח על
הרחבות והצטרפות נציגים חדשים והציג את כללי עבודת ועדת חינוך:
 ישיבות סדורות של הועדה בתדירות רבעוניות (ע"פ הצורך יזומנו מפגשים
נוספים)
 הועדה כגורם מייעץ למועצה בנושאי חינוך
 זימון ופרסום סיכומי ישיבות ע"י מזכירת מח' חינוך ופרסום בקבוצת
הפייסבוק של ועדת חינוך.
 התנהלות ערכית לקידום החינוך ביישוב ומבקש להמנע מפוליטזציה.
 הוועדה הינה נדבך אחד ממספר מעגלי שיתוף ציבור -מעגלים נוספים של
עבודה הקיימים לטובת קידום החינוך ונושאים בהקשרו :פורום יו"רים בתי
הספר עם ראש המועצה ,מחזיק תיק החינוך ומנהלת מחלקת חינוך ,מפגשי
הנהגת הורים של כל בי"ס עם מנהלת מחלקת חינוך ויו"ר חינוך ,שעות
קבלת קהל הפתוחות גם אצל מנהלת מחלקת חינוך כמו גם ראש המועצה.
 .2שימי אליאל ,ראש המועצה -ממשיכים בתנופה ביישום תוכנית אסטרטגית לחינוך
בליווי מקצועי של המכון לחינוך דמוקרטי ,מרחיבים את היישום בהתאם לתוכנית
הרב שנתית ,מרחיבים פיילוטים שהצליחו בשנה שעברה.
עקרנות העבודה :למידה מבוססת קהילה ומקום ,חיבור החינוך הפורמלי והא-
פורמלי ,העשרה הכשרה והעצמה של הצוות החינוכי והצוות התומךך בחינוך,
גמישות והתאמת התוכנית ע"פ הצרכים והתוצאות .מאחל בהצלחה!
 .3ירונה פוליטי -מנהלת מחלקת החינוך -הציגה את עצמה ופרשה את ה"אני מאמין"
לפיו היא פועלת ,נכנסה לתפקידה לפני  10שבועות ,מקפידה על קשר ישיר ובלתי
אמצעי עם בתי החינוך כמו גם עם הציבור ,חיזוק הניהול העצמי ,המשך יישום
תוכנית אסטרטגית לחינוך ,למדה להכיר את היישוב ותושביו ומעריכה מאוד את
איכות הציבור ומחוייבותו העמוקה לתחום החינוך .מבקשת להקפיד על שיח מכבד,
מאמינה בפתיחות ושקיפות של המערכת אך מבקשת כי תהיה הקפדה שלא לפגוע
בכבוד האדם והמעורבים .ציינה את צוותי החינוך במחויבותם ונכונתם להירתם
לתהליך השינוי המחייב שדורש מהם עבודה רבה.
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 .4אורית שבח -המרכזת את תחום החינוך א-פפורמאלירומלי /רכזת נוער
הציגה את פעילות השנה האחרונה כולל יוזמות ופרוייקטים שיש כוונה להרחיבם.
הרעיון המרכזי העומד בבסיס הפעילות בשנה"ל הנוכחית היא חיבורים (התוכנית
ג ובשה בליווי תומר מהמכון לחינוך דמוקרטי) חיבור בין בתי הספר לגנים ,חיבור בין
נוער דתי לשאינו דתי ,חיבור בין תנועות הנוער ,בין נוער לגמלאים ,חיבור עם בעלי
צרכים מיוחדים ועוד.
 .5מיכל גרף ,תומר גקלר– יועצי המכון לחינוך דמוקרטי – הציגו את עצמם ,נסיונם
המקצועי והסטטוס של יישום תכנית אסטרטגית לחינוך -למעשה אנו נמצאים השנה
בשנת היישום השניה של התוכנית האסטרטגית לחינוך (בשנים קודמות בוצע מיפוי
צרכים ,והגדרת החזון החינוכי)  .הודגש כי בכוכב יאיר יש כיוון ועשיה משמעותית
וכן הישגים המתייחסים לתוכנית האסטרטגית אלה קשורים לצוותים בחינוך
הפורמלי והבלתי פורמלי  .זאת לצד קשיים מורכבויות וןאתגרים מתוך הבנה כי
תהליך במערכת חינוכית לוקח זמן ודורש התמדה וסבלנות .שנת היישום הקודמת
יושמה לאור "חינוך וקהילה למען טוב משותף" וכללה יישום רעיונות חדשים
המאפשרים חיבורים והתנסות בפדגוגיות אחרות (יום ראשון אחר ,שבוע חינוך,
שולחנות עגולים עם בעלי תפקידים ,ליווי של המנהלות ובעלי תפקידים בחינוך,
הבניית תוכנית לנוער ,התנסות צוותי הוראה בפדגוגיה חדשה)
והוצגו יעדי תשע"ח (מפורטים במצגת) מעבר להרחבת פעילות שנה שעברה
ולכלול :בניית מדיניות חינוך  ,הגדרות תפקידים וליווי בעלי תפקידים ליצירת
תרבות שיתופית של חינוך וקהילה ,הגדרת סדירויות מפגשי רכזי תנועות הנוער,
ביצוע פרוייקטים משותפים ,הוגדרו יעדים לכל בית ספר בהתאם לצרכים שהוגדרו
יחד עם הצוות הניהולי ,הקמת פרלמנט נוער.
 .6מבקשים להזמין את הציבור ובפרט את חברי ועדת חינוך לקחת חלק בהבניית
יוזמות חינוכיות שיתבצעו השנה:
 ימי ראשון אחר (הכוונה לקיים  4ימי ראשון אחר) וטיול משותף) -כמדגימים
תהליכי פדגוגיה חדשנית
 שבוע חינוך
הורים המעונינים להצטרף לצוותי ההיגוי של יוזמות אלו ואחרותו מוזמנים לפנות
לירונה או שלומי לטובת צרופם לצוות .פגישה ראשונה של ועדת ההיגוי תתקיים ב
 29.11בשעות הצהריים.
 .7התקיימה שיחה פתוחה ושאלות ותשובות בנושאים :שילוב תהליכים חדשניים
במסגרת בתי הספר ,מדידה של הצלחת יישום שינוי במערכת החינוך ,סדירויות
עבודה ,תהליכי שינוי ועוד.
 .8מבקש להודות למשתתפי הפגישה על מעורבותם ותרומתם לדיון הפורה
והאפקטיבי
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 .9מפגשה הבא של ועדת חינוך מתוכנן ל -יום שני 20:30-22:30 8.1.18
בברכה,
שלומי ליברמן  -יו"ר ועדת חינוך
חבר מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל
משתתפים:
 .1מרים לידגי' (נוף צורים)
 .2מיקי פאר (קשת)
 .3תומר מועלם (קשת)
 .4יובל צור (חטיבה)
 .5מיכל ריטמן (חטיבה)
 .6יונתן לפיד (נוף צורים)
 .7רחלי קריאף (מנהלת אשכול גנים)
 .8אבי שוברט (תיכונים)
 .9חגית גל (קשת)
 .10ירון לור (קשת)
 .11שירה פרנק (נוף צורים)
 .12ציפי סוקולסקי – ממנהלת חט"ב אילן רמון
 .13אביגיל פסטנין-מנהלת קשת
 .14מיכל ללוש -מנהלת נוף צורים
 .15אבי לזם (דקל)
 .16יפעת בר טל (קשת ,נרקיס ,חט"ב)
 .17אבידן איילשטיין (דקל ,חט"ב)
 .18תאיר קנטרוביץ (נוף צורים)
 .19אפרת ילין (נוף צורים)
 .20איה אשדת (קשת)
 .21עודד חלמית (כפר הירוק)
 .22מיכל גרף (יועצת המכון לחנוך דמוקרטי)
 .23תומר קגלר (יועץ המכון לחינוך דמוקרטי)
 .24ירונה פוליטי (מנהלת מח' חינוך במועצה)
 .25שלומי ליברמן (חבר מועצה ויו"ר ועדת חינוך)
 .26שמי אליאל (ראש המועצה)
תפוצה:
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ראש המועצה
חברי ועדת חינוך ,ומשתתפי המפגש
חברי המועצה המקומית

נספחים -מצגות שהוצגו בישיבה

