לכבוד
חברי ועדת ההיגוי

ד'/שבט/תשע"ו
14/01/2016

שלום רב

הנדון :סיכום ועדת היגוי מס' 1
כללי:
ביום ד'  13/1/16התקיימה פגישת ועדת ההיגוי להקמת קריית חינוך לתלמידי היסודי באשכול.
נכחו -כל חברי הועדה למעט -מאיר יפרח ומרדכי אואקרט.
לוח זמנים ותכנים:








 – 18:30 -18:00התכנסות ,רישום וא .ערב קלה.
 – 18:45 – 18:30ברכות והרמת כוסית  -גדי ירקוני .
 " – 19:20 – 18:45למה אנחנו כאן ? " – פעילות בהנחיית ד"ר טובה מיטלמן ,יועצת לתהליך.
 –19:40 – 19:20עיקרי תכנית הפעילות הפדגוגית  /קהילתית – יעל אדר וד"ר טובה מיטלמן.
 - 20:00 – 19:40הצגת התכנון העקרוני לקמפוס החינוכי  -אדריכל מוטי לבאן.
 – 20:15 – 20:00הצגת מודל קבלת החלטות בוועדת ההיגוי -משה מורג.
 – 20:30 – 20:15סיכום המפגש  -גדי ירקוני.

להלן סיכום המפגש:
 .1מנדט הועדה נגזר מהחלטות המליאה ומתמקד בדרך המיטבית למימוש:








הקמת קריית חינוך משותפת במתחם המועצה.
בניית בית ספר יסודי חלופי חדש וממוגן ליובלי הבשור.
אינטגרציה של כלל תלמידי היסודיים בשני בתי הספר.
השגת איכות ורמת חינוך טובה יותר מהקיים (שהוא טוב מאוד).
עמידה בלוח זמנים – 9/18 -פתיחת שנת הלימודים במתכונת החדשה.
שיפור במענים של מערך החוגים והספורט לגילאי היסודי.

 .2בשלב המיידי תתמקד הועדה בסיכום התפישה החינוכית הרצויה  ,המטרות והיעדים שיוצבו למערכת
החינוך לגילאי היסודי שמהם ייגזר המודל החינוכי הרצוי .מודל זה יהווה קו מנחה לשלב התכנון
האדריכלי של בית הספר החדש .
 .3ועדת המשנה לתחום החינוך המשלים-חוגים וספורט ברשות סמדר בלדיגה יכולה לפעול מיידית ללא תלות
בפעילות בסעיף  2לעיל.
 .4מידע לציבור ושקיפות מלאה:



הוחלט כי יוקם צוות למידע וקשר עם הציבור שיפעל בשם ומתוך ועדת ההיגוי ,הצוות ינוהל ע"י
דוברת המועצה.



תחום זה יטופל בצורה מוקפדת מראשית התהליך ועד סופו .יושם דגש על הפעלת מגוון כלים
לקבלת מידע ,הצגת שאלות והתייחסויות מהציבור ומערך מידע לציבור באמצעים שונים.



חברי הועדה מהווים אנשי קשר אל הציבור וממנו ואנו מצפים שייצגו את ועדת ההיגוי בדרך
קבע.

_____________________________________________________________________
פרויקט הקמת קמפוס חינוכי משותף לתלמידי בתי הספר היסודיים במועצה
[הקלד כאן]
משה מורג-פרויקטור moshem1@erc.org.il ,08-9929176 ,052-2716061

-



נפתחה תיבת דואר אלקטרוני לקבלת פניות ציבור בנושא בתי הספר – כתובת
.newschool@erc.org.il

 .5בינוי ותקצוב:



עלות מוערכת לבניית בית הספר החדש ללא עלות אולם ספורט  ,מתקני ספורט ומרכז מוזיקה –
.₪ 35,000,000



הנתיב קריטי של לוח זמנים מתמקד בגיבוש התפישה החינוכית של צוות פדגוגי מטעם ועדת
ההיגוי כתנאי להתנעת התכנון האדריכלי המפורט .ע"מ לקדם ולצמצם מגבלה זו יוקם צוות
באחריות יעל אדר בהשתתפות חברי ועדת היגוי ומוזמנים נוספים .יעל תגבש את רשימת
המשתתפים לאישור גדי ירקוני בתוך שבוע .הועדה תקיים ישיבות סדורות ברמה שבועית ותציג
המלצות ראשונות בתוך חודש .



על צוות התכנון האדריכלי לשמר גמישות סבירה בשלבים הראשונים וזאת בכדי לאפשר ביצוע
שינויים והתאמות בהתאם להתפתחות הדיאלוג הפדגוגי.

 .6מודל קבלת החלטות:
הוצגה הצעה ע"י משה מורג והיא תובא להצבעה בועדת ההיגוי הקרובה ,עיקרי ההצעה נמצאים במצגת
המצורפת.
 .7בדברי סיכום המפגש הדגיש גדי ירקוני את הנושאים הבאים:




מודה על התגייסות חברי הועדה לפרויקט המשמעותי ביותר שהמועצה מנהלת.
קיימת מחויבות ברורה להשגת חינוך טוב יותר מאשר היום ,זה אתגר כי הקיים הוא מצוין ודבר
נפלא .זו הזדמנות פז לעלות באיכות וטיב הלימודים.



מדגיש כי נדרשת עבודה מאומצת ולאורך תקופה די ארוכה וזאת על מנת לעמוד בלוח הזמנים
הנדרש 9/2018 -פתיחת שנת הלימודים בקמפוס החדש.



במהלך הדיונים נדרשת עבודת צוות ותקשורת טובה וחיובית בין חברי הועדה ,עם קבלת
ההחלטות הן מחייבות את כולנו .מצפה שחברי הועדה ייצגו את הועדה כלפי הציבור בצורה
נאותה.



התקציב הנדרש למימוש "חלומות הציבור והועדה" הוא גדול בצורה משמעותית מהתקציב הקיים
כיום ,לצורך כך נפעל לגיוס תרומות ופתיחת מעטפת התקציב למול משרד החינוך.

 .8מדוע לא ניתן לדחות את הפעלת הקמפוס בעוד שנה?
הנושא הועלה ולהלן תקציר התשובה:





בגלל שחשוב שתלמידי היסודי יזכו לבית ספר ממוגן מלא מוקדם ככל האפשר – .9/18
כי הגידול הדמוגרפי כבר מחייב תוספת כיתות ביובלי הבשור ואין טעם לבזבז כסף לבינוי בקמפוס
הבשור.
כי זו הזדמנות להשיג שיפור וחינוך יותר טוב מהטוב שיש.

כינוס ועדת ההיגוי הבאה נקבע ליום ד'  10/2בשעה 2100 – 1900
בברכה
משה מורג ,פרויקטור
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