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רקע לתהליך

המלצות להתמודדות עם  את הורי מערכות החינוך בבניית שתפנו בו , "שיח חינוך"הפעילות הקודמת פתחנו בתהליך בשנת 

.  בתוך השינויים החלים בנען, הגיל הרך והחינוך החברתי, האתגרים הכלכליים של מערכות החינוך

פני החינוך  "ושאלות לגבי התעוררה עצומת הורים לגבי חופשת הפסח, שפורסמו עם סיום התהליךחלק מן ההחלטות בעקבות 

.עם דרישה לקיום אסיפה, "בנען לאן

וזאת בכדי , לשתף בנתונים לשמוע את ההורים, שמטרתו הייתה לשתף בתמונת המצב של המערכותמפגש הכנה לאסיפהערכנו 

.לגבש ההצעות לדיון ואישור ציבורי באסיפה

הגענו למסקנה כי נכון יהיה להקים  , הדברים שעלו במפגש ובהמשך לשאלות שעלו בעבר בנוגע לפורום החינוך כפי שהיהמתוך 

אשר יתקיים בו ייצוג , בתחום החינוךמנדט ציבורי מנגנון פורמאלי עם הרעיון הוא למעשה להקים".ועדת חינוך ציבורית"ולמסד 

.של כלל הגורמים המושפעים מהחלטות עקרוניות שמתקבלות בתחום החינוך בנען

ביקרנו בקיבוצים והעמקנו ביתרונות והחסרונות של כל מודל במטרה לדייק ולבנות כזה  , בזמן שחלף נבחנו לעומק מודלים שונים

. המתאים לקיבוץ נען

.  בטרם הבאתו לאסיפההוצג ואושר בפורום חינוך ובהנהלת הקהילה המודל 

ועל כן התחבר  הצוות רואה עין בעין את הצורך לקדם נושא חשוב זה, העוסק בפרק החינוך" 2030נען "גם את חברי צוות שיתפנו 

.להמלצה

את תפקידה בניהול החינוך החברתי והחליפה  , שהיתה שותפה מלאה ללימוד וגיבוש ההצעה, סיימה מיה שלו2018באוקטובר 

. אותה דלית ברנד אשר השתלבה בתהליך ובגיבוש ההמלצות



הרקע להצעה

.בו השתקף קושי להגיע להחלטות עקרוניות מוסכמות עם כלל ההורים בנושאים שעלו, עם ההורים" שיח החינוך"להמשך •

.בקבלת החלטות עקרוניות בתחום החינוך בנעןליצירת שיתוף ומעורבות הורים נדה של מערכות החינוך 'גיבוש  אג•

.  במתן מענה מותאם לאתגרים ההולכים והופכים מורכביםהמציאות המשתנה והצורך העולה מתוכה •

.  המשפיע על המבנה הארגוני והתהליכים הארגוניים הנדרשים לניהול אפקטיבי של החינוך בקהילה, גידול דמוגרפי•

. על עתידו וצביונו של החינוך בנעןשאלות אסטרטגיות ומהותיות המעלה , צמצום מתמשך של המקורות הכספיים בהקהילה•

.אתגריו כאמור והגידול המשמעותי הצפוי במערכות, לתחום החינוך עקב חשיבותו בקהילההפניית ומיקוד משאבים ייעודיים •



?מהי ועדת חינוך ציבורית 

.בהתאם לחזון החינוכי של נען, מקדם ומפקח על חינוך הילדים, המהווה גורם משתף, גוף קהילתי ציבורי נבחר•

.המושפעים מתהליכי הקהילה כולה ואשר מעצבים את חזון החינוך שלה, תהליכים רחבים ואסטרטגייםבגוף זה מתקיימים •

,  מקצועיים פדגוגיים-מתוך ראיית מכלול ההיבטים הסכמות והחלטות בנוגע לסוגיות ודילמות מהותיות בוועדה מתגבשות •

.הכרוכים תמיד אחד בשני בהחלטות מערכתיות בכלל ובחינוך בפרט, ואנושיים חברתיים, ארגוניים

.ההורים ומערכות החינוך, גורם מחבר ומתווך בין מוסדות הקהילה•



מטרות ועדת החינוך הציבורית

החינוךבתחוםקהילתיתמערכתיתראיהביסוס✓

18ועדלידהמגילהחינוכילרצףמשמעותיתהתייחסות✓

החלטותקבלתתהליכיבתוךהחינוךבמערכותתהליכיםעלרחבהפרספקטיבהיצירת✓

נבחריםבנושאיםוהעמקהמשמעותילדיוןומסגרתמרחבמיסוד✓

החינוכיותהמערכותשלוהתפתחותהתחדשותתהליכייזימת✓

החינוךמערכותוביןעםודיאלוגמישובקיום✓



תפקידים וסמכות הלכה למעשה

.  איתור ומיפוי נושאים המחייבים טיפול מערכתי1.

. בהתאם לנהלי קבלת ההחלטות הקיבוץ, הציבור/ הנהלת קהילה / תיחום הנושאים הדרושים באישור הועדה 2.

.פיקוח ובקרה על תקציב ויעדי תכנית העבודה של מערכות החינוך3.

.זיהוי ותמיכה בניהול משברים במערכות4.

.הבטחת שימור וטיפוח המשאב האנושי במערכות החינוך5.

.  למידה ובחינה מתמדת של מאפייני החינוך הקיבוצי בגילאים השונים ועיצוב המדיניות המקומית בהתאם6.



מבנה מומלץ בהמשך
(לכשתוקם המבנה הסופי יגובש מתוך מסקנות הועדה )

ועדת חינוך ציבורית

ו-מנהל א3-6מנהל 

מוביליםגננות

מנהלת קהילה-הנהלת קהילה 

מדריכיםמטפלות

מנהל חטיבות0-3מנהל 

מוביליםגננות

מדריכים מטפלות

א  "כ

ולוגיסטיקה

מנהל אשכול החינוך

ר הועדה"שהוא גם יו



המבנה המוצע בשלב זה

ועדת חינוך ציבורית

ר ועדת חינוך ציבורית"יו

מנהלת חינוך חברתימנהלת גיל רך

מוביליםגננות

מנהלת קהילה/ הנהלת קהילה

מדריכיםמטפלות



ר"הרכב ועדת החינוך ותפקיד היו

:חברים9החינוך תמנה ועדת 

ר"יו1•

מנהלות חינוך2•

.שאינם ממלאי תפקיד בהנהלות נען או במערכות החינוך, חברי קיבוץ, נציגי ציבור6•

מתן הזדמנות להורים להיות נציגים ושותפים פעילים-ובכך

:ר ועדת החינוך"יו

בעל רצון ושאיפה למעורבות והשפעה בתחום החינוך בקהילה בנען•

יכולת וניסיון בעבודה מערכתית•

יכולת ניהול והובלת דיונים מורכבים ומרובי משתתפים•

יכולת ליצירת הסכמות רחבות בדרך של שיתוף ודיאלוג•

ת זיקה לתחום החינוך/בעל•

חברתיים-היכרות טובה עם תהליכים חינוכיים •




