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  :מטרת המפגש .1

 יצירת תשתית המאפשרת היכרות, תיאום ציפיות ושותפות בתהליכים ובפעולות בתחום  .א

 , התנעה ורתימת כלל השותפים למהלך הוועדה המשרדית ׳חיים בשותפות׳החשיפ .ב

 התנעת עבודת צוותי הוועדה בנושאים השונים .ג

 

  :מבנה המפגש .2

 מר אבי גנון  ,ועדהויו״ר ה - פתיחה וברכה .א

 ד״ר עינת רונן וד״ר גליה בונה יועצות לוועדה,  – רחבאסטרטגי הקשר  .ב

 ד״ר שרה זילברשטרום מנהלת הוועדה,  – הצגת מטרות ומבנה הוועדה .ג

  , מנכ"ל כל ישראל חבריםאלי ברקתזווית אישית,  – ׳היופי שבריבוי׳ .ד

  מיפוי, חיים בשותפות, מניעת גזענותשלושת הצוותים:  –צוותים עבודה ב .ה

 סיכום קצר של הצוותים – התכנסות וסיכום .ו

 

 חיים בשותפותועדת  

 מפגש ראשוןסיכום 

 2022 ינוארב 30 בשבט, כ"ח ראשון, יום :תאריך
 המפגש להקלטת קישור מצ"ב . ZOOM הדיון: מקום

 בוקובזה ארזו נמני מיכל הסיכום: ישוםר
 
 

 השרה ולשכת מנכ"ל לשכת ומוזמנים, נוכחים תפוצה:
 

 נספחים:
 

 הוועדה תפקידי – מצגת .1
 

 רחב אסטרטגי מהלך – מצגת .2
 
 

 
 נציגי המורים, ארגוני אקדמיה, אנשי חינוך, אגפי רשויות, המשרד, מחוזות החינוך, משרד ממטה נוכחים

 ב.-א פי על המשתתפים רשימת מצ"ב :והורים תלמידים נציגי ילדים, וגני ספר בתי נציגי ציבור,
 .(הסליחה עמם .מופיעים לא כן ועל םבש נכנסו שלא מי יש .  ZOOMב ופיעמכ היא )הרשימה

 
,  עו"ד איל רם, חיראדיןאיה , איבנה רטנרד"ר  איאד יוסף,אורנה פז,  אופיר נבון,, אודט סלע, ד"ר אבי גנון

אמיר , אמין חלףד"ר  אלימלך פופר,, איתן סימוןד"ר  אינאס זמירו,, אילנה נולמן אילנה טרוק,איל רק, 
, ד"ר ג'לאל ספדי, גילי רומן גילה איש, בתיה מלאך, בדרה עבדל קאדר, אתי סאסי ארז בוקבזה, אדרעי,

, ד"ר הדס חזן דרורה הרמן, דרור, דפנה יעקובוביץ,, דנה פרידמן דלית אביגד, דורון אהרוני, גליה בונה,
חגית  חגית לזר,, חגית כהן, חגי גרוס, זהבית גרוספרופ'  זאביק בר לב,, ורדה אופיר, ווביט וורקר מנגיסטו

יהונתן  יהונתן גליקסון, יהודה קורנבליט,, הרב טל רז, ד"ר טובה בן ארי, חוסאם דיאבד"ר  פרחיה חכם,
, ד"ר מאיר שמעוני, לילך אפלטון לובנה גבאלי קייט, ירמי סטויצקי, יפית גושן, יעל בריל, ל,יוסי מיכ מנדל,

מינה , מיכל נמני מיכל נחשון, מיכל מנקס,, מיכל בונצל מיטל לויט, מיטל אדרי כהן,, מועין פאחראלדין
 סאלמאן אלעמור, נתנאל זליקוביץ,, נתמר הלל ,נטע אלגבסי נזיר ראבח, נועם קריגמן, משה בן עטר, רפרה,

עדי  עדי אורן, יחיא,-עבדל חאלים חאג' סמירה מסראווה, סימא גוטמן, סיוון שכטר, סיהם עטאללה,
ציפי , עלי ותדפרופ'  עלי הייכל, עינת רונן, עינב שוורץ, עומר שחר, עודד לוי, עדית רובין, עדי ענבר, יהלומי,

רותם , רות אלמליח, רונן קובלסקיד"ר רונית דגן,  רוני קליינולד, רוני נעמי אופק, קלרית אזולאי, קוריצקי,
שלומית  שירין נטור,, שי פרוכטמן, ד"ר שושי שפיגל, שוש נגר רן שי, רן ארז, ריקה מלצר, רים זריק, קלמר,

 שרון רמון,, שרה זילברשטרוםד"ר , שרה זיוד"ר  שלומית רונן ליבנה, שלומית קרוביאבסקי, מצליח,
 .תהילה סבג

 משרד החינוך

 ׳חיים בשותפות׳ועדת 
 חיים בשותפות
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 :הדבריםעיקרי  .3

אשר נרתמו לקחת חלק בתהליך חשוב ומרכזי זה. בנוסף,  ,הערכתו לכלל המשתתפים עדה הביעויו״ר הו -

 יתעל העבודה המרובה והאיכות שרה זילברשטרוםד"ר בהובלת  םהמצומצ את עבודת צוות הניהוגשיבח 

 מצ"ב מצגת תפקידי הוועדה. מאחורי הקלעים להצלחת התהליך הזה.

נאלצו להשתתף , הגב׳ דלית שטאובר המשרדומנכ״לית  ,ביטוןד״ר יפעת שאשה , חה"כ שרת החינוך -

את  כל המשתתפיםאל להעביר  וקשיבוהמנכ"לית שרת החינוך בדיון דחוף עם הסתדרות המורים. 

 לשותפות במהלך חשוב זה. הרבה תןהערכ

, בשנים הקרובות שרת החינוך למערכת החינוך השהציב יםמרכזיים היעדוא אחד מהה ׳חיים בשותפות׳ -

והמגזרים בחברה הישראלית. הימנעות מטיפול בבעיה זו כל הקבוצות בין  מתן דגש לקידום הנושאתוך 

 הישראלית.מהווה איום ממשי על דמותה העתידי של החברה 

הנשענת על  ,זו תפקיד חושב ומרכזי בקידומה של לכידות חברתיתלמערכת החינוך ולכלל אנשי החינוך  -

 .היצירת מרחב לכלל הזהויות וקבוצות האוכלוסיי

אקדמיה  יצירוף נציג, בכלל הגורמים הרלוונטיים במערכת החינוך נבחרו לקחת חלק בעבודת הוועדה -

ה רחבה של האתגר, גיבוש משותף של מענה והמלצות יראיאזרחית. תמהיל זה יאפשר החברה הוגופי 

 .ארוכות טווחאופרטיביות ו

 מצ"ב מצגת. משלה נוספים.משרדי מב, רחב חלק ממהלך אסטרטגי ואהמהלך שמוביל משרד החינוך ה -

בתום עבודות הוועדה כך שיוכלו להשפיע ולהיות  ביוני הקרובלהעביר המלצות ראשוניות כבר יעד הוא ה -

 .מיושמים כבר בשנת הלימודים הבאה

של בעלי התפקידים השונים במערכת  ףטתקבל תעדוף בעיסוק השו יו״ר הוועדה מצפה כי עבודת הועדה -
 חשיבות הגדולה שאנו רואים לנושא.החינוך לאור ה

 :, וצוותי העבודהמטרות הוועדה
  

 בהובלת: איל רם, לילך אפלטון וד"ר חוסאם דיאב – ואפיוןמיפוי איתור  .1
מיפוי כלל הפעולות במטה, במחוזות, ברשויות ובמוסדות החינוך בנושא חיים משותפים, תוך מטרה לסנכרן  .א

 העשייה ולבחון את הפערים, למתן מענים נדרשים. את
נוך, ובכלל זה: זיהוי הביטויים של למידת תמונת המצב ביחס לתופעות של גזענות, אפליה והדרה במערכת החי .ב

 התופעות, היקפן, האוכלוסיות הנפגעות והסיבות להופעתן.
 

 בהובלת: חגי גרוס, דנה פרידמן ושושי שפיגל – קידום תפיסת החיים בשותפות במערכת החינוך .2
לגיוון קידום תפיסה של חיים בשותפות וכבוד לאחר, תוך חיזוק הזהות העצמית והתפיסה ששונות תורמת  .א

 ולעושר תרבותי.
פיתוח המלצות למנגנונים, כלים ומתודולוגיות אשר יקדמו תפיסה כלל מערכתית לקידום חיים בשותפות, תוך  .ב

 פיתוח מדדים בנושא.
 

 בהובלת: אתי סאסי, עו"ד איל רק, נתמר הלל – חינוך נגד גזענות ומניעה של גילויי גזענות .3
ביטויים ותופעות של גזענות ואפליה, תוך העלאת המודעות לזיהוי התנהגות קידום תפיסה של אפס סובלנות כלפי  .א

 גזענית ומפלה.
פיתוח המלצות למנגנונים, כלים, מתודולוגיות, לחינוך וטיפול בתופעות של אפליה, הדרה וגזענות, תוך פיתוח  .ב

 מדדים בנושא.
 

 :עקרונות העבודה של הוועדה
 עיגון בחוזר מנכ"ל והנחיות ברורותפיתוח תפיסה משרדית מחייבת, הכוללת  .1
 מתן מענה לליקויים שהועלו בדו"ח מבקר המדינה בנושא .2
 מיקוד בפעולות ארוכות טווח במטה המשרד, צוותי החינוך, תלמידים וקשרי ממשלה ומגזר שלישי .3
 לאחר מבצע "שומר החומות" תווצובהמלצות ה התבססות על הידע שנצבר במטה לחינוך אזרחי .4
 חינוך בגיל הרך, חינוך יסודי, חינוך על יסודי וסטודנטים –צף החינוכי התייחסות לר .5
 חינוך פורמאלי וחינוך חברתי קהילתי –התייחסות לרצף החינוכי  .6
 דגש על מרכזיות צוותי החינוך וההוראה בהובלת תהליכי שינוי בשגרה ובזמן משבר .7
 ת וחינוך נגד גזענותשיתוף ארגוני חברה אזרחית הפועלים בתחום החינוך לחיים בשותפו .8
 עבודה שוטפת ומסונכרנת עם כל הגורמים במשרד, לרבות דוברות ופרסום .9
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משנה. העבודה בצוותים תתקיים במסגרת הצוותי שלושת עבודת הוועדה תתקיים במליאת הוועדה ובחלוקה ל
וטל להגיש המלצות על הוועדה מ'צוות מוביל' ילווה את עבודת הוועדה.  מפגשי הוועדה וגם בין מפגש למפגש.

 .תוך ששה חודשים מיום מינוי הוועדה ת החינוךאופרטיביות לשר
 
 

 בתאריכים הבאים: zoomמשרד החינוך או בתתקיימנה בהמליאה הבאות ישיבות 
  ,16:00 - 13:00 בין השעות, 2022במרץ  8, תשפ"ב 'ה' אדר ביום שלישי 
  ,13:00 - 10:00השעות ין ב, 2022באפריל  6, ה' ניסן תשפ"ביום רביעי 
  ,16:00 - 13:00ין השעות ב, 2022במאי  8, א' אייר תשפ"ביום ראשון  
  ,16:00 - 13:00ין השעות: ב ,2022ביוני  7, ח' סיון תשפ"ביום שלישי  

 
 

 בסיום המגש הציגו ראשי הצוותים את ההתקדמות של המפגש הראשון, שנועד להיכרות ולהתחלת התנעה.
 

 תתקיימנה על פי הודעת ראשי הצוותים.ישיבות הצוותים 
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