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מקום הדיוןZOOM:

נספחים:

רישום הסיכום :מיכל נמני

מצגת שלוותה את המפגש

תפוצה :נוכחים ומוזמנים ,לשכת מנכ"ל ולשכת השרה
נוכחים ממטה משרד החינוך ,מחוזות המשרד ,רשויות ,אגפי חינוך ,אנשי אקדמיה ,ארגוני המורים ,נציגי
ציבור ,נציגי בתי ספר וגני ילדים ,נציגי תלמידים והורים .מצ"ב רשימת המשתתפים על פי א-ב(.הרשימה היא

כמופיע ב . ZOOMיש מי שלא נכנסו בשם ועל כן לא מופיעים .עמם הסליחה).

אבי גנון ,אביבית קאץ ,אודי מגדל ,אורית צאירי ,אורן ברקן ,אורית יולזרי ,אורלי נעים ,אוסי אבן צור,
אורנה שלי ,איאד נזאר ,הרב איתיאל בר לוי ,אייצ'ש איתמר ,איריס הגר ,ד"ר איבנה רטנר ,איה חיראדין,
איל רם ,עו"ד איל רק ,אילנה טרוק ,אינאס זמירו ,ד"ר איתן סימון ,הרב אלימלך פופר ,אלינה פרבר ,ד"ר
אמין חלף ,הרב אמיר אדרעי ,אסף ,ארז בוקבזה ,אתי סאסי ,בדרה עבדל קאדר ,בתיה מלאך ,גילה איש ,גילי
רומן ,ג'לאל ספדי ,ד"ר גליה בונה ,גלית בוקריס ,גלית חכמון ,גלעד וינר ,דנה פרידמן ,דני אלעזר ,דפנה
יעקובוביץ ,דור שניידר ,דורית טננבוים ,דרורה הרמן ,הדס חזן ,ד"ר ווביט וורקר מנגיסטו ,ורדה אופיר,
זאביק בר לב ,פרופ' זהבית גרוס ,חגי גרוס ,וירגיניה לוסקי ,חגית פרחיה חכם ,חולוד אידריס ,ד"ר חוסאם
דיאב ,חנין עזאם ,טובה בן ארי ,ד"ר טל רז ,טל שוורץ ,יהונתן גליקסון ,יהונתן מנדל ,יוסי מיכל ,יוחנן אשחר,
יעל מעיין ,יעלה מזור ,יעל נאמן ,יעקב אפק ,יעקב מלקמו ,יפית גושן ,הרב ירמי סטויצקי ,לובנה גבאלי קייט,
ליאת וינבלט ,לימור אלון ,לני מילוא ,לילך אפלטון ,מאיה גרנט ,מאיר שמעוני ,ד"ר מועין פאחראלדין ,מיטל
אדרי כהן ,מיטל לויט ,מיכל בונצל ,מיכל דה האן ,מיכל נחשון ,מיכל נמני ,מיכל צדוקי ,מייה מושקוביץ,
ד"ר מירב תורגמן  ,פרופ' מירי שיינפלד ,מסי אייצק ,מרים רקאנטי ,חן משה בן עטר ,נאדיה קינאני ,נועם
קריגמן ,נורית שפירו ,נעמי אופק ,נעמי בייט ,נעמי יצחייאק ,נתנאל זליקוביץ ,סיהם עטאללה ,סאלח טהא,
סיון זליקוביץ קרן ,סיון דנינו ,סמירה מסראווה ,עדי אורן ,עדי יהלומי ,עדי ענבר ,עדית רובין ,עידו אורן,
עידית לטמן בכר ,עינב זיו ,עינב שוורץ ,ד"ר עינת רונן ,עלאא עומר ,עלי הייכל ,פרופ' עלי ותד ,ציפי קוריצקי,
ח'יר אלבז ,קלרית אזולאי ,קרן הנדין ,רוני קליינולד ,רונית גריגולד ,ד"ר רונית אשכנזי ,רוחמה גבל  ,רים
זריק ,רינה אלין גורליק ,ריקה מלצר ,רן קוטנר ,רנית היימן ,רעות קדרון ,רעות נוימן ,שושי שפיגל ,שי מועלם,
שחר גינדי ,שירין נטור חאפי ,שלומית מצליח ,שלומית קרוביאבסקי ,ד"ר שרה זיו ,ד"ר שרה זילברשטרום,
שרה ברנשטיין ,שרון רמון ,ד"ר שרון רחמים ,פרופ' תמי הופמן ,תמר ורטה זהבי ,תמי חי
מבנה המפגש:
א .מיקוד הוועדה והמלצות מהירות  -יו״ר הוועדה ,מר אבי גנון
ב .הצגת התקדמות פעילות הוועדה  -מנהלת הוועדה ,ד״ר שרה זילברשטרום
ג .חיים בשותפות – עדות אישית ,יחסי יהודים-ערבים  -גב׳ שירין נטור חאפי והרב ירמי סטווינצקי
ד .עבודה בצוותים –שלושת הצוותים :מיפוי ואפיון ,חיים בשותפות ,מניעת גזענות
ה .התכנסות וסיכום– סיכום קצר של ראשי הצוותים
עיקרי הדברים:
א .הצלחות מהירות
יו״ר הוועדה ,מר אבי גנון ,הודה למשתתפים ,אשר לקחו חלק בעבודת הצוותים ,במהלך החודש האחרון ,וציין כי
למרות שעבודת העומק של הוועדה תסתיים רק ביוני ,נפתח חלון הזדמנויות להשפיע על שנת הלימודים תשפ"ג,
וזאת באמצעות 'המלצות מהירות' בבחינת משימות קצרות טווח לקידום 'חיים בשותפות' .אבי הזמין את כל
ראשי הצוותים לרכז מכל חברי הוועדה המלצות מהירות .הקריטריונים לבחינת ההמלצות המהירות יהיו:
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 .1המלצות בנות מימוש בטווח זמן קצר
 .2המלצות המתאפיינות בפשטות יישום
 .3המלצות בעלות סבירות גבוהה להופיע בדו"ח הסופי
 .4המלצות בעלות יכולת התרחבות בהמשך
 .5המלצות אשר 'עלות–תועלת' היא הגיונית
 .6המלצות המביאות נראות ושינוי תודעה
ראשי הצוותים התבקשו להגיש את המלצותיהם עד ה 15במרץ ,על מנת לעבדן ולהגיש למנכ"לית לפני סוף מרץ.
לכשיתגבש המסמך – נשתף אותו עם החברים בשקיפות מלאה.
 .7מיקוד עבודת הוועדה
יו"ר הוועדה הדגיש כי על הוועדה להתמקד ולהתייחס לכלל האוכלוסיות והקבוצות בחברה הישראלית :יהודים,
ערבים ,דתיים ושאינם דתיים ,עולים חדשים ,ותיקים ,חרדים ,בני הקהילה האתיופית ,בני פריפריה ומרכז.
 .8מהנעשה עד כה בחודש האחרון
ד"ר שרה זילברשטרום ,מנהלת הוועדה ,התייחסה למלחמה באוקראינה ,מראות הפליטים והסבל הרב הנשקף
מתמונות הווה ,המזכירות ימים עצובים בעבר .מצב זה מחדד עד כמה נדרש לגייס מאמץ להבניית חיים בשותפות.
שרה עדכנה בנעשה מטעם הוועדה בחודש האחרון:











התקיים מפגש שיתוף ארגוני החברה האזרחית ,בכ"ה בשבט ,ה 27-בדצמבר ,בהשתתפות שרת החינוך
חה"כ ד״ר יפעת שאשא ביטון .השתתפו  243ארגונים ועמותות .יצא סיכום של עירי התובנות שעלו במפגש
השיתוף .גובש מנגנון השתלבות ארגוני החברה האזרחית בהמשך התהליך.
נערך מפגש ראשון של מליאת הוועדה בכ"ח בשבט ,ה 30-בינואר ,להיכרות והשקת עבודת הצוותים.
נפתחה זירת היוועצות לשיתוף ציבור – סביב השאלה :מה לדעתך נכון לעשות במערכת החינוך כדי לעודד
'חיים בשותפות'?!ما الذي يجب القيام به في جهاز التربية والتعليم لتمكين نهج "نعيش في شراكة"؟ המשתתפים
הוזמנו להיכנס לקישור הבא https://yoursay.education.gov.il/19791 :עד כה נכנסו למעלה מ60,000
איש ורשמו תשובות כ  10,000איש .עם סגירת טווח השיתוף – ייעשה ניתוח תוכן של התשובות בעברית
ובערבית ונגיע למספר תובנות העולות מרחשי הציבור ,על מנת לשלבן בהמלצות הוועדה.
התקבלה החלטת שופטת בג״צ לבטל את העתירה של הקליניקה לשוויון באוניברסיטת בר אילן כנגד
משרד החינוך .וציון כי הקמת הוועדה בנושא חיים בשותפות היא בשורה משמחת.
התקבלו עשרות ניירות עמדה של גופים ועמותות ,המציעים לוועדה תפיסות ,עקרונות ודרים לקידום
חיים בשותפות .הצוות המוביל ניתח את ניירות העמדה ויעביר לצוותים את עיקרי הממצאים.
התקיימו מפגשים לצוותים ולתת הצוותים ,על פי החלוקה הפנימית ,בהובלת ראשי הצוותים.
הוקמה סביבת עבודה משותפת בענן משרד החינוך לשימור הידע – ב 6תיקיות משותפות .כניסה לתיקיות
באמצעות הקישור הבא https://drive.google.com/a/educ.org.il:מי שנתקבל בבעיה יכול לכתוב למייל הוועדה
או לפנות ישירות לגב' הדס חזן.

 החלה הנגשת עבודת הוועדה לציבור ,בדף הבית של אתר משרד החינוך ,מתוך רצון לשקיפות עבודת
הוועדה לכל דורש.
 .9הרצאת השראה
גב' שירין חאפי והרב ירמי סטוויצקי הציגו עדות אישית מכלי ראשון של מנהלי בתי ספר ,על עבודה משותפות
בחיבור בין שני המגזרים .בדבריהם עלו מספר עקרונות להצלחה בתהליך:
 להתחיל מצוותי החינוך ורק לאחר מכן התלמידים לעבוד בהדרגתיות לקיים פעילות רק על בסיס בחירה של התלמידים ולא כחובה לחזק את הזהות האישית כשלב מקדים ולהדגיש שאין פה טשטוש זהות אישית אלא יכולת להכיר אתהאחר ממקום טוב
 חיבור של הקהילה וההורים בנוסף לתלמידים. .10עבודה בצווותים
הצוותים יצאו לעבודה בשלושת צוותים ותת צוותים .בסיום המפגש הציגו ראשי הצוותים את ההתקדמות
 צוות מיפוי ,מציג :איל רם
 .1הצוות חולק ל –  10תתי צוותים.
 .2מטרתו לתת תמונת מצב עמוקה של המשמעויות העמוקות של התפיסות ,של מה שקורה בשטח,
החסמים ,מה מצליח ומה לא ,מה לשמר.

מייל הוועדהhaimBshutfut@education.gov.il :

 .3אופיינו שאלות מיפוי וכעת יוצאים למיפויים השונים.
 .4עלו מורכבויות ,כגון :אופן הניסוח בסקר ,כי השאלות משפיעות על אלו התשובות שנקבל.
 .5דוגמא למשימות קצרות טווח שעלו :חילופי מורים – מורים שמתחלפים לסמסטר בחט"ב ,מטלת
ביצוע באזרחות שעוסקת בחיים משותפים/בשותפות.


צוות מיגור גזענות וחינוך נגד גזענות ,מציגה :אתי סאסי
 .1עלו רעיונות רבים להמלצות המהירות כמו :הכרת חיים בשותפות כנושא שנתי ,בובות בגנים במגוון
צבעים ותרבויות בלווי הדרכה ,בתי ספר תאומים (ערבי-יהודי ,פריפריה-מרכז) ,חילופי מורים
במערכת החינוך ,חגיגת כל החגים בכל המגזרים ,תערוכת ציורים בנושא עם נראות ציבורית.
 .2בצוותים עלו מטרות לפי גילאים .בכל מטרה יש יעדים ,מדדים ,חסמים וכלים.
 .3המסמך יהיה מוכן עד שבוע הבא ,כדי לשבץ במסמכים לשנה הבאה.
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צוות חיים בשותפות ,מציגה :דנה פרידמן
הצוותים חולקו לפי גילאים ואלו המשימות שעליהם עבדו:
הגדרת 'חיים בשותפות'.
מטרות ויעדים.
עיסוק בחסמים ואתגרים.

לגבי המלצות מהירות – כל תתי הצוותים יציעו רעיונות לתשפ"ג.
המפגש הבא של מליאת הוועדה יתקיים בתאריך ה' בניסן תשפ"ב 6 ,באפריל  ,2022בין השעות  9:30ל 12:30
המפגש יתקיים עדיין בזום כדי להקל על הצמים בצום הרמדאן.
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