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 חיים בשותפותועדת 

 חמישיסיכום מפגש 

 2022 ביוני 14תשפ"ב,  וון יט"ו בס, : יום שלישיתאריך

 -zoomב: מקום הדיון

 יתמנכ"ל: נוכחים ומוזמנים, לשכת שרת החינוך ולשכת תפוצה

 :נספחים

 וותה את המפגשימצגת שלה

 (במפגש מורכבת מהמצגות של כל הדוברים)

 

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

 ב-על פי א מצ"ב רשימת המשתתפים .ציבור, נציגי בתי ספר וגני ילדים, נציגי תלמידים והורים
 

אורלי  ,אורלי נעים, , אורן ברקןצאיריאורית אורית ברג, אוה הלחמי, אביטל רוזנברג, , אביבית קאץ, אבי גנון
ד"ר  ארז בוקבזה,אלכס לוין,  ,אלימלך פופר ,איריס הגר אייצ'ש איתמר,אילנה נולמן, , איל רם ,לוינסון סלע
 ,דני אלעזר דנה פרידמן, גליה בונה,ד"ר גילי רומן, , גילה איש ,, בדרה עבד אל קאדראתי סאסי אריה ברנע,

, , חגית מישקיןחגית לזר ,חגי גרוסזהבית גרוס,  פ'פרוורדה אופיר, ד"ר ווביט וורקר מנגיסטו, , הדס חזן
יעל יעל נאמן,  יוסי מיכל,יוסי ברק, , יהונתן גליקסוןטל שוורץ,  ,טל רזד"ר חוסאם דיאב,  חולוד אידריס,

לני  ,ספיבקליאת  לובנה גבאלי קייט, ,יפית גושן, ירמי סטויצקי ,יעקב מלקמו ד"ר ,יעלה מזורקרן רבה, 
מיכל  מייה מושקוביץ, ,מיטל לויט, מיטל אדרי, ד"ר מועין פאחראלדין מאיה גרנט,  לילך אפלטון, ,מילוא
נורית נועה שפרא,  ,רקאנטימרים  ד"ר מירי שיינפלד,, מירב תורגמןד"ר  ,מיכל נמנימיכל דה האן,  ,בונצל

  סמירה סימא גוטמן, סלימאן אלעמור,סיהם עטאללה, ק, נעמי יצחייא, , נעמי בייטאופק נעמי שפירו,
עינת ד"ר  עינב שוורץ,עינב זיו,  ,, עידית לטמן בכרעידו אורן ,עדית רובין ,עדי יהלומי ,עדי אורן ,מסראווה

רינה  רים זריק, רוני קליינולד, רונית דגן, ,רדמן, רולא אלעטאונה-רוחמה גבל ,ציפי קוריצקי עלי הייכל, ,רונן
שלומית  שלומית מצליח, ,שי פרוכטמן ד"ר רקפת ארליך, ,ןרעות קדרורנית היימן,  ריקי סיטון,, גורליק אלין

ד"ר שרון  ,שרה זילברשטרוםד"ר  זיו,שרה  ד"ר, שרה ברנשטייןשחר גינדי, ד"ר שני פייס,  י,קרוביאבסק
 , תמר ורטר.תמי הופמן ד"ר גרשוביץ, תומר ,רחמים

 
 הדברים: עיקרי

 תודותו תיחהפ 
 המהירות ההמלצות הכנסתב משמעותיתה הצלחהה את ציין .כה עד מרוכזה מאמץה על השותפים לכלל הודה  גנון אבי

 .המסכם ח"לדו ההמלצות וטיוב דיוק עתה: נמצאים אנו בו השלב את חידד ."הדרך ׳אבני מסמךב – תשפ״ג שנה"לל
 .לית"ולמנכ לשרה מסירתן טרם ההמלצות את החוצה להדליף ולא אחריות לגלותו מקצועית אתיקה  על לשמור מבקש

 
 כעת הוועדה מיקום את הציגה צוות. מכל הכתיבה ולצוותי םהצוותי לראשי הודתה זילברשטרום שרה ד"ר

 בשותפות, חיים בתחום: משותפות המשגות .1 :הנוכחי המפגש תומטר הוועדה. כינון מאז הזמנים רצף על
 .צוות כל ידי על המסכם פרקה כתיבת דיוק .3 כתיבה.ה סטאטוס הצגת .2 .השותפות מדדו גזענות מניעת

 
 ולמנכ"לית. לשרה ההמלצות תוגשנה ובו פנים, אל פנים ביולי, יתקיים חגיגי, מפגש יהיה האחרון הוועדה מפגש

 בהמשך. תשלח הודעה
 

 אישור עברוש מהירותה המלצותה למימוש פרידמן, דנה של בניהולה היישום, צוות לעבוד החל אלו בימים

 הדרך. אבניבו ן"בגפ הוטמעוו לית"מנכ
 

 משגותה 
 הוראה על נקפיד הלימודים ובתכניות מדיניות מסמכיב .ימותעמ מונעת היא להמשגה. חשיבות יש

 לא חשוב – המנכ"ל חוזרי מאגר וא גפ"ן כמו הפלטפורמות, בכל כן, כמו אחידה. משגהלה מפורשת
 בשותפות'. 'חיים שלנו לנושא מפורשת המשגה אלא וללניותכ תגיות תחת הנושא את להשאיר

 
  מצגת. מצ"ב .הופמן תמי ד"ר – בשותפות חיים

 מצגת. מצ"ב אייצ'ק. ומסי הבונ גליה ד"ר - גזענות ניעתמ
 מצגת. מצ"ב .רז טל ד"רו אורן עידו – השותפות מדד

 משרד החינוך

 ׳חיים בשותפות׳ועדת 
 חיים בשותפות
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 מסכםה דוחה תיבתכ טאטוסס 

 

 :דגן ורונית בונה גליה ד"ר שמרכזות ההכתיב בתהליך המרכזיים עקרונותל התייחסה גליה

 ושקיפות ותפותש

 ותמציתיות עומק

 מיקודו רוחב מבט

 המלווה. במצגת השקפים מצ"ב

 משתתפים:ה תייחסויותהמ לקח 
 אידריס. חולודו גבל רוחמה ,פייס שני ,ברנע אריה ד"ר מפי הערות נשמעו

 
 בודהע צוותיל לוקהח 
 גזענות. נגד חינוך וצוות בשותפות, חיים צוות ואפיון, מיפוי צוות :צוותים לשלושה נחלקה המליאה

 
 

 :הזום מפגש להקלטת קישור מצ"ב
-98CX70NOVQAEB4S1OSFNPB5RXKCWGQ/FSHARE/REC/US.ZOOM.IL-EDU://HTTPS

WFN5GAHWNQ5LB_YL.RF5SLPNYK_TXRIVL7GJ_OBCQOQ2NC6TG 
 Qi5JFH סיסמא: 

 

mailto:haimBshutfut@education.gov.il
https://edu-il.zoom.us/rec/share/FcwgqXKrFNPB5os1s4bQAEovX70Nc98-tgC6nCQOQ2ob_gj7vlYK_TXRIslpnF5r.yl5LB_ahwnqFN5Gw
https://edu-il.zoom.us/rec/share/FcwgqXKrFNPB5os1s4bQAEovX70Nc98-tgC6nCQOQ2ob_gj7vlYK_TXRIslpnF5r.yl5LB_ahwnqFN5Gw

