משרד החינוך
חיים בשותפות

ועדת ׳חיים בשותפות׳

ועדת חיים בשותפות
סיכום מפגש רביעי
תאריך :יום ראשון ,י"ד באייר תשפ"ב 15 ,במאי 2022
מקום הדיון :כפר הנוער מקווה ישראל
תפוצה :נוכחים ומוזמנים ,לשכת שרת החינוך ולשכת מנכ"ל

נספחים:
 מצגת שלוותה את המפגש -תמונות מהמפגש

נוכחיםממטה 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
אבי גנון,אביבה חלבי,אביטל באבו ,אביטל רוזנברג ,אודי מגדל,אורית צאירי ,אורן ברקן,אורלי נעים,אורנה
שלי,ד"ר איבנה רטנר ,איל רם ,עו"ד איל רק,אילנה נולמן ,אינאס זמירו,איתן צור ,ד"ר אמין חלף,ארז
בוקבזה,ארז בר ,ד"ר אריה ברנע,אתי סאסי,גילה איש ,ד"ר גליה בונה ,גלעד וינר,דורית טננבוים,דניאל
בילד,הדס חזן ,חגי גרוס,חגית פרחיה חכם,חולוד אידריס,ד"רחנין עזאם,ד"ר אלבז ,ד"ר טל רז,יהונתן
גליקסון,יהונתן שימל,יוסי מיכל,יוחנן אשחר,יעל קרן רבה ,יעלה מזור,ד"ריעקב מלקמו,לובנה גבאלי
קייט,ליאת ספיבק,לני מילוא,לילך אפלטון,מיטל לויט,מיכל בונצל ,מיכל נחשון,מיכל נמני,מיכל סלע ,ד"ר
מירב תורגמן ,מרים רקאנטי,משה בן עטר ,נורית שפירו ,נעמי אופק ,נעמי בייט ,נעמי יצחייאק,נתנאל
זליקוביץ,סיגלית איצקוביץ,סיון דנינו ,סלימאן אלעמור,סמירה מסראווה ,עדי אורן,עדי יהלומי,עדית
רובין,עידו אורן,עינב זיו ,עינב שוורץ,ד"ר עינת רונן,עלי הייכל ,פרופ' עלי ותד ,ענת עמדי יונה ,ציפי
קוריצקי ,ד"ר רונית אשכנזי ,רונית גריגולד ,רונית דגן,רונית דניאל,רותם קלמר ,ריקה מלצר ,ריקי
סיטון,רעות קדרון,שושי שפיגל ,שי ששון,ד"ר שי פרוכטמן,שלומית מצליח,שלומית קרוביאבסקי ,ד"ר שרה
זילברשטרום,שרה ברנשטיין ,תומר גרשוביץ ,פרופ' תמי הופמן ,תמי חי שגיב.

עיקרי הדברים:
ברכות
אבי גנון הודה לחברים והתייחס למאמץ המושקע בקידום הנושא בכול הרמות בהנהלת המשרד
אילנה נולמן ברכה בשם המינהל לחינוך התיישבותי והתייחסה למודל כפרי הנוער בישראל כמודל המקיים
הלכה למעשה 'חיים בשותפות' .מצ"ב מצגת.
היכרות עם כפר הנוער "מקווה ישראל"
שרית -מנהלת כפר הנוער ,רות  -מנהלת בית הספר הישראלי צרפתי ,יאן – מנהל הפנימייה ,ונציגי תלמידים
דיברו על האווירה המיוחדת שיש במקום ,על שילוב מוצלח של אוכלוסיות שונות ,על הצלחות לצד אתגרים
ברגעי מבחן.
סטאטוס עבודת הוועדה
ד"ר שרה זילברשטרום הציגה את מיקום המפגש הנוכחי על רצף מפגשי הוועדה .מה עשינו ולאן ממשיכים.
שרה הזכירה שוב את המלצות הוועדה ליישום כבר בשנה"ל תשפ"ג ,לצד עיגון תקציבי של המשרד.
שיתפה בארבע תובנות מרכזיות שעלו בזירת ההיוועצות ,אליה נכנסו למעלה מ 60,000איש:
 שותפות תצמח מתוך היכרות בין אוכלוסיות. שותפות תצמח מתוך חינוך לקבלת האחר ,כבוד הדדי ושיוויון שותפות צומחת באמצעות שפה משותפת חיים בשותפות מחייבים זהות פנימית מגובשת ללא טשטוש זהויות .מצ"ב שקף בנושא.סטאטוס עבודת הצוותים ,בהנחיית אבי גנון
ראשי הצוותים :איל רם ,חגי גרוס ואתי סאסי הציגו את התקדמות עבודת הצוות ,מטרות ,המלצות,
חסמים ,תובנות לכלל הוועדה .והתקיים דיון קצר בהשתתפות כלל חברי הוועדה .מצ"ב מצגות מפורטות.
חלוקה לצוותי עבודה
הצוותים המשיכו בעבודה .צוות מיפוי ואפיון ,צוות חיים בשותפות ,וצוות חינוך נגד גזענות.

מייל הוועדהhaimBshutfut@education.gov.il :

