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סיום תהליך אסטרטגי בחינוך הממלכתי דתי בעמק המעיינות

תהליךחשיבהאסטרטגיבנושאהחינוךהממלכתידתיבעמקהמעיינותמסתייםבימיםאלהבהחלטותחשובותביותרלעתידם
שלבתיהספר.מצאנולנכוןלשתףאתתושביהעמקבתהליךובהחלטותיו.

רקע:
שינויים שחלו בשנים האחרונות בצרכים וברצונות של תושבי העמק ,הצמיחה במספר התושבים והילדים ,שינויים במרחב
האזורי הקרוב לנו ופערים בגודל בתי הספר הביאו אותנו לתהליך.בגלל חשיבות התהליך וההשפעה של תוצאותיו על תושבי
העמקביקשנוקודםכללהקשיבלקולותוליצורמערכתשקופהבאמצעותפרסוםהדיוניםוהנתוניםלכלדורש.

על התהליך:
לאחרחשיבהראשונהבמועצהנבחרהחברתמשאבי ידע להובילאתהתהליך.צוותהיועציםשלהחברהקייםעשרותראיונות
עם בעלי תפקידים שונים בעמק,אסף נתונים והפיק דוחות על התפתחויות דמוגרפיות בעמק,בחן אפשרויות בנושא הבינוי
וניתח את האפשריות הכלכליות העומדות בפנינו .בהמשך התקיימו שני ערבי שיתוף ציבור לכלל תושבי העמק ,שלושה
מפגשיםעםבנינוער,ארבעאספותחבריםבקהילותושלושפגישותעםצוותיהמוריםבבתיהספר.
להובלת התהליך נבנהצוותהיגוימיוחדאשרכללאתנציגיםמכלהקהילות,מנהליבתיספרובעליתפקידיםבמשרדהחינוך
ובמועצה.צוותההיגויערךשלושפגישות.במהלךהפגישות,הוצגובפניהצוותהנתוניםשנאספוונערךדיוןבמשמעויותשלהם.
בהמשך ,גובשו הסכמות לגבי אופייה של מערכת החינוך הרצויה בעמק :אפשרויות בחירה ,גיוון וייחודיות ,שוויון הזדמנויות,
מחויבות המועצה לכל התלמידים,יצירת רצף חינוכי,אפשריות ביטוי מגדריות שונות ושימור הטוב הקיים.לבסוף,נבנו שלוש
חלופות אפשריות למבנה בתי הספר.ההסכמות והחלופות הוצגו בערב שיתוף ציבור אחרון שנעל את תהליך שיתוף הציבור
(המידעהמלאבאתרהמועצה).
החלטות:
בשבועות האחרונים התקיימו דיונים נוספים יחד עם משרד החינוך,והבעלויות על בתי הספר,שבסופם הגענו לידי הסכמה
לגבי החלופה הנבחרת .מערכת בתי הספר היסודיים תכלול שלושה בית ספר .בית ספר ביכורה יישאר במקומו ולצד ילדי
ביכורה יתחיל לקלוט גם ילדים נוספים מיישובי העמק והסביבה.בית ספר שקד יפוצל לשני בתי ספר בעלי מאפיינים דומים
מבחינהדתיתובעליייחודיותמובחנת,אשריפעלוזהלצדזהבשדהאליהו.החינוךהעליסודיבעמקימשיךלהתבססעלבית
ספר שק"ד דרכא ,תוך חיזוק הכיוון אותו מובילה בימים אלו הנהלת בית הספר :מרחבים נפרדים לבנים ולבנות ,בהנהלה
משותפת.תחילתיישוםהתוכניותתתרחשבשנתהלימודיםתשע"וובימיםאלהממשאנו שוקדיםעלבנייתןבהיבטיםהשונים.
הקמפוסים בשדה אליהו וברחוב ייבנו מחדש,הורים יוכלו לבחור בין שלושה בתי ספר יסודיים ועוד.העבודה מכאן ואילך על
התחדשותבתיהספר,תהיהבשיתוףקהילתההוריםוהציבורשייבחרלקחתחלקבכך.

שותפות הציבור:
במהלך התהליך נחשפנו לקולות רבים ומגוונים בציבור הדתי .חלקם ברורים ורמים מלווים בסימני קריאה
אחרים שקטים יותר שהעלו סימני שאלה דווקא .כמי שהובילו את התהליך היה עלינו לדלות מהם את מה
שנאמר אך גם את מה שלא נאמר.הקולות יצרו שוב את מגוון התרבויות,הדעות והצרכים אשר חיים ופועלים
בעמק זה לצד זה ויוצרים מארג ייחודי של אנשים וקהילות.מתוך אמונה גדולה בחינוך הציבורי ביקשנו לבנות
תמונהאחתאשרתדעלחברביןחלקיהפאזלהמורכב.
ככל שהעמק יצמח ויגדל,נוכל לתת מענים מדויקים למגוון רחב יותר של קולות.אנו מאמינים כי בעת הזאת,
החלופההנבחרתתדעלהחילאתמירבתלמידיםהעמקולענותבאופןהטובביותרלצרכיםהמגווניםששמענו.

בסיום דברים אלה אנחנו מבקשים להודות למאות האנשים אשר בחרו להיות חלק מהתהליך ולהגיע בשעות
ערב מאוחרות למקומות שונים בעמק על מנת להביע את דעתם .לפני הכול גרמתם לנו להרגיש עד כמה
החינוךחשובלתושביהעמקתהיהההחלטהאשרתהיה.


שנה טובה,

נגהגיליורםקרין
מנהלתאגףחינוךוקהילהראשהמועצה

