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 "הילד המועדף"מבט מעודד: 

להשתתף ב"כנס הוזמנתי , כשמצבנו הדמוגרפי היה טעון טיפוח, לפני כשעשר שנים

 לשכנע אתיתה יהמטרה שלי ושל חברי מהמועצות השכנות ה .משפחות" במרכז הארץ

שמספרת על מבעוד מועד עם מצגת  נערכתילעבור לגור בנגב.  החבר'ה מגוש דן

יג עלה נצשהגיע תורי, שלנו. לפני המפוארת מערכת החינוך  ובראשן שער הנגבנפלאות 

סקר את מערכת החינוך שלהם וציין  של מועצה אזורית שכנה, ובלשון מלאת מליצות

הבנתי באותו ערב ככה, בפשטות, בלי שום הסתייגות. שהיא הכי טובה בארץ.  סיוםב

 נקודה. מוצלח.הכי הוא הכי יפה ומבחינתם והחינוך הוא הילד המועדף, לם -אצל כוש

האם גם אנחנו הורים אז כן, גם אנחנו משוכנעים שהחינוך שלנו הוא איכותי וייחודי. 

. אני לנתח ולהעריך את מצבנו החינוכי לנו, לפחות, יש כלים אובייקטיביםמשוחדים? 

   .מתכוון למספר תהליכים שאנו מובילים בשנה האחרונה

החינוך תפס בו מקום מרכזי. דרך ם תחובתהליך האסטרטגי המועצתי, ש נתחיל

המפגשים בישובים שעסקו בנושא, השיח האינטרנטי והדיונים המובנים, יכולנו לקבל 

 ההתפתחות שלהם. ניכיוותמונת מצב מקצועית וציבורית על המערכות שלנו ו

במפגשים  האזורית. אנו עושים זאת  מהלך נוסף הוא תהליך גיבוש התפיסה החינוכית

יעקב על ידי  נחהמו , הכולל אנשי מועצה, בתי הספר ונציגי ישובים. התהליךבפורום רחב

למידה התבוננות רחבה על עצמנו, תוך מאפשר לנו  . הואמומחה ברמה עולמיתהכט, 

 הזהות החינוכית שלנו. במטרה לעדכן את  ,מהנעשה בארץ ובעולם

בית ספר יסודי חדש, היא הקמת בשנה החולפת דרמאטית שכבר קיבלנו החלטה 

 אירגונית,-בגיבוש התפיסה הפדגוגיתובתכנון הפיסי העיסוק  באמצעותבסמוך לקיים. 

אנו מעצבים את הזהות של החינוך הפורמאלי שלנו ואת השילוב שלו עם החינוך הבלתי 

 .פורמאלי

המערך החינוכי כלל א על וגם ה ןלאחרונה, מקרי אנו מבצעיםצעד משמעותי אחר ש

היה שילוב רחב ומורכב בין מחלקת החינוך והמתנ"ס אחר כשני עשורים בהם ל שלנו.

תוך  ,מנהלתיתניהולית ו, שבמרכזה הפרדה מחודשת יערכותהאזורי, החלטנו על ה

 שמירה על "אחדות גורמי החינוך".

ההכנות פרס החינוך הארצי. מועמדות ל הגשנולפני מספר חודשים לסיום נזכיר כי 

ל מכלול העשייה שלקבל תמונה מרשימה ביותר אפשרו לנו  המקיפות והיסודיות

למרות ההתרשמות העמוקה של חברי ועדת השיפוט,  ,משום מההחינוכית בשער הנגב. 

אלא של אנשי משרד החינוך, שלא מבינים כמובן, הבעיה היא לא שלנו, לא זכינו בפרס. 

 .נקודה. יפה והכי מוצלחהכי באמת שהילד שלנו הוא 

 , מנכ"ל המועצהעודד פלוט

 


