שלום לחברי ועדת חינוך על יסודי,
בפתחה של שנת לימודים חדשה ,ולקראת התכנסות ועדת חינוך היישובית ב 9-בנובמבר,
אנו שמחים להביא בפניכם את סיכום השלב הראשון בתהליך הקמת התיכון שנערך השנה.

בשנה החולפת התמקדנו בגיבוש קונספציה לתיכון החדש בקדימה-
צורן ,שיפתח בשעה טובה בספטמבר .2016
התהליך שהיה מורכב משני מעגלים -מעגל פנימי בהובלת אגף החינוך ובשיתוף נבחרי ציבור
ומפקחות משרד החינוך,

ומעגל חיצוני של תושבים מתנדבים חברי ועדת החינוך העל יסודי ,בליווי מקצועי של
חברת "משאבי ידע".
בעוד המעגל הפנימי מבצע מיפוי דמוגרפי ומתייחס לצד הפיסי והארגוני של
התיכון,
התהליך הקהילתי התמקד בהגדרת הצרכים והרצונות של הקהילה לגבי אופיו
של בית הספר.
לשם כך ניתחנו את החזון היישובי ,ביקרנו במספר בתי ספר תיכוניים בולטים
באיכותם ובגישתם הפדגוגית,
והקשבנו זה לזה -לבקשות ,להצעות ולביקורת בונה.
סיכום התהליך כפי שנשלח אלינו על ידי איציק כהן מחברת "משאבי ידע"
מצורף לעיונכם.
זו הזדמנות לומר תודה לכם חברי הועדה ,על שטרחתם להגיע לפגישות
ולהשמיע את קולכם מתוך אכפתיות ומעורבות.
גם אם לא כל אחד מרגיש שהוא השפיע -אנו רוצים לומר בכנות כי כל קול
נשמע ,גם החששות וגם התקוות,
ומתוך התובנות האלה נתקדם בתהליך גם השנה.

במקביל לתהליך הקהילתי ,עשתה המועצה מספר צעדים ולקחה החלטות בעניין התיכון:
.1
.2

.3
.4

הוחלט כי התיכון יפעל במבנה החטיבות הקיים ,והוא יעבור שיפוץ ועדכון
לצרכי התיכון .תכנית שיפוץ תבנה על פי הגדרות המנהל/ת בסוף .2015
הוחלט להעסיק מנהל/ת לתיכון כשנה לפני פתיחתו ,מתקציב שוטף של
המועצה ועל אף שאין סבסוד לכך ממשרד החינוך ,זאת כדי להיות ערוכים
כראוי לפתיחתו.
הוחלט להמשיך את התהליך הקהילתי מול התושבים לאחר החגים ,עם גיוס
המנהל/ת החדש/ה.
הוחלט שיש לשים דגש על הסברה ותקשורת מקרבת לתלמידי שכבת ט'
בחטיבות הרצוג וגוונים ,לקראת כניסתם המשותפת לתיכון.

במהלך חודש יולי נערך מכרז לניהול התיכון ,ולתפקיד התקבלה ברוב קולות אורלי גרי
אוסירוף.
אורלי בוגרת קורס הכשרת מנהלים של מכון אבני ראשה ,בעלת תואר ראשון
בהנדסה כימית ותואר שני בהנדסת חומרים פולימרים בטכניון,
בוגרת קורס מנהל עסקים למהנדסים ,לשעבר ראש ענף אמינות (דרגת סא"ל)
וראש ענף חומרים.
בעבר מילאה מגוון תפקידי מחקר ופיתוח ביחידה טכנולוגית מובילה באגף
המודיעין.
לפני מינויה למנהלת התיכון שימשה אורלי כרכזת מסלול מחוננים ומחנכת בתיכון
"אהל-שם" ברמת גן.
לאורלי חזון לבנות בית ספר תיכון שידע לתת מענה לילדי הישוב כולו ,תיכון שייתן
יחס אישי לכל ילד ויצמיח בוגרים בעלי חוסן נפשי,
אמון והערכה עצמית ,בוגרים יוזמים ,ערכיים ופעילים בחברה ,מודעים ליכולותיהם
וממצים אותם ,בעלי זהות יהודית ישראלית.
אורלי וצוות אגף החינוך עמלים בימים אלו על מספר משימות:
 .1הכרות מעמיקה עם בתי הספר התיכוניים באזור ,כולל הדסים ,רבין
ודרור.
 .2בנית גאנט רב תחומי לתיכון הכולל בינוי ,הצטיידות ,גיוס כוח אדם,
בנית שלד פדגוגי ,בחירת מגמות ,תקציב וכו'
 .3בנית תכנית גיבוש מיוחדת לתלמידי שכבת ט' ,בשיתוף עם
המנהלות וצוותי ההוראה בשתי חטיבות הביניים.
 .4סיעור מוחות עם אנשי מקצוע ופגישות גישוש עם מורים ומובילי
מגמות בתחומי ידע רלוונטיים.

לאחר החגים נפגש לוועדת חינוך יישובית ,שם תציג אורלי את עצמה ואת
תכניותיה ורעיונותיה,
וביחד נתקדם לקראת גיוס צוות ,בחירת מגמות והצטיידות מתאימה.
הערות ,רעיונות או הפניות מכל סוג שהוא יתקבלו בברכה,
כמו תמיד ניתן לפנות אלינו ואנו נקבע אתכם שיחת טלפון או פגישה
ונעביר את המידע לאדם או לגוף הרלוונטי.
בברכת שנה טובה,
מיכל זק
קרן גרין
חברות מועצה

