בי"ס תיכון לקדימה-צורן סטטוס אוק' 14
תושבים יקרים,
אנו עומדים בפני אתגר חינוכי גדול של הקמת בית ספר תיכון מקומי משותף לתלמידי קדימה צורן .בי"ס
אשר יהווה חלופה ראויה ואיכותית לבתי הספר התיכוניים הדסים ורבין אליהם נוסעים התלמידים כיום.
להלן סטטוס ההחלטות שנלקחו בנושא זה במהלך החודשים האחרונים ודיווח על המשך התהליך.
עם כניסתו לתפקיד ,גיבש ראש המועצה שביט מס צוות מוביל לנושאי החינוך בישוב ,הכולל את מנהלת
אגף החינוך צביה שמע ,מנהלת מחלקת החינוך רחל זהבי ,חברת המועצה ויו"ר ועדת חינוך מיכל זק
וחברת המועצה וסגנית יו"ר ועדת חינוך קרן גרין.
צוות זה מתכנס באופן תדיר ודן במדיניות החינוך בישוב ובדרכים לביצועו.
במהלך החודשים האחרונים ,ערך צוות החינוך מספר רב של ישיבות פנימיות וחיצוניות ,חלקן אף בשיתוף
תושבים ובהן התקבלו ההחלטות הבאות:
 .1מיקום התיכון -הוחלט כי התיכון יפעל במבנה הקיים שבו פועלות כיום חטיבות הביניים "גוונים"
ו"הרצוג".
 .2מועד פתיחת התיכון -הוחלט כי התיכון יפתח בשנת הלימודים תשע"ז (ספטמבר  )2016ויקלוט אליו את
בוגרי שכבת ט' של חט"ב גוונים והרצוג (כיום תלמידי שכבת ח').
 .3תוכנית בינוי -הוס כם כי המשך בינוי התיכון יתבסס על תוכניות הבינוי וההרחבה הקיימות ,אך יעשו
התאמות תכנוניות לאחר גיבוש קונספט פדגוגי לתיכון ,טרום פתיחתו.
 .4הפעלת התיכון -הוחלט כי התיכון יופעל על ידי אגף החינוך של המועצה המקומית ולא על ידי גוף
חיצוני.
 .5שיתוף תושבים -הוחלט כי בתהליך הקמת התיכון חשוב כי נציגי התושבים יהיו מעורבים ושותפים.
בנוסף ,הקים ראש המועצה מינהלת חינוך ,המתכנסת מידי יום חמישי בלשכת ראש המועצה ובה שותפים
חברי מועצה ומנהלי האגפים חינוך ,שפ"ע ,הנדסה וגזברות.
המינהלת עוסקת מזה כחודש בתכנון תהליך מסודר ומובנה להקמת התיכון ,הכולל את הפעולות הבאות:
 . 1הכנת "תיק פרויקט" לתיכון אשר יגדיר את כל הצרכים הטכניים ,האדמיניסטרטיביים ,הלוגיסטיים
והכלכליים להקמת התיכון ואת לוח הזמנים וחלוקת האחריות לביצוע .חלק זה יבוצע על ידי מינהלת
החינוך .תאריך היעד לסיום שלב זה :סוף דצמבר .2014
 .2הכנת תוכנית כלכלית-אדמיניסטרטיבית לתיכון ועריכת תחזית מיפוי דמוגרפית .לעניין זה יישכרו
שירותיו של גוף חיצוני ,אשר מומחיותו אדמיניסטרציה חינוכית .משך הליווי יהיה על פי הצורך .תאריך
היעד לקבלת מיפוי דמוגרפי  :ינואר .2015
 .3הובלת תהליך קהילתי משת ף בדבר הגדרת אופי התיכון והתפיסה הפדגוגית .לעניין זה יישכרו שירותיו
של גוף חיצוני ,אשר מומחיותו היא הנחיית תהליכים קהילתיים וחדשנות חינוכית.
הגוף המלווה יגבש את "צוות היגוי" וילווה תהליך של למידה ,חשיבה ,התמקדות וניסוח המלצות לאגף
החינוך .תאריך היעד לסיום שלב זה :מאי .2015
 . 4גיוס מנהל לתיכון כשנה לפני פתיחת ובהלימה להמלצות צוות ההיגוי .תאריך היעד לפרסום מכרז
למנהל :מאי  .2015תאריך יעד לכניסת מנהל תיכון לתפקידו :ספטמבר .2015
 .5התאמת המבנה לבי"ס תיכון  -הכנת תוכנית על ידי האדריכל המתכנן מחלקת הנדסה ,בהתאם
ל פרוגרמה של משרד החינוך ובהתאמה להנחיות אגף החינוך ,מנהל בית הספר וצוות ההיגוי .תאריך היעד
לביצוע התאמות לבינוי -מרץ  ,2015תאריך היעד לביצוע התאמות קוסמטיות  -מהלך שנת תשע"ו.

בימים אלו אנו שוקדים על איתור גופים מלווים מתאימים לצרכינו.
מיד לאחר אישור ההתקשרות עם הגופים המלווים נכנס לתהליך קהילתי -שיתופי של הגדרת אופי התיכון,
במקביל להתקדמות הנדרשת בנושאים הלוגיסטיים.
המשימה שלפנינו גדולה ומלהיבה ,הזמן קצר והמלאכה מרובה ,ואם נשכיל לעבוד בשום שכל ובשיתוף
נגיע למטרותינו.

