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 מוסמכים יקרים שלום רב,

'מרכז בחינוך.  והכלה בשנה האחרונה הקמנו במכללת אורנים מרכז שמטרתו לקדם שוויון הזדמנויות

שואף לפתח ידע ומדיניות של תהליכים חינוכיים מכילים, תוך חיזוק הקשר בין האקדמיה  ה'"שוו

 שוו"ה(.אודות מרכז  פירוט בהמשך ראו ) לשדה

במסגרות החינוך השונות ליצירת שינוי שכזה. שלנו אתכם, מוסמכים יקרים, כשגרירים  רואיםאנו 

במערכת החינוך  נבנהבאמצעותה אליכם בהצעה להצטרף אלינו למסגרת משותפת  פוניםולכן, 

נשמח  .יהימכל שכבות האוכלוס ת תלמידים בסיכון והדרהוהמשלב ותת למידה חדשוסביבבישראל 

כאנשי חינוך בשדה ותיעזרו בצוות המרכז לליבון  ניסיונכםקחו חלק במרכז, תביאו אליו את יאם ת

 ובירור הסוגיות והאתגרים העומדים בפניכם בתחום זה.

הרואים ו , עם אלה מבינכם אשר עסוקים בתהליכים של הובלת שינויכצעד ראשון, נבקש לקיים מפגש

המטרה היא להקים פורום שיתכנס . ת השוויון וההכלהעצמם שותפים לתפיסות המרכז ולרעיונו

 ברוח המרכז. כיםיחשיבה והובלה של תהל ,שיתוףשם פעמים לארבע  –שלוש במהלך השנה 

 .00:11בשעה   41/01/02 יום ב' ב במכללת אורנים יתקיים הראשון המפגש

  .ראו הזמנה זאת כפנייה אישית אל כל אחד ואחת מכם

או  250-40/2425 -בפלאפון אל אסנת זורדה אנא פנו  לפרטים נוספים ולהרשמה למפגש הראשון, 

 osnat_z@oranim.ac.il -במייל

 

 בברכה

 אסנת זורדהודר איציק גונן דר' חני רם  אריאלי-ד"ר ניבי גל ,ד"ר מיכל ראזר

 ה"מרכז שוו

  

mailto:osnat_z@oranim.ac.il


 
 

מתוך אמונה במחויבות באורנים, מכללה האקדמית לחינוך,  הוקם  -כלה והויון שו – שוו"המרכז 

ממוסדות החינוך  -שתשמש נר לרגליה, ותתייחס למערכת החינוך כולה המכללה לאמירה ערכית 

 - הכלהקדם מנגנונים המאפשרים ל המרכז היא מטרתלגיל הרך ועד למוסדות להכשרת מורים. 

-ושית ובשוויון הזכויות, כקווים מנחים לעבודת כל איש ואשת חינוך בכיתה, בביתהכרה בשונות האנ

 הספר, במערכות הקהילתיות ובהגדרות מדיניות החינוך, בקרב אנשי השדה ובקרב קובעי המדיניות.

 

 יעדים מנחים 

שגיהם ישל תלמידים בישראל לבין ה כלכלי-חברתיהקשר המוכח בין רקע עד ביטול צמצום  -

 .האקדמיים

הסקטוריאליות המובנית במערכת החינוך בישראל, ככל שאין לצידה הכרה עד ביטול צמצום  -

 .של הקהילות המרכיבות את החברה הישראליתבריבוי התרבויות 

 השימוש במנגנונים מדירים בתוך מוסדות החינוך. עד ביטול צמצום  -

 

 תחומי פעולה 

שווים  מאפשרות תנאיםהפיתוח תכניות להכשרת מורים המבוססות על גישות מכילות,  -

 .להתפתחות אישית וחברתית של כל אחד ואחת מהלומדים

הטמעת תפיסה ארגונית המאפשרת קליטה והשמה של תכניות מבוססות גישה מכילה  -

 .במוסדות חינוך

 .למעשהספר שיאמצו שיטות של הכלה בחינוך הלכה  גיבוש רשת בתי -

גיוס רשויות מקומיות להטמעה והפעלה מערכתית של ההכלה בחינוך כרעיון מנחה, ובכלל  -

 .זה: אימוץ מדיניות חינוך מכילה

  .ן וכנסים המקדמים את רעיון ההכלה בחינוךמחקרים, ניירות עמדה, בימות דיו -

 המקדמים את ההכלה בחינוך.דגמים חינוכיים פיתוח והפצה של  -

 

 עקרונות פעולה  

 .: המרכז מחויב לרעיון ההכלה, בתוך המכללהנאה דורש נאה מקיים -

ה החינוכית, יהמרכז מחויב למורות ולמורים כמי שעומדים בלב העשי  :ההוראה במוקד -

ליווי, הנחיה וגיבוי של מורים בפועל בו  (pre-service)מכאן נגזר העיסוק בהכשרת מורים 

(in-service). 

 

מחקר  ולאופן ההמרכז מחויב ליחסי גומלין בין השדה החינוכי לבין  :שדה-אקדמיהקשר  -

הלכה למעשה. מתוך כך, יפעל המרכז הן לליווי תהליכים חינוכיים באיסוף ידע ובקרה  ישומוי

  והן להפעלת תוצרי מחקר בשדה למען קידום החינוך.


