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לכבוד
מנהל אגף החינוך במועצה האזורית
מזכיר מושב
יו"ר ועד המושב
נאמני חינוך
שלום רב,
הנדון :חזון חינוכי משותף למדינת ישראל ,האתר באוויר! http://edunow.org.il
מזה שנתיים שותפה תנועת המושבים במיזם חינוכי ,אותו יזם והוביל העיתון  ,The Markerשגיבש סביבו קואליציה
של מעל  1.גופים ,שניהלו פעילות חינוכית ייחודית לה היו שותפות רשויות וישובים רבים ברחבי הארץ.
לאחרונה נולדה יוזמה חדשה במסגרת הפרויקט  -הקמת אתר אינטרנט שיוזמנו אליו כל אזרחי המדינה על מנת
להגדיר יחד חזון חינוכי למדינת ישראל .זו הפעם הראשונה שבה הציבור כולו נשאל לדעתו על עתידה החינוכי של
המדינה.
האתר הוא אמצעי להשגת מטרה רחבה יותר :להזניק את השיח הציבורי למקום הרבה יותר גבוה מזה שהוא נמצא
בו היום .לשם כך ,אנחנו מנצלים את תקופת הבחירות ,שמתאפיינת בהתעוררות הדיון הציבורי בנושאים לאומיים
ומקומיים .למרות שיש הסכמה בחשיבות החינוך ,יותר מדי זמן הוא תפס מקום לא מרכזי בשיח הציבורי .את זה
אנחנו רוצים לשנות.
האתר יושק בשני שלבים :השקה מוקדמת והשקה מלאה .מטרת ההשקה המוקדמת ,שתימשך כשבוע ,תהיה לגרום
לכך שכשכל הציבור יוזמן ,יהיו בו כבר משתתפים ותכנים .בהשקה המלאה האתר ייפתח לכל הציבור והיא תלווה
במסע שיווק ופרסום ב TheMarker-ובכל האמצעים העומדים לרשות כל חברי הקואליציה.
ההשקה המוקדמת כבר החלה .כתובת האתר.http://edunow.org.il :
הירשמו והתחילו בדיון!
במה היוזמה הזו שונה מיוזמות קודמות של שיח ציבורי ,שמהן ראינו לא מעט בשנה וחצי האחרונות? ראשית ,היא
תתנהל באינטרנט ,מה שיאפשר השתתפות של אזרחים רבים .אבל למעלה מכך ,כל חברי הקואליציה התחייבו,
מראש ,לקיים דיון בחזון שיגובש ולפרסם את תוצאות הדיונים .כך יידעו כל המשתתפים שעבודתם תילקח ברצינות
וכך נגרום לשיח להימשך ,גם בפסים מעשיים.
תנועת המושבים והח"מ היו שותפים לקבלת ההחלטות הנוגעות לפרויקט ולניהולו ,אני מעודד גם אתכם לקחת חלק
בו ,כמי שמתווה מדיניות בנושא חינוך וערכים.
הציבור הישראלי מעולם לא היה מוכן יותר להשתתפות ערה בדיונים בנושאי חינוך ואת ההזדמנות הזו אנחנו רוצים
לנצל.
אנו נעדכן אתכם בזמן אמיתי על מועדי ההשקה ועל הפעולות שילוו את ההשקה.
בכבוד רב

מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

