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הנדון :התכנית החינוכית של תנועת אומ"ץ יצאה לדרך

להלן תמונת מצב עדכנית בנושא הפעלת התכנית החינוכית/לימודית של תנועת אומ"ץ בבתי הספר
העל יסודי ברחבי הארץ:
•

•
•

•
•
•

לאחר דיונים רבים ומעמיקים אשר נערכו במהלך שנת  2013במסגרת ועדת התכנית
החינוכית ובהשתתפות הנהלת אומ"ץ ,המועצה הציבורית שלייד אומ"ץ ,נציגים ממשרד
החינוך וגורמי חינוך מקצועיים; הוחלט לבחון מחדש את התכנית המקורית.
בתחילת שנת  ,2014הוחלט על ידי הוועדה החינוכית לצמצם את התכנית ולחדשה,
זאת בהתאם למסקנות והמלצות שהועלו במסגרת הדיונים השונים.
במהלך שנת  ,2014נערכו דיונים בהשתתפות משרד החינוך וגורמי חינוך מקצועיים ,למימוש
ההחלטה ולגבש דרכי שיתוף פעולה בנושאים שתנועת אומ"ץ רואה בהם חשיבות רבה
להקניית מטרותיה ,ובכך לעודד את בני הנוער לאזרחות טובה ולשלבם במאבק למען צדק
חברתי וביעור השחיתות השלטונית והציבורית במדינה.
בתחילת שנת  2015טיוטת התכנית החינוכית המחודשת הוצגה בפני נציגי משרד החינוך,
אשר נתנו את אישור המשרד להפעלתה במסגרת בתי הספר העל יסודיים ברחבי הארץ.
חודשיים לאחר קבלת אישור משרד החינוך ,התכנית נכתבה ונערכה ע"י חבר ההנהלה ד"ר
רן כוחן ובסיוע חבר הוועדה און סבר;
התכנית יצאה לאור באמצעות חוברת המפרטת באופן מקצועי ודידקטי את החומר הלימודי,
תחת הכותרת "שחיתות שלטונית בישראל".

אני שמח לבשר לכם היום על השלמת כל ההכנות האחרונות להפעלת התכנית החינוכית של
אומ"ץ ,לבתי הספר העל יסודיים במסגרת שעורי אזרחות ברחבי המדינה .
ספינת הדגל יצאה לדרך ובכך הופך החזון של אומ"ץ למעשה :לפני כחודש ימים ,התכנית
החינוכית של תנועת אומ"ץ בשיתוף ובאישור משרד החינוך ,החלה את מימוש פעילותה ב 10
בתי ספר על יסודיים ברחבי הארץ ובימים הקרובים משרד החינוך ישבץ את התכנית החינוכית
גם באתר משרד החינוך.
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לסיום ,אני מבקש להודות לכל החברים שעשו רבות לסיוע בקידום ומימוש התכנית ,בעיקר ליו"ר
הנהלת התנועה אריה אבנרי אשר נרתם באופן מסיבי ומשמעותי לזירוז קידומה ,לד"ר רן כוחן חבר
הנהלה והועדה החינוכית אשר השקיע רבות מכישרונו ומזמנו להוצאת התכנית לאור ,לאון סבר
חבר הוועדה החינוכית אשר נטל חלק משמעותי בכל שלבי מימוש התכנית.
תודה אחרונה לד"ר דב אורבך ולדויד ביתן מהנהלת הרשת החינוכית עתיד שפתחה לנו לראשונה
את דלתות כיתותיה להתנעת התכנית החינוכית.

בכבוד רב,
פנחס )פליצ'ה( פלד
מנכ"ל אומ"ץ
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