העתיד נמצא
בתינ ו ך הטכנולוגי

ארגון החינוך היהודי הגדול בעולם ׳world ort׳ ישקיע חמישה מיליון דולר בהקמת מרכזי
מצוינות ומגמות סייבר בבתי ספר בנגב • המטרה :צמצום פערים בפריפריה בעזרת קידום
החינוך המדעי־טכנולוגי
ארגון ׳ /world ortארגון החינוך
היהודי הגדול בעולם ,עומד להש
קיע בחמש השנים הקרובות חמישה
מיליון דולר במיזמים חינוכיים בבאר־שבע
בפרט ,ובאזור הנגב בכלל .מדובר במיזמים
כדוגמת מרכזי מצוינות בבתי הספר ובה
קמת מגמות סייבר ובתהום ההכשרה הט
כנולוגית.
כך אמר השבוע מנכ״ל ׳world ort׳
העולמי ,אבי גנון ,בשיחה עם "ידיעות
הנגב" לרגל כינוס שקיים הארגון לעשרות
מנכ״לים ואנשי גיוס משאבים של הארגון
מרחבי העולם בדגש על קידום החינוך המי
דעי־טכנולוגי לצמצום פערים סוציו־אקו־
נומיים בפריפריה.
"פערי המרכז והפריפריה עדיין עצומים",
אומר גנון ,שנבחר לתפקידו לפני כארבעה
חודשים" ,החינוך הטכנולוגי ,שהוזנח בשני
העשורים האחרונים ,הוא זה שאמור לסגור
את הפער הזה ולצמצם את הפערים .המה
פכה הטכנולוגית דיגיטלית טורפת מחדש
את הקלפים לגבי מה שהכרנו וחשבנו על
שוק העבודה .המטרה שלנו היא לפתח לדור
הצעיר כמה שיותר כלים ויכולות של המאה
ה־ ,21שיתנו להם את הבסיס לעבודה".
ביוזמה משותפת של ארגון ׳world ort׳,
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אבי גנון .מחנכים את דור הסייבר

עיריית באר־שבע ופדרציית מונטריאול
שבקנדה ,עומד בהודש הבא לצאת לדרך
פרויקט של מרכז מצוינות שיקיף מאות
מתלמידי חטיבות הביניים בבאר״שבע .על
פי התוכנית ,יועברו לתלמידים בשעות
אחר הצהריים כ־ 50קורסים שונים בתחו
מי המדע והטכנולוגיה על פי המודל שכבר
פועל זה חמש שנים בדימונה .הארגון גם
השקיע עד היום כשני מיליון דולר בשדרוג
המעבדות ובהפעלת קורסי סייבר והנדסאות
גז במכללה הטכנולוגית בבאר־שבע ,ועל פי
התוכנית ,עומד הארגון להשקיע בחמש

גנון רואה בפעילות הארגון בראשו הוא
עומד סוג של סגירת מעגל .הוא נולד בש
כונה ד׳ בבאר־שבע ,והעדיף ,כדבריו ,בימי
ילדותו ונעוריו את מגרש הכדורגל על פני
בית הספר ,ולכן נאלץ ללמוד במגמת מכ
ניקה ובקושי השלים את מבהני הבגרות.
בנעוריו שיחק בקבוצת הנוער של הפועל
באר־שבע לצידו של רוביק דנילוביץ' ,כיום
ראש העירייה .בעבר הוא שימש כמנכ״ל
׳world ort׳ במדינות ברית המועצות
לשעבר וכמזכיר ראשון בשגרירות ישראל
במוסקבה.
"ההשקעה בתהום החינוך בבאר־שבע",
מציין גנון" ,היא בשבילי סגירת מעגל .אנ
חנו לקראת התימה עם העירייה על הפע
לת מרכז המצויינות בעיר ואנחנו מגייסים
משאבים לטובת פרויקטים נוספים חינו
כיים .מה שקורה עכשיו בבאר־שבע מבחינה
חינוכית וכלכלית מתאים לאג׳נדה שלנו
לגבי חדשנות בחינוך .אנחנו שותפים נא
מנים למיזמים פורצי דרך בתהום החינוך".

