משרד החינוך של העם היהודי
אבי גנון ,מנכ״ל  ,World ORTמספר על הדרך שעשה מהילדות בבאר שבע ועד לראש ארגון
החינוך היהודי הגדול בעולם וחושף את מטרות הארגון לשנים הבאות
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שסיים אבי גנון ,מנכ״ל World
 ORTקדימה מדע ,את השיחה
הטלפונית עם נציג חבר המנהלים
של  World ORTבלונדון ,הבין שסוף סוף
סגר מעגל 20 .שנה אחרי שנכנס לארגון,
כאחראי חינוך בלתי פורמלי בבית ספר
 ORTבמוסקבה ,התבשר כי נבחר פה
אחד לכהן כמנכ״ל הארגון העולמי
גנון ,יליד באר שבע ,בן להורים שעלו
יחד ממרוקו ועבדו במפעל "מכתשים"
בעיר ,מספר כי בילדותו העדיף את מגרש
הכדורגל על פני בית הספר ולכן נאלץ
ללמוד במגמת מכניקה ובקושי השלים את
מבחני הבגרות .בשירותו הצבאי בחיל הים
נחשף לתחום החינוך וההדרכה.
בתפקידיו בעבר שימש גנון כמנכ״ל
 World ORTבמדינות ברית המועצות
לשעבר וראש מנהל החינוך בלשכת הקשר
"נתיב" ,בה היה אחראי על כלל הפעילות
החינוכית של הארגון בברה״מ לשעבר.
כמו כן ,שימש כמזכיר ראשון בשגרירות
הישראלית במוסקבה ומנהל המרכז הישראלי
לתרבות במוסקבה.
גנון הינו אתלט חובב המשתתף ומתאמן
במרתונים ברחבי העולם.

הכשרות מקצועיות בגטו ורשה .הארגון
הקים תשתיות ביותר מ 100-מדינות וכיום
יש לו נציגויות ב 40-מדינות ,עם קרוב
ל 6,000-אנשי מקצוע ,מומחים בתחומי
המדעים והטכנולוגיה .אני רוצה לרתום
את הידע והניסיון של הארגון למדינת
ישראל ולייצא ידע ישראלי לקהילות
יהודיות בעולם".
בחירתו של גנון איננה מפתיעה ,שכן
גנון ,המשמש מאז  2011כמנכ״ל קדימה
מדע ,הנציגות הישראלית של ,World ORT
עומד מאחורי הצמיחה האסטרונומית של
הזרוע הישראלית מארגון שהוקם לפני עשור
)לאחר הסכסוך והפרידה של אורט ישראל
^ (World ORTעם  3עובדים ותקציב של
 20מיליון שקלים ל 1,200-עובדים ותקציב
של למעלה מ 180-מיליון שקלים.
מהי האידיאולוגיה החינוכית של הארגון
בפעילות בישראל?

"אנחנו מתגאים בהיותנו מדינת
הססארט-אפ ,מכוונים את כל התלמידים
להייטק אבל בפועל מי שמככב ,בוגרי
האקזיטים ,הם תמיד אותם יוצאי משפחות
מבוססות בעיקר ממרכז הארץ .פערי
המרכז מול הפריפריה עדיין עצומים.
החינוך הטכנולוגי ,חינוך שהוזנח בשני
העשורים האחרונים הוא שאמור לסגור
את הפער הזה".
מה הסיבה להזנחת הלימודים
הטכנולוגיים?

״לפני  20שנה שלטה תפיסה לפיה כולם
צריכים לפנות להייטק .הזניחו לחלוטין את
ההכשרה הטכנולוגית בבתי הספר ו״ייבשו"
את המכללות הטכנולוגיות .אבל לא כל
הילדים נכנסו לעבודה באינטל ,והיום
למשק חסרים  7,000הנדסאים ועוד אלפי
ידיים יצרניות .זו היתה טעות אסטרטגית
ואני שמח שקברניטי משרד החינוך מנסים
כעת לסגור את הפער".

מה אתה יכול לספר על ?World ORT

ומה תפקידכם בקידום הפריפריה?

גנון" :זהו ארגון החינוך היהודי הגדול
בעולם .ארגון שהוא רב זכויות בעם
היהודי ופעיל כבר  138שנה ,כולל בתקופת
 2מלחמות העולם ,כאשר בין היתר סייע
ליהודים במחנות העקורים ואף הפעיל

״ World ORTקדימה מדע מוביל את
המהפכה הטכנולוגית במערכת החינוך
בישראל בעיקר בפריפריה החברתית
והגיאוגרפית ,והשקיע לאורך השנים
כמעט חצי מיליארד שקלים כדי להכשיר

את הדור הצעיר לאתגרים שמציב העידן
החדש לשוק התעסוקה".
״עד שהכנסנו ב 2009-את  1,000הכיתות
החכמות הראשונות למערכת החינוך ,בתי
הספר היו ׳מדבר תקשובי׳ .מהרגע שהרמנו
את הרף ,למדינה לא היתה ברירה אלא
לשדרג את היתר ככה נולדה הרפורמה
הדיגיטלית במערכת החינוך".
ספר לנו קצת על תפקיד World ORT
בתוך הקהילות היהודיות בעולם

״ World ORTפועל בקרב קהילות
יהודיות בתחום החינוך הפורמלי ובהשקעה
בדור העתיד בקהילות אלו .הארגון מעניק
שרותי חינוך והכשרה טכנולוגית-מדעית,
ככלי לעצמאות כלכלית במטרה לצמצם
פערים חברתיים־כלכליים".
"אחד הדברים שחשובים לנו ,זה
המשכיות העם היהודי ולכן אנו נדרשים
להתאים עצמנו למציאות ולעתיד .כך
הגענו מארגון שעסק בסיוע לניצולי שואה,
לארגון שמתעסק בטכנולוגיה מתקדמת.
בארץ אנחנו עובדים עם גוגל ואינטל,
באירופה היו לנו פרויקטים גדולים עם HP
ועם סיסקו".
אחד האתגרים הגדולים כיום הוא לשמר
את צעירי הקהילה במוסדות החינוך
היהודים .כיצד עושים זאת?

"חלק חשוב בפעילותינו כיום ,והוא
נושא אסטרטגי בו אנו פועלים עם משרד
התפוצות ומשרד החינוך ,הוא חיזוק
הקשר של התפוצות לישראל .כיום ,יש
לקהילות היהודיות אלטרנטיבות חינוכיות
ולכן כדי לשמור את התלמידים בבתי
הספר היהודים ,אנחנו חייבים לעשות זאת
באמצעות חינוך מדעי-טכנולוגי מתקדם,
אליו אנחנו מוסיפים לימודי עברית ,ערכים
של יהדות וזיקה לישראל".
"כדי שהורים ישלחו את ילדם לבית ספר
יהודי ,הוא חייב להיות ברמה גבוהה .ואת זה
רואים בכל העולם ובכל הקהילות" .כדוגמה
מביא גנון את אורט ארגנטינה" :זהו אחד
מבתי הספר הגדולים בעולם ,עם 7,000
תלמידים .הקהילה כולה עומדת מאחוריו.
זה בית ספר פרטי ,ברמה גבוהה מאוד וכך
בין היתר אנחנו מונעים התבוללות ושומרים
על הזיקה ליהדות ולישראל".

