4.10.18
להורים חברי העמותה שלום רב,
שנת הלימודים תשע״ט החלה ,ורצינו לשתף אתכם בשלושה נושאים חשובים:
 .1לאחל לכולנו שנה מצוינת ,מלאת למידה והשראה
 .2לשתף אתכם בתוצאות הסקר בו השתתפתם
 .3לעדכן אתכם בנושאי תשלומים.
 .4מפגשי הורים
ברכות:
בשנה האחרונה בית הספר גדל ועבר שינויים משמעותיים .הגידול מייצר לנו הזדמנויות צמיחה
חינוכית ,קהילתית ופדגוגית ,אבל גם מחייב אותנו להתמודד עם אתגריים אידאולוגיים
ואופרטיביים.
ההצלחה שלנו כהורים ,מחנכים וקהילה תלויה במידת המעורבות והמחויבות שלנו ,ולכן ,כעמותה
שמייצגת קהילה ,אנחנו מאחלים לכולנו שנה של עשייה ,תהייה ,איתגור והשתתפות.
אחד הדברים שזיהינו ,הוא את הצורך של קהילת ההורים בהכוונה או עצה .לכן ,אנחנו מזמינים אתכם
לפנות אלינו בכל נושא (פנייה במייל)amutat.machar@openschool.org.il :
סקר:
בשנה״ל הקודמת ,ביצעה נציגות ההורים סקר שביעות רצון ועמדות בקרב חברי העמותה.
כידוע ,כל הורי התלמידים בביה״ס הינם חברי עמותת מ.ח.ר התומכת את פעילות ביה״ס  -הן
ברמה התפעולית והן ברמה הערכית.
הסקר נשלח לכל חברי עמותת ההורים ,וכלל הזמנה (לינק) וכן תזכורות בקבוצות המדיה השונות
(קבוצות וואטצאפ שכבתיות ,מדיה חברתית ועוד) .בסקר השתתפו  166הורים לתלמידי ביה״ס.
ע"פ אנשי המקצוע שליוו את התהליך ,המדגם נחשב איכותי מבחינת אחוזי ההשתתפות.
סקר הורים  -עמותת מ.ח.ר 2018
תוצאות ולמידות:
• קיימת שביעות רצון גבוהה מצוות המורים והחונכים  -כ ⅔-מההורים מרוצים מהקשר שלהם
עם החונך/חונכת.
• רוב ההורים אינם מרוצים מהידרדרות בערכים הדמוקרטיים של בית הספר.
• מהסקר עולה שיעור נמוך יחסית של שביעות רצון מרמת לימוד מקצועות הליבה בבית הספר
וגם ממגוון התכנים שהם מעבר לשיעורי הליבה.
• הנושאים הנלווים הספציפיים בהם ההורים אינם שבעי רצון הם :שירותי ההסעדה ,הסעות
התלמידים לביה"ס ,מידת ההיכרות עם תקציב ביה"ס וגובה התשלומים לביה"ס.
• לרוב גדול של ההורים שביעות רצון נמוכה מרמת השקיפות של הנהלת בית הספר ,וגם מדרך
העברת השיעורים.
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הציון לחינוך דמוקרטי נמוך מאוד לאור היות ביה"ס מתהדר בהיותו כזה.
אפשר לזהות סתירה בין המרוצות הגבוהה מהצוות/חונך – לבין שביעות הרצון הנמוכה
מהחינוך הדמוקרטי .הציונים הטובים לאנשי הצוות ולחונכים מלמדים על חשיבות החונכות,
שמהווה חלק ניכר מהשקעת השעות בביה"ס ,במאמץ בהשתלמות ובתמיכה .למרות
שהחונכות היא אחד הבסיסים של חינוך דמוקרטי ,נראה שיש נתק בין החונכות לבין היבטים
נוספים של החינוך הדמוקרטי.
רק  1/3מהמשיבים לסקר סבורים שביה"ס נותן חינוך דמוקרטי –זה מספר נמוך מאוד בבי"ס
שזה הייחוד שלו.
 1/3לא מרוצים מיישום האידיאולוגיה של ביה"ס – מה שמלמד על חשיבות העקרונות של
חינוך דמוקרטי ועל כך שיש לשים על זה דגש.
 46%לא מרוצים מאופן העברת השיעורים – מספר גבוה מאוד.
 2/3לא מכירים או מכירים מעט את עקרונות החינוך הדמוקרטי – שיעור גבוה בבי"ס שזה
יחודו ( לאור שיעור גבוה זה יתקיימו מפגשי למידה ושיחה בחיוך דמוקרטי מנקודת מבט
הורית ,מפגש ראשון ב  9.10.18בשעה .(20:30
רק כ ⅕-מההורים היו חברים בוועדה אי-פעם .במילים אחרות  80% -מההורים לא
משתתפים בפעילות שמניעה ומעצבת את חינוך ילדיהם.
רוב גדול של המשיבים חושב שבי ת הספר אינו מאוד קהילתי ואין בו פעילות רבה וענפה של
הקהילה

מחשבות ומסקנות:
• יש לשים דגש על יישום ומתן מקום לעקרונות החינוך הדמוקרטי ומניעת הפיכת ביה"ס
"לרגיל".
יש צורך להשקיע יותר בפיתוח וחיזוק קהילת בית הספר .היבט הביצה והתרנגולת – האם
•
ההשקעה בחונכות הבי אה לשביעות רצון הגבוהה או שבשל שביעות הרצון יש השקעה גדולה
בחונכות?
• כמה להשקעה החומרית (כסף ושעות במערכת) יש משמעות בשביעות הרצון?
• האם השקעה דומה ביישום החינוך הדמוקרטי תביא לתוצאות דומות?
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תשלומים:
מצ״ב תשלומי הורים לעמותת ההורים לשנת הלימודים תשע״ט עבור העשרת הלימודים בבית הספר
הדמוקרטי-הפתוח מתוקף היותו ייחודי ותחת מתווה הסדרת תשלומי ההורים:
העמותה תומכת את פעילות ביה״ס בסעיפים שונים ונדרשת להוצאות בגין פעילותה שלה –
אדמיניסטרציה ,מלגות והנחות ,רו״ח ,משפטיות ,פרויקטים קהילתיים הנובעים מייחודיותו של ביה"ס
ופועלים במקביל לו ומשלבים פעילות דמוקרטית של כל חברי הקהילה ועוד.
השתתפות ההורים בהוצאות העמותה לתפעול ולנושאים נוספים כנ״ל הינה בגובה  ₪ 1,550לשנה
לתלמיד.

סה"כ

סל תשלומים
(ישירות
לביה"ס)

סה"כ
תשלומים
לעמותה

תשלום 2
לעמותה
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5023

שכבות גן-א-ב
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6548
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4998

שכבות ג-ד

7050

628

6422

1550

4872

שכבת ה

7050

838

6212

1550

4662

שכבת ו

7550

1163

6387

1550

4837

שכבות ז-ח

7550

1179

6371

1550

4821

שכבת ט

7550

1165

6384

1550

4834

שכבות י -יא

7550

1469

6081

1550

4531

שכבת יב

 #לא כולל תשלום הסעות ותשלום עבור ארוחות צהריים.
העמותה מקיימת ועדת הנחות על התשלום לעמותה .במידה והדבר נחוץ ,אנא פנו לוועדת הנחות עד
לתאריך ( 15.11.18הטפסים הרלוונטיים להגשת בקשה נמצאים אצל שוש).
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מפגשי הורים:
במועדים :
( 9.10.18יום ג') בשעה  20:30בביה״ס
( 16.11.2018יום ו') בשעה 08:30
( 19.12.2018יום ד') בשעה 20:30
( 15.1.2019יום ג') בשעה 20:30
יתקיימו מפגשי חשיבה ולמידה משותפים בנושאים של חינוך דמוקרטי והתנהלות בבי"ס דמוקרטי.
כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם איפה לשאול ,כל מה אתם כבר יודעים ורוצים לשתף וכל
מה שהיינו רוצים לדבר עליו אחד עם השני
וגם  -במפגש הראשון יימכר לכל דורש ספרו של יעקב הכט ,חינוך דמוקרטי ,במחיר עלות של .₪ 55

שתהיה לכולנו שנת לימודים טובה.
בברכה,
ועד עמותת ההורים
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