זכרון יעקב 22 ,בספטמבר 2016

סיכום פרלמנט מספר  1לשנה"ל תשע"ז
"קשת"  -תודה על האירוח

הנפלא!

משתתפים  -נציגים מבתי הספר:
דמוקרטי בעמק (נהלל) ,שבילים (פרדס חנה) ,גבעול (חדרה) ,לב השרון ,מרחב (רעננה),
כפ"ס ,בקעת אונו (קרית אונו) ,מקום לגדול (הכפר הירוק) ,קהילה (ת"א) ,הדמוקרטי הפתוח
(יפו) ,קד"ם (ערד) והמארחים מ"קשת".

 .1ציטוט לפתיחה ,מתוך פרקי אבות ,של דברי הלל הזקן:
ימ ַתי?"
" ִאם אֵ ין אֲ נִ י ִליִ ,מי ִלי ?ּוכְ ֶׁשאֲ נִ י ְלעַ צְ ִמיָ ,מה אֲ נִ י ?ו ְִאם ל ֹא עַ כְ ָשיו ,אֵ ָ
 .2תודה רבה למיטל הרשקוביץ ,חברת צוות הניהול וצוות בית הספר הדמוקרטי
"מרחב" רעננה ,על הפעילות שהעבירה לנו קודם הפרלמנט (כפיים ותשואות).
 .3מהי קהילת בתי הספר הדמוקרטיים?
ארגון גג המאגד בתי ספר דמוקרטיים ,המבקשים לפעול ביחד.
תפקידו:
לתכנן ,לארגן ,להוביל קיום פעילויות משותפות ,מפגשי למידה והעשרה לעודד יזמות
ולפעול למען מטרות החינוך הדמוקרטי מול גורמים חיצוניים.
מי יכול להיות חבר בקהילה:
מסגרת חינוכית שמגדירה עצמה כמסגרת דמוקרטית.
לחברות ב"קהילת בתי הספר הדמוקרטים" יש  3ביטויים:
א .מעורבות פעילה בהתנהלות הקהילה ,שכוללת:
 בחירה של  4נציגים לפרלמנט הארצי. הגעה והשתתפות של הנציגים בפרלמנטים הארציים. ייצוג ופרסום החלטות ה"קהילה" בבתי הספר ע"י הנציגים. השתתפות בפעילויות וביוזמות של ה"קהילה".ב .השתתפות מנהל בית הספר בפורום מנהלים חודשי.
ג .תשלום דמי חברות.
-

מעורבות פעילה בהתנהלות הקהילה 4 -נציגים בכל בית הספר.
הצעה של הנציגים בפרלמנטים
ייצוג ופרסום של אירועים של הקהילה בבתי הספר
מנהל בית הספר משתתף בפורום המנהלים -מתקיים אחת לחודש.

קהילת בתי הספר הדמוקרטיים לא יכולה לכפות על בתי הספר את החלטותיה.
הפרלמנט הארצי מתנהל כדמוקרטיה ייצוגית ועל כן ישנה חשיבות לבחירת הנציגים,
על ידי קהילות בתי הספר ,אותם הם מייצגים .הבחירה מעניקה תוקף לייצוג.
תפקידי הנציגים:
 השתתפות בכל הפרלמנטים -שישה בשנה ,אחת לחודש וחצי .בכל אספה
ודיון מן הראוי להביא את עמדת קהילת בית הספר בפני כלל הקהילה
הארצית.
 ייצוג דו כיווני ,כלומר :בבית הספר ייצוג הקהילה הארצית ובפרלמנט הארצי,
ייצוג בית הספר.
 oלהעביר את כל המידע לבתי הספר ,לספר על אירועים מתוכננים,
פעילויות שעומדות להתקיים ולמסור את כל המידע הדרוש בנושאים
העולים על הפרק.
 oלשם התכוננות נאותה לדיונים בפרלמנט הארצי וייצוג הולם של בית
הספר ,יש ליזום דיונים בבתי הספר ,לשם גיבוש עמדת בית הספר
והכרעה על כך באספה/פרלמנט בית הספר .את עמדת חברי קהילת
בית הספר יש להביא בפני הפרלמנט הארצי.
 oהשתתפות פעילה בדיוני הפרלמנטים ובתהליכי קבלת ההחלטות.
 oהצבעה בפרלמנט הארצי בהתאם לעמדת קהילת בית הספר.
במידה ולא התקבלה החלטה לגבי נושא מסוים ,בבית הספר ,ניתן
לברר הדבר ,על פי שיקול דעת הנציגים .ניתן אף להצביע על פי
הבנת הנציגים ועמדותיהם ,כיוון שנבחרו לייצג (מכאן חשיבות הליך
הבחירה בבית הספר).
 oלפרסם בבית הספר לכלל חברי הקהילה את החלטות הפרלמנטים.
 oלעודד את בתי הספר להשתתף בפעילויות ובאירועים של קהילת
ביה"ס ואף לארח שכאלה.
 oלוודא כי לוח אירועי בית הספר לא מתנגש עם אירועי הקהילה.
 oלעורר מודעות למתרחש בקהילה ולעודד השתתפות ולקיחת יוזמה.
 oלפנות אל הנהלת בית הספר ולדאוג להעברת דמי החברות אל
הקהילה (בתי הספר המבקשים הנחה בגובה דמי החברות ,ייפנו
לצוות הניהול שיעביר את הבקשה לוועדת הנחות).
תלמידים ,חברי צוות ,או הורים ,אף אם לא נבחרו לשמש כנציגים ,מוזמנים להגיע
ולהשתתף בפרלמנט הארצי ,באופן פעיל ,בדיונים .זכות ההצבעה ניתנת אך ורק
לארבעת נציגי בית הספר.
לסיכום ,הנציגים הם המקשרים בין הקהילה לבית הספר  -ייצוג פעיל.

 .4דמי חברות.
לפני מספר שנים החליטה אסיפת הפרלמנט הארצי על מבנה לקביעת גובה דמי
החברות של כל בית ספר ,בקהילה .נקבע כי הסכום יושפע בעיקר ממספר
התלמידים בבית הספר כקבוע בטבלה הבאה:

מספר התלמידים בבית הספר
עד  50תלמידים
 50עד  100תלמידים
 101עד  200תלמידים
 201עד  300תלמידים
מעל  300תלמידים

גובה דמי החברות לשנת לימודים
₪ 1,150
₪ 2,300
₪ 4,000
₪ 5,750
₪ 7,500

הפרלמנט פתח בדיון ער בנושא .בין היתר הועלו הדברים הבאים:
 הצעה לבטל את השלב האחרון הנוכחי בטבלה ולקבוע כי מעל 200
תלמידים דמי החברות יהיו "( ₪ 5,750שבילים").
 הצעות לקבוע את דמי החברות לתלמיד (כך שכל בית ספר יכפיל את מספר
תלמידיו ,בפתיחת השנה ,בתעריף האחיד שיקבע) ובכך לדייק את החישוב
באופן שוויוני בין בתי הספר ,בהתאם למספר התלמידים (ענבר" ,קשת").
 הצעה לאשרר את גובה דמי החברות ,ללא שינוי בסכומים ובאופן החישוב.
 הצעה לקבוע בטבלה שלב נוסף (הקיים יהפוך לבין  301-400תלמידים
ויתווסף שלב של מעל  400תלמידים).
 סך דמי החברות שיתקבלו ,כתוצאה מקביעת אופן חישובם ,יהווה את תקציב
הקהילה לפעילויותיה ולאירועיה .ראוי לאשר את אלה ,לתקצב אותם ומהם
לגזור (לקבוע) את גובה דמי החברות.
 יש לקבוע ראשית את גובה דמי החברות ולאחר מכן לקבוע תקציב לכל
פעילות ואירוע (גם אם מדובר בצורך בקיצוץ בפעילויות ובאירועים).
 לשם המלצה על תעריף לתלמיד ,עלינו לקבל את נתוני מספר התלמידים
הלומדים השנה ,עם פתיחתה ,בבתי הספר חברי הקהילה.
 יש להבחין בין תלמידי הגנים לבין תלמידי בית הספר.
 יש להבחין בין תלמידי בתי הספר היסודיים לבין התיכונים .לבית ספר שאין
תיכון ,אין משתתפים בפעילויות המיועדות לשכבות גיל אלה.
 אין להפריד ולחלק על פי גיל התלמידים ,כיוון שאנו קהילה וזאת משמעות
הדבר .ביחד תורמים את חלקנו ונותנים לחברינו .לא מתוך ראיה צרה של
טובת הנאה אישית מיידית.
 להתחשב גם ב"שכר הלימוד" החודשי לבית הספר (תשלומי הורים) .לקבוע
את דרגות התשלום על פי סכום הנגבה כל חודש מההורים.
 אין להתחשב בתשלומי ההורים בלבד ,כיוון שלבתי ספר מעמד שונה ותמיכה
שונה של הממסד (משרד החינוך והרשות המקומית) ולכן לא בהכרח בית
ספר שנאלץ לגבות סכום גבוה מההורים ,הנו בעל האמצעים הגדולים יותר
לתשלום .לעתים ההיפך הוא הנכון.
 ישנם בתי ספר הגובים סכום גבוה מצרכיהם ,לשם מתן מלגות/הנחות
גבוהות (לעומת בתי ספר אחרים) ולכן אין לגזור מכך כי נותרת להם יכולת
לתשלום דמי חברות גבוהים יותר מבתי ספר אחרים.
החלטה:
להחזיר את הנושא לדיון מעמיק בבתי הספר ובחינת עמדותיהם .נציגי בתי
הספר מתבקשים להעלות על כתב את הצעת בית הספר ולשלוח אותה אל מנהל

הקהילה ,לשם פרסומה מוקדם ככל הניתן .בפרלמנט הבא ,שיתכנס באחד
בנובמבר ,נערוך את הדיון ונכריע בנושא.

 .5תקציב פעילויות ואירועי הקהילה לשנת הלימודים תשע"ז
מנהל הקהילה הציג את תכניות הפעילויות והאירועים והצעת תיקצובם.
הודגש כי על חברי הקהילה להביא לקיום הפעילויות והאירועים .על חברי הקהילה
ובראשם נציגי בתי הספר ,ליטול את היוזמה לקיום פעילות ,להוביל את הפקתה
והתרחשותה.
בשנה שעברה תוקצבו פעילויות אשר לא יצאו אל הפועל ,חלקן העדר מובילים לכדי
התממשות.
הוצגה תכנית האירועים והפעילויות (מצורפת מטה) ולהלן הצעת התקציב שהוצגה:

תכנית האירועים והפעילויות לשנת הלימודים תשע"ז:
תאריכים (לא סופיים!)

אירוע

פרטים

 ,22.09.16יום ה' -עכשיו

פרלמנט ארצי ראשון – מחוץ לתל אביב

מתארחים ב"קשת"

19.09.2016

פורום מנהלים

פתח שנה ,גם השבוע

סתיו 2016

פעילות ארצית לכיתות ו'-ז' :טיול ניווט

6-8/10/2016

אירוע פתיחת שנה קהילת בתי הספר הדמוקרטים

בהובלת טלי והחברים מ"שבילים"
הפנינג סדנאות והופעות ב"חאן השיירות" (ליד שדה
בוקר).שני לילות! חמישישישבת!

אוק' 2016

פורום מנהלים

 , 23-24/11ד'-ה' ?

סמינר סובב בתי-ספר דמוקרטים (ח'-ט')
פרלמנט ארצי שני

המכון לחינוך דמוקרטי ,תל אביב

נוב' 2016

פורום מנהלים

 10/12/2016שבת

יום זכויות האדם

שבת וינפש

 ,21.12.16יום ד'

פרלמנט ארצי שלישי – מחוץ לתל אביב

18-23.12.16

טורנירי ספורט אזוריים

מי יארח את פרלמנט כמעט חנוכה? מודיעין?
מי יארח? מי ישתתף? באילו ענפים?
קטרגל ,ברור .עוד?

דצ' 2016

פורום מנהלים

ינו' ( 2017בסיום סמסטר א')

יום ועדות ארצי

ינואר 2017

פורום מנהלים

 , 1.11.16יום ג'

 ,1.02.17יום ד'
 ,6.02.17יום ב'

"דמופגש"-האירוע השנתי של כלל בתי הספר
הדמוקרטים בארץ!
פרלמנט ארצי רביעי

פברואר 2017

פורום מנהלים

 ,19-20/3א'-ב'

סמינר חברה ישראלית (י'-יב').

מארס 2017

פורום מנהלים

 , 27.03.2017יום ב'

פסטיבל "בום"  -מוזיקה וכדורגל

אפריל 2017

פורום מנהלים

IDEC 2017 - HADERA

הועידה הבינלאומית השנתית של החינוך הדמוקרטי.
והשנה  -בישראל! כולל את יום הצוותים הארצי

28-29/3
30-31/3
1-3/4/16

"מרחב" רעננה? "רותם" ,מצפה רמון מעוניינים להריץ פרויקט שנתי

אוניברסיטת תל אביב ,בשיתוף הקדתדרה לחינוך יהודי ,פרופ' יובל
דרור

עשור להולכים בשבילים ,פרדס חנה
המכון לחינוך דמוקרטי ,תל אביב
קריית אונו?
כפר סבא
חדרה והסביבה

סיורים בבתי ספר דמוקרטיים ובפרויקטים פורצי דרך
כנס חדרה .ה  IDECבחדרה! השערים נפתחים לציבור (הישראלי)
הרחב .פרלמנט ארצי מספר חמש נערך בכנס.
הכנס עובר ל"גבעת חביבה"

מאי 2017

פורום מנהלים

חורף ?2016-2017

לילה לבן ה'-ו'-ז'
לילה לבן תיכוניסטים
פרלמנט ארצי שישי ואחרון

יוני 2017

פורום מנהלים

 , 8.6.17יום ה'

אירוע סיום שנה קהילת בתי הספר הדמוקרטים

שפיים

 , 14-15.8.17ב'-ג'

הכשרת מורים חדשים

השתלמות משתלמת במיוחד

אביב 2017
 ,25.05.17יום ה'

14-16.9.17
חמישישישבת .ינדוד?

אירוע פתיחת שנה תשע"ח

חדרה?
יפו?
המכון לחינוך דמוקרטי ,תל אביב

שיח מדברי .זה כבר עניין של מסורת...

להלן מספר דגשים שעלו:



בשנת הלימודים שעברה לא התקיימו מספר פעילויות שתוכננו ותוקצבו.
את תקציב "סמינר סובב דמוקרטיים" ,למשל ,מהשנה שעברה ,הוספנו לזה
של השנה ואף הגדלנו ,בהצעה ,בהתאם לאפשרות שתתקבל הצעת בית







הספר "רותם" ,ממצפה רמון ,לקיים מספר מפגשים בשנה ,בהם ישתתפו בני
השכבות הרלוונטיים (ח'-ט').
בשנה שעברה קיצצנו את תקציב "יום הועדות הארצי" ולא הזמנו הפעלה
חיצונית .אנו מבקשים להשיבה למבנה האירוע ולתקציבו ,כפי שהיה קודם
לכן.
סמינר חברה ישראלית :בשנה שעברה יזמו והפיקו בנות קריית אונו את
הסמינר ,תחת הכותרת "מניכור לסולידריות" .סתו ,נציגת הקבוצה ,בישרה
על יוזמתן להפיק השנה את ההמשך "סמינר עתיד"  -לחשוב יחד מה אנחנו
לוקחים אתנו (להמשך חיינו) מהשהות שלנו בבתי ספר דמוקרטים .מיועד
לתלמידי כיתות י'-יב' .לאור תקציב השנה שעברה והפקת הסמינר הקודם,
בפועל ,מוצע התקציב הגבוה מעט יותר.
כיבוד לפרלמנטים .בשנה שעברה תוקצב סעיף זה בסך של .₪ 1,000
לאחר מכן החלטנו על קיצוץ בתקציב זה .בשנת הלימודים הנוכחית אנו
מתכננים  3פרלמנטים ארציים מחוץ לת"א .יציאות אלה ואירוח ליום שלם,
גוררת נוסף להוצאות הנסיעה ,גם צורך במתן מענה תזונתי לנציגים .בשל
כך ההמלצה להשיב את התקציב עליו הוחלט בשנה שעברה ,בסך 1,000
 ,₪לששת כינוסי הפרלמנט הארצי לשנה זו (הראשון ,אגב ,שזה סיכומו,
כבר מאחורינו ובו זכינו לאירוח שכלל מזון).

הוחלט כי נושא זה ,ביחד עם זה הקודם ,יוחזר אל פרלמנטים ואספות בתי הספר,
לדיון ,לגיבוש הצעות ולהכרעה בפרלמנט הארצי הבא ,בו יוחלט על דמי החברות
ולאורם ,תקציב הפעילויות והאירועים של הקהילה.

 .6צוות הניהול
צוות ניהול הקהילה כולל עד ששה חברים ,תוך שריון מקום לתלמיד/ה ,לאיש/אשת
צוות ולהורה ,אם יהיו מועמדים כאלה.
צוות הניהול מוביל עם מנהל הקהילה את מימוש החלטות הפרלמנט הארצי.
צוות הניהול מתכנס אחת לחודש ,בדרך כלל בשעות הערב ,בתאום הנוח לחברי
הצוות (בשנת הלימודים הקודמת הפגישות התקיימו בכפר יונה ,בבית פרטי).
פעילות צוות הניהול הנה התנדבותית.
בחירות לצוות הניהול יתקיימו בפרלמנט הבא ,שייתקיים בתל אביב ,ב"גן" של
"המכון לחינוך דמוקרטי" ,דרך נמיר  ,149ביום .1.11.16
המעוניינים להגיש את מועמדותם להיות חברי צוות הניהול ,מתבקשים לשלוח מייל
לרמי ,או להציג את המועמדות בפרלמנט עצמו.

 .7שיח מדברי – אירוע פתיחת השנה של קהילת בתי הספר הדמוקרטיים.
לצערנו לא הספקנו לפרט אודות האירוע .נציין כי מדובר במתכונת חדשה ,פסטיבל
בן יומיים ,מחמישי בערב ועד למוצ"ש 6-8 ,באוקטובר ,ב"חאן השיירות" ,סמוך
לשדה בוקר ,בנגב.
מוזמנים להצטרף ,להירשם ,להשתתף ו/או להוביל פעילות ,סדנה ,משחק ,טיול,
שירה ,נגינה וכל העולה על רוחכם המדברית – דמוקרטית – קהילתית.
IDEC 2017 .8
לא הספקנו לספר ולפרט אודות הכנס הבינלאומי לחינוך דמוקרטי ,המתקיים בכל
שנה ביבשת אחרת ובסוף מארס ( 2017מתחיל מספר ימים לפני חופשת הפסח)
הוא יערך אצלנו ממש .רצינו להזמין אתכם להשתתף כבר מעכשיו בהפקתו ובעיצובו,
כולל עיסוק בתכנים ובפעילויות .לא הספקנו להרחיב ונעשה זאת במסגרת ה"שיח
מדברי" .סיבה טובה נוספת להגיע אליו 
 .9היכן יתארח הפרלמנט הארצי השלישי?
את הראשון ערכנו ב"קשת" ,את החמישי נערוך ב"ברנדס" ,חדרה ,במסגרת הכנס
הבינלאומי – ( ! IDECזה יהיה מיוחד) .את הפרלמנט הארצי השלישי נערוך ביום
 , 21.12אך היכן (מחוץ לתל אביב)? זה הזמן לבתי הספר להציע עצמם לאירוח
הנציגים ליום היכרות עם בית ספרם ,פעילות ולסיום ,כינוס הפרלמנט הארצי.
המתכונת מוכרת לנו .בשנה שעברה והשנה נסענו צפונה .ת"א במרכז .אז נראה לנו
מתבקש לנסוע קצת דרומה .על נציגי בתי הספר להציע ולבדוק נכונות בית הספר
לאירוח זה.
 .10יום ועדות ארצי – נשמח לקבל רעיונות.
נושא מרכזי? באלו ועדות נעסוק? אולי בועדה אחת?
 .11תודה רבה על האירוח והחוויה ,לחברינו ב"קשת" ,בית הספר היהודי פלורליסטי
דמוקרטי ,בזכרון יעקב!
 .12תודה רבה לכל הנציגים שהגיעו והשתתפו ביום הזה .נסיעה טובה הביתה וקדימה –
לעבודה! מלאכה רבה לפנינו עד לפרלמנט הארצי הבא ,באחד בנובמבר ,בשעה
 ,17:00במכון לחינוך דמוקרטי ,דרך נמיר  ,149ת"א.
הישיבה ננעלה.

