ועד ההורים על יסודי משגב
יוני 5102
להורי התלמידים העולים לשכבות ח' ט' בתשע"ו ,שלום רב
הנדון  :המלצה להמשך תרומה להקטנת כמות התלמידים בכתות*
*( הפניה מיועדת להורי הכתות הרגילות שאינן חינוך מיוחד )
כידוע לכם ,בשנת הלימודים המסתיימת וזו שקדמה לה ,הוקטנו כמויות התלמידים בכתות לפי
דרישת הוועד ובתיאום בין הנהלת בית הספר לציבור ההורים .שנה"ל תשע"ד היתה שנת פיילוט
לשכבת ז' בלבד ,ולאחר שזו הצליחה– הוקטנו הכיתות בכל שכבות החט"ב בשנה"ל תשע"ה .ההקטנה
בוצעה במימון משותף של תרומת ההורים ומתקציבי בית הספר.
לאחרונה ,בעקבות פרסום "מחאת הסרדינים" ,כולנו נחשפנו לשיח התקשורתי והציבורי בענין זה,
לפיכך אין צורך לצטט ממחקרים בארץ ובעולם ולהצדיק מחדש את היתרונות הגלומים בהקטנת
כמויות התלמידים בכיתות הלימוד -הנושא כבר ברור וידוע לכל .בנוסף לכל הסיבות
האובייקטיביות-ההקטנה נדרשת במיוחד בבית הספר שלנו וזאת בשל גודלן הפיסי של חלק מהכתות
שהינו קטן מהתקן הנדרש .הצפיפות הפיסית במצב של  01תלמידים בכתות אלו הינה בלתי נסבלת.
על מנת לאפשר לבית הספר תכנון משאבים כך שלא יהיו שינויים במבני הכיתות במהלך שנות
החטיבה ,וועדי ההורים בשנים הקודמות הכינו עם הנהלת בית הספר תוכנית תלת שנתית על פיה כל
עוד ההורים יאשרו את התרומה בית הספר יפתח בכל שכבה כתה אחת נוספת מעל התקן
האנכרוניסטי אך מחייב של משרד החינוך (לפי  01בכיתה) ובכך יאזן את כמות התלמידים בכתות
לממוצע של  4-5תלמידים פחות מהתקן כך שבפועל ילמדו בכל כתה כ 33-35 -תלמידים .על פי
תוכנית זו עמד גובה התרומה השנה על  ₪ 021לתלמיד והיה אמור לעלות ל ₪ 021 -בשנה הבאה ול-
 ₪ 0111בשנה שאחריה.
רצ"ב קובץ אקסל עם נתונים על כמויות התלמידים בכתות שהיו השנה -ניתן לראות שאכן נפתחה
כיתה נוספת מעל כמות התקן ושהיו בכיתות  33-32תלמידים .במידה ותימשך התרומה -זו ההערכה
גם במעבר לשנה הבאה (עם אפשרות לשינויים קלים בהתאמה לתוספת או גריעה של תלמידים
בודדים) .קישור לקובץ אקסל באתר בית ספר:
http://misgav.iscool.co.il/%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D
7%9D/tabid/2622/language/he-IL/Default.aspx

אולם השנה התרחש אירוע משמעותי ביותר שלא ניתן היה לצפות מראש – החלטה על פתיחת בי"ס
על יסודי חדש .אחת מהתפוקות החשובות ביותר של החלטה זו היא רכישת היכולת של מחלקת
החינוך ,באמצעות ויסות השיבוצים לשני בתי הספר ,להגיע לאיזון מיטבי של כמות הכתות הנפתחות
וכמות התלמידים המשובצים לכתה .בכך התייתר הצורך בתרומה לכל תלמיד שיעלה לחטיבות
הביניים החל מתשע"ו.
לפיכך הבעיה נותרה רק עבור תלמידי שכבות ח' ו -ט' של שנה הבאה שכבר החלו את התהליך קודם
לכן ונישארים במתכונת הקיימת עד שיסיימו את חטיבת הביניים.
רצ"ב בנספח  0להלן הודעתו של מנהל בית הספר במסגרת היערכותו לשנת תשע"ו לגבי סטטוס פיצול
הכיתות בשכבות הנ"ל ,שנעשה במימון התרומה ,וההיערכות במידה ולא תהיה המשכיות לתהליך.
ביצענו בוועד בחינה ובקרה על מימוש התהליך עד כה וקיימנו מיפגשי הפקת לקחים עם הנהלת בית
הספר .להלן עיקרי הדברים שסוכמו להמשך במידה ותימשך התרומה:
 לאחר בחינה מחודשת של המימוש התקציבי ניתן יהיה להמשיך להסתפק בתרומה הנוכחית
בסך  057ש"ח לשנה לתלמיד מבלי להעלות ל 057 -ול 0777 -בהתאמה כפי שתוכנן במקור
לשנות ההמשך.
 צוות של הוועד ילווה את התהליך משלב התכנון וימשב ויבקר את מימושו לאורך השנה.
לצורך כך הוועד יקבל מבית הספר מהתחלת השנה נתונים אמינים בזמן אמת על המסגרות
הכיתתיות וקבוצות הלימוד.
 כל בעיה שתסתמן במימוש תועבר לידיעת הוועד ויגובש פתרון או אילוץ בהסכמה משותפת.
סיכום
 הוועד מחויב לתהליכים של הקדנציות הקודמות ולהתחיבויות שסוכמו עם הנהלת בית הספרולכן ,לאחר שהתהליך נבדק מחדש והופקו לקחים לייעול ושיפור  ,הוועד ממליץ לציבור ההורים
להמשיך להסכים לתרומה להקטנת הכיתות על מנת לשמר את המצב הקיים ואף לנסות להשתפר
עוד ככל שיתאפשר.
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-

במידה ולא תהיה הסכמה של רוב ההורים לתרומה ,בית הספר ייאלץ לסגור את הפער התקציבי,
כפי שמתואר במסמך המנהל ,ע"י החלטה בין ביטול כתה בשכבה וקיבוץ מחדש של התלמידים
בכיתות לפי התקן או להשאיר את כיתות האם כפי שהן אך לא להקטין את כמויות תלמידים
בקבוצות לימוד שנהוג ללמד בקבוצות קטנות יותר מכיתות האם (מתמטיקה ,אנגלית.)..

-

תינתן אפשרות להורים לבחור בין האפשרות להסכים לתרומה או להסתפק בשיקול הדעת
הניהולי של בית הספר במידה ולא תתבצע התרומה.

להלן קישורים לאישור /אי אישור התרומה לפי שכבות:
לעולים ל-ח'
https://docs.google.com/forms/d/1s7jmQNwshX22Pu_YrDYsQVf0fPq76AwhHn91oaqRdsA/viewform

לעולים ל-ט'
https://docs.google.com/forms/d/1sfVHEQornaydC001siceBaS1LnuZPwOkbmCZ5YUqOE/viewform

בברכה,
יובל לוי יו"ר הוועד
בשם חברי וועד ההורים תשע"ה
לברורים ניתן לפנות ל:..
יו"ר הוועד -יובל לוי uv40@hotmail.co.il
ס .יו"ר הוועד – איריס קיסרי יגר iriskessari@gmail.com

נספח  -0הודעת מנהל בית הספר
יובל ואיריס ערב טוב,
מצורף קובץ המפרט את כמות התלמידים בכיתה בשנת תשע"ה.
בתחתית הקובץ מופיע מספר התלמידים הממוצע בכיתה אם לא היינו מפצלים כיתה בכספי הורים.
היצגתי לועד ההורים את הקושי התקציבי שעלול להיווצר אם יוחלט על הפסקת תשלומי ההורים לפיצול כיתות
ח',ט' בשנת תשע"ו .החלטה כזו תחייב אותנו להיערך לכיסוי הבור התקציבי שיווצר לעומת התכנון (שכלל תשלומי
הורים בשנתיים הבאות).
אפשרויות תכנון ההתכנסות לתקציב הן שתיים:
 .1להוריד כיתת אם ולחזור לכמויות הממוצעות המפורטות בתחתית הקובץ.
 .2להתכנס ע"י צמצום שעות או צמצום כמות קבוצות בשכבות ח'-ט' ,בעיקר באנגלית ובמתמטיקה.
אנא העבירו לידיעת ההורים את המשמעות הצפויה על מנת שיקבלו בהבנה את השינוי בהיערכות.
תודה ,אמיר
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