
 

 

 אמנת בית ספר ענבר

 

 פעילות העמותה:

 חברי "עמותת ענבר לחינוך ולדורף" הנם קהילה של הורים שבחרו לחנך את ילדיהם ברוח
 ולדורף ומעוניינים לקחת חלק פעיל בחיי הקהילה.

 העמותה הוקמה לשם ניהול מוסד חינוכי על פי עקרונות חינוך ולדורף. על הורים המבקשים
 לרשום את ילדיהם לבית הספר, לקבל על עצמם את עקרונות היסוד של חינוך ולדורף, ולצד

  זה להירשם כחברים בעמותה.

 חברות בעמותה הינה זכות ומחויבות השמורה לכל משפחה שמצטרפת ליוזמה החינוכית.
 חברי העמותה מוזמנים להשתתף באסיפות הכלליות של העמותה, לבחור את חברי ועד

 העמותה, להציע מועמדות לועד העמותה ולהיות שותפים פעילים בעשייה.

 המצע הערכי-אידיאולוגי של הקהילה אותו נבהיר ונחדד באמנה זו יהווה בסיס מוסכם
 ומשותף לחבריה, באופן שייצור הלימה בין התפיסות החינוכיות-ערכיות של בית הספר

 וההורים עצמם. כל זאת לשם קידום טובת הילדים וחינוכם ברוח האנתרופוסופית.

  העמותה תומכת בקיומו השוטף ובניהולו של בית ספר ענבר.

  פעילויות בית הספר (אשר אינן ממומנות בשלב זה על ידי הרשויות) ימומנו על ידי העמותה.

 

 בית הספר:

 חינוך ולדורף הוא בחירה מודעת של קהילת בית ספר ענבר – מחנכים והורים. על כן, כחלק
 מתהליך ההרשמה לבית הספר, על כל הורה להשתתף בסדרת הרצאות שבה תיפרס בפניו
 תפיסת העולם החינוכית, ובהתאם לה יהיה עליו לבחון את התאמתו לתפיסה זו ולשקול אם

  אכן ברצונו להצטרף ולקחת חלק בדרך זו, על כל המשתמע מכך.

 ההורים הבוחרים לשלוח את ילדם לבית ספר ענבר מביעים בכך את אמונם ותמיכתם
  בעיקרי חינוך ולדורף.

 אנו נסמכים על מסירות המחנכים והמחנכות להשגת היעדים החינוכיים. המחנך/ת מקנה
 לילד/ה באהבה ידע ומיומנות, תוך כדי חוויה אמנותית באופן המותאם לגילו. תכנית

 הלימודים מותאמת לאתגרים החברתיים והתרבותיים שמעמידה התקופה, מתוך הבנתם
  באופן שמשמר את הילדות.
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 עקרונות התכנית מותאמים לערכים הומאניים ולתרבות היהודית והישראלית וממלאים את
 דרישות משרד החינוך. אנו מאמינים כי באמצעות הכלים שאנו מעניקים לילדים, הם יוכלו

  להפוך לאנשים יצירתיים, גמישים ובעלי כישורים גבוהים של יחסי אנוש ועבודת צוות.

 על כן, על חברי העמותה לתמוך בעבודת בית הספר והסגל הפדגוגי ולכבד את ההחלטות
 המתקבלות, גם כאשר הן אינן תואמות באופן מלא את נקודת המבט האישית, מתוך הבנה

 שהחלטות אלו משקללות את טובת הילד/ה, הכיתה ובית הספר.

 

 הקהילה:

 בית הספר מרחיב את בית ההורים ומשלים אותו, והוא מקום להיות בו, לפגוש חברים,
 ללמוד, לצחוק, לשחק – מקום לחיות. בצד בית הספר מתקיימת גם קהילה שהפעילות בה

  חשובה לא פחות מן הפעילות בבית ובבית הספר.

 ההורים מבינים את חשיבות היותם פעילים בחיי בית הספר ואת הצורך במעורבותם הפעילה
 במשימות הנדרשות. הם מוזמנים ליזום פרויקטים חינוכיים ולהפעילם עם המורים ו/או על פי

  בקשתם.

 ההורים מתחייבים להגיע לאסיפות הורים ופגישות שתקבענה על ידי מחנך/ת הכיתה, וכן
  להרצאות בנושא חינוך ולדורף.

  הורי בית הספר הם שותפים לדרך בעשיית חינוך ולדורף הן בבית הספר והן בבית.

 תזונה – במפגשים חברתיים של ילדי בית הספר כיחידים ובקבוצות יוגש●
 מזון בריא ולא מעובד.

  מסכים –●

 שימוש, באשר הוא, בטלפונים חכמים, רק מכיתה ו' ומעלה.1.
 פעילות הילדים ברשתות חברתיות על סוגיהן השונים (לרבות

 ווטסאפ וכדומה) תחל רק מכתה ז' ואילך. זאת כדי לשמר
 ולהמשיך את העבודה החברתית המשמעותית שנעשית בבית

 הספר. בכל מקרה, מחנך/ת הכיתה הוא זה שיחליט על פתיחת
 הקבוצות, וזאת לאחר שערך תהליך משמעותי עם הכיתה ושיתף
 בו את ההורים. הילדים מצדם, יתבקשו בסוף התהליך להתחייב

 ולשמור על הכללים, וההורים יראו עצמם שותפים ואחראים
 לשמירת הכללים והגבולות שנקבעו על ידי המחנך/ת.

 במפגשים חברתיים של ילדי בית הספר כיחידים ובקבוצות לא2.
 יתקיים שימוש במסכים – צפייה, משחק וכו'.
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 מפגשים חברתיים - עד כיתה ז׳, יתאפשרו מפגשים או פעילויות בשעות●
 אחר הצהריים בתת-קבוצות של עד ארבעה ילדים בלבד ולא למעלה מכך.

 ימי הולדת - יחגגו במתכונת קבוצתית, אשר מסגרתה הכללית תקבע על ידי●
  מחנך/ת הכיתה ותותאם ברוחה ובאופייה לרוח בית הספר.

 צילום - באירועים ובחגיגות שיתקיימו בכיתה ובבית הספר, ימנה המחנך●
 נציג אחד,  שיצלם ויקליט את האירוע ויעבירו לכל השאר. זאת מתוך הבנה,

 שכך כלל המשתתפים יוכלו להתמקד באירוע, וכן כדי להקל על הילדים
 להיות חופשיים מבלי לחשוש מנוכחות מצלמות.

 

 אנו מסכימים:

 לפעול ביושרה ולתקשר בלב פתוח, בכדי ליצור אמון במערכות היחסים בינינו, לשמור על
 שיח אובייקטיבי, בונה, מכבד, שיישא את ערך טובת הכלל, ולהתנהל בכבוד הדדי.

 לחנך את ילדינו לאהבת אדם, לשוויון מלא בין המינים ולערבות הדדית. להיות מודעים לאופן
 שבו התנהגות הילד/ה שלנו משפיעה על אחרים בתוך הכיתה ומחוצה לה, במטרה לתרום

 ולתמוך באווירה חיובית לכל.
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 הצהרה

  בחתימתנו מטה אנו, הוריו של ________________________ מכיתה: _______

 מסכימים:

   עם הנאמר לעיל ומתחייבים למלא את חלקנו באמנה זו.1.

 לעמוד בכל המחויבויות הכספיות הנדרשות לקיום הכיתה ופעילותה.2.

 התחייבותנו היא יחד ולחוד.3.

 

 ________________הורה 2:________________הורה 1:

 ________________חתימה:________________חתימה:

 תאריך:           _________________________________תאריך:

 

 עותק זה יש להחזיר לעמותה (חתימתם של שני ההורים הינה חובה)
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