על הפיקוח ,התקצוב והבחירה באנקורי
בתי הספר של רשת החינוך אנקורי מפוקחים ע״י משרד החינוך ,כמו כל בתי הספר התיכוניים המוכרים לכם.ן,
ע״י אותם מפקחות.ים אזוריים .אנחנו כמובן מלמדים את כל מקצועות הליבה במלואם ,ולכן גם זוכים בתקצוב
מהמדינה ,על פי אותו בסיס תקצובי כמו שאר בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים .התקציב הזה בנוי על בסיס
גודל הכיתות ,פרופיל המורים והתנאים המקובלים בבתי הספר בארץ .בניגוד לרוב בתי הספר האחרים ,אנחנו
לא מקבלים תקציבים ,מבנים או שרותי חינוך עירוניים בכלל.
בישראל יש אכן חוק חינוך חינם ,החל מגיל  3ועד  .18לפי חזון משרד החינוך ,כל הלימודים של כל הילדים בארץ
אמורים להיות ממונים בכספי ציבור ,על ידי משרד החינוך והרשויות המקומיות .לצערנו ,בשלב זה החזון הזה לא
פוגש את המציאות של רבים מאתנו .משרד החינוך הגדיר סל שירותים שבתי הספר אמורים לספק ,במבנה וגודל
מסויים ,לתלמיד.ה ממוצע.ת ,ועל פיו מקבל בית הספר תקציבים .גובה תשלומי החובה ,הרשות והתל״ן – תשלומי
הורים נוספים ,הוגבל מאד ע״פ חוזר מנכ״ל התשע״ח.
אכן ,גם אנחנו כפופים לאותו החוק בדיוק ,אבל כמו לכל חוק ישראלי גם כאן יש אותיות קטנות שיש להכיר
ולהבין .בעבור סל השרותים המקובל בבתי הספר ,הוכרה רשת החינוך אנקורי על ידי משרד החינוך כרשת בתי
ספר ייחודים ,ובהתאם לחוזר מנכ״ל יחודיים ,אושרה לנו גבייה של סכומים שמגיעים לכ ₪ 6,800-בשנה .אבל
הסכום הזה לא מאפשר לנו להציע לכם.ן לבחור את המעטפת הערכית ,החינוכית ,הלימודית והרגשית המלאה,
שאנחנו מאמינים שילדות.ים צריכות וצריכים היום ,וגם ההורים והמחנכים שלהם.ן ,כדי להכין אותם למציאות
חדשה.
מערך הליווי והשירותים המוצעים בבתי הספר של רשת החינוך אנקורי רחב בהרבה משעות וימי הלימודים
הרשמיים במדינה ,ומגדיר מחדש את תפקיד בית הספר ,סוגי המענים והיחסים בין צוות בית הספר ,הילדים
וההורים .על הליווי הזה אנחנו גובים תשלום נוסף בהיקף של  800עד  1,200ש״ח בחודש .מן הראוי לציין כאן
שהפעילות המוכרת לנו כבית ספר ייחודי ,מחד וכן והפעלת השירותים הנוספים ,מאידך ,אינם תלויים זה בזה.
אחד בשני.

אז מה מציע בית הספר במודל החדש של אנקורי?
אין שום קשר בין לגדול ולגדל ילדים היום ,ובין מה שזה היה לפני  30-25שנה .המציאות שלנו ושל הילדים
והילדות שלנו הרבה יותר מורכבת ממה שהיתה פעם .המענים שבית הספר נותן לא מספקים את רובנו ביומיום,
ואנחנו נדרשים ונדרשות לפתרונות נוספים.
אנחנו מגדלים ומגדלות ילדים וילדות בסביבה משתנה המאופיינת בחוסר ודאות ,מהפכים ותהפוכות חברתיים,
פוליטיים ואישיים ,ריבוי אמיתות ועומס גירויים ,בתוך כל אלה אנחנו חייבים וחייבות למצוא כלים לגדול יחד
כמבוגרים משמעותיים ,ולגדל מתבגרים ומתבגרות בטוחים ובטוחות בעצמם.ן ,אמפתים לסביבתם.ן שיודעים
וידעות להתמודד עם ריבוי האתגרים שלפניהם.ן .לצורך כך מתבקש שיתוף פעולה בין מחנכים ,הורים ומתבגרים
החורג מגבולות בית הספר של העולם הישן.
במקרים רבים ,שיתוף הפעולה הזה הוא גם הבסיס הנדרש ליצירת חוויה לימודית תקינה ,למרות שלכאורה,
הכלים שהוא מקנה אינם קשורים למשימת ההוראה הבגרותית עצמה .המחקר בנושא נמצא עדיין בחיתוליו והוא
מוגדר כלמידה חברתית ורגשית – ) (SELנמצא שסביבה לימודית עוטפת ,משפרת גם את כושר ההבחנות.
כדי לאפשר זאת מציעים הקמפוסים של רשת החינוך אנקורי מעטפת חינוכית הכוללת שירותים נלווים:





אינטייק – שתי פגישות היכרות לפחות (לעיתים נדרשות שלוש פגישות כאלה) שמטרתן לברר יחד עם
ההורה/הורים והילד.ה את ה -Well Being,הצרכים ,הרצונות ,ההצלחות ,הקשיים ,המוכנות הרגשית,
החברתית והלימודית של הילד.ה בנסיון להתאים להם תוכנית המשך במסגרת אנקורי או במסגרות
אחרות ,כולל הפניה לגורמים מסייעים בקהילה או ברשות.
מבדקים ראשוניים לבחינת מצב בשפה כתובה ,מתמטיקה ואנגלית.
השלמות קיץ לפני פתיחת שנה למצטרפים חדשים בלשון.















מרכז למידה המתקיים  5-3פעמים בשבוע בשעות אחר הצהריים ,להוראה ותמיכה אישית ,או בקבוצות
קטנות ,באופן קבוע או בהתאם לצרכים משתנים.
מתמטיקאמפ – מחנה רשתי במתמטיקה לתלמידי  5יח״ל.
שירותים נלווים במחירים מופחתים ומסובסדים ,של אנשי ונשות מקצוע שאנחנו מכירים ועובדים
איתם.ן בשיתוף פעולה:
אבחונים דידקטיים ופסיכודידקטיים ,פסיכולוג.ית ,ריפוי בעיסוק ,קוואצ׳ר.ית .CBT
סדנאות וחוגי העשרה שמתקיימים בקמפוס ,מעבר לשעות הלימודים ,שמקבלים במה ומקום בפעילות
השוטפת של קהילת בית הספר (אופי הסדנאות משתנה בהתאם לבקשות ולהצעות של ילדות.ים
ומחנכות.ים מדי שנה ובקמפוסים השונים) :תיאטרון ,קהילתי ,תיאטרון באנגלית ,דיבייט ,סדנאות
מגדר ,ערבית מדוברת ,מוזיקה ,סדנאות כתיבה יצירתית ,אמנות חזותית ,עריכת וידאו ,סיירת מטיילים,
סדנאות העשרה ופרוייקטים יחודיים רשתיים.
מרתונים של לילות לבנים לפני בחינות.
אפשרות להשתתף בקורסי הפסיכומטרי של אנקורי במהלך הלימודים.
ערכת ספרי נוסחת ההצלחה של אנקורי (ספרי מיקוד לפני בחינה).
הרשאות לכניסה חינמית לכל חומרי הלימוד הדיגיטליים של אנקורי.
סדנאות הורים והדרכת הורים.
הוראה מרוכזת בחול המועד ובחופשות.
בתי הספר שלנו פתוחים ופועלים  12שעות ביממה ויותר.

