
הנהגת הורים מוסדית–בית ספר נבון 

ג"תשפ–ישיבת פתיחת שנה 



סדר יום

תפקידי הנהגת ההורים המוסדית•

ב"סיכום שנה תשפ•

וועדות-בעלי תפקידים ו, ר"בחירת יו•

ג"משימות לשנת תשפ•



2.3-6( א)4/ ד "ל תשס"חוזר מנכ

,  וכן גם הספרות המחקרית, הניסיון המעשי המצטבר•

מעידים שתלמידים מפיקים תועלת מכך שבין הבית ובין 

בית הספר שוררים יחסים של כבוד הדדי וקיימים ביניהם 

.ערוצי תקשורת פתוחים

מגע רציף בין הורים למורים עשוי להפוך את בית הספר  •

המאפשר להם , למוסד קרוב ומוכר עבור ההורים

.להשפיע על צביונו ולהיות מושפעים ממנו

מערכת החינוך רואה את ההורים כשותפים מלאים  •

בתהליך החינוכי בבית הספר

מערכת היחסים בין ההורים למורים משמשת דוגמה •

ולכן חשוב שתהיה זו דוגמה של כבוד  , עבור הילדים

הדדי ושל תקשורת משמעותית



2.3-6( א)4/ ד "ל תשס"חוזר מנכ

מנהל בית הספר ישתתף בפגישת נציגות ההורים  . ה. 2.2

ולא תהיה לו מעורבות  , המוסדית ללא זכות הצבעה

.פעילה כלשהי בהליך הבחירות או בקביעת תוצאתן

החלטות מועצת ההורים ונציגות ההורים המוסדית  . י. 2.2

.מחייבות את נציגויות ההורים הכיתתיות

כל פרסום של נציגות ההורים יקבל מראש את  . יא. 2.2

בית הספר יסייע לנציגות  . אישורו של מנהל בית הספר

.בשירותי משרד

הנציגות תמצא דרכים נאותות לשתף את כלל  . יד. 2.2

.ההורים בהחלטות ובפעילויות לטובת בית הספר



תפקידים

התפקיד המרכזי של הנהגת ההורים המוסדית הוא ליצור  •

פלטפורמה דרכה יכולים ההורים להיות מעורבים יותר  

.בחינוך ילדיהם

הספר-בניית ושמירת מערכת יחסים עם צוות והנהלת בית•

הספר-הגברת מעורבות כלל ההורים בקהילת בית•

הספר ובין ההורים-סיוע בהעברת מידע בין בית•

הספר ויצירת קהילה משותפת-קירוב המשפחות לבית•

ס לתת  "פ עם צוות ביה"זיהוי נושאי עניין ועבודה בשת•

מענה לנושאים אלו



תפקידים

תכנון פעילויות לרווחת והנאת הילדים•

פיקוח על כספי ועד ההורים ואופן ניצולו•

ספר נבון בהנהגת ההורים -ייצוג דעות ואינטרסים של בית•

העירונית

ס"סיוע בשיפור יחס התלמידים כלפי ביה•



תחומים שאינם בסמכות ועד ההורים

הנהגת ההורים אינה מחליפה בעלי תפקידים במערכת •

החינוך

אינה עוסקת בפיקוח מקצועי על עובדי חינוך ואינה  •

עוסקת במינויים או פיטוריהם

אך מעורבת בבחירת  )הלימוד בתכניותאינה מתערבת •

(ן"תל

מורים ומורותאינה עוסקת בשיבוץ •



הנהגה כיתתיתתפקידי 

כיתה מגובשת היא כיתה טובה•

להורים חלק באחריות על גיבוש הכיתה•

מאגר פעילויות בית  : כדאי)פעילויות כיתתיות קבועות •

(ספרי

קשר עם המורה•

סובלימציה  •

'ווטסאפ וכו, התווית מדיניות מסיבות•



ישיבות הנהגת ההורים המוסדית

.  ייקבעו בתחילת השנה ומועדיהם יפורסמו מראש•

תזכורת תשלח לנציגי ההנהגה במייל

אך רק לנציגים  , ס"לישיבות מוזמנים כלל הורי ביה•

רשמיים זכות הצבעה

נושאים לסדר היום יתקבלו עד שבועיים לפני הישיבה•

סדר היום יופץ שבוע לפני הישיבה•

לכל ישיבה יירשם פרוטוקול בו ירשמו כלל ההחלטות •

.שהתקבלו

הפרוטוקול יופץ לנציגי הועד המוסדי ודרכם להורי  

וכן יפורסם באתר בית הספר, הכיתות



(הצעה)בעלות תפקידים וועדות 

(חובה)ית .ר"יו•

(חובה)ית .סגן•

(חובה)ית .גזבר•

ן"ועדת תל•

ועדת צהרון•

ועדת מתנות•

ועדת בריאות ומענה לאלרגיים•

ועדת ניקיון•

ועדת התנדבות•

ועדת בטיחות ותעבורה•

פ קהילה"ועדת אירועים ושת•

?ועדת מדיה•



מה שונה אצל הורי נבון

קבוצות ווטסאפ שכבתיות המאפשרות הצפת שאלות  •

ועדכון כלל ההורים

ריכוזיות וזהות לכלל הצוות: מתנות•

נבחרות•

שותפות הורים בשיעורי בחירה•

!פורים•



ן והעשרה"תל

שכבה

מספר  

תלמידים

מספר  

כיתות

ממוצע ילדים  

בכיתה

תשלום  

חוגיםן שנתי"תל

ספורטללגוסופרספורט122431310א

סופרספורטספורטללגוקומיקס135532680ב

ס מנגן"ביקומיקסלגוסופרספורט119527665ג

ס מנגן"ביקומיקסלגוסופרספורט106426610ד

חינוך ימיכדורעףתיאטרוןסופרספורט96332480ה

כדורעףתיאטרוןסופרספורט53226700ו



(טיוטא)ג "תכנית עבודה תשפ

:שולחנות עגולים, המשך עבודה משותפת•

צוות-אמנת הורים➢

קידום אקלים מיטבי בבית הספר➢

ס והפדגוגיה בו"חזון בי➢

ארועים וציון חגי ישראל➢

נקיון שירותים והגיינה•

העמקת פעילות הקהילה•

מעקב אחר התקדמות בניית אולם•


