
 ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב ַּבֲעָמָלם.-ָהֶאָחד ֲאֶׁשר ֵיׁש-"טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן
 ֲחֵברֹו ְוִאילֹו ָהֶאָחד ֶׁשִּיּפֹול ְוֵאין ֵׁשִני ַלֲהִקימֹו.-ִיֹּפלּו ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת-ִּכי ִאם

 ִיְׁשְּכבּו ְׁשַנִים ְוַחם ָלֶהם ּוְלֶאָחד ֵאי� ֵיָחם.-ַּגם ִאם
 יב)-, ד', טקהלתָהֶאָחד ַהְּׁשַנִים ַיַעְמדּו ֶנְגּדֹו ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתק." ( ִיְתְקפֹו-ְוִאם

 
  ,שלום  הורים יקרים

גם העשייה החינוכית המבורכת. אנו רואים בכם שותפים מלאים לעשייה בבית  תהישנת הלימודים החלה וא 

 .הספר ומאמינים כי ביחד נוכל לפתח ולקדם נושאים רבים
בהמשך לאספות ההורים , אנו רוצים לצאת לתהליך של בניית נציגות כיתתית אשר תפעל לקידום מטרות 

 לה בין ההורים לצוות החינוכי.שונות בבית הספר באופן שמבסס ומעמיק את שיתוף הפעו
 

 חשיבותה של נציגות

  .אחריות ומחויבות לחינוכו של הילד -לצוות החינוכי ולהורים מטרה משותפת 

שיתוף פעולה בין שלוש הרגליים  צוות חינוכי, תלמידים והורים. -בנוי משלוש רגלים עיקריות  בית הספר שלנו 

יוצר קהילה ייחודית שמסוגלת להתפתח ולהתחזק. מטרתו של צוות קשרי קהילה (שבנוי כעת מנציגי הצוות 

המהות ועל הדרך הנכונה ליצור  החינוכי ונציגים מועד העמותה) לקדם את שיתוף הפעולה ולחשוב ביחד על

 שיתוף פעולה כזה. 
 

 מטרות כלליות של נציגות ההורים

חברתית באותה השכבה, המשתלבת עם התכנים החינוכיים המועברים –* קידום יוזמות ופעילות חינוכית

 בכיתה.

 .מותהבאותה שכבה רוצים לקדם ביחד עם הצוות החינוכי וועד הע * טיפול בנושאים רוחביים שההורים

 .* קידום נושאים חינוכיים קהילתיים הנוגעים לכלל קהילת תפן

 בקהילת תפן. הורים * עידוד של מעורבות

 * קידום תקשורת חיובית בין כלל השותפים (וגם שיתוף בקשיים).

  
 הנציגויות עקרונות הכלליים של

-ליצר קו רעיוני אחד בין הכיתהת נזאת על מ -נציגויות ההורים מבוססות על ההורים בוועדי הורים כיתתיים

  ובית הספר.-החטיבה

  ומובלים על ידי מחנכת הכיתה. –) 2-5הפורומים כיתתיים משותפים למחנכת הכיתה וצוות הורים (

בדומה לפורומים הכיתתיים יוקם פורום חטיבתי (נציגות ההורים), בו ישתתפו נציגים מהוועדים הכיתתיים 

  ה זו. בעתיד, נזמין גם תלמידים להשתתף בפורום זה.ונציגים מהצוות החינוכי בשכב

 
יקט בראשיתו ודרכי העבודה המסודרות יגובשו בהמשך, יחד עם הנציגות שתבחר. הכוונה היא כי נציגות הפרו

 .זו תהיה בקשר צמוד הן עם מחנכי ורכזי השכבה, והן עם ועד העמותה

  
 דרך ההצטרפות

הורים המבקשים להצטרף לנציגות הכיתתית מוזמנים לפנות  הכיתתיים,הנציגים יבחרו מתוך הוועדים 

 למחנכת הכיתה.

 .בפגישה הראשונה של הועד הכיתתי תבחר נציגות ההורים החטיבתית

  
 אנו קוראים לכם ההורים להיות שותפים אקטיביים בחינוך הילדים ובפעילות קהילת תפן.

  נשמח להצטרפותכם!

  
 יגנבאוםיגאל פי -מנהל בית הספר

 
 וועד עמותת הוריםהצוות החינוכי ביסודי                                                  גלי רז –מנהלת היסודי 

 צוות קשרי קהילה                                                                                                  


