
 חטיבת היסודיבנציגות הורים סכום מפגש עם הנדון: 
 21.11.17 – שהתקיים ב

יסמין אגמון, אוהד אגמון, רחלי נופך, נועה וייס, מירב שמואלי, הילה בן חי, טל בן : השתתפו
, ורד אוקון, יגאל פייגנבאום, הגר אלגלי, הילה בן גיגי, בר חירות, מירה ידלין, ורד מוסקוביץ

 ישראל, רעות אדם, גלי רז. 

 

הציפיות תיאום שעסקה ב בשולחנות עגוליםהשיחה להלן הנקודות המרכזיות שעלו מ
 מהעבודה משותפת בין צוות הנציגות לצוות החינוכי:

 :תפקידי נציגויות ההורים .א
 לשים זרקור על נושאים מסוימים 
 הבית לבית הספרר בין לחב 
 רעיונותום יוזמות לקד  
 הפיכת היסודי לבית ולמקום ייחודילתמוך ב 
 בתקשורת בין הצוות להורים וההיפך במקרה הצורך ווךלת. 

 

 נושאים לקידום: .ב
  שבעתיד נשב פה עם הילדים , הצוות מנהיג פדגוגי וההורים לדאוג 
 הורים נעלמו מהשטח . התלמידים לא שותפים. נציגויות  -הרגשה שחסרה חוליה

 ההורים הם צינור שמעביר מידע. 
  תחושה שבית הספר אימץ את הפורמאליות של משרד החינוך 
  הנציגות תעורר את ההורים 
  אנחנו מבקשים שינוי צריך להכניס בגילאים הצעירים את הדיאלוג, השותפות .

 . מגויספדגוגי ולפתח את היצירתיות . ציפייה שהצוות החינוכי יהיה 
  בית הספר הוא מקום שהיינו רוצים שילמד את הילד לדעת מי הוא ? למידה של מהי

 אחריות? מקום לביטוי , מקום שהילד יבחן את עצמו כל הזמן . 
 "ידעו לנהל שיח רגשי , רב גילאיות ,  נהיה מקום קונבנציונאלי , רצון שהילדים "תפן

 ערבות הדדית . 
 

 מה חשוב שיקרה בצוות? .ג
   טובת הילדים . –הקשבה, פתיחות , לכולנו מטרה אחת משותפת 
  .הצוות החינוכי צריך להרגיש בנוח ולא מאוים 
 .להעלות בצוות זה נושאים רוחביים ולא אישיים 
  הכנת המפגשים מראש 
 הפיכת הרעיונות לביצוע בשטח.  -פרקטיקה 
  בכל מפגש להעלות שני נושאים ולטפל בהם באופן אופרטיבי 
  עדכון כלל ההורים לאחר כל מפגש 
  שהצוות יביא את החלומות והרצונות שלו 
  בקשה של ההורים שצוות בית הספר יוביל ולא להפך 
 רצון לנוכחות של הילדים בתהליך ברמת הידיעה והמעורבות . 

 



 התנאים להצלחה:  .ד
 לא לפחד מביקורת 
 שקיפות 
 שצריך לחשיבה מחודשת  לדעת לעצור 
  . התייחסות לפניות שעולות 
 כבוד הדדי, ראש פתוח . ושיהיה  השיח נהייה תוקפני ולא נעים צריך לשנות זאת 

 

 החלטות להמשך הדרך ...

 20:00בשעה  2.1 'תאריך המפגש הבא יום ג 
 וטוקול בדוא"ל לכלל הורי חטיבת היסודי שיעלה גם לאתר לאחר כל מפגש ייצא פר

  בית הספר.
  נציגי הורים.  2המפגשים הבאים יבנו על ידי הצוות החינוכי ועל ידי 
  נציגים שיהוו חלק מוועדת היגוי לבניית התוכנית המשותפת.  2אנו מבקשים 

 

 מאחלים לכולנו הצלחה גדולה !

 גלי והצוות

 

 


