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 מטרת ההוראה .1

מטרת ההוראה היא לתאר את האמצעים בהם נוקט תיכון שהם כדי לפתח ולהעמיק את 

 מערכת יחסי הגומלין בין ביה"ס לבין ההורים .

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל

  

 תוכן ההוראה .3

הנהלת תיכון שהם חותרת לשיתופם של הורי התלמידים תוך הגדרת מידת המעורבות  .3.1

ך אמונה כי קיום קשר קבוע עם הורי הרצויה במשימות הבית ספריות. מתו

התלמידים, על בסיס מוגדר ומוסכם מראש, יכול לתרום לקידום מטרות ביה"ס, 

 ובהכרח גם לקידום הלומדים בו

 פנית ההורים לביה"ס תהיה על פי העקרונות הבאים: .3.2

פניה לבעלי התפקיד במדרג הארגוני באופן הדרגתי  )מורה, מחנך, רכז  –פניה מדרגית  .א

 , רכז מקצוע, מנהלת וכו'(.שכבה

 הורה(. -מורה, מורה -סטרי )הורה-התנהגות הולמת בעת הפניה, באופן דו –דיאלוג מכבד  .ב

הפעילויות לפיתוח והעמקת מערכת יחסי הגומלין עם הורי התלמידים מתבצעות  .3.3

 במקביל בשני מישורים:

, שותפים לתהליכי קבלת החלטות הרלבנטיים להם ומיודעים –כלל ההורים  .3.3.1

 באפן יזום, על פעילויות, תהליכים ופרויקטים המתקיימים בביה"ס.

 נציגות של ההורים. –ועדי הורים  .3.3.2

 כלל ההורים:

הפעילויות במישור זה כוללות, בין היתר, פעילויות שוטפות ותקופתיות, יזומות  .3.3

 ומגיבות: 

לפחות אחת לשנה יוזמנו ההורים להשתתף באסיפת הורים  –אסיפת הורים  .3.3.1

בו יימסר מידע כללי להורים על תוכניות הלימוד, פרויקטים חדשים כללית 

( 1וישנים המופעלים במסגרת ביה"ס, תכני לימוד, תקנון ביה"ס )מסמך ישים 

 וכו'.



 תיכון שהם     

 3 עדכון מס': 5.6.06  מס' ההוראה: פתוח מערכת יחסי הגומלין בי"ס הורים  שם הוראה:

 4מתוך:    2דף מס':    30.11.06תאריך עדכון:  15.7.04 ם:אריך הוראה קודת

 

  DOC.יחסי הגומלין ביס הורים 5.6.6

בשל רגישות הנושא, נוהל ערעורים על ציונים/ הקבצות/ עונשים  .3.3.1.1

יוסבר להורים כבר בראשית השנה, תוך שימת דגש על כך, כי רק 

 אי לערער על ציונו, הקבצתו ו/או עונשו.התלמיד רש

מורה שיקבל פניה של הורה המבקש לערער על אחד מהנ"ל,  .3.3.1.2

יסביר להורה את נוהל ערעורים, יפנהו לבדוק את התקנון ויסביר את 

הרציונל שעומד מאחורי הדרישה, כי הפניה תיעשה על ידי התלמיד 

 בלבד.

מחנכי הכיתות, המורים  בראשית כל שנה יופץ להורים לוח שעות הקבלה של .3.3.2

המקצועיים, יועצות ורכזות. ההורים יוכלו לפנות לכל אחד מן הגורמים הנ"ל 

 בשעות הקבלה.

בראשית כל שנה תופץ התוכנית השנתית לידיעת ההורים.  –תוכנית חברתית  .3.3.3

 התוכנית תכלול פירוט הפעילויות ועלות מוערכת לכל פעילות.

לכל ההורים מידעון ובו פירוט של  יופץבמחצית השנה יופק ו –מידעון  .3.3.3

באמצעות אתר  התוכניות החברתיות והתוכניות הפדגוגיות בביה"ס

 האינטרנט.

אחת לרבעון, עם חלוקת התעודות או עם חלוקת דף הציונים,  –דפי מידע  .3.3.3

 יחולקו להורים דפי ריכוז מידע רבעוניים.

ם ישלחו חוזרים להורים יוכנו אחת לתקופה, על פי הצורך, וה–חוזרים  .3.3.3

 להורים באמצעות התלמידים.

חוזרים כללים יחולקו על ידי מחנך הכתה ואינם דורשים  .3.3.3.1

 התייחסות ספציפית של ההורים.

ישלחו עם ספח שיש להחזירו חתום על ידי  –חוזרים על טיולים  .3.3.3.2

 ההורים.

 יוחזר חתום על ידי ההורים. –חוזר הערות לתלמיד ספציפי  .3.3.3.3

ערב מגמות, ערבים המוקדשים לנושאי  –ההורים ערבי פעילויות בהשתתפות  .3.3.3

לימוד מניעתיים )אלימות, סמים התנהגות מינית וכו'( הדרכה והסברה על 

 מבנה והרכבת תעודת הבגרות וכו'.

מפגשים קבועים של ימי הורים, המתקימים פעמיים בשנה, בחודשים נובמבר  .3.3.3

 .ומרץ, לשם העברת מידע להורים על הישגי התלמיד והתנהגותו

 מנהלת ביה"ס תקבל הורים לשיחה אישית פעם בשבוע, ביום שלישי. .3.3.3
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 ועדי הורים:

תפקידו העיקרי של ועד ההורים הוא לייצג את ההורים במערכת החינוך, לתמוך בבית  .3.3

הספר כדי שיוכל למלא את תפקידו החינוכי ולייצג את האינטרסים של ההורים ושל 

 בית הספר בפני המועצה המקומית. 

שהם פועלים וועדי הורים בשלושה מישורים: ועד הורים כיתתי, ועד הורים בתיכון  .3.3

 שכבתי וועד הורים בית ספרי.

ועדי ההורים וממלאי התפקיד בו יבחרו אחת לשנה, בהתאם לתקנון הועד )מסמך  .3.3

 (.2ישים 

הורים שכולם חברים גם בועדי ההורים מ , ועד ההורים הבית ספרי יורכבלככל  .3.3

 הכיתתיים.

, על פי רוב בהשתתפות מנהלת התיכון. מספר פעמים בשנהיתכנס  בהרכב מלא, , הועד .3.3

 החלטות הועד יופצו לכלל ההורים, על פי הנושא הנדון. 

כל החלטת ועד שיש בה עניין כספי תובא לידיעת ההורים באמצעות הפצתם  .3.3.1

 של חוזרים.

 

 אחריות ביצוע .3

 מנהלת התיכון. .3.1

 מחנכים ומורים מקצועיים. .3.2

 צות.רכזות ויוע .3.3

 

     מסמכים ישימים .3

 תקנון ביה"ס. – 1מסמך ישים  .3.1

 תקנון ועד ההורים. – 2מסמך ישים  .3.2
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 נספחים .3

 א.מ.ל .3.1

 

 תפוצה .3

 

 ראש המועצה המקומית. .3.1

 מנכ"ל המועצה. .3.2

 אגף חינוך וקהילה. תמנהל .3.3

 מחנכים, מורים מקצועיים, רכזות ויועצות בית הספר. .3.3

 וועד ההורים .3.3
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