
 וועד הורים רשותי גוש עציון
 מנהיגות הורים כמנוף 

 לחיזוק מערכת החינוך ופיתוח הקהילה



 !נציגי מועצה ומנהיגות חינוכית , הורים יקרים

 .  רשותיבמועצה האזורית גוש עציון להקים ועד הורים הוחלט  2014במהלך שנת 

,  צעד שמאפשר במקומות רבים בארץ ובעולם לתת ביטוי למנהיגות הורית מעורבות ואחראית

 .להיות שותפה ולקחת חלק במשימות החינוכיות החשובות שעשות עבור היקרים לנו

 המורכב מנציגות הורים מתנדבים לתכנון ובניית  , במהלך חודשים רבים התכנס צוות הקמה

אגף החינוך וראש  , תהליך זה התקיים בשיתוף פעולה מלא עם מנהלי בתי הספר, ועד ההורים

 .המועצה

 .במסמך שלהלן תוצרי התהליך אשר מהווים את הבסיס להקמת ופעולת ועד ההורים הרשותי

 

מועצה משקיעה  , פגשתי הורים מעורבים ואחראים, מהמפגשים אשר קיימתי איתכם בתהליך

אין לי ספק כי המטרה החינוכית החשובה  , ומחוייבת ומנהיגות חינוכית מקצועית וערכית

משתף פעולה  , מעורב, פעיל, והילדים היקרים שלכם הם הבסיס להקמתו של ועד הורים רשותי

 .ואפקטיבי

 ,בהצלחה גדולה

 מנחה התהליך  , ארז רואימי



 מנהיגות והובלת הורים
 דוגמא אישית

 יזמות פעילות ומעורבות  
 קיימות ותכנון לטווח ארוך

  שיתוף ציבור ורתימה

 הגברת מעורבות הורית
 הכשרה והעשרה

 עדכונים, מפגשים
 גיוס משאבי קהילה

 זיהוי צרכים
ואנשי  מוסדות , תלמידים והורים

 סקרים וראיונות   -מועצה , חינוך

 בניית שותפות פעילה 
 עם הגורמים המשפיעים בקהילה

 גישור ויישוב סכסוכים
 ס"גשר בין תלמידים לבי

 מערכתיות וטובת היישוב

 מערך ביקורת בונה  
 מנטרול אשמה ללמידה

 ייצוג משולש 
רשות  , תלמידים, הורים 

 וקהילה

 מנעד אפשרויות לפעילות ועד הורים

 ועד הורים רשותי
 אגף החינוך

 הקמת ועד הורים רשותי גוש עציון
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 :עציוןחזון ועד הורים רשותי גוש נוסח 
מובילה , מעורבת, יוזמת, אחראית, למנהיגות הורים ציבוריתבית "

 .  ומשפיעה לקידום והגשמת מטרות החינוך

,  דיאלוג ושיתוף פעולה בין הורים, ועד ההורים הפועל ליצירת שקיפות

 .  תלמידים ומערכת החינוך, מועצה

וההורים במועצה  ועד הורים קשוב שישמיע את קולם של ציבור התלמידים

 ".שבחינוךתוך מתן ביטוי הולם לכל הגוונים , בנושאי החינוך

 עציוןרשותי גוש ועד הורים הקמת 
 ועד הורים רשותי

 אגף החינוך
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 מטרות ועד ההורים רשותי  
חיזוק הקשר בין ההורים למועצה   -יצירת אמון ושקיפות  •

 .החינוךומערכת 

 .החינוךייצוג הורים מול המועצה ומערכת •

הגברת מעורבות ויזמות של הורים למען התלמידים  •

 .החינוךומערכת 

 .מועצתייםהתמודדות עם אתגרים משותפים •

 .וקיימותתכנון ארוך טווח •

,  גוש עציון הרשותיבמהלך המפגשים צוות ההקמה של ועד ההורים 

 .  את המטרות המרכזיות להקמת ועד הורים רשותיוריכז אסף 

 ועד הורים רשותי
 אגף החינוך

 הקמת ועד הורים רשותי גוש עציון
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 !להיות  שותפים  הזכות 
, עדכון ויידוע של הורים בצמתי זמן מוגדרים, שקיפות מלאה ומסודרת כלפי ההורים•

 .ובסוגיות מרכזיות

גם בפעילות  , דיאלוג ומעורבות בתכנון ובעשייה החינוכית ביישוב, משותפתחשיבה •

 . השוטפת וגם בתכנון הרב שנתי

 . הגדרנו את המנופים המרכזיים לחיזוק האמון והקשר בין ההורים למועצה

 : הסכמנו על התהליך במסגרת 

 .המסגרות•

 .המייצגיםהמשתתפים •

 . המועדים•

 .המומלציםהתכנים •

מתוך ידיעה שפעילות מוסדרת ומשותפת זו תביא לחיזוק האמון והקשר בין ההורים  

 "..  כמות"בדגש על איכות הקשר ולא על . למועצה ולמערכת החינוך

 .כי ועד ההורים הרשותי יהפוך לנציגות ולמקור עדכון עבור ההורים במועצההצעתם 

 הקשר בין ההורים למועצה ומערכת החינוךחיזוק 

 ועד הורים רשותי
 אגף החינוך

 הקמת ועד הורים רשותי גוש עציון
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 צעדים בוני אמון
 שקיפותו תכנית פעולה לבניית קשר

 תהליך שבנוי משלש רמות ? מה 

 .עדכון שוטף1.

 .והתייחסותמקום לתגובה 2.

 .משותפתוחשיבה תכנון 3.
 

 מומלציםמינונים ? מתי  ?איך 

 :מפגשים מחזוריים קבועים של הפורומים הבאים

 לחודש כינוס ועד הורים רשותיאחת •

 אחת לרבעון פגישה עם מועצה•

 אחת לרבעון פגישה עם הורים•

 אחת לרבעון פגישה עם נציגות בתי הספר•

אחת לרבעון פגישה עם נציגי ועדי חינוך  •

 .יישוביים

 ועד הורים רשותי
 אגף החינוך

 הקשר בין ההורים למועצה ומערכת החינוךחיזוק 

 ?מי חבר בועד הורים 
חברות בועד הורים רשותי תתקיים על  

נציגות , יתרון יחסי, רצון ומוטיבציה, בסיס
 !.השתתפות פעילה  –וחשוב מאוד 

 

אחרי שהועד יפעל ויהיה מבוסס יש לקיים  •

בחירות מקרב חברי ועדי ההורים של בתי  

 .הספר

  הרשותייש להודיע על הבחירות לוועד •

שמא , ספרייםלפני בחירת הוועדים הבית 

זה ישפיע על מישהו להיבחר או לא 

 .להיבחר

 הקמת ועד הורים רשותי גוש עציון
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 תכנים ופעילות חינוכית חברתית
 .בחירת נושא שנתי•
 .והרשותההורים , הקשר בין בית הספרפעולות לחיזוק •

 .והפנאיהחינוך הבלתי פורמאלי פעולות לקידום •

 .קידום נושא עלויות חינוך•

 .משותפת לאשכול או כלל בתי הספר פעילות•

 .הורים בהסעות  מעורבות•

 

 :  יזמות מעורבות במשימות רוחב כמו 

 .'הקמת מרכז להכשרת הורים וכד•

 .הספרהגדרה ופרסום ציביון ברור לבתי •

 החינוךהגברת מעורבות ויזמות של הורים למען התלמידים ומערכת 
 מעורבות ואחריות לעומת התערבות

 ועד הורים רשותי
 אגף החינוך

 "תחרות"בין בתי הספר ומניעת  חלוקת משאבים

 .ובנייה תשתיות•

 .הסעים•

 .תכנון שנתי•

 .בניית לוח אירועים שנתי•

 .מיפוי אירועים שנתי •
 

 תיאום יעילות ושיתוף פעולה בין בתי ספר

 .ספקים•

 .תכנון•

 .משותפיםאירועים •

 

 שהעלתם  נושאים  –מעורבות הורים 

 הקמת ועד הורים רשותי גוש עציון
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 ועד הורים רשותי
 אגף החינוך

 החינוךהגברת מעורבות ויזמות של הורים למען התלמידים ומערכת 
 מעורבות ואחריות לעומת התערבות

 ?איך מוציאים לפועל 

 
 :בפגישות עבודה של ועד הורים רשותי 

 דיון והחלטה משותפת על נושא אחד או שניים לקידום בשנה•

 .ייבנו את התשתית לפעילות בנושאים רבים נוספים, תכנון וביצוע, מאמץ סביבו ריכוז•

חשוב לברר  , היכולות של ועד הורים נתונות, להמנע מהתפזרות על נושאים רבים חשוב•

 (.משאבי אנוש רלוונטיים במועצה, מומחיות, שעות התנדבות)אותם ולפעול על פיהם 

 הקמת ועד הורים רשותי גוש עציון
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 ועד הורים רשותי
 אגף החינוך

 במועצהנציגות וקשר עם הורים 

 פרסום ויידוע תפקיד ועד ההורים הרשותי להורים במועצה•

 !חובה  –בשנה פעולות עדכון של הועד להורים  3לפחות •

( קבוצות מיקוד , ראיונות, שאלונים)שנתיים / לשנה  1קיום תהליך שיתוף ציבור •

 .ניתן להתאים לימי הורים ולחסוך מאמצים רבים

 ייצוג הורים מול המועצה ומערכת החינוך

 הקמת ועד הורים רשותי גוש עציון
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 ועד הורים רשותי
 אגף החינוך

 שיפור ההסעות•

 בטחון ובטיחות במוסדות החינוך•

 שעת פתיחת הלימודים•

 הצדעה והוקרה לצוותי החינוך•

 

 :שנתו הראשונהבנושאים ראשונים שהעסיקו את הוועד 

 הקמת ועד הורים רשותי גוש עציון
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