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סיכום מאז הפגישה האחרונה
הנהגת הורים - יש כבר הישגים ראשונים :)

הופץ חוזר תשלומים מסודר - פירוט מלא ושקיפות מלאה1.

הותנעה תכנית יוזמות חינוכיות יחד עם סגל בית הספר2.
.aכבר נקבעו תאריכים לחלק מהפעילויות
.bפגישה עם חברות שמפעילות את סדנאות הצילום וההדפסה

המתנת אחים - פועל3.

תזכורת ורודה בחדר מורים - חודש מודעות לסרטן השד 4.

.5setting up for success - התנעת ועדות עבודה
.a(לינק למסמך) הוגדרו 5 ועדות ממוקדות עם תחומי עשייה ואחריות
.bחברי ההנהגה השתבצו (23 מתוך 25!) וגם יש מורות מוצמדות לכל ועדה
.cיוצאים לדרך - תכניות יוצגו בפגישת דצמבר

https://docs.google.com/document/d/1tVShhSkhX3gnqRFf-rnNVhu6U4wha77dy9dB1NyNoSU/edit


הגדרת תפקיד ההנהגה + עיקרי פרוטוקול העבודה
מסמך שמפרט את המטרה והתפקיד של ההנהגה (עדיין טיוטא. המטרה לסגור עד דצמבר)●

הצצה בשקף הבא○

פרוטוקול עבודה●
ישיבה חודשית (תיקבע 2-3 שבועות מראש, ננסה לגוון בימים)○
ועדות עבודה מתכנסות בשוטף ועובדות ישירות מול המורים. עדכונים בפורום המלא ודרך מסמכים משותפים.○

יעדים לפגישת דצמבר ●
ועדות - הצגת תכנית עבודה שנתית (אחרי שכבר עברה review של רוית וניב)○
מסמך תפקיד ומטרות הנהגה - במהלך החודש יופץ להערות○

●online ״הנהגה דיגיטלית״ - תעלו הכל
תוצרים, מסמכים, סיכומים, תקציבים, סקרים, תכניות וכו׳○
מקל על השיתוף והשקיפות וגם ישמש כבסיס לעבודה גם לשנה הבאה ובהמשך○



הנהגת הורים - תפקידים (טיוטא)
תכנון וביצוע של נושאים שהם באחריות (״חוקית״) של ההורים●

לדוגמא:  חוזר תשלומי הורים. ○

סיוע לבית הספר בקידום נושאים מגוונים ע״י רתימה של ההורים והקלה על העומס מהמורים:●
לדוגמא: תכנון יוזמות חינוכיות לשנת הלימודים○

בניית וטיפוח של קהילה בית ספרית כוללת ילדים, הורים ומורים. הקהילה תדגיש ותחזק ערכים של שיתוף, פתיחות, ●
תרומה לקהילה ולחברה וכו׳.

לדוגמא: אירוע לג בעומר שכבתי / בית ספרי.○
לדוגמא: ארגון פעילויות ליום המורה.○

תקשורת דו כיוונית●
○(push) העלאה על סדר היום של בית הספר נושאים מטעם הורי בית הספר

לדוגמא: ״הורי בית הספר חושבים שמצב השירותים בקומה X הוא בעייתי״■
○(pull) ייצוג נקודת המבט של ההורים לנושאים שונים בהם בית הספר מעוניין לקבל אותה

לדוגמא: ״בית הספר מבקש לראות אם יש עניין להורים סדרת הרצאות בנושא מוגנות ברשת״■



הנהגת הורים - מדדי הצלחה
יש הרבה מדדים משותפים עם בית הספר - ההורים פה לתמוך בחזון הבית ספרי ●
האם צריך ואפשר למדוד ספציפית את הפעילות של הנהגת ההורים●

רעיונות?●
כמות הורים שתורמים○

מתחיל בכמות חברי וועד שעושים (פה צריך להגיע ל-100%)■
○...


