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לכבוד  
ד"ר שמשון שושני  מר גדעון סער ח"כ אלכס מילר    
יו"ר ועדת החינוך בכנסת  מנכ"ל משרד החינוך  שר החינוך  

 
 
 

מכובדיי,  

 

כנס השדולה למען מעמד המורה בנושא מעורבות הוריםסיכום הנדון:   

 

רבות הורים בבתי קיימתי כנס של השדולה בכנסת למען מעמד המורה בנושא מעו לפני שבועיים

מנהל מחוז ירושלים במשרד יו"ר ועדת החינוך בכנסת, ח"כ אלכס מילר, בכנס השתתפו  ספר.

ואנשי חינוך, אשר הציפו  מנהלי בתי ספר, מורים, ראשי ועדי הורים החינוך, מר מאיר שמעוני,

ות מרכזיים אבקש להביא לידיעתכם רעיונ של הרצוי והמצוי סביב מעורבות ההורים. היבטים שונים

:לכך לקבל את התייחסותכםאשמח שעלו במהלך הכנס ו  

 

• - חשיבות ועד הורים התומך ומגבה את צוות המורים  הציגו את החשיבות  מנהלים ומורים 

שיתוף פעולה ותיאום עם הנהלת בית הספר ועם הצוות החינוכי. בשיש לוועד הורים שעובד 

עבודה החינוכית הקשה של המורים בבתי את ה מעצימהבין ההורים לבית הספר הקואליציה 

כמו כן, נוצרת אווירה נעימה וטובה  .וכן מחזקת את מעמד המורים בקרב התלמידיםהספר, 

ולטובת  , וניתן להסתייע בהורים לטובת פרויקטים חינוכיים וחברתייםמוסד החינוכייותר ב

להתרכז בעבודה יע למנהל מסישב ראש ועד הורים הפועל בצורה כזאת יו .גיוס תרומות

ככלל יוצא נשכר מכך. ת הספרעם המורים והתלמידים וביהחינוכית  	  

• – גיבוי למורים  דיווחו על אף שינוי המדיניות של משרד החינוך בשנתיים האחרונות, מורים  

 במקצועיות ראויה ובהתאם להנחיותמקרים בהם נהגו בגיבוי מצד המערכת על צורך ב

סיון של אנשי החינוך הוא כזה שלפיו יחרונות, רוב הנמאחר ובעשרות השנים הא .המשרד

הבא על המערכת להעביר מסר ברור של גיבוי המורים מול ההורים, הם לא זכו לגיבוי הולם, 

דוגמאות שעלו  בתפקידם המקצועי של המורים. התערבות של הוריםלידי ביטוי במניעת 

מנסים להתערב בקביעת ציון ים ה; הורדורשים לקבוע באיזו כיתה ילמד ילדםההורים  בכנס:

לקבוע את רמת הלימוד של התלמיד במתמטיקה, בלי קשר דרישת הורים ; ההגשה לבגרות

.בהתאם לחוזר מנכ"ל ישן, ת הספרלרמת התלמיד בפועל ולקביעה מקצועית של בי 	  
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• -לשטח בית הספר  כניסת הורים  הציג את הצעת החוק שלו , ח"כ מילר, יו"ר ועדת החינוך 

אמנם קיימת בעיה גבילה כניסת הורים לבית הספר. בתגובה, נציגי ועדי הורים אמרו כי המ

אכוף ולחדד נהלים המבטיחים כי הורים יוכלו להיכנס רק לאחר לחשוב משמעותית בנושא, ו

תיאום מראש עם הצוות החינוכי, ובאופן שלא יפגע במהלך הלימודים. 	  

• – הסדרת ייצוג ההורים  מעמדם  ורים החברים בוועדי הורים בית ספריים ויישוביים טענו כיה 

ישנם הורים שלא ומול הרשות המקומית, אינו מוסדר, ו מול ציבור ההורים, מול בית הספר

את ה והגדרה נכונה של וועדי ההורים פיסה נכונת .ופועלים נגדו מקבלים את מרות הוועד

בין בית הספר.בין ההורים ל לשיתוף הפעולה הרצויתפקידם עשויה לסייע  	  

• –ת הורים על עובדי הוראה בירור תלונו  מורים מתבצעות על למשרד החינוך תלונות הורים  

המשרד נוהג לפנות לאותם מורים מבלי לבדוק את  לעתים עם "אצבע קלה על ההדק".

חשוב שיתקיים . ילדומהימנות התלונה, ובכך תורם לשיתוקו של המורה אל מול ההורה ו

	 למורה.ליך סינון אשר יבדוק את מהימנות התלונה בטרם מתבצעת פנייה תה  

• –התקשרות טלפונית עם אנשי החינוך   נוהגים להתקשר למורים בכל שעה ביום, גם  הורים 

בשעות לא מקובלות כמו שעות הערב או סופי שבוע. חשוב להגדיר זמנים לשיחות טלפוניות, 

בית הספר אשר ימפה ויתעדף את הפניות בטרם נוצר או מנגנון לטיפול בפניות הורים מטעם 

קשר עם המורה. 	  

 

שניתן לפרשנות  פרוץ יחסית ככלל, התחושה היא כי מעמד ההורים ותפקידם בבית הספר זהו נושא

על בסיס הדיון שהתקיים בכנס  שונה בכל מוסד חינוכי, ויש לתת את הדעת על הצורך בהסדרתו.

מדיניות ביחס למעורבות ההורים, שבתוכו כל בית ספר יוכל  קבוע טווח מסוים שלהצעתי היא ל

הענקת גיבוי מלא מצד המשרד לכל מדיניות שתיבחר.לצד לאופיו,  לבחור באופן הפעולה המתאים  

בהזדמנות זו אני מבקשת להודות ליו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ אלכס מילר, ולמנהל מחוז 

 החשובה והמועילה בכנס השדולה ותרומתם ני, על נוכחותםמשרד החינוך, מר מאיר שמעובירושלים 

לדיון הפורה שהתנהל.  

 

 

בברכה,  

 
עינת וילףד"ר ח"כ   
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:העתקים  

- מר מאיר שמעוני, מנהל מחוז ירושלים במשרד החינוך   

- משתתפי הכנס (רשימת תפוצה)ו י השדולה בכנסת למען מעמד המורהידיד   

 

 

 

 

 


