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  ארגון ההורים הארצי למערכת החינוך בישראל -  2013ינואר   ניוזלטר
  
  
  ועד מנהל ומועצה ארצית 

נערכה ישיבת מועצה ארצית יחד עם נציגי משרד החינוך בנודע לפרויקט השאלת ספרים. נציגי  •

נוך ייקח את האחריות על המועצה העלו בפני הנציגים את עמדתנו בנושא ודרישתנו שמשרד החי

 הפרויקט בכל הרשויות לפחות בשנים הראשונות, עד שהפרויקט "יעמוד על רגליו".

כחלק מניהול העמותה, נקבע כי כל חודש תערך ישיבת ועד מנהל אשר תעסוק בנושאים  •

השוטפים ובקבלת החלטות רלוונטיות. בישיבה זו הוכנה רשימת הנושאים לישיבת העבודה בין 

 ועד המנהל עם מנהלי מחוזות ומנכ"לית משרד החינוך באשר לנהלי עבודה במהלך השנה.נציגי 

  

  כנסים ואירועים:

נערכו פגישות הכנה לכנס משותף עם המנהל לשלטון מקומי בתחילת מרץ בנושא מניעת אלימות  •

שר ברשויות המקומיות בקרב בני נוער. בכנס יערכו שולחנות עגולים בנוכחות ראשיי רשויות, כא

בתפקיד ארגון ההורים ביצירת פלטפורמה מתאימה לטיפול באלימות בני  שולחן אחד יעסוק

 הנוער.

חושבים מחוץ " -בחודש האחרון נערך כנס במכללת לוינסקי בנושא מערכת החינוך העתידית   •

וועד ה, במהלך הכנס נערך פאנל עם ראשי רשויות ומומחים לתחום החינוך וכמובן נציגנו מ"לקופסא

 ארי שמש.  ,מנהל של הארגוןה

ועדי הורים בשיתוף עם מנהל ונערך כנס ראשון מסוגו בעיר ת"א יפו. כנס  15/1/13 ,ביום שלישי •

ונציגים מכל ועדי ההורים בעיר. נכחו כל מנהלי מנהל החינוך בעיר יפו. בכנס -החינוך של עירית ת"א

פרופ' דן שכטמן אשר הרצה על פרס נובל ה חתןיפו מר רון חולדאי ו- בכנס נכח ראש עירית תל אביב

היה בסימן שיתוף פעולה בין הרשות החינוך כיום וחשיבות שילוב החינוך למדעים מגיל גן. הכנס 

 לוועדי הורים וחשיבות מעורבות ההורים במערכת החינוך בעיר.

חוז של מחוז צפון נערך מפגש ייחודי בין ועדי ההורים במחוז צפון למנהלי המ 20/1/13 ,ביום ראשון •

 במשרד החינוך. במפגש זה נבנה הבסיס לקשר ושיתוף הפעולה העתידי.

נערך מפגש בביתו של דב לאוטמן יחד עם מנהלי עמותת "הכל חינוך". מפגש זה אירח את צמרת  •

 נאם ונכח באירוע מכובד זה. הפעילים החברתיים והציבוריים בתחום החינוך. יו"ר הארגון

  

  שיתופי פעולה עם ארגון ההורים

ושותפים נוספים, כגון הסתדרות  ארגון ההורים יוצא עם שיתוף פעולה יחד עם משרד החינוך •

לחיבור תלמידים לתזונה נכונה ובמקביל לשינוי  ,ומועצת התלמידים הארצית הרופאים בישראל 

 תפריט המזון בקיוסקים.



                                                                                                                                                                                                    

  

  

טיוטה כ -  הוצגה חוברת ההכשרה וכן  ביה"ס להכשרת וועדי הוריםישנה התקדמות בנושא הקמת  •

 לחברי ועד המנהל. - סופית 

לשיתוף  צעו מתוויםמנכ"לית החדשה של עמותת "הכל חינוך" וסגניתה והוהישיבה עם  התקיימה  •

 .אפשריפעולה 

  

  וועדות בכנסת וברשויות המקומיות

ישיבות ועדות החינוך של הכנסת, הביעו את דעת נציגנו נכחו בבמהלך החודשים האחרונים  •

 רלוונטיים.מגורמים תמיכה רבה לזכו הארגון בנושאים שעלו ו

  

 גיוס כספים לארגון

מוניציפליות ובעניין זה תודה לכל העושים הרשויות בתי ספר ב, החלו להגיע כספים מבשעה טובה •

 .במלאכה

מבתי בפועל גבייה קשר לישר מהעירייה וללא ייפו על העברת כל הסכום ה- סוכם עם עירית תל אביב •

 אנו קוראים לכל היו"רים הישוביים לנסות לייצר מנגנון דומה בישובם. ר. הספ

  

  שפה גרפית לארגון

 נבחר לוגו לארגון ההורים הארצי. •

 כן הוכן דף מכתבים מתאים. כמו •

 שני אלו מצורפים לירחון זה לשימושכם. •

 

הידע והיכולת להצטרף  פתח בפני חבריו אתידומה לזה בכל חודש, אשר ישתף וימשיך ויוציא עדכון הארגון  •

 בהקמה מחדש של ארגון ההורים הארצי.מושקעתלעשייה הרבה ה

או לליבון סוגיות  שאילתות לבירור, לרבות הבא ירחוןבמזמינים את כל חברי הארגון להעלות עדכונים  •

 הרלבנטיות לכלל החברים.

  

  

 


