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 מנהלי המחוזות אל:

 

 

 שלום רב,

 

 

 ()א 7ד/"תשע מנכ"ל חוזר  הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים הנדון:

 

"הקשר בין מוסדות חינוך ובין ם להזכיר את עיקרי חוזר המנכ"ל  אנו מבקשיעם תחילת שנת הלמודים תשע"ה 

 הורים פרודים או גרושים". 

 

 החוזר מפרט :

  הנחיות לגבי הקשר של המחנכת או הגננת עם ההורים ועם התלמיד שהוריו פרודים או גרושים. 

 הנחיות להעברת מידע בכתב להורים ולגורמים נוספים.  

  במצבים בהם לא התקבלה הסכמת שני ההוריםהנחיות להתנהלות.  

 נהלים לתקשורת במצבי קונפליקט אן מאבק בין ההורים.  

 ספרית-נוהל רישום תלמידים במערכת המנב"ס הבית. 

  הנחיות להתנהלות במצבים מיוחדים 

 

זכאים לקבל מידע על לימודיו ועל תפקודו של הילד בגן או  -גרושים או פרודים -על פי ההנחיות, שני ההורים

 בביה"ס, למעט מקרים בהם בית המשפט קבע אחרת. 

עם תחילת שנת הלימודים ובמהלכה חשוב להקפיד על הנחיות חוזר המנכ"ל אשר מפרטות את תפקיד המחנך 

 ם התלמידים.בהסדרת הקשר עם הורים פרודים או גרושים, ובפרט הקשר ע

 כמו כן, חשוב להקפיד על הסדרת אופן ההתקשרות והזנת פרטי שני ההורים במערכת המנב"ס הבית ספרית. 

 

חברתי ההשלכות על קידומם הלימודי, , יש מערכת החינוךבין לקשר המיטבי בין הורים גרושים או פרודים ו

 זר וינהג לפיו.לכן, חשוב שכל עובד הוראה יכיר את החו , רגשי של התלמידיםהו

הנושא מעלה צורך בהתייחסות מיוחדת ובהנחיית הצוות החינוכי בידע מקצועי,  נהלים, התייחסות למקרים 

 מורכבים ועוד. 

 

אנו ממליצות להיעזר ביועצת ובפסיכולוג החינוכי לצורך הטמעה, הדרכה וליווי של הצוות וזאת, כדי 

 ני ההורים הפרודים.להבטיח התנהלות רגישה של המוסד החינוכי עם ש

 הנכם מתבקשים להעביר את הנהלים וההנחיות למפקחים הכוללים ולמנהלי מוסדות החינוך.
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 להובלת תהליך ההטמעה ניתן להיעזר בהצעה לסדנא ומצגות בקישור הבא:

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HorimMishpacha/mediniyut/HozerMankalGirushi

n2010.htm  

 

 

 

 בברכה,   
 

 
 טי ריטבוב     חנה שדמי

   שפ"י, מנהלת תחום הורים ומשפחה     מנהלת אגף א' שפ"י

                               
 

 
 

 
 , המנהלת הכלליתמיכל כהןגב'  העתקים:

 סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי, אריאל לוימר   

 יסודי -גב' דסי בארי, מנהלת האגף לחינוך על   
 גב' יהודית קדש, מנהלת האגף לחינוך יסודי  

 יסודי -גב' סימה חדד, מנהלת האגף לחינוך קדם   
 גב' רחל אברמזון, מנהלת האגף לחינוך מיוחד  

 מר סער הראל, מנהל אגף שח"ר  

 גב' מאיה שריר, מנהלת האגף לקליטת תלמידים עולים   
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