טבת תשע"ו

תיכון כפ"ע
לכיתות י-יב והוריהם שלום,
החל מתחילת חודש נובמבר איילת וברק יהודה עזבו את ההדרכה של התיכון ומאז טרם
מצאנו הדרכה חדשה לתיכון.
נבדקו מספר אפשרויות שלצערנו כולן לא צלחו בסופו של דבר ...כיוון שהזמן מתארך הוחלט
על הקמת צוות אד-הוק לאיתור מדריכי תיכון .בצוות :נעה ברג ,מיקי פורת ,עידית זרביב
מרכזת :מרים זרביב.
שיטת העבודה הנהוגה בתיכון היא יצירת צוותי עבודה בתחילת שנה ,כך שכל צוות אחראי
על הנעת אירועים מסויימים בעזרתם ובתיווכם של המדריכים .הכנסתם של כיתה י' לחברת
התיכון והצוותים השונים נבנו כבר בתחילת השנה ע"י ברק ואיילת ואנחנו שמחים לגלות
שההשקעה הייתה משתלמת והנוער ממשיך בעבודה גם ללא מדריכים .כל הכבוד לכם!
כדי שחברת התיכון לא תפגע יותר מדי בתקופה זו נקטנו במספר מהלכים:
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המועדון פתוח לשימוש הנוער באופן אחראי – אחראית מרים זרביב
בעזרתם של 'צוות טיולים' של התיכון יצא טיול חנוכה לאזור המכתשים יחד עם אריק
הר זהב (תודה רבה!) .מעדויות ומתמונות נראה שהטיול היה מוצלח מאוד על אף
הגשם הרב ביום הראשון שאיים לבטל את התכניות.
'צוות מסיבות' ארגן מסיבת חנוכה לתיכון.
בחנוכה התקיימה ההצגה 'סוף הדרך' להורים וילדים של ז-יב ,לצערנו לא הגיעו
הרבה משתתפים מהתיכון.
השתתפות במסיבת הנוער האזורית של אגף הנוער במועצה בחנוכה – לצערנו גם
כאן לא הגיעו משתתפים מהתיכון
חי רוזננטל יתחיל בימים הקרובים תכנית לכיתה י"ב לקראת שנה הבאה.

בתקופה זו אני ממשיכה להיות בקשר עם המתנ"ס גם סביב כיתות י-יב כדי שלא יפסידו
אירועים מטעם המת"ס כמו כן ,שי ששון מנהל אגף הנוער במתנ"ס ממשיך גם הוא בעזרתו
למציאת הדרכה קבועה מתאימה ,ואנחנו בקשר קבוע סביב הנושא.
תשלומים :החל מחודש נובמבר אין חיוב של ההורים על תכנית התיכון .יחד עם זאת אנחנו
שומרים על מסגרת חובת העבודה בתיכון בעיקר בגלל שהחינוך לעבודה יכול להמשיך גם
כאשר אין מדריכים .תזכורת :במהלך שנה"ל ילדי י-יב מחוייבים ב 66 -שעות עבודה שנתיות.
התשלום עבור עבודה זו ממשיך להיכנס לקופת התיכון והפעילויות השונות (טיול חנוכה וכד')
משולמות מתקציב זה .ברגע שתמצא הדרכה נעדכן לגבי תשלומי ההורים.
עד אשר תמצא הדרכה מתאימה לתיכון אני משמשת כתובת ישירה לנוער ולהורים – אתם
מוזמנים לפנות אלי בכל בעיה רעיון או הארה בטלפון או במייל .ותודה לכל אלו שכבר פנו.
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