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הורים יקרים שלום,
כחלק מהרצון שלנו לבנות חברת ילדים בכיתות א-ג אנו רוצים לפתח מסגרת חברתית אשר
תיתן מענה לצרכים בהתאמה ,וכן תייצר צמיחה ,רצף והכנתם של הילדים למעברים לתנועת
הנוער כקבוצה מגובשת.
החינוך החברתי באלון הגליל שם לעצמו כיעד לבנות ולגבש את חברת הילדים תוך גישור על
הפערים אשר נוצרים באופן טבעי מעצם העובדה כי הם לומדים בבתי ספר שונים ביום יום.
מטרתנו היא לבנות מפגשים חברתיים משלבי תוכן איכותי וחוויה ,כאלו שתוך כדי התהליך
ייצרו את הקשרים ותחושת השייכות כקבוצה בעלת חוסן קהילתי באלון הגליל.
מתוך כך התכנסה ועדת ילדים בשיתוף הנהלת החינוך ובנתה מספר אפשרויות לפתיחת
מסגרת שתשרת את המטרות הללו.
בתאריך ה 12.06.22-הועבר אליכם שאלון באמצעותו בחנו היתכנות ואופן פתיחת המסגרת.
מצ"ב הנתונים אשר עלו:
על השאלון השיבו  54הורים
בתי הספר בו לומדים הילדים:
 38לומדים בגבעת אלה
 15לומדים בהרדוף
 1בנהלל
כיתות לימוד:
שכבת א – 18
שכבת ב – 16
שכבת ג – 19
על השאלה האם תרשום/י ילדך למסגרת חברתית בכל יום לאחר בית הספר (על
בסיס צהרון-כולל א.צהריים)" -תלתון אלון הגליל" בימים א-ה בעלות של  1,500ש"ח
לחודש?
השיבו 12 :ילדים שמעוניינים מתוכם 7 :ילדי כיתה א 4 ,כיתה ב 1 ,כיתה ג
על השאלה האם תרשום/י את ילדך למסגרת חברתית בימים ראשון ,ושלישי משעת
חזרת בית הספר ועד  16:00כולל א .צהריים ובימי שישי בין  9:00-12:00בעלות
חודשית של  735ש"ח לחודש?
השיבו 34 :מעוניינים 20 ,לא מעוניינים

על השאלה ה אם תרשום/י את ילדך למסגרת חברתית רק בימי שישי בין השעות
 ,9:00-12:00בעלות של  140ש"ח לחודש?
השיבו 41 :מעוניינים מתוכם 15 :הורים רוצים רק ימי שישי ו 26-רוצים את הפעילות
כתוספת לאחת מהמסגרות מעלה.
ניתן לראות כי הנתונים מצביעים על כך שרוב ההורים מעוניין בפעילות שבועית הכוללת
את ימי ראשון ,שלישי ושישי בהם נוכל ליצר מסגרת ובה הזדמנות לקיים תהליכים
חברתיים בעלי תכנים חינוכיים ,ערכיים ומשמעותיים כחלק מבניית חברת הילדים באלון
הגליל.
בימים האחרונים נפגשה ועדת ילדים לבניית תכנית עבודה אשר תתבסס על פתיחת
מסגרת באופן אותו בחרו רוב ההורים.
מתוך כך הוחלט כי לשנת תשפ"ג תיפתח מסגרת חינוך חברתי לכיתות א-ג
במתכונת הבאה לבחירתכם:


ימים ראשון ,שלישי בין השעות  14:30-16:30כולל ארוחת צהריים ובימי שישי
בין השעות  09:00-12:00בעלות של  ₪ 735לחודש  10 Xחודשים.



אפשרות נוספת היא רישום לימי שישי בלבד בעלות של  ₪ 140לחודש 10 X
חודשים.

כמובן שנשמח שכלל ילדי א-ג ייקחו חלק במסגרת החינוכית אשר נבחרה ותיבנה בצורה
המיטבית ביותר לטובת ולרווחת כלל הילדים.
בסיום הקיץ ולקראת שנת הלימודים הבאה נקיים מפגש הורים להצגת המסגרת ,כוח
האדם ותכנית העבודה השנתית.
בימים אלו אנו עושים מאמצים רבים באיתור וגיוס כוח אדם להובלה והדרכה של מסגרת זו,
אנו מזמינים אתכם להפנות במידה ואתם מכירים או שומעים על מועמדים פוטנציאלים.
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