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חברים והורים יקרים,
בשבועות האחרונים עולות שאלות רבות הקשורות להפעלה של מיזם שישי יישובי.
ראשית נבקש להתנצל על העיכוב במענה שבעיקרו נבע מהחלפה בתפקיד רכזת הקהילה במושב בשילוב
עם ועדת חינוך בתפקוד חלקי .חשוב לנו שתדעו שהנושא חשוב לכולנו ,הדברים מדוברים ונבדקים ואנו
עוסקים בניסיונות למציאת פתרונות ,אך יחד עם זאת עליכם להבין שהמעורבות שלכם ושיתוף הפעולה
מצדכם הם הכרחיים להמשך קיומה של הפעילות .למען הסר ספק ,נדגיש ונזכיר שזהו פרויקט קהילתי
שנבנה עבורו תקציב המורכב מתשלומי הורים ,כספי ועד (מתוך תקציב החינוך בוועד המקומי) ובתמיכה
חלקית של המועצה האזורית עמק יזרעאל .מכאן שאין לאיש מטרת רווח והפרויקט מממן את עצמו,
וכל כולו למעננו ולמען ילדינו.
מטרת הפעילות היא לייצר זמן קהילתי בו נפגשים הילדים משלוש שכבות גיל לפעילות משותפת,
חברתית וערכית ,במרחבים הציבוריים שלנו ,ובעיקר מהווה אלטרנטיבה ל"שעות מסך" נוספות.
(כמובן שכבונוס גם ההורים זוכים לכמה שעות של פנאי בשישי בבוקר)...
בהתייחס לכמה נושאים שהועלו:
 .1הנחות לאחים :לאחר בדיקה בישובים רבים בהם מתקיימת פעילות במתכונת דומה ,ברובם
הכמעט מכריע לא ניתנת הנחה לאחים .תשלום ההורים הוא ממילא נמוך ונקבע במדויק לפי
תחשיב העלויות אל מול ההשתתפות של הגורמים הרלוונטיים ולכן לא נותר מרווח של עודפים.
 .2החזרים עבור יום פעילות שבוטל :מאותה סיבה שבסעיף הקודם ובנוסף ,מתוך הנחת היסוד כי
חישוב התקציב הוא עבור שנה קלנדרית בה ישנם חודשים עם  4ימי שישי וכאלה שבהם  5ימי
שישי .התחשיב הוא שנתי ולכן לא תהיה התייחסות חודשית למספר ימי הפעילות ,חגים וכו'.
כמובן שאם יהיו ביטולים רבים עקב סיבה כלשהי העניין יידרש לבדיקה פרטנית וכך יהיה.
 .3תקציב הפרויקט נבנה לפי חישוב של  20ילדים ,כאשר כרגע נותרו רק  .15אי לכך נוצר פער
בתקציב והמשמעות תיבחן בבניית התקציב הבא.
 .4עלויות התפעול של הפרויקט יבחנו מחדש בסיום כל שנה ובמידה ויישארו עודפים בתקציב הם
יוקצו לפעילות השלמה בהשקעה שתוחזר לילדים בפעילות.
 .5שינוי בלוח הזמנים של הפעילות :לאחר בחינה של המצב הקיים ובהמלצת המפעילים ,הוחלט
על ביטול ההפסקה בין הפעילויות כך שלאחר החילוף ,נמשך רצף הפעילות .כתחליף הוחלט
שחצי שעה בבוקר וחצי שעה בסיום יהיו זמן חופשי לאוכל ולמשחק.
לוח הזמנים העדכני:
 :9:00-9:30זמן אוכל/משחק
 :9:30-11:30פעילות
 :11:30-12:00זמן חופשי
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 .6עוזרי מדריכים :לאחר שינויים רבים וקושי במציאת מדריכים ,אנחנו שמחים לבשר לכם כי
כבר בשישי הקרוב יצטרפו אלינו שני עוזרי מדריכים חדשים :עדי גוטמן ונוגה שפירא .נאחל
להם הצלחה!
 .7משמעת :במידה ויתעוררו בעיות משמעת בזמן הפעילות או בזמן החופשי ,יזומנו ההורים
לאסוף את הילדים המעורבים.
 .8סיור לכלביה :במסגרת הפעילות אספו הילדים שמיכות עבור כלבים לחודשי החורף הקרים.
השמיכות יועדו להימסר לכלביה בחיפה במהלך סיור שתוכנן לחודש זה .עקב מצב הקורונה
נאלץ לדחותו לימים בטוחים יותר ונקיימו בהקדם האפשרי .בנוסף ,מיכאל ומאיה יערכו עם
הילדים פעילות סיכום מפתיעה ומעניינת בנושא.
*ילדים שלא רוצים להשתתף בפעילות נקודתית ,יורשו לשחק ליד המדריך ובתנאי שהמשחק לא
מפריע להתנהלות הפעילות.
איחולי פעילות מוצלחת וערכית,
ועדת חינוך
רינת שטרית ,רכזת הקהילה
גיל גורייבסקי ,מזכיר המושב
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