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 2021מאי  26
 "ו סיון תשפ"א ט

 
 ם יקרים שלום רב, ושביחברי אגודה ות

 
אחרי   .1 שב אנו  הבטחוני,  ועותאירועי  המצב  למרות  לקיימם  .  שהחלטנו 

התחלטהה בדיעבד,  לקיימם,  כנכונה  ה  המשתתפים  בררה  כמות  לנוכח 
באירוהאווירה   התועיםהקהילתית  לצוות  להודות  המקום  זה  ולרכז  .  רבות 

 ומהנים.  על אירועים משמעותיים ,רועי יוגב ,ותרבהת
 

הרבה .2 לשמחתנו  הקשר,  חבאותו  מתוחים,  ימים  אחרי  לשגרה  תודה  זרנו   .
שא  מהדרוםמשפירחו  למשפחות  רחות  ל.  ההתנהלות  ציי אוי  את  של ן 

ערן  לדנברג וסגנו  גויק  י אר "צח  יו"רושל    הרבש"צ רוני משרדי וסגנו יניב פלד
להמש לנו  שאיפשרו  היום  יך גנדקן,  הע-בשגרת  תוך  ומוכנות  יום,  רכות 

 לחירום. 
 

ה אסטרטגית של מערכת החינוך לגיל  ם צוות היגוי לבחינ קכפי שפרסמנו, הו .3
  ת יבוו ומח   , רצינות ברי הצוות שהקדישו זמן רבלהודות לח זה המקום  הרך.  

  מזי   ,  נעמה קקון, מאור הורוביץשעמדה בראש הצוות,  קרן מלול,    -לתהליך
פיגולני טל  ענט,  יוגבו,  ליבנה.    די  אתושחר  סיים  את והגיש    עבדותו  הצוות 

ההנ  לועד  שאיש המלצותיו  המלצות  הלה  את  עיקרי  ר  להלן  הצוות. 
 החלטות:ה
ך בשדה נחמיה הוא משאב קהילתי. בהתאם, יש לנהל  לגיל הר החינוך   .א

מתוך חשיבה של פיתוח וחיזוק, הן בהיבט הצוות החינוכי    -אותו ככזה
 המבנים והציוד. ל ש יז והן בהיבט הפי

"תחנת  .ב תתאפשר  לא  וגם  תשפ"ב  בשנה"ל  תינוקות  בית  ייפתח  לא 
 . ביניים" לפתיחה במהלך השנה

למערכת. אולם, מתוך הבנה   ם מהאזוריככלל, לא יאושר רישום של ילד .ג
היא "שברירית" מבחינה כלכלית,   3שמערכת החינוך בגילאי לידה עד  

לתקנים של החינוך   תאםבה   ,ים מהאזורתאושר הרשמה חריגה של ילד 
 הקיבוצי. 

אשר רשומים בתעודת הזהות בשדה נחמיה אך וילדים    ם מהאזורילדי .ד
בפ מתגוררים  אינם  כי  בשדהידוע  לשכר   נחמיה,  ועל  תוספת  ישלמו 

הלימודים המשולם על ידי ילדים מהישוב לטובת המעטפת הקהילתית 
זהה   יהיה  תשיש למערכת החינוך לגיל הרך בשדה נחמיה. גובה התוספ

 לגובה המס הקהילתי שמשלמים תושבי שדה נחמיה. 
תקן )על פי    בקבוצה בהתאם לגילאים,  נה"ל תשפ"בבשכמויות הילדים   .ה

הקיב "קשת"וצי(החיוך  בית  רימון"18  -"סנונית"  ;15  -:   ;-  21 ;
 .32 -"שיטה"

לה נותנהחלטות אלה   לימודים תשפ"ב  ות מענה  ערכות בטווח הקצר לשנת 
כח  אסטרטגית לניהול המערכת בשנים הקרובות לנות מסגרת  וובעיקר יוצר 

 דמוגרפיים בישוב. תהליכים 
 

ללא  אחד השירותים שאנו מספקים לכם התושבים הוא מכולות לפינוי גזם   .4
מוגבל המכולות  שמספר  להדגיש,  חשוב  ולכן,  עלות.  הגזם .  מכולות  שירות 

שמ בתים  לבעלי  עבו יועד  עצמאמבצעים  גינון  במידהדות  עבודת   יות.    ואת 
 שוב.  יה  שלתחם הגזם הגינון מבצע גנן, הוא אמור לבצע את הפינוי למ
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לכל  ודה  . שוב, ת לתי פורמליאת עיבוד הממצאים של סקר החינוך הב סיימנו   .5

י  הן בטווח הקצר, ככל אים חשובים מאוד  את השאלונים. הממצ  ו שמילא  מי
הבכנ עבודה   החינוך  מנהל  של  מחליפ/ה  פויסת  כ"מפת  ר  יקע וברמלי  בלתי 

פעולתה  דרכים"   דרכי  וקביעת  המערכת  הקרובות.  לחיזוק  לא  בשנים  כדי 
ריכ הנתונים  בכל  אתכם  הממצאים.  להלאות  עיקרי  את  היו  זתי  לסקר 

חלשל ביושה  פער  קיים  האם  לדעת  ביקשנו  הראשון  בחלק  דרכי    ןקים. 
ם היו רוצים שהמערכת תפעל לפיהן לבין דרכי הפעולה כפי  הפעולה שההורי

   תופסים את הפעילות בפועל. םשה
 : בנושא עקרונות הפעולה עיקרייםהמצאים  מ הלן לה

השני הערכים    בחלק  בין  פער  קיים  האם  לדעת  להורים  החשובים  ביקשנו 
 זאת.  יקריים בפועל כפי שהם תופסיםהע הערכים   לביןבפעילות המערכת  

 הממצאים העיקריים בנושא ערכי הפעילות:להלן 
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בי והשתתפות  קבחלק השלישי  לגבי התקציב  שנו לדעת את עמדת ההורים 
 הקהילה בתקציב המערכת. להלן הממצאים העיקריים בהקשר זה: 

 

 
לנתונים    שבנוסף  להדגיש,  קיחשוב  גם  בלנו  הכמותיים,  היגדים  מההורים 

הנעם  שיחד    ,כלליים לנו  הכמותיים    תוניםכלל  רחב  נותנים  נתונים  בסיס 
 יחסות ותכנון עתידיים. להתי 

 
 

ות רבות אנו חוזרים לשגרת חיי  ינ תקופה מאתגרת מבח אחרי  ואים,כפי שאתם ר
לנו  קהיל  חשוב  וה ה.  הצרכים  את  ולהכיר  שללדעת  חיים  רצונות  בתחומי  כם 

א שונים לכן,  כ.  מזמינים  להציף  נו  מכם  ואחד  אחת  דרך  בפנינו  ותם  א ל  בכל 
 נחמיה. ה בשדה ים את חיי הקהיל להעצדי שיחד נוכל להמשיך ו כפשרית,  א

 
 

  
 

 ,שלכם
 

 ה  משל
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