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29/8/22 

 

           הורים יקרים, 

 לקראת פתיחת השנה אני מאחלת לכל ילדי שדה נחמיה תחילת שנת לימודים מוצלחת ופורייה.

לפני כשבועיים גויסתי "למילואים" חזרה לתפקיד ניהול מערכת החינוך הבלתי פורמאלית לפרק  

. אני שמחה לעשות  11/09/22-זמן קצר עד לכניסתו לתפקיד של מנהל החינוך החדש יעקב אושרי ב

מערכת החינוך הבלתי פורמאלית קרובה לליבי   .זאת בהתנדבות מלאה כחלק מתרומתי לקהילה

חלק פעיל ומשפיע בסביבה שבה   ההתחושה שאת. זו מנהלת לשעבר של מערכתכ כאשת חינוך ו

מערכת  אתה חי ומגדל את ילדיך היא מלאת עוצמה וגאווה. מערכת החינוך הבלתי פורמאלי הינה 

ילדים שרוצים לבחור, על    היא מטפחת. משמעות, זהות ושייכותשבה הילדים ובני הנוער מקבלים 

מנת שיצמחו להיות בוגרים חיוניים וערכיים בעלי אמונה ביכולתם האישית, וביכולתם לתרום  

 . , זוהי השקעה לטווח הארוך מכל הבחינותלחברה ולהשפיע עליה

 

 עצים, שלא תמיד נוכל לשבת בצילם אלא במחשבה על העתיד. חברה צומחת כאשר אנו נוטעים 

 

 : לפני תחילת השנה מספר עדכונים  להלן

 כדלקמן: יערכושיחת הכרות עם ההורים והמדריכים בבתי הילדים  

 עם צוות המדריכות וההורים.  21/08/22נערכה שיחה בתאריך  –)כיתה א'(  תלתן. 1 

  18:00בשעה  31/08/22עולים לכיתה א' יפגשו בתאריך  כמו כן, כפי המסורת, הורי וילדי תלתן ה

בבוקר יגיעו העולים לכיתה   7:00בשעה   1/09/22למחרת  , לקישוט עגלת הטרקטור.  בחניית הגנים

 א' לבית הילדים ומשם יעלו על העגלה המקושטת לתחנות ההסעה. 

 במידה ותתקיים שביתה נדחה את האירוע לפתיחת שנת הלימודים. 

 ע שיחה בהמשךתקבת צופי. 2

ולאחריה יוזמנו כלל הורי  פגישה עם הורי שנת מצוות   בתחילת ספטמבר נערוך יםנעור. 3

מוזמנים ילדי כיתה ז' )בני המצוות( לפגישת הכרות בנעורים עם    04/09/22בתאריך  הנעורים.

 מדריכי הנעורים. 

רתי, תאריך יועבר  בתחילת השנה יקבע יום הכרות במסגרת קפה הורים המסו –ו'( -)ד' דולב. 4

 בהמשך.

 

 :ג הקבועים )נכון לעכשיו( לשנת תשפ" צוותי בתי הילדים

 שרית דקל, אילונה שפשה, שקד דהוקי :  ב' -צוות תלתן כיתות א'  .א

 בגיוס מדריכים ומקווים לפתיחה במהרה בימים אלו אנו עוסקים  ד':-צוות צופית ג'  .ב

שיכו עד לפתיחת שנת הלימודים,  אבישג, לירון גונן מיטל לוטנר ימו': -צוות דולב ה' .ג

 בקרוב יצטרף מדריך נוסף. 

מדריכי הנעורים ימשיכו ללוות  אלמה חסון, ליאור שוורץ ורוני וכטל.  -צוות נעורים  .ד

 מקרוב את פרויקט המד"צים וכן את הליווי של השומר הצעיר בקיבוץ.  
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 השמו"צ בא לקיבוץ 

, שיבוצי הדרכה   צים של שכב"ג י'"ד למ : שיבוצי הדרכהההדרכה של השומר הצעיר  תכנית

פורום מד"צים שנתי לבני הנעורים בקיבוץ, שילווה על ידי מדריכי הנעורים  לרש"צים שכב"ג י"א, 

מתוכנן  של השומר הצעיר )יכנסו לפעילות כבר במהלך ספטמבר(. כמו כן,  הקומונר החדשיחד עם  

ו' בגילאי יסודי,  -ה'-לטובת שכבת ילדי ד' יום תנועת נוער מסודר וקבוע שיופעל על ידי המד"צים 

 ט' בנעורים.  -ח'-וכן יום פעילות נוסף לשכבות ז'

 

 :שעות הפעילות השוטפת

בתאריך  לפעילות השנה  יפתחו למעט צופית תלתן ודולב הפעילות השוטפת בבתי הילדים 

11/09/22  . 

, המבנה של  ובת החב"פששופץ והותאם לט( נונית הישןסלמבנה חדש )גן  עבר בית הילדים תלתן  

 תלתן הישן )הספריה לשעבר( יעבור שיפוץ בימים הקרובים לטובת מעבר של מועדון הנעורים.

במהרה, בינתיים יעבור  חדשים ומקווים שנוכל לפתוח בצופית אנו עוסקים באיתור מדריכים 

 צביעה ותיקונים.  ,המבנה חידוש

 

 ד'(.-כתות א')תלתן וצופית שעות הפעילות בבתי הילדים 

 . 15:15-17:15  יום א' 

 , כולל ארוחת צהריים. 13:00 -16:00    יום ג'

 . 8:00-12:30   יום ו' 

 . 8:00-15:00 '  ה-'א  ימים :)ובהתאם ללוח חופשות שיופץ בתחילת ספטמבר( ס"ביה  בחופשות 

 

 .ו'-'הדולב כיתות 

 . 16:30-19:30   יום ב'

 . 16:30-19:30יום ד'   

 . 9:00-13:00   יום ו' 

 . 9:00-15:00 '  ה-'ימים א : )ובהתאם ללוח חופשות שיופץ בתחילת ספטמבר( שות ביה"סבחופ

 

   נעוריםחברת ה

 לערך.  18:00  – 21:00בשעות  ,בשבוע בין שלוש לארבע פעילויות יתקיימו  בימי הלימודים

 ם והמדריכים. לפי הבחירה של הנעורי -, ישנה גמישות בלו"זהשבועביה"ס במשך  בחופשות 

 . דכנו בלו"ז השבועיום ופעילות נוספת במסגרת השומר הצעיר יע "ציפורום מד 

נערים ונערות שירצו להשתלב בפעילויות מועצה בחופשים ואינם פעילים במועדון הנעורים, יוכלו  

 . להשתתף תמורת תשלום נוסף לשוטף נעורים מעבר לעלות של פעילות מועצה

 

ת את ימי הפעילות בהתאם להיצע  מערכת החינוך הבלתי פורמאלי מתכננ הערה חשובה:

המדריכים הקיים ובכפוף לאילוצים שונים. המערכת תעשה מאמץ על מנת שימים אלא לא ישתנו.  

יחד עם זאת, המערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ימי הפעילות והשעות שלה, בנסיבות  
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י או שעות הפעילות  שאינן בשליטתה ו/או במקרים מיוחדים. לא יינתן זיכוי בעבור שינוי ימ 

 כאמור. 

 
 העלות השוטפת של בתי הילדים  

 ₪  ₪884 + ארוחות =  024תלתן: 

 ₪ ₪864 + ארוחות  400צופית: 

 ₪ לחודש ללא ארוחות.  083דולב: 

 ₪ לחודש.  300נעורים: 

 בנוסף לחיוב החודשי השוטף.בנפרד,  יםחיר לחגים וחופשים מתומחרמה

 שת הנחה, לאחר בירור הסיבות תבחן האפשרות להנחה.  ניתן לפנות בכתב לועדת חריגים לבק

 

 

 שנת לימודים מהנה ועשייה חינוכית מוצלחת!

 

 בכבוד רב, 

 אדוה ריבר 
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