סיכום פגישה  45מיום 31.6.13
סדר היום כלל  2סעיפים:
 מכירת אוכל ע"י ילדים צעירים
 בניית גן נוסף
 מכירת אוכל ע"י ילדי המרכזון ד' – ו'.
כידוע ,בגילאי ז' – ט' ,מוכרים הילדים בעיקר בדוכני אוכל ,לחברי הקבוץ.
עלתה הצעה שגם ילדי המרכזון ימכרו אוכל להורים /חברים.
מדובר על הארוע של כשרונות צעירים ,שהילדים יכינו במרכזונים כיבוד וימכרו
אותו להורים ,והסכום שיאסף יהיה לטובת פעילויות נוספות למרכזון.
נורית פתחה את הדיון ודיווחה שלאורך השנה מקיימים הנעורים וז'-ט' ארועי
מכירה למימון פעילויות שלהם ,לציוד ,לקייטנה ועוד .היא ציינה שדבר זה קורה
גם בקבוצים אחרים .עלו מספר שאלות:
 .1מהו הגיל הנכון לעסוק במכירה?
 .2לאן יכול וצריך ללכת הכסף?
 .3האם בקבוץ המופרט ,אמות המידה לגבי הילדים הן אותן כאלו של
המבוגרים?
דבי (בר אילן ,מדריכת ד' -ו' שהוזמנה לשיחה) ,סיפרה שהרעיון עלה משלושה
כיוונים.
ישנם ילדים שלא רוצים להופיע בערב כשרונות ,וזאת יכולה להיות פעילות
חלופית.

לפני זמן לא רב ,יזמנו ילדים מהמרכון (בסיוע הוריהם) דוכן מכירת אוכל בשבוע
הספר ,ועבר בהצלחה רבה.
דבי ציינה שלדעתה הפעילות הזו יש לה פנים חיוביים כשהיא במגמה לממן כסף
ל"בילויים" נוספים ויקרים שלמערכת אין אפשרות למממן.
חברי ההנהלה העלו דיעות שונות:
 חינוך לעבודה – זוהי מטרה משותפת נכונה.
 צריך להמנע מיותר מדי התעסקות בכסף.
 הקהל מרגיש "שבוי" בסיטואציה שמוכרים לו ולא מרגיש בנוח.
 אין סיבה לא לקיים מכירה כזאת ,יש רק לשקול באיזה ארוע זה מתאים.
 יש לסמן אחוז מסויים מהמכירה שיהיה למטרות תרומה.
 יש להבחין בין ארועים שמיועדים לילדים ,לבין ארועים שבהם הקהל הוא
בוגר.
 עדיף לחפש פרויקטים שבהם יש עבודה יותר משמעתית :צביעה וכו'.
 הקושי הוא בפרוייקט הספציפי הזה :ילד אחד מרוויח –עובד ומוכר ,ילד
שני  +מאותה משפחה – מתפתה.
 לקיים מכירות לא בארועי ילדים ,ועדיף לא לקהל הפנימי של הקיבוץ.
 חבל לוותר על פרוייקט שיכול להיות מלהיב מאד לקבוצת הילדים
המדוברת ,ולילדים בגיל זה בכלל.
החלטה :ההנהלה תומכת במכירה של מאכלים שמכינים הילדים .המאכלים יהיו
קינוח או משהו חלקי בארוחה .חלק מהתמורה יעבור לתרומה.

 בניית גן נוסף בקבוץ:
אנטה הציגה את הנושא:
מספרי הילדים העתידיים בגיל הרך ,מראים לנו שעלינו לשקול ברצינות הקמת
גן נוסף.

השיקולים להקמת גן נוסף ,נובעים לא רק מהצורך הפיזי ,לאכלוס כולם ,אלא גם
מהסיבות החינוכיות:
כבר היום ,מספר גדול של ילדים ,לא נמצאים בשכבת הגיל המתאימה להם ,והם
"נאלצים" להשאר בגן שבו ילדים קטנים יותר ,עקב המספר הגדול של ילדים
המאכלס את גן החובה ,וממלא אותו עד למכסימום .למעשה ,גן החובה הגדוש,
משפיע על הגנים שמתחת לו :בגן צעיר נמצאים ילדים השייכים לגן חובה לפי
הגיל ,ובגנון נמצאים ילדים השייכים לגן צעיר לפי הגיל.
הנושא הועלה בפני איל ,והוא נבדק היום מבחינות של מיקום ואפשרויות בניה,
תוך השתתפות המועצה.
השתתפות המועצה ,חיובית מאד מצד אחד ,ומעלה בעיות מצד שני.
נבקש את ההנהלה הרחבה ,לבצע בחינה ראשונית של הנושא.
אנטה הציגה את מספרי הילדים ופרטה את האופציות השונות.
החלטה :ההנהלה רשמה לפניה את הנתונים ומקבלת את הכיוון של בחינת כל
האפשרויות לבנות גן נוסף.
ברגע שיהיו הצעות מעשיות (לאחר שעמוס יגיש שרטוטים של מקומות
חלופיים) ,תשוב ההנהלה ותדון.

רשמה :תמנע (שלא נכחה בפגישה ,אך קיבלה את הפרטיכל)

