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 בבית החינוך של קהילה 2018-2019דף מידע לקראת שנת הפעילות 

 

 חברות וחברים יקרים,

 

במשכננו החדש והמקסים שבשכונת  מהנה ומרגשתשנת פעילות  לקראת פתיחתה שלעם סיום חופשת הקיץ ו

Westerpark )שאנחנו כבר מצפים להכיר  של משפחות חדשות ןהצטרפות לרגל, ובאמסטרדם )ראו פרטים בהמשך

 , רצינו לשתף אתכם בכמה דברים שחשוב מאוד שתקראו ותדעו:וליהנות בחברתן

 

 הקהילה שלנו .1

 

ידי קבוצה -על 2012( הוקמה בשנת קהילה –לטובת המצטרפים החדשים נספר שקהילה עברית )או בקיצור 

של ישראלים החיים בהולנד אשר ביקשו ליצור מסגרת קהילתית, שתתאים להם ולילדיהם מבחינה חברתית 

 חילוני, פלורליסטי ודמוקרטי. -ישראלי-ותרבותית, ושתהיה בעלת אופי יהודי

 

, ולצדו מתקיימות פעילויות תרבות למשפחות ולמבוגרים, עם היווסדה של קהילה הוקם בית החינוך שלה

 ובהן אירועים בחגי ישראל, טיולים, מופעים, רבי שיח, ומפגשים נוספים. 

 

שליש מהמשפחות רק -ילדים. בכשני 100-משפחות, ובבית החינוך שלנו לומדים כ 70-בקהילה חברות כיום כ

 אחד מן ההורים הוא דובר עברית.

 

ידי ועד שחבריו נבחרים אחת לשנה ופועלים -ו מאוגדת כעמותה ללא כוונת רווח ומנוהלת עלהקהילה שלנ

לימוד שמשלמים החברים, ובזכות -חבר ושכר-מתאפשרת הודות לדמי הקהילה בהתנדבות מלאה. פעילות

 הנכונות של רבים מהם להתנדב ולתרום מזמנם, מכישוריהם ומכישרונם. 

 

וההשתתפות באירועי חגים , למשפחה € 80בסך  בתשלום דמי חבר שנתיים מותניתהחברות בקהילה 

 .  פות בדרך כלל גם כן כרוכה בתשלוםובפעילויות נוס

 

 בית החינוך של קהילה .2

 

בחלוקה לקבוצות גיל והפעילות בו מתקיימת , 12עד  2.5בית החינוך של קהילה מיועד לילדים בגילאים 

 יבוץ הסופי לקבוצות בשנת הפעילות הבאה יהיה מעט שונה:אם כי ייתכן שהש, כמפורט להלן

 

 פינגוויניםהגן   2.5-4גילאי  -

 ארנביםקבוצת ה   4-6גילאי  -

 קבוצת הדרקונים  6-8גילאי  -

 קבוצת הכוכבים  ומעלה 8גילאי  -

 

 .מורה, ולצידה עובדת סייעת ונמצא גם הורה תורן מובילההפעילות בכל אחת מן הקבוצות את 

 

 



 

 

מטרת העל של בית החינוך היא להעצים את הזיקה של הילדים לשפה העברית ולשורשיהם היהודיים, ובכך 

 נפרד מעולמם. -להיחשף לאוצר התרבותי המייחד אותנו, ולהפכו לחלק בלתי

 

 עבודתנו נעשית לאור העקרונות והקווים המנחים הבאים:

  

ייע להגברת רצונו של הילד להשתמש בעברית, תוך התחשבות לימוד עברית באופן חווייתי ומהנה המס ●

 שונות הםרמות ההבנה והדיבור שלשו העברית היא שפה שנייה ילדיםבכך שעבור רבים מן ה

 

 העלאת קרנה של התרבות העברית באמצעות חשיפה לספרות, לשירים ולמנהגים ●

 

 שלהם לישראל העמקת הקשר של הילדים למנהגים יהודיים וטיפוח הזיקה ●

 

הוראת קרוא וכתוב בעברית באופן המאפשר לכל אחד מהילדים להתקדם בקצב המתאים לו, בין היתר  ●

 באמצעות עבודה עצמית בבית

 

העצמה רגשית של הילדים וסיוע בגיבוש זהותם תוך טיפוח ערכים של חברות, שותפות, פלורליזם  ●

 וכבוד הדדי

 

 גם מחוץ לבית החינוך טיפוח קשרי חברות בין הילדים וההורים ●

 

הכרה בכך שמרכיבי הזהות הישראלית והיהודית של הילדים מהווים רק חלק מפסיפס זהותי מורכב,  ●

 שהמרכיבים האחרים בו הם בעלי משקל משמעותי לא פחות

 

 שותפות הורים בעיצוב מערכי השיעורים, בסיוע בתפעול יום הלימודים, באירועי חגים ובאספות חברים  ●

 

 מועדי ושעות הפעילות   .3

 

, ולוח המפגשים 2018בספטמבר  16-בשנת הפעילות הקרובה יתקיים בשל בית החינוך המפגש הראשון 

 9-לתשומת לבכם, אירוע ראש השנה של משפחות קהילה יתקיים כבר ב המלא מצורף בהמשך למכתב זה.

 כך, בבקשה פנו אלינו., ואם ברצונכם להשתתף בו אך טרם נמסר לכם מידע על 2018בספטבמבר 

 

מנת לאפשר -על 10:15-מומלץ להגיע ב. 13:30-מסתיימת בו 10:30 הפעילות בכיתות מתחילה בשעה

לילדים לפגוש את חבריהם ולהרגיש בנוח בכיתתם עוד לפני שהמפגש מתחיל. לאחר תום המפגש בקבוצות, 

לות שאנחנו קוראים לה מתנ"ס(, אנו מתכנסים לשעת פעילות חברתית משותפת של הילדים וההורים )פעי

 . 14:30ומסיימים בשעה 

 

 יש לצייד את הילדים בכריך, פרי ושתייה. בכל מפגש 

 

 שימו לב למיקומנו החדש!  איפה מתקיימים המפגשים? . 4

 

נו בבניין בו התקיימה פעילותנו בשנים האחרונות, חוזה השכירות שללאור סיום אנחנו שמחים לבשר לכם כי 

 Van Hallstraat 10 – ומעולה לפעילותנו, הנמצא בכתובת מיקום חדשאתר במהלך הקיץ הצלחנו ל

    שבאמסטרדם. Westerparkבשכונת 

 

שבהתאם  היאהרעה הבשורה :  בעניין החניה ברחוב למי שמגיע ברכב יש לנו בשורה רעה ובשורה טובה

, 12:00השעה ן למדיניות החניה באמסטרדם, מעתה יש לשלם על החניה ברחוב גם בימי א' החל מ

דקות הליכה מהמקום יש  2-3במרחק ; והבשורה הטובה היא שלשעה € 3בשכונה הוא לחניה  ףוהתערי

הווטסאפ  . מידע בעניין הועבר ויועבר שוב בקבוצתמספר רחובות בהם החניה בימי א' היא ללא תשלום

 שלנו.  

 



 

 

 צוות בית החינוך   .5

 

לצד חברי צוות ותיקים שממשיכים איתנו גם השנה, אנו שמחים על הצטרפותם של מדריכים חדשים חביבים 

 ומוכשרים. לקראת פתיחת שנת הלימודים נשלח אליכם את שמות חברי הצוות בכל אחת מהקבוצות. 

 

 שכר הלימוד  .6

 

 שכר הלימוד עבור השתתפות במפגשי בית החינוך לאורך כל שנת הפעילות הקרובה הוא כדלקמן: 

  

  €  561  עבור ילד אחד

 הנחה על הילד השני( 40%) €    897  עבור שני ילדים

 הנחה על הילד השלישי( 60%) €   1,122 עבור שלושה ילדים

 

 תשלומים. ארבעה לכר הלימוד בתשלום אחד או בפריסה ניתן לשלם את ש

 

לא יאוחר מיום  בקשות להעביר את שכר הלימוד המלאבלבד מת תשלום אחדמשפחות המעדיפות לבצע 

 .NL71ABNA0529298600 , אל חשבון הבנק של קהילה שמספרו2018בספטמבר  12

 

חשבו בבקשה את הסכום הרלוונטי של כל תשלום , תשלומיםארבעה פריסה לאם תבחרו באפשרות של 

ודאגו לבצע הוראת קבע מחשבון הבנק  ,הבהתאם למספר ילדיכם המשתתפים בפעילות בית החינוך השנ

 התשלומים במועדיםלפיה יתבצעו , NL71ABNA0529298600שלכם לחשבון הבנק של קהילה שמספרו 

 הבאים:
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בחרתם , ואם ות במהלך שנת הפעילות לא יוחזר שכר הלימוד ששולםבמקרה של הפסקת ההשתתפ

 עד האחרון שבהם. במועדם כל התשלומיםיש להמשיך לבצע את הרי ש לפרוס את שכר הלימוד לתשלומים

 

שיהיה עליכם לשלם בינואר  למשפחה, € 80השנתיים בסך תשלום שכר הלימוד הוא בנוסף לדמי החבר 

2019.   

 

את נאלצנו להעלות , הצטמצמה באופן משמעותי ביותר תמיכת קרן מרור בפעילותנוהיות ולתשומת לבכם, 

ה של תכנית קיומתוך הבטחת במסגרת התקציב  לצורך עמידה תהמתחייבבמידה המיניאמלית  שכר הלימוד

  .עשירה ומגוונת חינוכית

 

 הורים בפעילות בית החינוך  מעורבות .7

  

אנו מבקשים מכם להשתתף ולסייע במפגשי בית החינוך ובאירועי התרבות שיתקיימו מעת לעת לאורך שנת 

 הפעילות )יריד ספרים, סעודות חג, משחקי חברה משותפים, "שוק אותיות", ועוד(. 

  

 התעדכנות במידע המפורסם על ידינו .8

  

העמוסה של כולנו, ובכל זאת מבקשים ומצפים מכם לעקוב אחר המידע אנו מודעים לשגרת החיים 

ת על הצד הטוב ביותר, למען והעדכונים הנשלחים מעת לעת, על מנת שנוכל לקיים את המפגשים והפעילויו

מוזמן לקבוצה הצטרף טרם . מי שמייל-שלנו, ולעתים גם באי קבוצת הוואטסאפההודעות מועברות ב נו.ילדי

 . מנת שנצרפו-על לעדכן אותנו

   



 

 

 התייחסות להערות ולביקורת   .9

 

אנו עושים את מרב , ולאורך שנת הפעילות האחרונה קיבלנו מהורים מספר רעיונות והצעות לשיפור

משקל רב  דבריכםונותנים ל כם. חשוב לנו שתדעו שאנו קשובים לבמידת האפשראמצם המאמצים על מנת ל

בית החינוך הוא המפעל של כולנו ונשמת אפו היא השותפות בינינו. בעיצוב התכנים ומבנה הפעילות. 

  בבקשה המשיכו לשתף אותנו ברעיונותיכם ובהצעותיכם.

 

  פעילות המתנ"ס .10

 

הבנו את כוחה של פעילות קהילתית משותפת המערבת הורים וילדים באופנים  ים הקודמותמניסיון השנ

ירה ותיאטרון. על כן גם השנה נשים דגש על פעילויות שונים, כגון משחק משותף, פעילות בחצר, ש

המעודדות את השתתפות ההורים, בין היתר גם בשעת המתנ״ס. בכל מפגש תוכלו למצוא בכניסה לבית 

 החינוך לוח מודעות עם נושא פעילות המתנ"ס במהלך אותו יום.  

 

 תורנויות הורים בכיתות .11

 

ת החינוך הוא מעורבותם של ההורים. בעזרתכם הנאמנה יהיו אחד מן הגורמים להצלחת הפעילויות בבי

הפעילויות מוצלחות ומהנות יותר, וכמו כן המחנכות זקוקות לעזרתכם. על כל הורה להיות תורן בכיתה 

פעמיים בשנה. לקראת תחילת שנת הפעילות ישלח אליכם מסמך בו תוכלו לרשום את עצמכם לתורנות 

 ים לכם. במפגשים בהתאם לתאריכים הנוח

 

 חדר ההורים .12

 

להישאר איתנו בחדר ההורים. זהו  אתם מוזמנים בחוםבזמן שהילדים נמצאים בפעילות בקבוצותיהם, 

המקום שלנו למפגשים חברתיים על כוס קפה או תה, לצד עוגות מעולות שמביאים החברים, ושם אנו זוכים 

להחליף דעות ורעיונות, ולקיים שיחות חולין בשפת הקודש. בחדר ההורים נוצרים קשרי ידידות עמוקים, 

עשה הוא מרכיב חשוב בפעילות הקהילתית שלנו. כמו כן, מדי ולעתים גם נטווים בו קשרי עבודה ומסחר, ולמ

 שיח, הרצאות או אסיפות חברים. -פעם יתקיימו בחדר ההורים רבי

 

 .אם יש לכם שאלות, אנחנו לרשותכם

 

 !, ומאחלים שתהיה זו שנה טובה ומבורכת לכל משפחות הקהילהאנו מצפים לראותכם איתנו בתחילת שנת הפעילות

 

 

 שלכם,

 

 

 קהילה והנהלת בית החינוך ועד

 ותמיר רונן ניר, נועה, גל, הילה, מורלי, 

  רותיו אסנת

 



 

 

 ואירועי קהילה תאריכי המפגשים בבית החינוך 

 2018-2019בשנת הפעילות 

 

 תציינולכן חשוב שו ,שבוע לא /השנה המפגשים לא יתקיימו במתכונת שבוע כן  ,למנהגנו בעברבניגוד שימו לב! 

בעברית  באתר האינטרנט שלנוגם מופיעה , שתאריכי המפגשים והאירועים בהתאם לרשימה שלהלןביומניכם את 

 :(kehila.nl) באנגליתו
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