
מה זאת שותפות חינוכית?
תרומה עבור הפעילויות החינוכיות הייחודיות של מסלול 

תל"י-תרבות עברית בחולון – בגנים ובכיתות המסלול, 
הממומנות על-ידי קהילת קודש וחול.

פירוט הפעילויות הייחודיות של המסלול
חוגי  שני  המסלול  לגני  מממנת  הקהילה/העמותה  תשפ"ב  בשנת 
העשרה של תיאטרון סיפור: אחד עוסק בנושא של שוויון בין המינים 
רב  בנושא  והשני  מפגשים(   10( ארואטי  קדמי  יפעת  השחקנית  עם 
תרבותיות עם מספרת הסיפורים האהובה רינת עוזיאל )24 מפגשים(. 
בנוסף הקהילה מממנת בשנה הזו מפגשי אקולוגיה אחת לחודש בגני 

המסלול.

בכיתות בית הספר מתקיימת אחת לשבוע סדנת "תרבות עברית" עם 
מנחים שונים: ערנ שפיר, יפעת קדמי ארואטי ודוד כהן נחמיה.

מוסיקלי  חודש  ראש  טקס  המסלול  בכיתות  מתקיים  לחודש  אחת 
בהובלת הרב ערנ שפיר והנגן איתי שלמה טל.

בנוסף, צוות הקהילה מלווה את הגננות והמחנכות במסלול בנושאים 
שקשורים לתרבות עברית ויהדות פלורליסטית – לפי הצרכים שנשות 

החינוך מעלות ובהתאם לתוכנית הלימודים בכל מסגרת.

את  השנה  לאורך  מלוות  במסלול  ההורים  ונציגות  הקהילה  מנהלת 
ועדי הגנים והכיתות באופן שמותאם לכל ועד.

למה העירייה / משרד החינוך / התנועה הרפורמית / תורמים 

מחו"ל לא מכסים את העלויות?
עיריית חולון ומשרד החינוך אינם תומכים במסלול כחלק ממדיניות 
ממשלתית. התנועה הרפורמית בארץ ותורמים מחו"ל מצפים לראות 
חינוך  על  פיננסית  אחריות  הנוטלים  המסלול,  הורי  של  שותפות 

ילדיהם/ן.

אז מה, הפכנו למסלול פרטי שצריך לשלם בו?
ממלכתי-עירוני  מסלול  הוא  עברית  תל"י-תרבות  מסלול  לא,  ממש 
ידי המדינה. עם זאת, על  שנשות החינוך, העובדות בו מועסקות על 
מנת לאפשר ולהרחיב את ההעשרה והליווי של עמותת קודש וחול, 

שאינם כלולים בסל השירותים הממשלתיים, אנו זקוקים לתרומה.

אנחנו לא רואים/ות את עצמנו חברים/ות בקהילה רפורמית, 

אז למה לתרום לעמותה?
כספי השותפות החינוכית יוקדשו לכיסוי הוצאות מסלול תל"י-תרבות 

עברית בלבד.

מה אם לא נוכל או לא נרצה לתרום?
ולא תהיה השפעה על לימודי  להחלטת המשפחה שלא לתרום אין 
הילד/ה במסלול. עם זאת, ללא תרומה משמעותית של הורי המסלול 
אנו חוששים ליכולת הפיננסית של העמותה להמשיך ללוות ולפתח 

את המסלול.

כמה כסף צריך?
קהילת קודש וחול משקיעה במסלול תרבות עברית בשנה"ל תשפ"ב 

כ-94,000 ₪ )כ-470 ש"ח לילד/ה(.

התרומה המומלצת בתשפ"ב מחולקת כך:

ילד/ה במסלול – 470 ₪
ילד/ה שני/ה במסלול – 380 ₪

ילד/ה שלישי/ת במסלול - 290 ₪
ראות  לפי  שיבחרו,  סכום  כל  לתרום  המשפחות  את  מעודדים  אנו 

עיניהן ויכולתן הכלכלית.

תמיכת הקהילה בפעילויות המסלול )גנים ובתי ספר( – תשפ"ב

סכוםפירוטתחום הוצאה
אירועים מיוחדים 

במסלול תל"י 
תרבות עברית

סדנאות העשרה בגנים 
ובביה"ס; נגינה בטקסי ראש 

חודש; מסיבת חנוכה מסלולית; 
הפנינג סופשנה מסלולי

₪ 67,165

הוצאות כ"א - צוות 
מקצועי )מנהלת 

הקהילה, רכזת 
תפעול, רכזת 

פעילות ותכניות(

הסכום מבטא את השתתפות 
הקהילה בשעות עבודת הצוות, 

המוקדשות למסלול תל"י 
תרבות עברית

₪ 27,120

94,285 ₪סה"כ

איך תורמים?
 בהעברה בנקאית, צ'ק, מזומן או באחת האפליקציות.
ניתן לחלק לתשלומים. קבלות על תרומה יוצאו כדין.

שותפות חינוכית  בקהילת קודש וחול בחולון

יש לי שאלות נוספות, עם מי אפשר לדבר על זה?
 ועד הקהילה:  נדב מיארה, יונתן נבו-אביטבול, רלי קצב, 

גדעון בורקט, סמדר ביליק, מרי ציון והגזבר אילן שופט.
מנהלת הקהילה: הדס פסטר-בכר

052-4417116 נדב 
054-4330598 יונתן 
054-9773829 רלי 
054-5741028 גדעון 

052-3354585 סמדר 
054-7928453 מרי 
054-5650601 אילן 
052-8967510 הדס     kodeshvechol.com       holon.kehila@gmail.com

  קודש וחול בחולון
תרבות עברית- מסלול ללימודי תל״י בחולון
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בחזרה לאתר התשלום 

https://holonkehila.wixsite.com/newmembers/mimuna



