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  3785500חינוך חברתי קהילתי, קיבוץ מענית ד.נ. מנשה מיקוד: 

 hinuchmaanit@gmail.com, מייל:053-8877025, נייד 04-6375244, פקס:  04-6375109טלפון: 

 ו'( -ד', ה'-ב', ג'-מרחבים מענית )כיתות א' –הסכם להשתתפות במערכת החינוך החברתית  

 __________שנערך ונחתם בקיבוץ מענית ביום  

 )להלן: "המרחבים"(   תשפ"בשנה"ל   

 

 קיבוץ מענית   בין:                   

 )להלן "הקיבוץ"(                        

 __________________ מספר ת.ז:__________________  לבין:                

 ת.ז:__________________ __________________ מספר                        

 "ההורים"(;  -)להלן ביחד או לחוד                      

 שהם הורים של הילד/ה ____________ שנולד/ה בתאריך_____/____/____. 

 מספר ת.ז. הילד/ה____/_________________/___ לומד/ת כיתה______ 

 בביה"ס____________________. 

 "הילד/ה"(;)להלן                         

וההורים פנו לקיבוץ לקבל את __________ למסגרת המרחבים שבקיבוצו; וההורים  הואיל:
ראו ובחנו את המרחבים ודרכי הפעולה בהם ומעוניינים כי ילדם ישהה בהם, בקבוצת 

 גילו, בימים, בשעות ובתנאים המפורטים בהסכם זה להלן;

 _______ למסגרת החינוך במרחבים; והקיבוץ הסכים לקבל את   ______  הואיל:      

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן: 

 המבוא  .1

 המבוא והנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  1.1

 כל שינוי, תיקון או תוספת להסכם זה יערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם כל תוקף.  1.2

לנוחיות הקריאה ואין ליתן להם תוקף  כותרות סעיפי ההסכם וחלוקתם לפרקים נועדו   1.3

 בפרשנות הסכם זה והוראותיו 

 מיון וקבלה  .2

 הילד יתקבל למרחבים בהתקיים כל התנאים הבאים:  .2.1

המצורף   .2.1.1 השאלון  את  ומילאו  זה  הסכם  על  חתמו  א' ההורים  זה    כנספח  להסכם 

 להסכם זה.   כנספח ב'וחתמו על כתב ויתור סודיות רפואית, המצורף 

כתב ויתור הסודיות ישמש אך ורק את נציג מערכת החינוך בקיבוץ    מובהר בזאת, כי .2.1.2

צורך   של  במקרה  וזאת  הקיבוץ,  של  המשפחה  רופאת  ו/או  המרפאה  אחות  ו/או 
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רגישות   לרבות  הילד  של  הרפואי  מצבו  אודות  פרטים  נדרשים  בו  דחוף  רפואי 

 לתרופות וכיוצ"ב, ובנסיבות אלה ו/או הדומות להן בלבד. 

 הקיבוץ הודיע להורים על הסכמתו לקבל את הילד למרחבים.   .2.2

 הצהרות והתחייבויות ההורים .3

ההורים מצהירים בזה, כי ראו ובחנו את המרחבים וסביבתו, הוסבר להם אורחות החיים אופי   3.1

 הפעילות, סדר היום, אופן החינוך ואופי המקום והם מצאו אותם מתאימים לילד. 

לה 3.2 ידוע  כי  מצהירים  המרחבים  ההורים  לשטח  מחוץ  נערכת  המרחבים  מפעילות  שחלק  ם 

לרבות פעילות במגרשי משחקים, רחצה בבריכה, טיולים בשטח הקיבוץ ובשטחים החקלאים  

 הצמודים לקיבוץ ונסיעות מחוץ לקיבוץ וכיו"ב והם נותנים הסכמתם המפורשת לפעילות זו.  

ת במרחבים, ידועות להם והם  ההורים מצהירים כי המסגרת החינוכית והפעילויות החברתיו 3.3

 מקבלים אותן ומסכימים עליהן.  

ההורים מצהירים כי מצבו הפיזי והנפשי, של הילד תקין וזאת כתנאי לקבלת הילד למרחבים    3.4

 על פי הסכם זה. 

 הקיבוץ או מי מטעמו רשאי לבדוק את התאמתו של הילד ויכולת השתלבותו במרחבים.  3.5

שבמ 3.6 להם  יידוע  כי  מצהירים  גופנית,  ההורים  שהיא:  כל  בעיה  השנה  במשך  ותתעורר  ידה 

ויועץ/ת   הצוות החינוכי  והנחיית  ו/או אחרת, הם מתחייבים לטפל עפ"י בקשת  פסיכולוגית 

 המערכת. 

במידה ויוחלט על צורך בליווי/חונך לילד/ה מכל סיבה שהיא במהלך    -חינוך מיוחד /חונכות   3.7

 מלווה וכן להסדרי התשלום . /שהותו במרחב, ההורים הם האחראים למציאת החונך

במידה ויוחלט על צורך בליווי אישי לילד מכל סיבה שהיא בנסיעות מחוץ לקיבוץ, ההורים היו   3.8

 אחראים לספק מלווה או ללוות בעצמם. 

של   3.9 לשלומו/ה  אחראי  להיות  הקיבוץ  של  ביכולתו  שאין  מודעים  הם  כי  מצהירים  ההורים 

 בכללים שנקבעו. הילד/ה בגין התנהגות חריגה ואי עמידה  

ההורים אחראיים לכך כי הילד/ה לא יביא/תביא עמו/ה למרחב חפצים ו/או חומרים מסוכנים   3.10

 העלולים לגרום נזק לילד/ה או לאחרים. 

)טלפונים   3.11 למרחבים  ערך  בעלי  חפצים  עמו/ה  יביא/תביא  לא  הילד/ה  כי  אחראים  ההורים 

אחראי   אינו  מענית  קיבוץ  ועוד(.  תכשיטים  ערך  ניידים,  בעל  דבר  לכל  שייגרם  לאובדן/נזק 

 כאמור. 

 

 אופי והיקף פעילות המרחבים .4

א' 4.1 בימים  יוני(  עד  )ספטמבר  הלימודים  שנת  כל  לאורך  פתוחים  יהיו  מסיום  - המרחבים  ה', 

 .16:00הלימודים בבית הספר ועד לשעה 

לשיקול דעת  ו' יהיה פתוח ארבע פעמים בשבוע. בחירת ימי הפעילות נתונה  -המרחב לכיתות ה' 4.2

 הצוות החינוכי בלבד. 

)יולי  4.3 הקיץ  בחופשת  וכן  שנה"ל  לאורך  החגים  חופשות  פתוחים  -בימי  המרחבים  יהיו  אוג'(, 

 . 8:00-16:00ה' בין השעות - בימים א'
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ייסגרו 4.4 ה    במהלך חודש אוגוסט, המרחבים  שיפוצים    19/8/22ביום שישי  לצרכי התארגנות, 

בימי   ייסגרו  המרחבים  כן,  כמו  שיוחלט  וכד'.  כפי  חג,  ובערבי  הלימודים  שנת  לאורך  גשר 

 בהתאם למפורט בלוח מועדים וחגים המצורף כנספח ג' להסכם זה. 

 
 אורחות חיים וחינוך  .5

ההורים מצהירים, כי ידוע להם והינם מסכימים לכך כי אורחות החיים, דרכי החינוך, תכנית   5.1

חינוכית, והטיפול במרחבים יהיו כנהוג בקיבוץ, והילד/ה ישתלב במסגרת המרחבים, ישהה  

 ויתחנך בו ישתתף בפעילויות כשאר הילדים.  

 בלבד.  בחירת הצוות החינוכי במרחבים יהיה נתון לשיקול דעת הקיבוץ 5.2

 

 בריאות  .6

הילד/ה ישהה/תשהה במרחבים רק אם הוא/היא בריא/ה. בכל מקרה של חשש למחלה מדבקת   6.1
או במקרה של חום, הקאות, שלשולים וכד', יישאר/תישאר הילד/ה בבית ההורים לשם קבלת  

 טיפול רפואי נאות. 
לאחר החלמה מלאה   6.2 רק  לפעילות במרחבים, תתאפשר  הילד/ה  של  ובצירוף אישור  שובו/ה 

 בכתב מרופא המשפחה או הרופא המטפל. 
מתמשכת  6.3 מחלה  של  במקרה  לילד/ה  תרופתי  טיפול  למתן  אחראי  ו/או  רשאי  אינו  הקיבוץ 

 הדורשת טיפול. 
 הקיבוץ מחויב למתן עזרה ראשונה, במידת הצורך, הניתן ע"י שרותי המרפאה של הקיבוץ.    6.4
 פי בקשת הצוות/שרותי המרפאה.   באחריות ההורים פינוי הילד להמשך טיפול על 6.5

 

 שכר לימוד ותשלומים  .7

אחד   7.1 בחירת  לפי  קבוע,  חודשי  תשלום  ההורים  ישלמו  במרחבים,  הילד/ה  של  שהות/ה  עבור 
)קרי   שבמהלכה  והחופשות  הלימודים  שנת  תקופת  כל  למשך  להלן,  המפורטים  מהמסלולים 

 מספטמבר ועד אוגוסט(. 
 חודשים(.   12שכר הלימוד ישולם בהוראת קבע חודשית עבור כל חודשי הפעילות )  7.2
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי שכר הלימוד ישולם על ידי ההורים לקיבוץ גם עבור תקופות   7.3

ו/או, חלילה,   ייעדר הילד מהמרחבים מכל סיבה שהיא, לרבות חופשות, חופשות מחלה  בהם 
ימים רצופים,    21יעדרות ממושכת בשל מחלה בלבד העולה על  אשפוז. במקרים חריגים, של ה

 תהיה רשאית מנהלת המרחבים לאשר הפחתה בשכר הלימוד. 
מובהר בזאת, כי לא תתאפשר הרשמה למרחבים לחלק מחודשי השנה, וכי ההרשמה מותנית   7.4

 בהתחייבות מראש לשנת פעילות מלאה, בהתאם למסלולים המפורטים להלן: 
 

)א  5יה של   שהי  -  מסלול מלא 7.4.1 ₪ לחודש,   970ה(, בעלות חודשית בסך  -ימים בשבוע 
וחודשי קיץ   12באופן שווה לכל   כולל ארוחת צהרים, חופשות  שנת הפעילות,  חודשי 

" המלא )להלן:  מקנה  המסלול  במרחבים  המתחנך  )אח(,  במשפחה  שני  ילד   .)"–  5%  
 הנחה )על המחיר הזול מבין השניים(. 

לילדי כיתה ד' תינתן    -  יוני–מרץ, מאי  -ספט'בחודשים    לכיתות ד'ימים בשבוע    4מסלול   7.4.2
 אפשרות הבחירה במסלול של ארבעה ימים בשבוע )ביום הלימודים הארוך(. 

 . ₪ לחודש 870בתשלום  -ימים בשבוע 4
  - יוני–מרץ, מאי -ספט'בחודשים מסלול לכיתות ה', ו'  7.4.3

סגור, שלושה ימים פעילות לאחר  מסלול של ארבעה ימים בשבוע בלבד : יום אחד 
 ויום פעילות נוסף אחה"צ בלבד.   16:00ביה"ס ועד 

 . 8:00-16:00ימים בשבוע בשעות   5במהלך החופשות המרחב יפעל 
 יוני( - מרץ, מאי- ₪ )ספט'  870 -ו'-מסלול ה'
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  5ו'(,  -בחופש פסח )אפריל( ובחופש הגדול )יולי אוגוסט( המסלול הינו אחיד לכל המרחבים )א' 7.5
ניתן להודיע על ההצטרפות לחודשים אלו  ₪ לחודש(  970והתשלום יהיה בהתאם )ימים מלאים 

 אין חובת הרשמה לחופשות אך לא ניתן להירשם לחופשות בלבד.   –עד חודש מרץ 
 ר רק מחודש ספטמבר ועד חודש מרץ. הצטרפות למרחבים תתאפש  7.6

 
 

 תשלום בעבור ארוחות  .8

 תשלום בעבור ארוחות יתבצע בנפרד מתשלום משכר הלימוד.  8.1
 ₪ לחודש. 215ימים עלות המזון תהיה  5למסלול מלא של  8.2
 ₪ לחודש.  205ימים עלות המזון תהיה  4למסלול של  8.3
 לחודש. ₪  195ימים עלות המזון תהיה  3למסלול של  8.4
 לעיל.   8.2בחופשים התשלום יהיה כאמור בסעיף  8.5
 מחיר עלות הארוחות יכול וישתנה במהלך שנת הלימודים )החלפת ספק מזון, שינוי בעלות המנה    8.6

 ועוד'(. 
 

 
 קשר עם ההורים  .9

על ההורים למסור לצוות המרחבים מספרי טלפון עדכניים ו/או דרך התקשרות נוספת על מנת   9.1
 העברת עדכונים בנוגע לילד/ה במקרים דחופים. לאפשר 

הוראה ו/או אישור שנתן אחד ההורים תהיה תקפה גם ללא אישור ההורה השני והקיבוץ לא   9.2
יהיה אחראי אם ההוראה או האישור הם בניגוד לדעת ההורה השני או בניגוד לאחריות הורה  

 שנקבעה ע"י רשות שיפוטית.
 

 הפסקתו:תקופת ההסכם, סיומו /  .10

 20/8/22 ועד ליום    1.9.2021ף הסכם זה הוא לתקופת שנת הלימודים תשפ"ב, שתחל תוק 10.1

 בוץ רשאי להביא הסכם זה לידי סיום לפי שיקול דעתו המוחלט בכל אחד מהמקרים הבאים  הקי  10.2
 המפורטים להלן: 

 ההורים לא עמדו בתנאי התשלום המפורטים בהסכם זה. 10.2.1
 ההורים מסרו לקיבוץ פרטים לא נכונים הנוגעים לילד/ה בהסכם זה.  10.2.2
הילד/ה נמצא/ה ע"י הקיבוץ כבלתי מתאים/ה לשהות במרחב מבחינה בריאותית ו/או   10.2.3

 נפשית ו/או התנהגותית ו/או אחרת. 
 במקרה חריג בו עלולה שהיית הילד/ה במרחבים לגרום נזק לעצמו או לאחרים.  10.2.4
לידי    בכל 10.2.5 יבוא  אחד מהמקרים שלעיל, ימסור הקיבוץ להורים הודעה בכתב וההסכם 

 יום ממסירת הודעה.   30סיום תוך 
זה בהודעה בכתב למנהלת המרחבים בת חודש    10.3 ההורים רשאים להביא לסיום הסכם 

ל  ימים, לכל   עד  ביטול תועבר בכתב/ במייל   לפני מועד העזיבה. הודעת   15  -הפחות, 
 בחודש. מובהר, כי תשלום ייגבה עד לסוף החודש העוקב שלאחר מסירת הודעת העזיבה. 

ילדו למרחבים באותה שנת פעילות, לאחר עזיבה, יחויב  הורה אשר יבקש להשיב את            10.4
אשר  ההיעדרות,  חודשי  כמספר  החופשות,  עבור  היחסי  החלק  של  השלמה  בתשלום 

 שח' לחודש.  210ישולם בחודש הראשון להצטרפות חזרה. גובה הסכום הינו  
 

 יישוב סכסוכים  .11

הנובעים מהסכם זה ו/או בעניין אשר אינו  במקרה ויתגלעו בין הצדדים סכסוכים ו/או חילוקי דעות 
מוסדר בהסכם זה, והצדדים לא יצליחו ליישבם ו/או לקבעם בכוחות עצמם, לאחר שעשו כל מאמץ  

 סביר בתום לב, יועבר העניין לבוררות בפני בורר יחיד אשר יהיה מקובל ויוסכם על שני הצדדים. 

 שונות  .12

 יש להוסיף מע"מ כחוק. לכל המחירים המצוינים בהסכם זה )שכר לימוד ועלות ארוחות(     11.1
 הסכם זה מבטל כל הסכם או התחייבות וכל הצהרה קודמים בין הצדדים.    11.2
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 כל שינוי או תיקון להסכם זה, ייערך בכתב ובחתימת שני הצדדים בלבד.    11.3
 שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של מי מהצדדים    11.4

 על איזו זכות מזכויותיו ולא ישמשו כמניעה לתביעה על ידו, אלא אם נעשה.     

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

 

 __________________________ חתימת ההורים:_____________________      

 

 חתימת הקיבוץ:_____________________       
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 הצהרת בריאות  -נספח א' 

 מאת:  הורי הילד/ה:_______________ ת.ז._____/__________________/_____  

 שנולד/ה בתאריך: ______/______/_____. חבר/ה בקופת חולים___________________  

 הצהרת ההורים: 

 אני מצהיר כי: 

לא ידוע לי על בעיה או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ה בני/בתי   .1
 המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת המרחב. 

מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד  יש לבני/בתי מגבלה בריאותית ו/או  .2
 במסגרת המרחב:

 רגישות לתרופות _______________________________________  -

 רגישות למזון__________________________________________  -

 רגישות לדבורים/יתושים וכו'________________________________  -

 ליקוי שמיעה _______  -

 ליקוי ראיה________________ מרכיב/ה משקפיים_______________  -

 התעלפויות/התכווצויות/התקפי עצירת נשימה_____________________  -

 אחר. פרט____________________________________________  -

יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית ו/או אסטמה, סכרת נעורים, אפילפסיה וכד'. מצורף  .3
 רפואי שניתן ע"י _____________________________  אישור

יש לבני/בתי מגבלות רפואיות המונעות ממנו/ממנה השתתפות מלאה או חלקית בפעילויות   .4
המתקיימות במסגרת המרחב. 

 פרט__________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

אנו מתחייבים להודיע לצוות המרחב על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו   .5
 במצבו/ה הבריאותי של בני/בתי.

בכל מקרה של בעיה ו/או מגבלה שתתגלה, אנו מתחייבים לחתום על כתב התחייבות מיוחד   .6
 ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית שיימסר לנו ולנהוג בהתאם לאמור. 

 _________ מטופל/ת בתרופות ________________  בני /בתי _____ .7

 ולראייה באנו על החתום: 

 שם ההורים__________________________________________ 

 חתימת ההורים: _______________________________________ 

 תאריך החתימה:________/_____________/_______ 
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 מידע ונהלים   –נספח  ב' 

 
המרחבים הנם חלק ממערכת החינוך החברתי ומערכת החינוך בכלל בקיבוץ מענית,  ופועלים באחריות  

"שומר ומחנך" לילדים ולמשפחות.    מענה חינוכי וחברתי קיבוץ מענית.  מתוך תפיסה קהילתית הנותנת 
ומיושמת בכלל מערכת  מתנהל על פי התפיסה החינוכית הקיבוצית, שמובילה ועדת החינוך בישוב,  

 החינוך במענית. 
במרחבים יתחנכו הילדים, עם צוות הדרכה מקצועי, עפ"י תכנית עבודה שנתית וחודשית, שנבנית מתוך  

 חשיבה פדגוגית חינוכית וחברתית מותאמת לקבוצת הגיל. 
 בנוי על תשלומי הורי הילדים המשתתפים.    -תקציב המרחבים

 
 בסיס לתכנית החינוכית : 

 
 י כחודש יתפרסם דף אינפורמציה להורים על מה שהיה ומה שיהיה וכן תכנית חודש.מיד ●
 עדכונים והודעות דחופות יועברו בווטסאפ .  ●

 
 ה.  -בימים א  -חודשים בשנה חמישה ימים בשבוע  12המרחבים פועלים  

  16:00החל מההגעה מביה"ס ועד השעה    -ימי הלימודים של משרד החינוך  -בימי שיגרה 
 .16:00 -7:30החל משעה  -י חופשה מביה"סבימ

 .  12:30 –  7:30המרחבים יפעלו בשעות  –בערבי חג שהם חופש מלימודים 
 . 8:00ו יפתח בשעה - מרחב ה

 ראו נספח ג'.  -בהלימה עם לוח החופשות והמועדים 
 

 מדריכים וכ"א: 
 

 
 קבוע במשך כל השנה. אנשי הצוות מקבלים העשרה, הכשרה, ליווי ויעוץ מקצועי, באופן  ●
 יועצת חינוכית להיוועצות הצוות וההורים.    -לרשות מערכת החינוך  ●

 
 מצבת כ"א הינה עפ"י ההמלצות לגיל זה, ממחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית   ●

 ילדים מדריך( .    15)על כל                
 

 מספרי טלפון רלוונטיים: 
   6375388טל'  -מרחב קשת ❖

 0544921617 -תום אריקו ❖

 0549930150 -רן דגן ❖

 0509890802 -טל גולן  ❖

   6375389טל'   -מרחב ירדן ❖

 0544372117 -מאשה בלקירסקי ❖

 )החל מאוקטובר(  0544921332 -עלמה הלוי  ❖

 6375397טל'  -מרחב אדיר ❖

 050-7272025 -אלעד בן נעים ❖

 054-4921610 -מיטל זהב ❖

 hinuchmaanit@gmail.comמייל      6375109טל'  –משרד חינוך חברתי   ❖

 מנהלת חינוך החברתי -   0538877025טל'  –הגר משיח ❖
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 לוח חופשות תשפ"ב-נספח ג'

 
 לוח החגים והחופשות במערכת החינוך של מענית לשנת תשפ"ב

 
 -1/9/2021 -שנת הלימודים במענית נפתחת ביום רביעי ה

 
 המערכת סגורה  6/9/21יום שני   –ערב ראש השנה  

 שבתון  7/9/21יום שלישי                               
 שבתון  8/9/21יום רביעי                              

 
 

 מרחב סגור 15/9/21יום רביעי ה   -ערב יום כיפור 
 שבתון  -16/9/21יום חמישי ה   -יום כיפור 

 
 12:30 המרחבים פתוחים עד 20/9/21שני ה יום   - ערב סוכות 

 
 12:30 המרחבים פתוחים עד  26/9/21יום ראשון ה  – ערב שימחת תורה

 
 

 .המרחבים סגורים  15/4/22יום שישי    – ערב פסח
 שבתון  16/4/22יום שבת ה  -חג ראשון  פסח

                           
 סגורים המרחבים  - 22/4/22יום שישי    -ערב פסח שני

    3/4/21 יום שבת -חג פסח שני
 

 המרחבים סגורים 4/5/22יום רביעי  – יום הזיכרון וערב יום העצמאות
 שבתון  5/5/22יום חמישי ה   -יום העצמאות

 
 

 יום גשר המרחבים סגורים   16/5/21יום ראשון ה – ערב חג שבועות 
 המרחבים סגורים   -שבתון 17/5/21יום שני  – חג שבועות 

 
 .במהלך השנה המערכת תיסגר באחד הימים לטובת יום צוות, הודעה תשלח מראש

. 
 - (18/8 )יום פעילות אחרון ה 19/8/22 -המערכת יוצאת לימי הערכות ב 

 -. 1/9/22 ביום רביעי ה תשפ"בפתיחת שנת הלימודים 
 

 שנה טובה! 
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 "והילד הזה הוא אני"     - נספח ד'                              

 תשפ"ב לשנה"ל   –לצוות מרחב צעיר / בוגר    -דף מידע

 תאריך ________________ 

 פרטים אישיים:  

 שם משפחה _____________________ שם הילד/ה ________________  

 תאריך לידה:___________  כתה _________ ביה"ס___________________ 

 שם אם __________ מקום עבודה___________ נייד_____________ טל. עבודה________ 

 ______________ טל. עבודה ________ שם האב ________ מקום עבודה __________ נייד  

 טלפונים לשעת חירום: _______________, ________________, ___________________ 

 מייל:________________@______________________ 

 מספר אחים במשפחה __________ מיקום במשפחה  ____________   

 ____________________________ רגישויות _______________________ אלרגיות  ___ 

 "והילד הזה הוא אני": 

 החבר /ה הכי טוב/ה שלי _____________ וגם ______________, __________________

 כשאני חוזר/ת מביה"ס אני אוהב/ת ___________________________________________ 

 _______________החוגים שאני משתתף/ת ____________________, ______________

 מאכלים שאני מאוד אוהב/ת ________________________________________________  

 מאכלים שאני ממש לא אוהב/ת ______________________________________________ 

 כשאני עצוב/ה, כועס/ת או בלי מצב רוח, מאוד יעזור לי: _____________________________ 

 ב/ת _______________________, מאוד מפריע לי _____________________  אני הכי אוה

) כל הערה שתראו לנכון ליידע את הצוות( :  "רציתי להוסיף"
 _______________________________________________________________________________

 ________________________________________________________ ______________________ 

 _________________________-תחנת אוטובוס ממנה ארצה לעלות בבוקר

 הערות הצוות: )למילוי הצוות(
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______ 

 תודה על שיתוף הפעולה, צוות המרחב


