הסבר על הפעילות קהילתית לגופים חיצוניים -נספח  1לנוהל 10
גודמן -בית הספר למשחק בנגב ,הוקם בשנת  2005וזו שנת פעילותו השתיים -עשרה.
בבית הספר קיימת תכנית למעורבות חברתית בקהילה ,מתוך אמונה כי הקשר ההדוק בין הסטודנטים לקהילה בה הם
חיים ,תורם לאכפתיות ,לטיפוח הראיה החברתית ולהפריה הדדית ,ובסופו של תהליך יביא לשחקן מעורב ,רגיש
לסביבתו ,יוזם ופעיל.
התכנית כוללת עבודה קהילתית שבועית קבועה ,במוקדים שונים בעיר באר שבע ופרויקטים מיוחדים למגוון
אוכלוסיות .עם תחילת שנת הלימודים עוברים הסטודנטים יום הכנה על מנת לציידם בכלים המתאימים לעבודה
בשטח .הסטודנטים משובצים במוקדי פעילות ,הנבחרים על ידי בית הספר.
בימים אלו אנו נערכים לשנת הלימודים תשע"ז ובכוונתנו להפעיל ,גם השנה ,תכנית למען הקהילה ולשלב את
הסטודנטים בעשייה החברתית בעיר.
באם הנכם מעוניינים לשלב ,במערך פעילותכם ,סטודנטים מבית הספר למשחק ,אנא ,מלאו את הטופס המצורף ושילחו
אלינו עד תאריך  15.7.16על מנת שנוכל לקיים תהליך איתור צרכים ושיבוץ הסטודנטים באופן המקצועי ביותר.
לצערנו -לא נוכל להיענות לכל הפניות -עמכם הסליחה.
עם הגופים שיבחרו יערך הסכם חתום.

תנאי הפעילות:
בית הספר אינו מבקש תמורה בעבור פעילות הסטודנטים (פרט למימון הוצאות נסיעת הסטודנטים -ראה סעיף )5
ומעניק פעילות קהילתית זו בהתנדבות כחלק ממטלות הסטודנטים בתוכנית הלימודים.
כמה תנאים מינימאליים לקיום תקין של הפעילות:
 .1שעות הפעילות – עד שעתיים שבועיות ברצף ,בכל יום ראשון -לא לפני השעה .17:00
 .2בתחילת השנה ישלח לוח תאריכים קבועים וידועים -חגים ,חופשות סמסטר וכו' בהם לא יתקיימו פעילויות
קהילתיות( .באם יש לגוף\מוסד שלכם תאריכים שכאלה -נשמח לקבל עליהם הודעה מראש) .לעיתים ,בשל
אילוצים בית ספריים  ,ייתכנו שינויים או ביטולים! מנהלת קשרי חוץ וקהילה תודיע למוסדכם בהקדם האפשרי-
אך לעיתים זה יקרה ביום הפעילות .עמכם הסליחה!
 .3חובה -מימון הוצאות נסיעות המדריכים בשווי כרטיס אוטובוס הלוך וחזור (כדוגמת רב-קו או החזר כרטיסים) .
במקרה של מוקדים המרוחקים מאד מבית -ואשר הגעה בזמן לפעילות אינה אפשרית בתחבורה ציבורית -יישאו
בהוצאות מימון נסיעה במונית .הדבר יוסכם ויתואם בין המוסד למנהלת קשרי חוץ.

 .4הגוף המזמין יספק חלל או כתה סגורה ללא ריהוט פרט לכיסאות על מנת לקיים פעילות תיאטרון ותנועה.
 .5אחריות פתיחת וסגירת המקום כולל אחזקה הולמת והתפעול שותף במהלך הפעילות באחריות הגוף המזמין
ושהייה של נציג קבוע במקום בזמן הפעילות ביחד עם הסטודנטים.
 .6כמות המשתתפים לא תעלה על  15ילדים\ ות ,בני נוער ,מבוגרים קבועים.
 .7מומלץ מערכת קול (רדיו דיסק).
.8

ביטוח הכולל את המקום ומשתתפי הפעילות (לא הסטודנטים -אלה מבוטחים על ידי בית הספר).

 .9הבטחת קיום הפעילות לתקופה של מינימום שנת לימודים סטודנטיאלית אחת -נובמבר  -2015יוני .2016
במידה ובמהלך שנת הלימודים יעלו קשיים ובעיות -תופסק הפעילות בהודעה מראש ממנהלת קשרי חוץ וקהילה.

 .10מומלץ מאד -לקיים פגישת הכרות ותיאום ציפיות בין הסטודנטים\יות לבין איש\אשת הקשר במוסדכם ואנשי
מקצוע על מנת שידריכו ויתנו דגשים על סוג האוכלוסייה וצרכיהם בגוף המזמין.
*במהלך חודשים מאי או יוני -אנו מקווים לערוך אירוע מסכם של כל המוסדות.
בכל שאלה ניתן לפנות ליעל פנסו -מנהלת קשרי חוץ וקהילה
בימים -א ,ג ,ה בין השעות 9:00-17:00
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