דך מנחה  -מתנות למשפחות מארחות
הקרוואן מתבסס על לינה אירוח אצל משפחות בקהילות היהודיות ,אליו מגיע במהלך הקיץ.
במהלך הקיץ יארחו את כלל הקרוואנים מעל  022משפחות שונות בקהילות הפזורות ברחבי ארה"ב .המשפחות אשר
נרתמות לכך עושות זאת בהתנדבות מלאה ,מתוך אהבה וחיבור לפרויקט ,לישראל ולתנועת הצופים .כל קהילה אשר
מארחת קרוואן מקבלת לידיה  Community Handbookהמפרט את הנהלים ,הציפיות והדרישות המצופות ממשפחה
מארחת .למרות רוח ההתנדבות ,המשפחות נדרשות לעמוד בתנאים שונים על מנת לקחת בכך חלק.
כאות תודה למחווה ולמאמץ שלהן ,נהוג להשאיר מזכרת או מתנה קטנה מצד חברי הקרוואן.
מהי מתנה למשפחה מארחת? הכוונה למזכרת אישית אשר ייתן החניך למשפחה בתום האירוח .הפרויקט מוציא כל
שנה מגנטים לכל קרוואן ,אותו יוכלו החניכים לחלק למשפחות בסוף השהות שלהם כמזכרת ,זכרו זאת והתבססו על כך
בנוסף .ברשות המשפחות כנראה אין סוף מנורות /פמוטים /חמסות וכדומה ,אין צורך להיסחב עם פריטים כאלו
מהארץ .רעיונות לדוגמא:
.1
.0
.3
.4
.5

המזכרת יכולה להיות גלויה /מכתב אישי עם תמונה מהארץ או מהשבט לדוגמא.
מתכון של עוגה /ארוחת בוקר /שקשוקה /מאפה /סלט ועוד...ניתן להכין דף קשיח עם תמונה של המאכל,
פירוט המתכון בעברית ובאנגלית והקדשה.
מחזיק מפתחות עם הקדשה /תמונה /סמל של הצופים או של הקרוואן.
תחתיות לכוסות /סיר וכדומה עם קשר לחניך /לצופים /לקרוואן.
אגרוף קוף /ראש תורכי מחבלים צבעוניים ללא ריח.

כמויות ,מספרים ונתונים פרקטיים:



חניך קרוואן יתארח אצל כ 32 -משפחות מארחות בממוצע במהלך השליחות ,כחמישה מהן יהיו לטווח זמן
ארוך יותר ורובן יהיו לטווח זמן קצר של יום עד שלושה.
בחלק מהזמן החניכים לא ישהו לבד אצל משפחה ולא צריך יותר ממתנה אחת למשפחה ,כלומר במידה
ויתארחו  0חניכים ,הם ישאירו מתנה  1בלבד.

פירוט עלויות וכמויות המתנות לכל חניך:
 5גדולות ,עלות המתנה לא תהיה יותר מ  02ש"ח
 02קטנות ,עלות המתנה לא תהיה יותר מ ₪ 12
*זוהי הכמות המקסימאלית ,ניתן גם להביא רק  5גדולות למשפחות הארוכות יותר.
קבלת מתנות ממשפחות מארחות-
לעיתים המשפחות יבקשו לקנות לחניך המתארח מתנות מתוך רצון אמיתי וטוב ,יש להבין כי קיימת הגבלת
עלות בקבלת המתנה.
 מותר לקבל מתנה צנועה מהמשפחה אם הם מציעה (בערך של עד .)$15
 חל איסור על קבלת כסף או חפצי ערך.
 במידה והמתנה חורגת מנהלים אלו ,על החניך לסרב בנימוס ובשום אופן לא להסכים לקבל כסף
מזומן או בכל צורה שהיא.
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