
   תש"ף חשוון י"ב
 8080 1-ממספרנו: 

                                                                                                                                                       (18/11/19) 
            

  לכבוד 
                                                                                                         ,                א"יכיתות ותלמידי הורי  

  

 יוצאים לגדנ"ע שכבת י"א – בא"ח צנחנים
 להורים שלום,

 
כחלק מהכנה לשירות הצבאי יצאו תלמידי שכבת י"א לגדנ"ע בבסיס צבאי במחנה בא"ח צנחנים.  הגדנ"ע יחל 

.60.11.6819,  "ף' בחשוון תשל, ועד יום חמישי, 62.11.6819,  ,כ"ח חשוון תש"ףשלישי  וםבי  
 

  :מטרות השבוע
 

ים להכיר מעט את המסגרת שיתוף פעולה בין משרד החינוך לצה"ל ומטרתה לאפשר לתלמיד פעילות זו היא פרי
במשמעת צבאית ובאורח חיים של  טרם גיוסם. התלמידים יוכלו להתנסות באימונים דמויי טירונות,הצה"לית 

 בסיס צבאי. 
ימצאו במחנה כל  וריםשני מ –ממשיכים להיות תחת פיקוח ביה"ס  התלמידים , כי במהלך הפעילות, חשוב לציין

 העת על מנת להושיט עזרה במידת הצורך.
 טירונותבמצפה לו ל, משום שהיא מאפשרת לכל תלמיד הצצה מוקדמת ליציאה למחנה האימונים יש ערך רב

 .ומפגש קרוב עם עולם שאין הוא מכירו, דבר שיש בו משום הפגת חששות
 בתפוח פיס.  8:00בשעה  62.11ביום שלישי  המפגש-
   11:11, שעת חזרה משוערת 12:11היציאה ביום חמישי מהבסיס בשעה -
 .ליטר מים לפחות 6+ יום הראשון ל את  הציוד יש להכניס לתאי המטען באוטובוס, מלבד תיק אישי ובו מזון-
  בשקי שינה. יש להצטייד אוהלים על גבי מיטות שדה.בהלינה היא -
  
 התארגנות:   

 .(11/11/11)עד תאריך  על כל תלמיד להביא אישור רפואי המאשר את השתתפותו בגדנ"ע גם בתנאי לינה בשטח
 חלוקת הציוד לשני תרמילים

 
    בתרמיל קטן:

 
 

 ום הראשון.ארוחת בוקר וצהרים לי 

 2 .ליטר מים לאדם 

 .כובע 

 ניר טואלט, משקפי שמש 

 .חובה להגיע עם נעלים סגורות 

 .כרטיס מגנטי של קופ"ח 

 .מטריה מתקפלת 

 .ציוד רשות: שעון, חגורה, כסף קטן, מצלמה 

  כל הציוד שהתלמיד מביא הוא באחריותו 

 בלבד, מומלץ לא להביא ציוד יקר ערך.

   ות על ציוד שמובא.הבסיס אינו לוקח אחרי      

 
 

 
 

הבסיס אינו לוקח אחריות על ציוד שנגנב, מתקלקל או  .הוא באחריותו בלבדתלמיד כל ציוד שמביא ה
 .מומלץ לא להביא ציוד יקר ערך נשבר

 
 בברכה,      

אלה ספיר גונן                                                                                                            ויקטוריה גלזמן      

   
מנהלת בית הספר                                                                 רכזת השכבה                               

 

 בתרמיל קטן:
 

 ם ליום הראשוןיארוחת בוקר וצהרי 

 2 בקבוק מים קטן מים לאדם ליטר + 

 חובה כובע 

 ניר טואלט, משקפי שמש 

 ורותיע עם נעלים סגחובה להג 

 חובה - כרטיס מגנטי של קופ"ח! 

 מטריה מתקפלת 

 במטבעות, ציוד רשות: שעון, כסף קטן 

 , מטען ניידמצלמה

 .חטיפים 

  כסף קטן למכונות שתייה 

  

 בתיק גדול נוסף:
 

  ללילה.ומעיל בגדים חמים כולל סוודר 

 בגדי , גופיות ארוכות –פה בגדים להחל

 קרם הגנה כובע, ,נעליי ספורט, ספורט

 קפיים לבעלי עדשותמש 

 ,גיינה אישיתי, ציוד הגרביים לבנים 

 .כלי רחצה ומגבת, כפכפים 

 וזוג נוסף להחלפה נעלים סגורות להליכה  

 )תרופות )לפי הצורך באישור ההורים 

 שמיכותסדינים ,מצעים /שק שינה , 

 חגורה חובה ! 

  .גומיות לאיסוף שיער לבעלי/ות שיער ארוך 

  :יקמנעול לתמומלץ ציוד רשות. 



 כללי התנהגות ובטיחות:

 

 כל כללי המשמעת של ביה"ס חלים גם במחנה. .1

 תיית משקאות חריפים )כולל בירה( במשך המחנה כולו , בכל מקום ובכל זמן.חל איסור מוחלט על עישון וש .2

 חל איסור מוחלט על התנהגות אלימה.  .3

 חל איסור מוחלט על  השארת פסולת בשטח והשחתת כל ציוד. .4

 חל איסור על נגיעה , לקיחה או שימוש  של כל דבר שמצוי בשטח ואינו שייך לתלמיד.  .5

טלפון סלולארי בזמן האימונים. ניתן להשתמש במכשיר אך ורק בזמן חל איסור  חמור על שימוש ב .6

 שהוכרז כהפסקת אוכל או בחדרים 

 חל איסור מוחלט על עזיבת בסיס הגדנ"ע.  .7

 יש לשמור על לוח הזמנים ולהגיע תמיד בזמן שנקבע למקום שנקבע. .8

 אין להביא כלי נשק מכל סוג )כולל סכינים(. .9

 יש להקפיד על ניקיון האוטובוס. .11

 חל איסור לעמוד באוטובוס בזמן הנסיעה,אין לשבת על ידיות/ משענות המושבים באוטובוס. .11

 חובה לחגור חגורות בטיחות במהלך הנסיעה באוטובוס. .12

האימונים מותאמים לתלמידים השונים. כל התלמידים יוצאים לאימונים ואין איש הנשאר בחדר ללא  .13

 ם במקום.אישור המפקדי

יש לשמור על שקט לאחר השעה שתיקבע ע"י המפקדים במקום ולישון כנדרש, להבטחת הבטיחות  .14

 באימונים למחרת.

 אין להרים חפצים לא מזוהים או לגעת בכלי הנשק של המפקדים. .15

 

 והוריו יתבקשויסיים את מחנה הגדנ"ע  –תלמיד שיפר את כללי אמנת ביה"ס, או, יפר את הוראות המפקדים 
 .שעות ממועד מתן ההודעה 4תוך  להגיע לקחתו

 

 אני________________ מכיתה ____ מתחייב/ת  בזאת  להישמע לכל ההוראות במהלך מחנה הגדנ"ע. 

 

 כללי המשמעת והבטיחות של האימון במחנה הגדנ"ע ידועים לי, ואני מתחייב/ת למלא את כולם ולפעול עפ"י הוראות 

 המפקדים והמורים.

, שצוות המפקדים  והמורים במחנה הגדנ"ע הוא הקובע אם התנהגותי אינה כשורה וההחלטות יתקבלו בהתאם.ברור לי  

 ידוע לי, כי אי ציות לתקנות יגרום להפסקת השתתפותי במחנה הגדנ"ע

 במקרה של הפרת משמעת חמורה אשלח הביתה והורי יתבקשו להגיע ולקחת אותי.

תאריך:____________  חתימת התלמיד/ה:_________________  

 חתימת ההורה:____________________

 *נדרש לצרף את האשור הרפואי.
 
 
 
 

  יש להישמע ולציית להוראות המפקדים בבסיס הגדנ"ע ולהוראות המורים המלווים

 

 



 


