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ף"תשחשוון'ו
 //1//41

 :במדבר יהודה בסימן ף"חנוכה תשאשכולות כנס 
 'גולן'שכבת  "ערבות הדדית"

 
,ה שלום רב/ית יקר/צ"פש

ציםמביתהספרלכנס"ציםיחדהמש"ציוצאיםפרחיהמש"כחלקמתהליךהכשרתהמש
השטחתוךציםעםחוויית"הכנסמהווהאתהמפגשהראשוןשלפרחיהמש.בחופשתהחנוכה

בישולישדהופעילות,לינהבשטח,הכנסיכלולמסעבמדבריהודה.'תרבותחיישדה'התנסותב
".ערבותהדדית"מדבריהודהבסימןהכנסיתקייםב.הדרכה



 כנסמועד ה : 
.//44-451/41,ף"תשכסלוז"כ-ו"כרביעי-ישישלהכנסיתקייםבימים

יש.ימורההאשכול"םותימסרלתלמידיםענקודתאיסוףהתלמידיםתקבעבהתאםלרישו
אין הנהלת הכנס אחראית על .לפנימועדהיציאהלפחותדקות5/להתייצבבתחנתהאיסוף

.תלמידים אשר יאחרו את מועד היציאה
 

 מסלולים : 
משאשמורבעת-'יום בשמורתנחלדוד-'יום א

וכולליםליווירפואיואבטחה,וךיהלשכהלתיאוםטיוליםמשרדהחינ"כלהמסלוליםמאושריםע
כנדרש

 ***יתכנו שינויים במסלולים לאור התנאים בשטח *** 
 

 שטחמלא,חניוןמצדהמזרח: מקום הלינה
 

 כלכלה: 
.יביאועימםליוםהראשוןכריכיםומזוןאישייםעדלארוחתהערבצים"והמשצים"שפה

ארוחתבוקר.באשכולצים"והמשצים"שפהארוחתערבשלהיוםהראשוןבבישולעצמישל
.וצהרייםשלהיוםהשניברכישהעצמיתשלהאשכול

 

 עלות למשתתף: 

 ח"ש465:צ"מש1צ"פש 

 תשלוםנוסףייגבהבמסגרתהאשכוללטובתרכישתמזון 
:הסמלהושירותירפואה,אבטחה,כניסהלאתרים,אתרלינה,הסעים:המחיר כולל
ציםבהתאםלשנהבה"נהלמשתוהסמלהמשצים"לפש"צוואר-חם"צו"חולצתמש

סיימואתהקורס


  (:פירוט מלגות וביטולים מצורף בנספח)רישום 

 http://seminars.iyha.org.il:אבקישורהבא"להיכנסלאתרהתשלומיםשלאנ ./

 ולמלאפרטיםאישייםמשתמשוסיסמאלהגדירשם1להיכנסעםשםהמשתמשהקיים .4

 מלאאתשארהפרטיםול/4/4/:הקורס'לבחוראתמס .3

 ולשלםבאמצעותכרטיסאשראילחתוםעלקריאתאישורהוריםותנאיביטול .4
 

:מועדי התשלום וההרשמה
:::/בשעה//1//421ף"תש'החשוון'ל–//1//41ף"תש'החשוון'ו
 

 בלבד הכנסעל בסיס מקום פנוי ובתיאום עם מנהל מעבר לתאריך זה ההרשמה *** 


http://seminars.iyha.org.il/
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....חוויתיומוצלח,חוכנסמאתגר"אנומאחליםלכםכניסהקלהלמשפחתשל


,בברכה
מצרידוד

דולבמנהלכנס
:54-6:54234 

,חרכזהאשכול"מורהלשל
אלעדמלמד
444//54-46:

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 :אישור הורים

 לצאת________________ס"מביה__________________בתי1תלבני1הרינימאשר

 .מדבריהודהב//44-451/41,ף"תש'הכסלוז"כ-ו"כ:שיתקייםבתאריכיםחנוכהלכנס

 לא תתאפשר השארות תלמידים בשטח .בתנאישטחולינהבהליכהמאומצתהכנסמחיי

 .בשעת ההליכה במסלולים באוטובוס/הלינה

 גבלותרפואיותהמונעותאתהשתתפותובפעילויותשטחמבתי1ישלבני1אין. 

__________________________________________:במידהוישנאלפרט

 ____________________________________:יןאואלרגיותנאלצי1רגישויותו

 .ישלהביאם,חניכיםהנוטליםתרופותאומשאף

 בתיבמסגרתהפעילותולפרסםהתמונותבאתרים1לאמאשרלצלםאתבני1הננימאשר

.ח"ופרסומיםשלשל

 

__________תאריך___________חתימתההורה_______________שםההורה
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 תשלומים: 1נספח 
 

:נוהל ביטולים והחזרי כספים

(ח"ש:2)מהתשלום%:3דמיהרשמהבסךהתשלוםלפעילותכולל .א

אעםשםהמשתמשוהסיסמאולפעוללפי"תרשלאנהיכנסלאבכלבקשתביטולישל .ב
 :השלביםהבאים

בקשה 'ללחוץ על  -הקורס ' לבחור את מס  -' היסטוריית הרשמות וביטולים'להיכנס ל
 .לאשר את קריאת נוהל הביטולים –לכתוב את סיבת הביטול  –' לביטול

 :ההחזריתקבלעלפיהכלליםהבאים .ג

יוחזר,יוםלפנימועדפתיחתהקורס4/עדא בלבד"באתר אנתתקבלבקשתביטולאשר ./
 (.ח"ש3/)מהתשלום5%ויכהסכוםששולםבני

יוםלפנימועדפתיחתהקורסועד4/תוךא בלבד"באתר אנתתקבליטולאשרבקשתב .4
 .(ח"ש:2)%:3וידמיהרשמהבסךכיוחזרהסכוםששולםבני,מועדפתיחתהקורס

סכוםיוחזר,א בלבד"באתר אנבמקרהשלאיהתייצבותבבוקרהקורסללאבקשתביטול .3
םהאישייםהמשולמיםלפיתלמידבלבדהמייצגיםאתחלקהתשלומיח"ש25כספישל

 .(וכניסהלאתריםכלכלה,לינה,הסמלהבמידהולאחולקה)בודד

לאחר,מסיוםהפעילותיום 30 עד,אגודתאכסניותהנוער באמצעות ביצועההחזריתבצע .4
עםמלואהפרטיםא בלבד"באתר אנובתנאישהבקשההוגשה,הפעילותת1אישורמנהל

.סקורהת1וערפואיישלהצטיידבאישוררופאולהעבירולמנהלבמקרהשלאיר.הנדרשים
 .  לא מובטח החזר גבוה יותר במקרה של אירוע רפואי


:הנחות

 45%:אחשלישי,%:/:אחשני,%::/:אחראשוןמשלם–הנחותאחים 

 בקישור/42/11/1, ף"תש'חשוון ה ו"כ:ניתןלהגישעדלתאריךהנחותנוספותבקשהל

 https://forms.gle/UkAvwCLqz1XwXVjn6:המצורף

 ת1הכנסמכתבהמלצהמיועצת1הישלמלאאתהקישורולמסורלמנהלהנחבכלבקשהל

תוךהתייחסותלגובהההנחהבתשלומי,תביתהספר1ימנהל"חתוםע,ביתהספר

.הכנס את הגעת הבקשה ת/יש לוודא עם מנהל .הספריתמבית1צ"ההוריםשמקבלהמש

 הנהלתבית:ישלנסותלגייסמלגהממקורותאחרים,ההנחבנוסףלאפשרותלבקשת

אפשרותנוספתואפילוהמומלצתביותרהיא.'רשותמקומיתוכו,ועדההורים,הספר

רתמזוןמכי,מכירתספריםידשניה:ציםכגון"ייוזמהשלהמש"לקייםגיוסכסףע

 .'בהפסקהפעילהוכו

 
 הנחיות בטיחות: 4נספח 

 

 ישלהישמעלהנחיותצוותהניהולוההובלהשלהכנס -

 במהלךהנסיעהישלחגורחגורותבטיחות -

 לכנס'בלוניגזוכדו1מצתים1איןלהביאאולרים -

 ישלהקפידעלחבישתכובעושתייתמים -

 ולישלהקפידהקפדהיתרהבפעילותמחנאיתובביש -

 בשעותהחשכהישלשמורעלכלליהזהירותבלילה -

https://forms.gle/UkAvwCLqz1XwXVjn6


 משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער

 ח וידיעת הארץ"של

 מחוז תל אביב

    

 edu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp-http://www.shelach.tlv: א"א מחוז ת"ח וידיה"כתובת של

רשימת הציוד: 3נספח 
 

 טלפון' בית ספר ומס, יש לסמן את הציוד בצורה ברורה בצירוף שם התלמיד 

 אין להביא ציוד יקר ערך 
 

 ציוד להליכה

תרמילגבתקין

ליטרמיםליוםהראשון3

כובעמצחייהאורחבשוליים

מזוןליוםהראשון

שאינם טייץיםארוכיםמכנסי

(איןלהגיעעםגופיהאוחולצהקרועה)חולצהעםשרוולים

קרםהגנה

('לאאולסטרוכדו)נעליהליכהסגורותומחורצות

תרופותלמישנוטל

שקיותאשפה

כרטיסקופתחולים

 ציוד לשטח הלינה

(לאמזוודה)ימידאן'תיקגדולבסגנוןצ

פנס

בגדיםלהחלפה

ללילהבגדיםחמים

כליםרבפעמיים

(תלמידים3-4כל)אוהל

(מומלץלצרףגםשמיכה)שקשינה

מזרוןשטח

כלירחצה

ליטרמיםליוםהשני3



 


 


