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 /מש"צים מש"ציםהאל: פרחי 
 שלום רב, 

 
 חחנוכה תשע"כנס 

 .שנה לעצמאות מדינת ישראל 70הישגי מדינת ישראל לכבוד בסימן 
 

 
מנהיגות במדבר יהודה ובנגב. במסגרת תוכנית הכשרת פרחי המש"צים, יתקיים  כנס 

ילוו את  הכנס הוא חלק בלתי נפרד מתהליך הכשרת הפש"צ. מורי השל"ח והמש"צים
 הכנס במסלולים ובפעילויות.

 המועד: 
 .11-20.12.2017 ,בטבת 'ב-'א, ד-גימים 

 
 מטיבי לכתלמסלולים תוכנית הכנס: 

 :יום א'
 מעלה רחף

 
בסיום המסלול הגעה לחניון הלילה, התארגנות והקמת אוהלים. ארוחת ערב ופעילות 

 תרבות.
 יום ב'

 אה.קיפול המאהל, ארוחת בוקר, התארגנות ליצי
 11:00יישוב  עד השעה לוחזרה  במדבר יהודה, נגב הליכה במסלולים

 מעלה ענבה
                                       

 ---ולמזג האוויר ייתכנו שינויים בכפוף לאישור הביטחוני ---          
 

 חניון מצדה מערב :ת שטח לינ
ן. יתר הארוחות באחריות ת בוקר וצהרים ליום הראשווארוחביש להצטייד כלכלה: 

 פעמיים. -צלחת וספל קשיחים רב ,יש להצטייד בסכו"ם עצמאית של כל אשכול.
 

בעל שתי  כובע, שלושה ליטר מים, נעליים נוחות  להליכה, תיק גב נוח ציוד אישי:
קרם , שק שינה מחמם,  בגדים חמים, לבנים ובגדים להחלפה, כלי רחצה ומגבת, כתפיות

 ישיות, מפת האזור, תנ"ך ופנס.תרופות אהגנה, 
 הנהלת הכנס לא תספק אוהלים –באוהל(  3-4)  להצטייד באוהלים תלמידיםעל ה

 הנהלת הכנס לא תהיה אחראית לנזק או אובדן ציוד. -יש להימנע מהבאת חפצים יקרי ערך*
 

אושר ע"י גורמי  ,משרד החינוך : הכנס יבוצע עפ"י הנחיות חוזר מנכ"לביטחון ובטיחות
 ש.ילווה במאבטחים ובחובשים כנדרהביטחון ו

 
 : עלויות

 )לא כולל כלכלה(   ש"ח 235: )שכבה ח'( מש"צ לפרח עלות הכנס
יש לעדכן את הסכום באתר  )לא כולל כלכלה(  ₪ 230  :)שכבה ט'( למש"צעלות הכנס 
 התשלומים

 
 .כלכלה משותפתלאבישג עבור  במזומן בלבד ש"ח 30בנוסף יש להעביר 
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  פנינה יצחקי

 מנחה של"ח

 

 יובל כהן

 מנהל הכנס

 

 
 

דרך אתר אנ"א )ארגון אכסניות הנוער( ובאמצעות כרטיס הרישום לקורס יתבצע 
 אשראי.

 
 אופן הרישום: 

לאתר אנ"א וללחוץ על הלשונית "הרשמה לסמינרים" הנמצאת בתחתית  סלהיכניש  .1
 .או דרך הברקוד  כנסתשלום להעמוד. כמו כן אפשר דרך הקישור הבא: 

 וללחוץ על "חפש". 17914יש למלא מספר טיול:  .2

 . סמןיש ל אותוצלמון  הקורס ובה שם שורהתפתח  .3

 יש ללחוץ על תווית "המשך להרשמה" המופיעה בתחתית הטבלה. .4
 ולהמשיך לתשלום. תשלום מלא יש למלא את כל הפרטים המופיעים, לסמן .5
 ישלח למייל שרשמתם בסעיף הקודם. אישור תשלום .6
 

לאחר  16:00בשעה  30/11/17כסלו תשע"ח  ב"י  חמישייום  תאריך אחרון לתשלום :
 תאריך זה תיסגר ההרשמה באתר.

 
 נוהל ביטול:

 )החוק להגנת הצרכן( 5%החזר מלא פחות  –ימי עסקים לפני הפעילות  14 מעל א. 
 30% בניכוי החזר מלא   - היציאה לכנסמועד ל ם ימי   14 עד    ב. 
 .עפ"י דרישה יחסיהחזר תשלומים  - מכל סיבה אי התייצבות לפעילות ג. 
 
 .           יהיה מקווןכספי הל בהחזר ופיטה

 או דרך הברקוד לצורך קבלת החזר בכנס חנוכהטופס ביטול השתתפות בקישור: 
 

 וכיוב' אבטחה ורפואה, כניסה לאתרים ,הסעה  העלות כוללת:
 
 

 .בבית הספר לאבישג סגלואישור ההורים יימסר  רשמה מספר האסמכתא בה
 16:00בשעה  30/11/17כסלו תשע"ח  ב"י  חמישייום תשלום  רישום ומועד אחרון ל

 

יסעים לכנס:   לקראת הכנס יתודרכו התלמידים ע"י מורי השל"ח בבית הספר  על ה
 מיקום וזמני האיסוף

 
 

 בברכה
 
 
 
 
 

 העתקים:
 רפי דהן מנהל חברה ונוער במחוז

 רונן כהן ממונה של"ח וידה"א
 מנחי של"ח

 
 

 חמש"צים  תשע" -אישור הורים כנס חנוכה לפשצי"ם

https://seminar.iyha.org.il/?pg=SearchCamp&CategoryID=333
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf21qVLmD0DLaj_8Yu6jXBynEMNLitL-B10UJoK3bH1QpX7Ng/viewform
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 __________אני הורה התלמיד:____________

 מבית הספר )שם ביה"ס  ויישוב( __________________________________
 מספר אסמכתא לתשלום ________________

  
ץ מש"צים המתקיים מטעם תחום של"ח וידיעת האר -מאשר/ת  את השתתפות בננו/בתנו בכנס פשצי"ם

 11-20.12.2017ב  בטבת. -ד  א-:   ימים ג: במחוז המרכז. בתאריכים:   ימים
 כמו כן אנו מאשרים:

 תי אינו/ה סובל/ת מבעיות בריאות כל שהן המגבילות את ההשתתפות בכנס.בא.  בני/
 ידוע לנו כי הכנס יתקיים בתנאי שדה, וכי יש להימנע מביקורים במהלכו  שלא לצורך, וללא תיאום ב.  
 מוקדם.      
 ינוי בני/בתי אגיע להיכן שאדרש לצורך הפינוי ו/ או הובהר לי כי במקרה של בעיה רפואית וצורך בפג.   
 השגחה.      

 ד.  אנו מאשרים צילום בננו/תנו במהלך בפעילות בכנס ופרסום התמונות.
 זה יהיה עפ"י הכללים שפורטו בחוזרידוע לי שהחזר כספי למי שלא ישתתף בקורס .  ה
  

 ____________*** הערות     ____________________________________
      _______________________________________________________ 

  
 שם מלא  בכתב ברור_______________________  ת.ז _________________

  
 חתימה ההורה :______________________   תאריך___________________

 
 
 
 

 

 


