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 טו' באייר תשע"ז
11.5.2017 

 
 בוגרי קורסי המש"צים תשע"ו – מש"ציםהאל: 

 שלום רב, 

 תשע"זקיץ   -מתקדם שגיא קורס 
 

 

, מנהיגות צעירה, ולקראת כניסת המש"צים הבוגרים לפעילות בהנהגת המחוזהכשרת ל יתנכותה במסגרת

ושלקחו חלק פעיל בבתי  ו,מקיץ תשע" מתקדם לתלמידים בוגרי כיתות ט' ובוגרי קורס מש"ציםיתקיים קורס 

 הספר במהלך שנת הלימודים. הרישום לקורס מותנה בחוות דעת מצד המורים.

 ".שנה לאיחוד העיר ירושלים 50"השנה יעמוד הקורס בסימן 

הקורס יעסוק בנושאים הבאים: מנהיגות בני נוער, מנהיגות בשדה, סיירות, מחנאות ושדאות, הובלה בשבילי 

שורת ויחסי גומלין, מיומנות ארגון, פיתוח תכניות לתרומה לקהילה, פיתוח יוזמות חברתיות והוצאתן הארץ, תק

 הקורס יערך בתנאי שדה.אל הפועל והתנסות במיומנויות הנחייה. 

 

יום ראשון, ח' בתמוז תשע"ז עד יום שישי י"ג בתמוז  7.7.2017-2.7.2017 תאריך הקורס:

 תשע"ז.

 בנאות קדומים.ומחנה  ל התחתוןבגלימסע : מבנה הקורס
 התלמידים יקבלו את פרטי התוכנית + ציוד והכנות ע"י צוות הקורס ביום הערכות.

 
התלמידים יצטיידו  החל מארוחת ערב ביום הראשון לקורס. נהלת הקורס,מי: באחריות כלכלה

 .חת בוקר וצהריים ביום הראשוןובמזון לאר
 

הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. הוא מאושר מבחינה : הקורס מבוצע עפ"י ביטחון ובטיחות
 ביטחונית וילווה ע"י מורי השל"ח.

 
  ₪ 600עלות השתתפות בקורס: 

הסעה, אבטחה ורפואה, לינה, (, כלכלה מלאה )החל מהערב הראשון - כולל בין היתרתשלום ה
 ד.הסמלה, כניסות לאתרים ועו

 
 

 יום היערכות:
 ערכותיהה ביום הקורס מנהלתע"י  וכל המידע הנדרש ורסקפרטי הב יעודכנוהתלמידים 

מיקום  –באזור המרכז , 9:00-16:00בין השעות  ,תשע"זא' בתמוז  25.6.17 ראשוןיום בשיתקיים 

. במהלך יום ההכנה יקבלו החניכים משימות ומידע חשוב ועל כן מדויק ימסר בהמשך

 .ימאתעשה באופן עצההגעה ליום ההכנה  .חובהההשתתפות בו 
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 עזיבת תלמידים /נוהל פינוי

הסמכות  המלצתע"י הנהלת הקורס לפי  יטופלו הנזקקים לפינוי רפואי יםתלמיד .א
הרפואית בשטח. ההורים ייודעו טלפונית ויתבקשו להגיע לבית החולים או לאתר בו 

 נמצאים התלמידים.
 תפנה אל מנהל תלמיד המתקשר להוריו מכיוון שאינו חש בטוב, על ההורים לוודא כי .ב

 הקורס. 
. כל פינוי ועזיבה ייעשה הקורס תמנהלעזיבת הקורס מכל סיבה תהיה מתואמת עם  .ג

 קרוב משפחה בלבד.י בליוו

 .בתמוז תשע"זי"ב  7.20176.חמישי ביום  בנאות קדומיםיתקיים  :טקס סיום קורס

ילות , לאחר הפע17:30לפעילות משותפת עם הילדים שתתחיל בשעה ההורים מוזמנים 
 . 19:00בשעה ם טקס הסיום של הקורס יתקיי

 חניכים  יתודרכו ע"י רכזי האשכולות. הודעה מפורטת תימסר ביום ההכנה.ה :הסעים לקורס

 

 :לילה לבן

תתקיים פעילות ארצית מסכמת לכלל המנהיגות  לקראת תחילת שנת הלימודים הבאה

 24/8/17יום חמישי, ב תחל הפעילות .לאורך מסלול 'שביל של"ח' בלטרון 'לילה לבן' -הצעירה 

 . 07:00בשעה  25/8/17ותסתיים למחרת, יום שישי,  15:00החל מהשעה 

ולא מבתי הספר. מידע מדוייק יימסר  האיסוף למסע הלילי יהיה מנקודות איסוף מרכזיות
 במהלך החופש הגדול.

 .לאחר קורס הקיץבנפרד, התשלום ללילה לבן יבוצע 

 

 

 בברכה,

 
 

 מנהל חברה ונוער –הן רפי ד
 של"ח וידיה"א במחוז ממונה -רונן כהן

 ממונה על המש"צים במחוז -אורלי מירון
 מפקחי של"ח וידיה"א         
 רכזי אשכולות פרחי מש"צים         
 מורי השל"ח במחוז        

 אורלי מירון 
 של"ח וידיה"א מנחה

 

  אבישג סגל
 קורסה  תמנהל

 

 מיטל רושו
 רכזת הדרכה
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 הרשמה לקורס

 :הרישום לקורס והתשלום יתבצעו בשני שלבים
 

 "א )ארגון אכסניות הנוער( באמצעות כרטיס אשראי: דרך אתר אנשלב ראשון
)אפשר גם באמצעות הברקוד העליון, או להיכנס לאתר  תשלום לקורס המש"ציםבקישור הבא: 

 של אנ"א וללחוץ על "הרשמה לסמינרים" בתחתית הדף(

  אופן הרישום:

   "מרכז":ולבחור את מחוז "בחר מחוז". יש ללחוץ על תווית 1

 "חפש". יש ללחוץ על  2

 "מתקדם שגיא". תפתח טבלה ובה שמות מחנות, יש לבחור 3

 המופיעה בתחתית הטבלה "המשך להרשמה". יש ללחוץ על תווית 4

ולהמשיך ₪  600. יש למלא את כל הפרטים המופיעים. לסמן תשלום מלא של 5
 .שלוםלת

  .שציינתם במהלך ההרשמה. אישור תשלום ישלח למייל 6

 שלב שני

 .שלב זה מחייבת השלמת ההרשמה

)או בברקוד  ,יםטופס רישום לקורס מש"צ -לאחר קבלת אישור תשלום בדוא"ל, יש להיכנס ל 
 .אישור התשלום )האסמכתא(מספר למלא את הפרטים הנדרשים ואת האמצעי( 

  .5.6.17א סיון תשע"ז  "יום ב', י תאריך אחרון לתשלום:

                           לאחר תאריך זה תיסגר ההרשמה באתר.

 נוהל ביטול:

 לפי החוק להגנת הצרכן() 5%החזר מלא פחות  –ימי עסקים לפני הפעילות  14א. עד 

 )דמי הרשמה( 30%החזר מלא פחות  -עד מועד פתיחת הקורס ב. 

החזר של התשלומים המשולמים לפי תלמיד בודד )הסמלה, לינה  -ג. אי התייצבות לפעילות 
 לפי חוזר מנכ"ל( –וכלכלה 

שנוכל  במידה ובחרתם לבטל את השתתפות ילדכם בקורס, נא למלא את הטופס הבא, ע"מ
 . )או בברקוד התחתון(טופס ביטול השתתפות בקורס קיץ לצורך קבלת החזרלטפל בהחזר כספי 

 י האסמכתא.בסיום התשלום וההרשמה יש להודיע למורה בית הספר בליוו

https://seminar.iyha.org.il/?pg=SearchCamp&CategoryID=333
https://seminar.iyha.org.il/?pg=SearchCamp&CategoryID=333
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGa_5Hw7hMs7Ukx06ZIC4CSk8jloBIs36iITnU4ziGCCmQbg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf21qVLmD0DLaj_8Yu6jXBynEMNLitL-B10UJoK3bH1QpX7Ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf21qVLmD0DLaj_8Yu6jXBynEMNLitL-B10UJoK3bH1QpX7Ng/viewform
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 רשימת הציוד הנדרש לקורס המש"צים
 

 . על מנת למנוע אי נוחות מיותרת בוקר היציאה לפני מספיק זמןולארגנו  בכל הציוד הנדרשמומלץ להצטייד 

מצא שיע' תיק נוס'ו במהלך כל היום, צמוד אלינושיהיה  'תיק הולך: 'בשני תיקיםיש לחלק את הציוד הנדרש 

 .המטען של האוטובוסבתא 

 .חובה לציין פרטים מזהים על  התיקים ושאר פרטי הציוד

 

 

 הערות:

 יש להגיע במכנסי דגמ"ח בלבד •

 .הנהלת הקורס אינה אחראית לדברי ערך שיובאו ע"י תלמידים –אין להביא דברי ערך  •

 בעלי שיער ארוך מתבקשים להגיע עם תפס לשיער מסיבות בטיחותיות. •

 טרולי אלא צ'ימידנים בלבד. וודותמזאין להגיע עם  •

 

 

 

 ציוד "תיק נוסע"

 

 

 

 ציוד "תיק הולך"

 תיק גב בעל רצועות רחבות ונוחות ובו: תיק גדול ונוח )"צ'ימידאן"( 
 ליטר מים, מידנית עם רצועות גב 1.5בקבוקי  2 סדין(נה מבודד ונוח )מומלץ גם ציפה/שק שי

 כל )ליום הראשון בלבד( עד לא. ערב + שקיות אשפה.או מזרון שטח לטיולים
 .ים-בגד, מגבונים, נייר טואלט, תיק כלי רחצה, מגבת

 כפכפים למקלחת. –מומלץ 
נעלים סגורות ונוחות, שניתנות לרכיסה בחלקן העליון  

 )נעלי ספורט(
 רחב שוליים. כובע .חולצה ארוכה ודקהו סווצ'רביגוד חם ללילה: 

 דנה, מטפחת ראש או מצחייהאין  להביא בנ
ים להחלפה: מכנסי דגמ"ח ארוכים, חולצות טריקו בגד

 לבנות, חולצות קורס משצי"ם, לבנים וגרביים.
חולצות  הליכה עם גופיות, לא תתאפשר

 !ודומיהן צמודות/זורותג/בטן

 פנקס.
 קלמר ובו כלי כתיבה, מספריים, טושים ונייר דבק. 

מחיק דק טוש , ורדינטותמד ק, מצפן: ציוד עזר לניווט
 .משרוקיתו

 קרם הגנה ותרופות אישיות עזרה שנייה )כלי תפירה, סיכות בטחון(
 מצלמה )מומלץ( (לכביסה וכד'שקיות גדולות וקטנות  )

 נייר טואלט ארוז בשקית ניילון + סוללות חלופיותפנס 
  חומר דוחה יתושים

  אוהל איגלו 
מפלסטיק  מייםרב פע צלחת, קערה, כוס וסכו"ם

 מומלץ לארוז אותם בקופסת פלסטיק אטימה. -קשיח 
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 נא לקרוא בעיון
 אישור הורים השתתפות בקורס מש"צים קיץ תשע"ז

 

 ת.ז ________________הורה התלמיד:________________ _________________ אני

 ויישוב( __________________________________ מבית הספר )שם ביה"ס
עם תחום המתקיים מט מתקדם "שגיא" מש"ציםורס בקהשתתפות בננו/בתנו  מאשר/ת את

  .2-7.7.2017 בתאריכים: של"ח וידיעת הארץ במחוז מרכז
 

א' בתמוז  25.6.17 ראשוןיום בשיתקיים יום ההכנה מאשר את השתתפות בננו/ בתנו ב יאנ
 ידוע לנו שההגעה למקום הפעילות היא עצמאית. .9:00-16:00בין השעות  ותשעין התשע"ז ב

 
לאורך מסלול 'שביל  'לילה לבןפעילות ארצית מסכמת ה'מאשר את השתתפות בננו/בתנו ב אני

בשעה  25/8/17ותסתיים למחרת, ב 15:00 החל מהשעה 24/8/17 ב תחל הפעילות. של"ח' בלטרון
 .(לאחר קורס הקיץבנפרד, התשלום ללילה לבן יבוצע ). 07:00

 
 כמו כן אנו מאשרים:

 עיות בריאות כל שהן המגבילות את ההשתתפות בקורס. בני/תי אינו/ה סובל/ת מב .א
 במידה וידועה בעיה רפואית, יש להעביר אישור רופא המאשר השתתפות בקורס .ב
ידוע לנו כי הקורס יתקיים בתנאי שדה, וכי יש להימנע מביקורים במהלך הקורס שלא לצורך,  .ג

 וללא תיאום מוקדם עם מנהל/ת הקורס. 
ה רפואית וצורך בפינוי בני/בתי אגיע להיכן שאדרש לצורך הפינוי הובהר לי כי במקרה של בעי .ד

 .ו/ או השגחה
 אנו מאשרים צילום בננו/תנו במהלך בפעילות בכנס ופרסום התמונות. .ה
ידוע לי שהחזר כספי למי שיבטל השתתפות ו/או לא ישתתף בקורס  יהיה עפ"י הכללים   .ו

 שפורטו בגוף החוזר.
 

 ____________________________________הערות     ____________*** 
      _______________________________________________________ 
      _______________________________________________________ 

 
 
 

 _______________ ההורה בכתב ברור_______________________  ת.ז ההורהשם 
 

 _תאריך__________________            _____________  חתימה ההורה :_________
 
 
 
 
 
 
 
 


