להורי חניכי שכבת ט' "לשלום"
שלום רב,
סמינר מד"צופי 6102
הכשרה להדרכה ולהובלה בתנועה
עוד בימי תקומתה חרטה תנועת "השומר הצעיר" על דגלה משימה מרכזית ,אחת וברורה – משימת ההדרכה
והחינוך .בימינו ,משימת ההדרכה הופכת הרבה יותר משמעתית וחשובה ,גם לחניכה החווה את המסגרת
הקבוצתית ,המפגש החברתי והמפגש עם מדריך משמעותי וגם עבור המדריכה ,הגדלה ומתפתחת בהדרכה ומגלה
את כישוריה החברתיים ויכולותיה במהלך חוויית ההדרכה ,חוויה כל כך נדירה בחיי בני הנוער כיום .תהליכו
החינוכי של החניך בתנועה ,המתחיל את דרכו בקן ,גדל ומתפתח והופך למדריך ומוביל ,הינו אחד מאבני הדרך
החשובות בדרכה של התנועה ,המסר המרכזי בחינוך התנועתי הוא הקביעה כי כל חניך/ה בשומר הצעיר יכול/ה,
בהכוונה נכונה ,לקחת אחריות ,להיות מנהיג/ה ולהפוך למדריך/ה.
משימת ההדרכה היא משימה מורכבת וחשובה שילדכם עומדים בפתחה ,כל חניך וחניכה בתנועה לקראת כיתה י'
נדרשים להחליט אם הם בוחרים במשימה הזאת ובמה שטמון בחובה ,ובשביל לעשות זאת נכון נדרשת אותה
הכוונה ,תמיכה והכשרה להדרכה .שנת הפעילות של החניכים בכתה ט' מוקדשת בעיקרה להכנה לשנת ההדרכה
המצפה להם בכתה י' והלאה מכך .שיאו של תהליך ההכנה להדרכה מתקיים כל שנה במהלך סמינר הדגל של
"השומר הצעיר" – סמינר המד"צופי (מד"צ – מדריך צעיר – צופי -מתוך עקרון הצופיות).
סמינר המד"צופי הוא למעשה שיאו של קורס ההדרכה של השומר הצעיר ,בסופו יקבלו החניכים תעודת מדריך
רשמית.
בסמינר אנו שמים דגש מרכזי על הכשרה להדרכה דרך חווית השהייה בטבע ,הבנייה הצופית ופיתוח היצירתיות.
במהלכו יפתחו החניכים כישורי מנהיגות והובלה ,ירחיבו את מלאי הכלים להדרכה ויעמדו בפני אתגרים אישיים
וקבוצתיים בין היתר באומגה ,בבנייה צופית משותפת ,בשייט על הבניאס ועוד.
הסמינר אורכו  8ימים ומתקיים ביער כפר סאלד הסמוך לשמורת נחל בניאס ,במהלך ימי הסמינר החניכים יהפכו
את השטח לבית שלהם הכולל -שרותים ומקלחות ,רפואה ,מזון  3ארוחות ביום ותנאים המאפשרים חווית שטח
חיובית .במהלך ימי הסמינר ילדכם יחוו חוויות קבוצתיות בקבוצות מעורבות ארציות ,יילמדו אלמנטים שונים
בהדרכה ובהובלה ויקבלו כלים שונים להיות מדריכות ומדריכים בשנה הבאה.
במהלך הסמינר נקיים יום הורים ,אליו כל ההורים והמשפחות מוזמנות לבקר ולראות את תוצריהם של ילדכם.
שימו לב כי איננו מאפשרים ביקורים מעבר ליום זה על מנת לאפשר את החוויה הייחודית עבור החניכים במהלך
הסמינר ,במידה וקיימת סיבה חריגה (אירוע משפחתי וכד') יש לאשר מראש הגעה מסודרת עם צוות הסמינר.
בכדי שתוכלו להיות חלק מחוויית ילדכם גם מהבית ,במהלך הסמינר נפרסם עדכונים ותמונות על כל מה
שמתרחש בשטח באתר התנועה  www.hashomer-hatzair.orgכמו כן עדכונים לגבי טקס הסיום יפורסמו באתר
ובעמוד הפייסבוק של קורס ההדרכה -השומר הצעיר ,על כן מומלץ להתעדכן.
מתוך המפגש היומיומי שלנו עם החניכים ומתוך אמונה כי ההורים הם הגורם המעצב והמשפיע ביותר ,אנו פונים
אליכם ומבקשים שתקיימו שיחה עם בנכם/בתכם על המשמעות והחשיבות שבהגעה לסמינר ,ומתחייבים שנעשה
הכל למען הצלחת הסמינר והנאת ילדיכם.
בברכת "חזק ואמץ"
הצוות החינוכי – מד"צופי 1026

חוזר להורים לאירוע:

625/502

סמינר מד"צופי 6102
הורה יקר -אנא קרא בעיון את כל הכתוב בחוזר ושמור5י הטופס עד לאחר האירוע.
שלום רב,
סמינר המד"צופי מיועד לחניכים שמיועדים להיות מד"צים .אנו שמים בו דגש מרכזי על הכשרה להובלה
והקניית כלים למשימת ההדרכה בקן דרך חווית השהייה בטבע ,הבנייה הצופית ,פיתוח היצירתיות והחוויה
הקבוצתית המאפשרת היכרות עם שלל השכבה מכול רחבי הארץ.
שמונה ימים של סמינר באים לתת לילדיכם חוויה גדולה ,מעשירה ומפתחת כסיכום וכשיא לשנת קורס ההדרכה התנועתי
בקינים על גדות נחל הבניאס ביער כפר סאלד .שטח המחנה כולל -מזון לכל הימים ,רפואה ואבטחה ,פינות מוצלות ,מים,
שרותים ומקלחות.
תאריכי האירוע12-32///26 :
עבור שכבות :ט' "לשלום"
הסעות :יפורסמו בהמשך באתר התנועה  www.hashomer-hatzair.orgואצל המדריכים.
ביקור הורים יתקיים ביום שישי 12// ,בשעות  ,21:00-20:00אליו אתם מוזמנים לבוא לבקר ולצפות בתוצרי הבנייה מחנאית
של ילדכם .בשל הנחיות משרד הבריאות ,אנו מבקשים לא להביא לביקור הורים מזון חם ,עוגות קרם ומאכלים הזקוקים
לקירור.
הכוונה -הכניסה ליער כ 200-מ' צפונית לפנייה לקיבוץ כפר סאלד .ניתן לרשום ב " wazeיער כפר סאלד השומר הצעיר".
שימו לב -קבלת תעודת ההדרכה איננה פועל יוצא של ההרשמה לסמינר ,התעודות יחולקו אך ורק לחניכים אשר עברו את
הסמינר במלואו ועמדו בתנאיו מתחילתו ועד סופו .לצוות החינוכי שמורה הזכות ,במקרים חריגים ,לא לאשר את קבלת
התעודה בסוף הסמינר במידה והחניך לא עמד במסגרת הסמינר ,ובמקרים קיצוניים ,לסיים את השתתפות החניך במיידי
(במקרים כאלו הורי החניך נדרשים לאסוף את ילדם מן השטח ולא יהיה החזר כספי).
אטרקציות באירוע :אומגה לתוך מי הבניאס ,שייט קיאקים ,בנייה צופית ,פארק חבלים ,פעילויות .ODT
עלות האירוע ₪ 0011 :כולל אוכל
עלות לחברי התנועה ₪ 02/1 :כולל אוכל
תאריך אחרון להרשמה03...02 :

שימו לב! יש הרשמה מוקדמת לאירוע

לנרשמים עד ה 0/.2.02-עלות האירוע הינה ₪ 03/1
(הרשמה מוקדמת לחברי התנועה ולחניכי הקן הקיבוצי בלבד)

דרכי תשלום לאירוע :כרטיס אשראי  /משקי הקיבוצים
למשלמים במשקי הקיבוצים :דרך האתר המאובטח של השומר הצעיר שכתובתו:
 . www.hashomer-hatzair.orgכניסה מצד שמאל למעלה "הרשמה ותשלומים" :יש להזין תז של החניך ,קן ושכבה
ולמלא את הפרטים הנדרשים.
בקטגוריה "הרשמה לאירועים" יש לבחור את האירוע הרלוונטי ,להזין פרטים אישיים ולבצע הרשמה.
בקטגוריה "היסטוריית תשלומים" ניתן לראות את האירועים אליהם נרשמתם וחוזרי הורים.
למשלמים באמצעות כרטיס אשראי -דרך האתר המאובטח של השומר הצעיר שכתובתו:
 . www.hashomer-hatzair.orgכניסה מצד שמאל למעלה "הרשמה ותשלומים" :יש להזין תז של החניך ,קן ושכבה
ולמלא את הפרטים הנדרשים.
בקטגוריה "הרשמה לאירועים" יש לבחור את האירוע הרלוונטי ,להזין פרטים אישיים ולבצע תשלום.
בקטגוריה "היסטוריית תשלומים" ניתן לראות את האירועים אליהם נרשמתם ,חוזרי הורים וצפייה בקבלות.
לנרשמים באמצעות האתר אין צורך להעביר טופס אישור הורים ,האישור הינו אינטרנטי.
תנועת השומר הצעיר לא מכבדת צ'קים

ציוד חובה:
כובע 3 ,ליטר מים 1 ,זוגות נעליים (לעבודה ולהליכה +למים) ,שק-שינה ,מזרון שטח ,בגדים למים ,בגדים להחלפה,
כלי רחצה למקלחת והיגיינה ,חומר דוחה יתושים ,קרם הגנה ,תיק קטן לטיול ,תיק גדול לציוד ,כלי אוכל רב פעמיים
מפלסטיק )צלחת ,כוס ,סכו"ם) ,כלי כתיבה ,מחברת ,פנס ,שתי חולצות שומריות ,כלי נגינה.
השימוש בסנדלים הוא למקלחות בלבד .לא יחולקו כלי אוכל חד פעמיים.
אין להביא :מזרונים ,גופיות ,חפצים בעלי ערך -צוות הסמינר אינו אחראי על אובדן של ציוד יקר ערך.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לקומונרים והמדריכים של ילדכם
לפרטים נוספים:
שם מלא :שמואל ורון
שם מלא :גלעד מנטל

נייד001-2820613 :
נייד001-282061/ :

תפקיד :רכז חינוכי
תפקיד :רכז המפעל

נהלי ביטול והחזרי כספים -
.0
.6
.3
.2

ביטול עד יומיים לפני האירוע  -החזר מלא.
ביטול יום לפני האירוע -החזר של .00%
ביטול ביום האירוע  -לא יינתן החזר כספי.
אין החזר כספי על הפסקת השתתפות במהלך האירוע.

הודעת ביטול השתתפות באירוע תתקבל אך ורק דרך מוקד ביטולים במספר 13-0231112
.0
.6
.3

הודעה על ביטול השתתפות באירוע יעשה אך ורק ע"י החניך עצמו או הוריו (ולא על ידי המדריכים /קומונרים)!
במוקד ביטולים ניתן להשאיר רק הודעות ביטול לאירועים כל הודעה אחרת לא תתקבל במערכת ולא יינתן מענה.
מוקד ביטולים של השומר הצעיר הינה חברה חיצונית אשר פועלת  12שעות ביממה ,כולל שבתות וחגים (למעט יום
כיפור) ומקבלת הודעות ביטול טלפוניות עבור אירועים עפ"י שאלות מונחות ומעבירה כל הודעת ביטול למחלקת צופיות
השומר הצעיר (יש להכין מראש את מספר ת.ז של הילד/ה ואת שם האירוע).
במקרה של אי השתתפות באירוע עקב ביקור/אשפוז בבית חולים יינתן החזר כספי מלא מול אישור מבי"ח .יש לטלפן
למזכירות השומר הצעיר ( 03-0100666שלוחה  .)0לא יתקבל החזר כספי אל מול אישור מרופא המשפחה.
במידה ומגיע החזר כספי ,הזיכוי יבוצע עד שבוע וחצי מסיום המפעל.
המשלמים באשראי  -יזוכו בכרטיס אשראי .ניתן לראות עדכון תאריך ביצוע זיכוי בהיסטוריית תשלומים.
המשלמים במזומן  -יזוכו באמצעות צ'ק שישלח בדואר לכתובת שתתקבל במוקד ביטולים.
המשלמים במשקי הקיבוצים – לא ישלח חיוב לקיבוץ .ניתן לראות עדכון בהיסטוריית תשלומים.



הפעילות מתקיימת על פי הנחיות משרד החינוך ומתואמת עם :משטרת ישראל ,צה"ל ,חדר מצב וכל הגורמים הנדרשים.
כל טיולי התנועה מלווים ע"י מאבטחים חמושים ,ואנשי רפואה כנדרש.
התנהגות אלימה ,התנהגות שלא בהתאם לנורמות המקובלות בתנועה והפרה של כללי המפעל ,עשויה לגרום להרחקת
החניך וחזרתו הביתה על חשבון ההורים .במקרה זה לא יינתן החזר כספי עבור עלות האירוע.
את הציוד יש לסמן בצורה ברורה .מומלץ לא להביא ציוד יקר ערך .התנועה אינה מפצה על אובדן ציוד.
איסוף החניכים והחזרתם יתבצע בנקודה אחת בכל יישוב/עיר .ההגעה לנקודת האיסוף והחזרה ממנה הנה באחריות
החניך והוריו .מועד האיסוף וההחזרה יפורסם באתר התנועה מספר ימים לפני מועד הפעילות.
במידה והטיול ידחה מכל סיבה שהיא (מזג אוויר ,צרכי ביטחון וכדומה) אישור זה יהיה תקף לתאריך הטיול החדש.
אנו מאשרים לתנועה לפרסם תמונות וסרטונים של בננו/בתנו בפרסומי השומר הצעיר (אתר התנועה ,פייסבוק ופליירים
וכדומה) לצורך העברת תיעוד של הפעילות.
לא יהיה שינוי מחיר המפעל עקב שינויים במסלול הטיול ,אורכו ו/או תוכניתו בגין תנאי מזג אויר ,מצב ביטחוני ,צדדים
שלישיים ושיקולים נוספים של התנועה.

.2
./








בברכת חזק ואמץ ,מחלקת צופיות השומר הצעיר

לנרשמים באמצעות האתר אין צורך להעביר טופס אישור הורים ,האישור הינו אינטרנטי.

טופס אישור הורים לאירוע:

סמינר מד"צופי 6102
פרטי הילד5ה:
שם פרטי

שם
משפחה

ז/נ
מין

ת.ז

גיל

כיתה

יישוב  5עיר

קן

רגישויות ובעיות רפואיות:
תרופות אישיות (משאף וכדומה):
באחריות ההורה לוודא שילדו יוצא לפעילות עם התרופות האישיות (ויודע כיצד יש להשתמש בהן) ולעדכן את מדריך
החניך על אופן השימוש בתרופות.

שומר5ת שבת :כן  /לא
יודע לשחות :כן  /לא
(שדה זה הינו שדה חובה למילוי .במידה והשדה יישאר ריק מתוכן ,יחשב כחניך שלא יודע לשחות)
מידת חולצה / XL / L / M / S / 16 / 14 / 12 / 10 :אחר:
מזון :בשרי/צמחוני/טבעוני /אחר__________________:

פרטי ההורה:
שם פרטי

שם משפחה

טלפון
בבית

טלפון נייד
(אם)

טלפון נייד
(אב)

כתובת מגורים מלאה

כתובת מייל של ההורים_____________________________________________________ :
אישור הורים :אני מאשר/ת לבני/בתי להשתתף באירוע :סמינר מד"צופי 6102
ידוע לי כי הפעילות כרוכה בתשלום וכי הצהרתי על מצבו הבריאותי של ילדי.
אנו מאשרים בזאת כי הובאו בפנינו כל הפרטים בטופס זה.
אנו מאשרים כי קראנו את נהלי התשלום והחזרי הכספים.
על ההורה לשמור העתק של טופס זה עם מספרי הטלפון של מרכזי האירוע ולוחות הזמנים.
שם ההורה______________ :

חתימה_________________ :

ימולא על ידי קומונר5רכז קן:
צורת תשלום :מזומן – מספר קבלה_______________ :

