סמינר פתיחת שנה:
 .1הסמינר יתקיים בין התאריכים  9-10.9.16ימים ו' -שבת בשבט צופי ים חיפה.
 .2לו"ז הסמינר:
יום ו':
שעה
11:30-12:00
12:00-13:30
13:30-15:00
15:00-16:15
16:15-16:30
16:30-18:00
18:00-18:30
18:30-20:30
20:30-22:00
22:00-22:30

תוכן
התכנסות בבית העם
נסיעה לחיפה
זמן התארגנות בשבט +א.
צהריים קלה
" -points of youאיזו שנה
נפלאה תהיה לי".
הפסקה
"קשורים בחבלים"
זמן התארגנות לארוחת שישי
בישולים +ארוחת שישי
ערב חברתי
זמן התארגנות לשינה

יום שבת:
שעה
7:30
8:00-9:00
9:00-10:15
10:15-10:30
10:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:15
14:15-15:30
15:30-16:15
16:15-16:45
16:45-18:00

תוכן
השכמה והתארגנות
א .בוקר
הגדרת נהלי עבודה בק"ן
הפסקה
"פנינו לאן" -הצגת תוכנית
עבודה ותיאום ציפיות
א .צהריים
משבצת רכזים
פעילות הפגתית
עיבוד וסיכום
התארגנות וניקיונות
נסיעה חזרה לנירית

 .3רשימת ציוד:
אלטוש
אישור הורים
חולצה כחולה -חובה!!
בגדים לשבת
כובע
קרם הגנה
נעליים סגורות\ סנדלים -חובה!! אין אפשרות לכפכפים
מגבת
בגדים חמים ללילה
בגדים ליומיים
בגדים שאפשר להרטיב
מזרון דק לשינה +שק"ש
כלי רחצה -שמפו ,מרכך ,סבון ,מברשת שיער ,מברשת שיניים ,משחת שיניים ,דיאורדורנט.
כפכפים למקלחת בלבד!
מומלץ :פנס ראש ,לדרמן ,גיטרה וכיו"ב.

הצהרת  /אישור הורים
על מצב בריאותו של ילדם המשתתף בפעילות תנועת הנוער /מ .א .דרום השרון
הפעילות הרלוונטית  :סמינר פתיחת שנה
מקום הפעילות :שבט צופי ים חיפה
תאריך הפעילות 9-10.9.16 :
שם

שם משפחה

ת.ז

תאריך לידה

מין

כיתה

אני מצהיר בזאת כי:
 .1לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת בתנועת הנוער
 .2יש לבני/בתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת כדלקמן :
פעילות גופנית /טיולים /פעילות אחרת
תיאור המגבלה מצורף אישור רפואי שניתן ע"י _____________________ לתקופה של
___________________
 .3יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית (כגון אסטמה ,סוכרת נעורים ,אפילפסיה ,וכד ('מצורף
אישור רפואי שניתן ע"י _____________________ לתקופה של _____________________
שם  +כתובת  +טלפון לפניה בשעת מצוקה ____________________________________
 .4בני/בתי מקבל/ת את הטיפול סוג התרופה התרופתי_______________
.5בני/בתי נעזר בכוחות עצמו/עצמה בציוד הרפואי הבא :משאף ,ערכת זריקות ,ערכת טיפול
וכו'
___________________________________________________________________
 .6בני /בתי צמחונים .יש לסמן :כן  /לא /

בני/ביתי חולי צליאק כן /לא

 .7בני/ביתי שומר/ת שבת :כן  /לא
 .8הנני מאשר /לא מאשר לבני/בתי להשתתף בפעילות ימית (בריכה  /ים /
אחר( _________________
 .9בני /בתי יודע /אינו יודע לשחות .
 .10אני מאשר  /לא מאשר לבני/בתי להשתתף ברחצת לילה .
 .11הריני לאשר כי קראתי את תוכנית הפעילות ,ידועים לי כל פרטיה ,והנני מסכים שבני/בתי
ישתתפו בה .
שם ההורים

שם משפחה

ת.ז

טלפון נייד

חתימה

