
 

 

 2019 מחנה קיץ

 ! חבלי הארץ

 

 מחנה הקיץ של התנועה הינו מפעל אשר מסמל את שיא שנת הפעילות ברמת הקבוצה והמדריכים וכן ברמת כלל תנועת הנוער .

 

הנושא הכללי, דרך מבחירת  -למעשה מדובר בתהליך שהתחיל כבר בחודש מאי, מחנה הקיץ אינו מסתכם בימי השהיה ביער בלבד

 יום ההכנה, השתלמויות לצוותים ,ימי הערכות, האירוח הבין יישובי ומחנה הקיץ.

 למחנה הקיץ יכולת השפעה אדירה על אופן סיום הפעילות השנתית החולפת לצד זריקת אנרגיה לפתיחת שנת פעילות חדשה.

התנועה: אחריות, למידה, שיתוף פעולה, חברות, יכולת מובילים לפיתוח ערכי של חניכי  – המחנה וכלל תהליך ההכנה לקראתו

ולכן,  הנוער הוא המוביל והמנהיג של מחנה הקיץ והתהליך כולו.  -על פי תפיסת התנועה  תכנון ועמידה בזמנים, עבודה בצוות ועוד.

 האחריות להצלחת המחנה קיימת בכל הרבדים, מחברי הגרעין ועד אחרון החניכים הצעירים.

 

 מתי?

 04-06/08/2019 –מחנה שכבה בוגרת 

 07-10/08/2019 –מחנה שכבה צעירה 

 

 ה?איפ

 בסמוך לצומת המוביל.יער ציפורי 

 

 נושא המחנון :

 ".ירושלים והשפלהשלנו השנה הוא "מחנון נושא ה

 .גילון ואבטליוןיסוד המעלה, יצחר, צור נתן, ם, צור כפר האורני –יישובי המחנון שאתנו הם 

 

 עלויות :

 :מחנה שכבה בוגרת

 ₪ 320 –אח ראשון 

 ₪  288  –אח שני 

 

 :מחנה שכבה צעירה

 ₪ 600 –אח ראשון 

 ₪ 545 –אח שני 

 ₪ 490 –אח שלישי 

 

 ₪ 100 – צעירה צוות במחנה שכבה 

 

 הרשמה ומדרג ביטולים : נהלי הרשמה

מועד סיום ההרשמה למחנה השכבה . /https://ihudnik-reg.comבקישור  מערכת ההרשמות התנועתיתרך ההרשמה תתבצע ד

 .25.7. מועד סיום ההרשמה עבור מחנה השכבה הצעירה הינו 22.7הבוגרת הינה 

 



 

 

 מדיניות ביטולים:

 שכב"גמחנה 

  22.7-סגירת הרשמה ב

 ₪. 70ביטול בעלות  –)כולל(  24.7-מסיום ההרשמה ועד ה

 .70%בעלות של  29.7-ביטול החל מה

 בעלות מלאה. 31.7-ביטול החל מה

 שכב"צמחנה 

  25.7-סגירת הרשמה ב

 ₪. 200ביטול בעלות  –)כולל(  30.7-מסיום ההרשמה ועד ה

 .70%בעלות של  31.7-ביטול החל מה

 בעלות מלאה. 04.7-ביטול החל מה

 

מותנה בקבלת אישור מחלה מרופא בטווח של עד יומיים מתאריך תחילת ₪,  200בעלות של  –*ביטול עקב מחלה רפואית 

 המפעל.

 

 :מטבח הורים

 תלשפר אהדבר התחיל ברצון  לפני כמה שנים החלה מסורת תנועתית של הורים אשר מגיעים לבשל במחנה הקיץ.

 גם השנה נקיים מטבח מחנוני יחד עם מאז ועד היום הפך "מטבח ההורים" למסורת של ממש! רמת האוכל במחנה.

 .הורים מתנדבים מיישובי המחנון

 איתנו במחנה השכבה הצעירה נשמח לראותכם – אז.. אם תרצו להגיע לבשל באהבה ולטעום קצת מאווירת המחנה

 ביער ציפורי. 7-10/8שמתקיים בין התאריכים 

 054-6738330 –המעוניינים מוזמנים לפנות אלי בטלפון 

 

 – ם במחנהישירותי כללי

 בטחון

הגורמים הנוגעים בדבר ומנוהל על פי דרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. המחנה מגודר בגדר תקנית מחנה הקיץ אושר על ידי כל 

המאפשרת פיקוח מלא על כל היוצאים והנכנסים משטח המחנה. האחריות על האבטחה תתבצע ע"י חברות שמירה פרטיות וקב"ט 

 המחנה שהוכשר לכך.

 )מספרו יפורסם לקראת המחנה( דעות חירום.לתקשורת ולהו 24/7בנוסף אנו מנהלים חמ"ל פתוח 

 הורה אשר יגיע למחנה להתנדב ובידו נשק אישי, מחויב לחתום על "טופס לאדם נושא נשק במחנה". 

 

 בטיחות

בזמן המחנה ינכחו בשטח כלל גורמי הבטיחות של התנועה ואנשים ייעודיים שהוכשרו לכך כנדרש, לבטיחות ישנה ערך עליון בעבור 

נבקש מההורים לערוך שיחות מקדימות עם הילדים לפני היציאה  ןכלל המשתתפים בשלום הביתה, על כ הצלחת המחנה וחזרת

למחנה בהדגשה של נקודות הבטיחות הפשוטות )כובע, מים, נעליים(, ואנו נדאג לתגבר את השיחות האלה ולהיערך לכלל הפעילות 

 המורכבת הנעשית במחנה הקיץ של התנועה.

 

 פואהר



 

 

כמויות . לאורך כל תקופת המחנה   24/7נים חובשים הזמיו ביער תמוקם מרפאה שתכלול רופא

 סגל הרפואה נקבעים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא מחנות.

 .24/7במחנה שכבה צעירה ישנו אמבולנס צמוד אשר כולל צוות רפואי ונמצא במרפאה 

 

 מזון

 כולל פריסות.ארוחות ביום  5החניכים יקבלו 

 (.7/8( וגם לשכבה הצעירה )4/8ביום הראשון על החניכים להצטייד במזון עד לערב גם לשכבה הבוגרת )

, לכל מטבח מחנוני יש הורה מנוסה אשר מנהל את העבודה בו, בנוסף חנונים על ידי צוות הורים מתנדבהארוחות יוכנו במטבחים מ

  תחום המטבח והמזון במחנון.ישנו רכז אשר מלווה את 

 המחנה עובר פיקוח תברואתי מידי יום, והמטבחים מאושרים על ידי משרד הבריאות.

 

 תברואה וסניטציה

 שירותים ומקלחות עבור כלל החניכים יוצבו במחנונים בפיזור נח ולפי דרישות תקן משרד הבריאות למחנות נוער.

 

 ביקורים

הורים המבקשים באופן  פוגעת ברצף הפעילות ואווירת המחנה על כן יש להימנע מקיום ביקורים.הגעת מבקרים לשטח המחנה 

למחנה אשר ידאג לאשר את כניסת המבקרים  ,בחריג לבקר את ילדיהם במהלך המחנה יעשו זאת על ידי תיאום עם רכז היישו

ם להתעכב זמן רב בכניסה למחנה בשל הוראות . הורים אשר לא יתאמו את ביקורם מראש עלולימבעוד מועד מול מנהל המחנה

 הביטחון וקב"ט המחנה.

 

 : למחנה רשימת ציוד

 )גם בשכב"ג וגם בשכב"צ( אוכל עד ארוחת ערב ביום הראשון •

 החלפהבגדים ל •

 בגדים חמימים ללילה •

 גורות(ליכה בשטח המחנה ללא נעליים סא תתאפשר ה)ל נעלי הליכה סגורות •

 כובע רחב שוליים •

 ליטר מים 3 •

 )נח להסתובב לאורך היום( בקבוק מים קטן •

 )כולל מקלחות( רחצהכלי  •

 בגד ים וכפכפים למקלחת •

 פנס •

 חולצת תנועה •

 נייר טואלט •

 מקדם הגנה מהשמש •

 חומר דוחה יתושים •

 מזרון קל •

 שק שינה •

 תנועת הנוער אינה לוקחת אחריות על הציוד., אין להביא ציוד יקר ערך



 

 

 

 

 

 לפרטים ושאלות נוספות,

 ביעדי זה

 רכזת הנוער

054-6738330 

 


