
 2019שבועיעד 

 הורים יקרים שלום,

ישובי משגב זוהי מסורת חדשה יחסית בנקיים את שבועיעד המסורתי.  21-24.1.19בין התאריכים 

חניכי ים ישנבשבוע זה ישובים באותו הזמן. השאר בגם שבתנועת האיחוד החקלאי והוא מתקיים 

, מקיימים פעילויות משעות הערב המוקדמות ואחר כך במועדון הנוערהשכבה הבוגרת 

ית האחריות וההתנסות "מתרגלים" התארגנות עצמאית, הכנת ארוחות ולינה כחלק מחווי

נקפיד על  ילכו הילדים לבית הספר כרגיל, ולכן שבימים אלו כמובןהמשותפת וגיבוש השכבה. 

שעת סיום בית הספר ועד פתיחת המועדון יהיה לילדים מת כיבוי האורות וההשכמה בבוקר. שע

אשר בזמנים  שהילדים יעמדו מאודלנו חשוב זמן להגיע הביתה, לעשות שיעורי בית ולהתקלח. 

ולהשתתף בכל הנדרשות עזור בכל התורנויות ל יוכלוש להגעה למועדון הנוער על מנתנקבעו 

 פעילויות.ה

הנוער של התנועה במשגב. האירוע יכלול מופעי  סיכום לשבועהיתקיים אירוע  24.1-ביום חמישי ה

היציאה לאירוע זה  .שךהמצורף ביחוזר מסודר לאירוע זה  סטנדאפ של הילדים ומסיבה קטנה.

 .בהמשך צורף גם הואיועה, תותנה באישור הורים נפרד של התנ

 לו"ז השבוע:

 24.1-יום חמישי ה 23.1-יום רביעי ה 22.1-יום שלישי ה 21.1-יום שני ה

השכמה, הכנת  6:30 

וארוחת  יםסנדוויצ'

 בוקר

 יציאה להסעות 7:15

השכמה, הכנת  6:30

וארוחת  יםסנדוויצ'

 בוקר

 יציאה להסעות 7:15

השכמה, הכנת  6:30

וארוחת  יםסנדוויצ'

 בוקר

 יציאה להסעות 7:15

הגעה  18:30

 והתארגנות

 שיחת פתיחה 19:00

הכנת ארוחת  19:30

 ערב

 פעילות פתיחה 21:00

התארגנות  22:30

 לשינה

 כיבוי אורות 23:00

הגעה  17:30

 והתארגנות

פעילות  18:00

 ראשונה

 ארוחת ערב  20:00

 )בישול הורים (

 פעילות שניה 21:00

התארגנות  22:30

 לשינה

 כיבוי אורות 23:00

הגעה  18:30

 והתארגנות

הכנת ארוחת  19:00

 ערב

 פעילות 20:30

התארגנות  20:30

 לשינה

 כיבוי אורות 23:00

יציאה מיעד  16:30

לאירוע המסכם 

 המשגבי

חזרה ליעד,  22:00

ניקיון מועדון הנוער 

 וחזרה לבתים

 

בערב של יום שלישי נעזר בבישול שלכם בארוחת הערב. ארוחת הערב תתקיים בשעה  :אוכל

במועדון. נושא הארוחה ביום שלישי הינו אוכל מסביב לעולם, נשמח להרשמה שלכם  20:00

 בקישור הבא. את שאר הארוחות יכינו הילדים בעצמם.

לל ארוחות בוקר, המחיר כוהמחיר יקבע סופית על פי כמות הנרשמים. ₪  150-כ: מחיר

)כולל  ארוחות ערב, כלל הפעילויות במהלך השבוע ואת אירוע הסיום המשגבי 2, םסנדוויצ'י



. לא תתאפשר הפחתה של המחיר לאור היעדרות מחלק אוטובוסים למקום הפעילות(

 .מהפעילויות

 16.1.19-. ההרשמה תיסגר ביום רביעי הלחצו כאן: להרשמה הרשמה

 

 שבועיעד חוזה

להסעה של העל יסודי על כל חניך להגיע לבית הספר בכל בוקר. תהיה הליכה מרוכזת  .1

 במשגב. כל חניך שנוסע בהסעה לבית ספר אחר מחויב להגיע בזמן להסעה שלו.

ותורנות בישול  ם, תורנות הכנת ארוחת בוקר וסנדוויצ'יניקיוןבכל יום תהיה תורנות  .2

 ארוחת ערב. כל חניך ישובץ לתורנות אחת ביום.

 ניכים ללכת לישון.עה זו על כל הח, בש23:00שעת כיבוי אורות תהיה בשעה  .3

. תהיה השקמה מוקדמת יותר לילדי בי"ס הרדוף ולתורני 6:30השקמה תהיה בשעה  .4

 ארוחת הבוקר. על כל החניכים לקום בשעת ההשכמה.

, על פי הלו"ז היומי, על מנת לעזור בכלל על כל החניכים להגיע בשעת תחילת הפעילות .5

 המטלות והפעילויות של השבוע.

ללא אישורי יחזור  ץחניך שיבצע קונ .לאחר תיאום איתי בלבד יתקבלו )מתיחות( יםקונצ .6

 לביתו ולא יוכל להשתתף בשאר פעילויות השבוע.

 לא מקובלת כלל. אאלימות מכל סוג שהי .7

 

 חתימת החניך:

 חתימה: ___________  אני _________ מתחייב לקיים את תנאי החוזה. 

 חתימת ההורה:

 .21-24.01.19להשתתף בשבוע יעד בין התאריכים אני __________ מאשר לבני/ בתי 

 מהכרטיס היישובי בגין השתתפות  בשבוע יעד.₪  150אני מאשר גביית 

 אני מאשר כי קראתי את תנאי החוזה ואני מאשרם.

 יש/אין לבני/בתי בעיות בריאות אשר יכולות להשפיע על השתתפות בשבוע יעד.

_________________________________ 

 :____________חתימה

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pPr4F3Mlui3nAFaDsBuoP3ggW71ezapCBR_8Hdkk-40/edit#gid=0

