מחנה קיץ מחוז צפון 2015
"קיבוץ גלויות"
חניכים והורים יקרים שלום רב!
מכתב זה מטרתו לעשות סדר בכל הקשור למחנה קיץ המחוזי וכמו-כן לספק רקע כללי
אודות המחנה :רשימת ציוד ,מיקום המחנה ,מחירים ומסלולי טיול.
רקע כללי
המחנה מיועד לכיתות ד-ו של כלל מחוז הצפון.
המחנה בסימן "קיבוץ גלויות" בו החניך יכנס לאוירת התקופה ויתעסק בדילמות בחברה
הישראלית באותה תקופה.
ביום הראשון עליה לארץ ביום השני בניית הארץ וביום השלישי החברה הישראלית
העכשווית.
תאריך המחנה2.8-4.8 :
מיקום המחנה יער שיפון :יער שיפון נמצא בצפון רמת הגולן ,ממוקם מול קיבוץ אורטל.
מסלולי הטיולים
יום א'  – 2.8נחל בניאס
יום ב'  -3.8בניה מחנאית ואש לילה ביער שיפון
יום ג'  -4.8נחל עמוד עליון.
צוות המחנה
צוות המחנה מורכב ממנהל מחוז צפון רכזי אזור הצפון של כלל המועצות האזוריות ,
גרעין עודד מחוז צפון ,שכבת יב' ארצית ,מדריכים בוגרים של כלל המושבים ומדריכי
הקבוצות.
הצוות עבר הכנה לכלל המסלולים ע"פ דרישות משרד החינוך.
מזון
יש להביא אוכל ליום הראשון ( בוקר וצהריים) ,מהערב של היום הראשון יסופקו ארוחות
חמות ופריסות מזון.
אם יש בעיות רפואיות ,אלרגיות לאוכל מסוים נא לעדכן מראש!

בטחון ורפואה
כמו כל מ חנה ,הפעילות כפופה ופועלת ע"פ הנחיות הלשכה לתאום טיולים ,ומשרד
החינוך .מאבטחים וליווי בנשק נקבעו ע"פ הנחיות אלה ,בהתאם לגודל המחנה,מיקומו
וכמות הילדים.
ציוד אישי יקר ערך\פלאפונים
ילדכם יוצא לחיק הטבע ,עצם הניתוק מהבית מהווה מקום להתמודדות  ,לעצמאות וחיזוק
התפקוד הקבוצתי .ישנה חשיבות רבה ליצירת ערוץ תקשורת בין החניך למדריכים ,ולא
עם ההורים דרך הנייד .חשוב שמסרים בעת הצורך יעברו ע"י מדרכי הקבוצות\מדריכים
בוגרים של המושב  ,שידעו ליצור את החיבור בין החניך להוריו בעת משבר או בעיה
רפואית.
אנא ממכם אל תשלחו עם ילדכם מכשיר סלולרי ישנם אנשים שמסתובבים במחנה עם
מכשיר דלוק  24שעות שמספרם יפורסם בהתאם לכל מועצה.
צוות המחנה אינו לוקח אחריות על אובדן ציוד אישי יקר ערך ,חסכו את האי הנעימות
והשאירו את הדברים היקרים בבית.
פרטים טכניים והרשמה-
הרשמה למחנה עד 17.7 :במיניפיי בלבד
איך נרשמים? נכנסים לאתר המועצה> מרכזים קהילתיים גלבוע> נוער> תשלומים נוער>
תאריך אחרון לביטול עד :שבוע ימי עבודה לפני המחנה
עלות המחנה ₪ 400 :לחניך
להורים תפקיד חשוב ומשמעותי במתן "רשת בטחון" ליציאה למחנה .נשמח אם תקיימו
שיחה עם ילדכם טרם היציאה ,בכל הקשור לכללי התנהגות והתנהלות במהלך המחנה.
המדריכים הם אלו שדואגים ומטפלים בכל בעיה או קושי ושתמיד אפשר וכדאי לפנות
אליהם ולשתף אותם.
בברכת  ,עלה והגשם!
צוות מחנה קיץ מחוז צפון.
רשימת ציוד לחניך:
נעליים סגורות ונוחות להליכה! חולצה כחולה ,כובע ,תיק קטן לטיול ובו 3 :ליטר מים ,אוכל ליום
הראשון (בוקר וצהריים) ,קרם הגנה ,חטיפים כמובן .תיק גדול ובו :שק שינה ,מזרן שטח ,בגדים
חמים ללילה (קר מאוד בצפון הרמה גם בקיץ ,בגדים להחלפה ,פנס ,כלי רחצה (מברשת ומשחת
שיניים) ,נייר טואלט ,מגבונים ואלתוש

