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רשימת ציוד!
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(מה צריך להביא)

חולצתנועה

ילת ההכשרות (  ₪35לחולצה).
אפשר לרכוש בתח

תפילין ,טלית ,סידור.

הכשרות מדריכים שלב ב'

נהלים למדריך
מתרגשים ושמחים על הזכות "לפרוש כנפיים!" ולעבור ביחד
הכשרות שלב ב' בתנועה! אנחנו ניגשים לקראת שלושה ימים
עמוסי תוכן וחוויה ,לכן הדבר הכי חשוב הוא שיהיה סדר
כדי שנוכל ללמוד לחוות ולפרוח ביחד .אז סידרנו לכם
את כל הדברים החשובים שאתם חייבים לדעת ,ציוד,
נהלי השתתפות ועוד.

נהלי השתתפות

כלי מיטה
בגדים חמים
בגדים להחלפה
עט/עפרון/טוש ומחברת!

רות שתקבלו מאיתנו דפי סיכום)
(למ

כל לבוקר וצהריים הראשונים,
או
אחראית לאובדן ציוד או גניבתו,
* אין התנועה
להימנע מלהביא ציוד יקר ערך.
לכן יש
מש ברמקול נייד ,דרבוקה וכו'.
אין להביא ולהשת

חדרים – שנה שעברה ישנו בשטח על החול והאבנים,
אחרי הרבה בקשות באנו לקראת ,התחשבנו ,ושידרגנו את
ההכשרות לחדרים מסודרים!! מזגנים וכו' .אבל עקב השדרוג חשוב להדגיש החדרים משמשים
אותנו רק לשינה בלילה .במהלך היום החדרים יהיו נעולים לטובת כולנו .וכמו שאמא אומרת – 'אם
אתה נכנס למטבח – תחזיר אותו נקי כמו שקיבלת אותו!' ולכן ננקה ונסדר אחרינו ונשמור על הציוד,
החדרים והמתחם ברצינות.
קבוצה  -החלוקה לקבוצות נקבעת מראש ,נועדה ליצור גיבוש ,ולהעביר את כולנו תהליך חינוכי
וחוויתי ,אין מעבר בין קבוצות במהלך ההכשרה .כמובן שלכל קבוצה תהיה אחריות על אחת הארוחות
פינוי וכו' במהלך ההכשרה.
לבוש  -כחלק מהכשרה בתנועה אנו שומרים על הייצוגיות וגאוות היחידה .רכישת חולצות במקום.
חובה להיות עם חולצת תנועה במהלך ההכשרה .במהלך כל ההכשרה יש לשמור על לבוש צנוע
והולם ,ונעליים סגורות.
התנהגות  -ממדריכי התנועה המייצגים את ערכיה נדרשת שפה נקייה ,דרך ארץ וכבוד בין החברים.
השימוש באלימות כלשהי אסור יגרור הפסקת פעילות של המדריך בהכשרה .כמו כן אלכוהול ועישון
מכל סוג שהוא יגררו הפסקת פעילות מיידית .אין הגעה מאוחרת או יציאה מוקדמת מההכשרות .אין
כלל ביקורים (הורים ,דודים ,חברים) במהלך ההכשרות.
בטיחות ובטחון  -הסמינר מתואם מול גורמי הביטחון ומשרד החינוך והתנועה פועלת על פי הנדרש,
קיים נוהל פינוי מסודר בכל מקרה חרום.
השתתפות  -כדי להפיק את המיטב מההכשרות ,זמני ההשכמה וכיבוי אורות מוגדרים בלו"ז ,כך גם
זמני פעילות והפסקות .חובה להשתתף ביחידות ובשיחות הכלליות .זמני רשות – יעודכנו .אין יציאה
מהלו"ז .וכמובן שלא יציאה באופן כללי ממתחם הפעילות (לא למכולת ,לא לטיולים ,לא למתחם
השני של ההכשרות בנים/בנות ,ולא לתירוצים) .יהיו זמנים מוגדרים ..כל הכיף בפנים!
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פלאפונים  -בזמן ההכשרות – תוציאו את הפלאפונים ..אין שימוש במכשירים ניידים כלל ,אלא
בהפסקות .כיוון שמי שבפלאפון תוך כדי  -חבל על הכסף שהוא שילם  25%מהקשב ההבנה והזיכרון
יורד כשהפלאפון בסביבה ,ו 70%-מהיכולות החברתיות וההשתתפות (מחקרים).
הפסקת פעילות – חס וחלילה! שלא נגיע לזה ,בסמכות רכז ההכשרה להפסיק פעילות מדריך אשר
לצערנו הרב עבר על הנהלים או נורמות ההתנהגות שפורסמו ,ולהפסיק את פעילותו בתנועה .לא
יתקבל החזר כספי בגין הפסקת פעילות מכל סיבה.
הצוות  -צוות ההכשרות הכי טוב בעולם .בחרנו אותו אחד אחד במיוחד בשבילכם!
להישמע לצוות ,לשתף פעולה ,ובעיקר לרכז הקבוצה המלווה אתכם במהלך ההכשרה.
תעודת הדרכה – זכאות לתעודת הדרכה מהתנועה למדריך שעבר את שלושת ההכשרות המרכזיות.
הכשרות שלב א' בקיץ ,הכשרות חורף ,הכשרות קיץ שלב ב' (במקרים מיוחדים נאשר על  2/3הכשרות),
ולאחר אישור קומו' על הדרכה פעילה וטובה בסניף בשנת הפעילות.
"מדריך מדריך מדריך" – מדריכים מצטיינים יוכלו להמשיך ולגדול בתנועה ולהשתלב בצוות ההדרכה
וההכשרות שלנו! וכמובן שלל צ'ופרים וצ'וקולוקים יחולקו במהלך ההכשרות .נתראה בשמחה!

שלכם,
סער רכז הדרכה
וכל הצוות המקצועי,
ההנהלה ומחלקת ההדרכה

ריכים שלב ב'
הכשרות מד
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חוזר הורים

הכשרות קיץ שלב ב'
נהלי השתתפות
תאריך הפעילות :רביעי-שישי ,כא'-כג' תמוז .24-26.7 ,תחילת פעילות בבוקר יום רביעי ,אין
אפשרות להצטרף באיחור.
מיקום :בנים – עלי – מכינת 'בני דוד' ,בנות – תפוח – מדרשת 'דניאלי'.
תיאור כללי :המדריכים יעברו הכשרה לשלב ב' של הדרכתם בתנועה ,תוך חווית למידה,
התנסות בתחומי ההדרכה השונים ,שיחות גודל ,גיבוש וחיבור לתנועה.
מה צריך להביא? אוכל לבוקר ולצהריים של רביעי ,ציוד אישי ,סידור,תפילין,טלית ,כלי
מיטה (הלינה בחדרי הפנימיות).
דגשים :ההסעה תצא מתחנה מרכזית ירושלים ,יש לדאוג להגעה לשם עד השעה .11:00
בחזור ההסעה תגיע ביום שישי לירושלים באיזור שעה .13:00
לא ניתן לקיים ביקורים כלל במהלך ההכשרה (הורים ,אחים ,דודים ,חברים וכו) .אין אפשרות
להגיע יותר מאוחר בתחילת ההכשרות או לצאת מוקדם לפני הסיום.
ההשתתפות בחולצתנועה בלבד ,ניתן לרכוש במקום בעלות של .₪ 35
החדרים משמשים ללינה בלבד ,ויהיו סגורים במהלך היום.
חס וחלילה! שלא נגיע לזה ,בסמכות רכז ההכשרה להפסיק פעילות מדריך אשר לצערנו הרב
עבר על הנהלים או נורמות ההתנהגות שפורסמו ,ולהפסיק את פעילותו בתנועה .לא יתקבל
החזר כספי בגין הפסקת פעילות מכל סיבה' .נוהל ביטול' מפעלים מופיע באתר התנועה.
ההכשרות מאושרות ע"י גורמי הביטחון במשרד החינוך.
בברכה,
סער רכז הדרכה
והנהלת התנועה

ריכים שלב ב'
הכשרות מד
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נהלי הרשמות -מפעלים ואירועים
נהלי ביטול והחזרים.
ביטול האירוע נעשה רק דרך הפרופיל באתר התנועה.
שום דרך ביטול אחרת לא תתקבל.
ברגע שבוטל האירוע נשלח אישור ביטול למייל שלכם שנמצא במערכת ולמייל של מזכירת ההנהלה.
●	 מדריך שיבטל הרשמה בתקופת הביטולים המקובלת הוי אומר בין פתיחת ההרשמה לסיום
ההרשמה יקבל החזר כספי מלא.
● ביטולים ובקשות להחזר כספי יתקבלו עד חמישה ימי עסקים לפני האירוע בפנייה דרך מערכת
ההרשמות באתר.
● מדריך שיבטל הרשמה בין סיום ההרשמה לחמישה ימי עסקים לפני האירוע יקבל החזר של %80
בלבד ממחיר האירוע.
● מדריך שלא יגיע לפעילות ולא ישלח פנייה דרך מערת ההרשמות של האתר לא יקבל את כספו
בחזרה.
●	 מדריך שקיבל אישור מיוחד להרשמה מאוחרת ,לא יקבל החזר במקרה של ביטול בכל מקרה .אין
החזרים במקרה של הרשמה מאוחרת.
● לא משנה מה סיבת הביטול הנהלים חלים על כולם.
● ימי עסקים=לא כולל שבתות וחגים.
מקום באוטובוס  -אנו מחויבים לכל מי ששילם בזמן .במקרים מסוימים נתיר המשך הרשמה לסניפים
מסוימים עד למילוי המקום באוטובוס בלבד ובתיאום עם ההנהלה עם המזכירה או אברהם רכז הארגון!
דגשים -
● שינויים והארכות אך ורק בתיאום מול ההנהלה.
● יתכנו שינויים בנהלים ובמחירים מאירוע לאירוע.
● הטיול מאושר ע"י גורמי הביטחון במשרד החינוך.

ריכים שלב ב'
הכשרות מד

