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                רכזי חינוך בקיבוצים/מדריכי נעורים 

 מנהלי מחלקות הנוער במועצות האזוריות 

 שותפים יקרים

 

  חוזר ראשון לרכזי קבוצות ונהלי תשלוםהנדון: 

  לכנס י"א ומסע  י"ב של התנועה הקיבוצית 

 שלום רב, 

 .בחי נגב ברביבים 11/11-9כנס י"א יתקיים השנה בין 

, וישמור על המתווה של ירוחם, מכתשים, ערבה וסיום 20/12-17מסע י"ב יתקיים השנה בתאריכים 

 .  1בבה"ד 

נקיים הכנת מסלול למדריכי מסע י"ב בלבד וזאת לאחר קבלת כל האישורים לציר  28/11כמו כן ב

 התנועה.

כמידי שנה נעשים מירב המאמצים להעמיד לרשותכם מפעל איכותי, במחיר שווה לכל נפש, שיאפשר 

ם זאת, מידי שנה, לאחר הערות והארות של השותפים במסע אנו עלכלל בני הנוער לקחת בו חלק. 

 מחירם של המפעלים. , השנה עשינו זאת מבלי להעלות את מעבים את המענה בשטח

ותנאי הכרחי ליציאת חניכים מקבוצתכם למפעלים חובה  הכנת המדריכים הינה ●

 . 17:00עד השעה  שני ושלישיימים 26/9-25ומתקיימת ב

בתחנת הרכבת   :307ב  9/25 שני ם יפגשו ויחברו להסעה ביום כלל המשתתפי ●

 .  ההכנהמשם נצא יחד לרביבים ולשם נחזור בסיום  -צפון באר שבע

לקבוצות מובילות )ראשים( ויוגדר איש קשר מהצוות במהלך ההכנה תתקיים חלוקה  ●

איש הקשר ילווה את יציאת הקבוצה הן ברמה  -לכל אחת מהקבוצות )ראשראש(

 החינוכית והן ברמה הלוגיסטית . 

 הצוות המוביל של הכנס:  ●

 אפרת קרינסקי   -רכזת חינוכית ואיש למדריכים ○

 oripn@tkz.co.il   אורי פלד נקש -רכז ארגוני וקשר עם הספקים ○

  

שהוכיח עצמו מאד שנה שעברה. מזון דרומי  חיותכם עבודה מאורגנת עם ספק לנו ●

  אורי.במידה והדבר רלוונטי עבורכם מוזמנים לעמוד בקשר עם 

ים החינוכי של המפעלים אנו ימכיוון שחשוב לנו לשמור על אופ -נהלים חינוכיים ●

מדגישים מספר כללים שמקובלים לאורך שנים ובכוונתנו לאכוף בצורה ברורה גם 

 השנה: 

כל מעבר על חוקי המדינה יביא להפסקת השתתפות חניך/חניכה  ○

 גניבה/סמים/אלימות.  -באופן מיידי

אחריותם האישים של החניכים והמדריכים. המפעל בנוי ומבוסס על  ○

רכזי המפעל שומרים לעצמם להביא באופן מיידי הפסקת השתתפותו 

של כל חניך/חניכה במידה והם מתנהגים בצורה לא בטיחותית או לא 

 אחראית. 

במידה ומופסקת השתתפות של חניכה או חניך בפעילות, האחריות על  ○

  ובמימונם. הינה על הוריוחזרתו הביתה 

, תמחירן או אחראי לתשלום בכל קיבוץ או חשוב שנספח זה יועבר לגזבר  -נהלי תשלום מצורף נספח

   מועצה בכדי לא לעכב את הרשמתכם לכנס.

 המנהל לחינוך התיישבותי לשחרור בנות ובני י"א לכנס. כמו כן מצורף אישור

    

 בשם צוות הכנס 

 אורי אופיר      



 

 כבוד ל

 גזברי קיבוצים/תמחירני מערכות החינוך 

 הנהלות החשבונות במועצות האזוריות 

 רכזי חינוך/ מדריכי נעורים 

  

  12/20-17ומסע י"ב  11/11-9נהלי תשלום כנס י"א 

הכלי המרכזי שמאפשר לנו לשמור על רמת מחירים נמוכה הינו יתרון הגודל וכן זמני התשלום, לכן 

 אנו מבקשים בכל לשון של בקשה לעקוב אחר הנחיות התשלום ולעמוד בהם! 

  הקיבוץ, המועצה או התנועה. יש להוציא תשלום מרוכז על ידי

לא יתקבלו צ'קים פרטיים ללא אישור מיוחד מראש את אלו יש להעבירם 

  במרוכז על ידי מדריך הנוער או מרכז הקבוצה.

 מחירי הכנס:   .1

  לחניך או מדריך ש"ח  430 -כנס י"א •

מדריך או חניך  -למשתתף₪  540התשלום הינו  -מסע י"ב •

וכב על אופניים מחוייב ראינו שהרוכב על אופניים. כל מלווה 

 ₪.  50ב

 פחות. 10%המחיר לחברים בשבילים  •

ההרשמה למפעל תושלם רק לאחר העברת התשלום למשרדי אגף חינוך  •

 ומשימות.  

 , תל אביב 13לידי אורי אופיר, לאונרדו דה וינצי -משימותחינוך ו אגף

בע"מ" או בהעברה בנקאית  -התשלום יתבצע בצ'ק לפקודת "נכסי תרבות חל"צ .2

 בנק הבינלאומי.  048סניף  291919ל"נכסי תרבות"  מח' 

העברת צילום הצ'ק לפני האחריות על וידוא התשלום הינה על המשלם כלומר, 

או סריקה ל   6925399-03אישור על העברה בנקאית לפקס שליחתו בדאר 

 6925396-03 z.co.ilrevital@tk 

 תאריכי תשלום:  .3

מחיר המפעל לאחר  29/10תאריך אחרון לתשלום  -"אי •

 למשתתף ₪  540 תאריך זה 

 3/12תאריך אחרון לתשלום לאחר תאריך זה  –מסע י"ב  •

 ש"ח   630

תשלום שיגיע לאחר תאריך זה יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד ואין   •

 אנו מתחייבים לקבל משתתפים או לדאוג להסעה. 

לפני תחילת המפעל  שעות 72עד   סיבהמכל  ביטול השתתפות •

 יאפשר זיכוי מלא לאחר מכן לא ינתן החזר כלל. 

אך גם בפקס  o.ilori@tkz.cלאורי אופיר בדואר אלקטרוני  לכל שאלה ניתן לפנות  .4

  2311645-052ובנייד 

אני מבקש בכל לשון של בקשה, נא להעביר מידע זה לאנשי הכספים בקיבוץ ובמועצה בכדי 

  שיכירו היטב את התהליך.

 

 אורי אופיר בשם צוות 

  

 גזבר התנועה הקיבוצית  -העתקים

 



 

 כנס י"א למנהיגות ומעורבות חברתית

  בחי נגב ברביבים 9-11/11/2017 

  הכנס מטרות 

 חירה אישית במסלול של אחריות חברתיתב .א
 העצמת מקום מדריך הנוער. .ב
 מיצוב תפיסת ההתיישבות כערך.  .ג
 חיזוק היצירה העצמית אל מול מגמות הצרכנות  .ד

 לוח זמנים 

 שבת שישי חמישי

 א. בקר א. בקר הגעה

 משבצת פתיחה בקבוצות ODTטיול/

תנועה קיבוצית, ש"ש פאנלים לפי ראשים )דמויות בוגרות: ש"ש 

 תנועות נוער, ביטחון, נח"ל, קצינים אחוזים(.

 בחירה ואחריות  –משבצות 

 מהבקר ועד אחרי צהרים טורנירים

 ODTטיול/

  צהריים .א

 קבלת שבת קבוצתית  א.ערב

 קבלות שבת תנועתיות

 סיכום וחיסול

ש"ש מעגלי שיח מפגש עם 

 קומזיצים מהמקום האישי

 טקס סיום אסטר שףמ

  ומסיבהטקס תרבותי  סדנאות 

 

  



 

 מסע  י"ב לשירות משמעותי בחברה הישראלית
 20/12/2017-17 –מירוחם לערבה  

  מטרות מסע י"ב: 

לשרות משמעותי לפיקוד ומנהיגות בצה"ל. ביצוע שירות לאומי לבעלי  עידוד ✓

 פטור מצה"ל. 

 התנדבות ומשימתיות בחינוך ובהתיישבות.  –היציאה לשנת שירות  עידוד ✓

 גבול ירדן.  -ערבה -היכרות עם חבל ארץ לא מוכר  ✓

צדק חברתי, סולידריות,  -בשאלות "בוערות" בחברה הישראלית  חשיפה ✓

עם נציגי אירגוני השלום,  -שלום ובטחון, חינוך, שוויון בנטל, תג מחיר 

 שבות. החברתיים, הבטחון וההתיי

 מחזור י"ב עם אתגרי משימות התנועה הקיבוצית וחזונה.  גיבוש ✓

 לוח זמנים

 יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 בקר ונסיעה רכיבה רכיבה ירוחם פתיחה

 סיור תחנות תחנות תחנות

טקס סיום  רכיבה רכיבה רכיבה

 1בבה"ד 

יריד שנת  חניון לילה

 שירות

 הגעה הביתה רכיבה

יהדות כתרבות 

 הדלקת נר

יהדות כתרבות 

 הדלקת נר

יהדות כתרבות 

 הדלקת נר

יהדות כתרבות 

 הדלקת נר

  ערב בחניון ערב בחניון 

 

  



 

 

 26/9-25הכנת מדריכים 

 ליומיים הכנה  הקבוצה מדריךאת לשלוח מחוייבת כל קבוצה שמעוניינת לצאת לאחד מהמפעלים 

 תערך הכנת מדריכים לכנס יא' ולמסע האופניים של יב'. 25-26/9שני שלישי בימים 

 וכן יציאת הגורם המוביל את קבוצות גדולות ומועצות חייבות לוודא יציאת מספיק אנשי צוות להכנה 

 הקבוצה הגדולה בכל אחד מהמפעלים להכנה.

 . בבוקר היא בתחנת הרכבת באר שבע צפון 7:30בשני ביום נקודת המפגש היא  

   17:00בסביבות השעה  שלישי. הפיזור מהתחנה יהיה ביום למצפה רביביםמשם נצא באוטובוסים 

 , מקלחות עם מים תהיה במאהל עם מזרנים שאנו נספקההשתתפות בהכנה היא ללא תשלום. הלינה 

 חמים ושירותים מוסדרים.

 אנו מספקים את המזון לכל הארוחות.

 -רשימת ציוד מומלצת

  מומלץ ציוד אישי

 יש טיול לילה. -כדאי להביא ביגוד חם העשוי להיות קר בליל - ביגוד חם ●

 , ובגדי שינה מחממים. טובשק שינה  – לינה ●

 בגדים להחלפה, כלי רחצה, מגבת, סנדלים/כפכפים למקלחת, פנס וכו'...  - כללי ●

 כלי כתיבה ומחברת ●

 כובע, ●

 בקבוק מים ●

 לתיעוד המסלול לטובת הכנה עם החניכים. -מצלמה ●

 כלי נגינה, ציוד ג'אגלינג, או כל דבר חוויתי אחר שתשמחו לעשות ולהציג. ●

 

מאורגנת מהצפון נעשה מאמץ להעמיד אותה בעלות נקבל בקשה להסעה  18/9במידה ועד  -הגעה

 לאדם לשני הכיוונים₪  20סמלית של 

 נתראה בקרוב,      

 צוות המפעלים

 

  revital@tkz.co.il  6925398-03להכנה  לפרטים שאלות והרשמה

 

 


