הצהרת /אישור הורים
על מצב הבריאות של בני /בתי המשתתף/ת במחנה קיץ של תנועת הצופים

מקום הפעילות:
הנהגה
שם משפחה

שבט
שם פרטי

מתאריך
מגדר

מס' ת.ז.

עד תאריך
כיתה

תאריך לידה

אני מצהיר בזאת כי:
 .1לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני /בתי להשתתף בפעילות הנערכת בתנועת הצופים
 .2יש לבני /בתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה /חלקית בפעילות הנדרשת כדלקמן:
פעילות גופנית

פעילות אחרת

טיולים
תיאור המגבלה

מצורף אישור רפואי שניתן ע"י

מוקד טלפוני  24שעות ביממה (במהלך יולי  -אוגוסט)

לתקופה של

שם+כתובת+טלפון לפנייה בשעת מצוקה:
 .4בני  /בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי הזה:
תיאור אופן הטיפול

 .5בני  /בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/עצמה בציוד הרפואי הבא( :משאף ,ערכת זריקות וכד')
 .6הנני מאשר/ת לבני/בתי להשתתף בפעילות ימית (בריכה  /ים  /אחר:

)

בני  /בתי יודע/ת לא יודע/ת לשחות
אני מאשר/ת לא מאשר/ת לבני  /בתי להשתתף בפעילות של רחצת לילה.
הריני לאשר כי קראתי את תוכנית הפעילות ,ידועים לי כל פרטיה והנני מסכים/ה שבני/בתי ישתתפו בה

תאריך

שם ההורה

מספר ת.ז.

טלפון נייד

מפעלי קיץ  // 2010הרבה גוונים-צבע אחד

03-6303666

 .3יש לבני  /בתי מגבלה בריאותית כרונית (כגון אסטמה ,סוכרת נעורים ,אפילפסיה וכד')

סוג התרופה

www.zofim.org.il

מוקד תנועת הצופים בקיץ

לתקופה של

מצורף אישור רפואי שניתן ע"י

לפרטים נוספים ועדכונים שוטפים

עוטפים את
הקיץ בחוויות

חתימת ההורה

הנהגת דרום

הנהגת דרום
הנהגת דרום מונה  4000חניכים ,ההנהגה פועלת
על פי ערכי תנועת הצופים ומחנכת לדמוקרטיה,
אהבת הארץ ,אחריות אישית והתנדבות.
החניכים עוברים תהליך חינוכי מכיתה ד‘ עד
יב’ הכולל פעולות שבטים ,מחנות ,טיולים
ועוד .מחנה הקיץ הינו מפעל המשלב את כלל
הפעילויות ומסכם את השנה הצופית של החניך.
חשוב לנו שילדכם ייקח חלק במחנה הקיץ אנו
בטוחים כי ילדיכם ייהנה במחנה הקיץ.

מחנה הקיץ יתקיים ביער עופר הנמצא ליד
צ.פורדיס ,קרוב ליישוב עופר.
(ניתן למצוא את מפת היער באתר התנועה)

ע”י החניכים הוא “אהבת הארץ” .הנושא
המחנאית ובמרכזי ההדרכה.

מחנה ,רפואה ,כח אדם ,מרכזי פעילות,

 4ימי מחנה לכיתות ד’-ה’ ________ ₪
 5ימי מחנה לכיתות ו-ח’ _________ ₪

תאריכי המחנה:
חלוץ שבטים – 11-13/07/10

מחנה קיץ

 9ימי מחנה לכיתות ט’ +

 4ימי מחנה לכיתות ד’-ה’ ________ ₪

קורס מסכם _______ ₪

כיתות ו’-ח’ – 14-18/07/10
כיתות ד’-ה’ – 15-18/07/10

 5ימי מחנה לכיתות ו-ח’ _________ ₪

יום פירוק 19/07/10 -

 9ימי מחנה לכיתות ט’ – יב’ _______ ₪

ההרשמה בשבטים תסתיים בתאריך

 9ימי מחנה לכיתות ט’ +

___________________________

קורס מסכם _______ ₪
קורס חמישיות מסכם

איכותית ומיוחדת.

ישתלב בפעילות שיעברו החניכים ,בבנייה

התשלום כולל :כלכלה מלאה ,הסעות ,אבטחת

אח שני:

תשתיות מחנה ,חומרי הדרכה ועוד.

אנו נעשה כל שביכולתנו לקיים פעילות בטוחה,

השנה הנושא שנבחר למחנה הקיץ

נהלי תשלום

הנחות אחים

חניכי ט’ (קורס ללא מחנה) __________₪
התייצבות בשבטים בשעה

 9ימי מחנה לכיתות ט’ – יב’ _______ ₪

אח שלישי:
 4ימי מחנה לכיתות ד’-ה’ ________ ₪
 5ימי מחנה לכיתות ו-ח’ _________ ₪
 9ימי מחנה לכיתות ט’ – יב’ _______ ₪
 9ימי מחנה לכיתות ט’ +
קורס מסכם _______ ₪

שכבה בוגרת _________ ₪

חזרה משוערת

קורסים תנועתיים
בחודש אוגוסט יתקיימו קורסים תנועתיים לשכבה הבוגרת
ראשי גדודים /מרכזים צעירים /מדריכי וראשג"די צמי"ד/
מדריכי ט׳ /צוותי צופיות /מגישי עזרה ראשונה
פרטים נוספים באתר התנועה  -הרשמה בשבטים

כבכול שנה יצאו חניכי שכבת החמישיות לקורס

עד ליום  05/07/10החזר בגובה 100%

המסכם בכפר הנוער צפית (כפר מנחם) וביער

החזר בגובה  50%יינתן לכל ביטול החל

חרובית .הקורס הנהגתי ומהווה סיכום לתהליך

מיום זה.

הדרכה שנתי אותו עברו החניכים בשבטים .אורכו

במקרה של הצגת אישור רפואי החזר בגובה

של הקורס  5ימים שבמחציתו ישהו החניכים

 - 100%את האישור יש לשלוח למשרדי

ביער וחציו השני יתקיים בתנאי אכסניה.

ההנהגה לפקס 08-6441696

במהלך הקורס ישתלמו החניכים בתחומי:

ידוע לי כי במקרה של כוח עליון כגון :מלחמה ,שביתה

מתודיקה ,צופיות מעשית ,התנסויות הדרכה

כללית ,פגעי טבע או אירועים אחרים שאינם בשליטת
התנועה והיא תבטל את המחנה באופן מלא או חלקי

וכלים חינוכיים .הקורס מכשיר את חבר השכבה

בהתאם לנסיבות ולאילוצים ,אני מוותר מראש על כל

כבעל תפקיד משמעותי בשבט ובעיצוב אופיו.

תביעה בגין ביטול בנסיבות כאמור לעיל .עוד ידוע לי ואני
מסכים לכך שגובה ההחזר במקרה של ביטול כאמור יהיה

רשימת ציוד למחנה הקיץ :חאקי מלא,

בהתאם להחלטת התנועה.

תיק גב קטן  ,פנס כיס ,כובע ,נייר טואלט  ,קרם

יום הורים במחנה:

מגבות וכלי רחצה  ,לבנים ,בגדים להחלפה

יום הביקור ,יתקיים ביום שבת ה 17/07/10 -בין

וכריכים לצוהרי היום הראשון.

השעות ____________ הסעה מסודרת תצא/

הגנה  ,שק שינה  ,אלתוש ,נעלי הליכה סגורות,

_____

_____

קורס חמישיות /מסכם

נהלי ביטול

לא תצא מהשבט בשעה______________

בטחון :מחנה הקיץ מאושר על ידי המוסדות

השוטפת ,שתיית מים ,חבישת כובע ועוד.

שבטים אינם אחראים על אובדן ציוד אישי – נא לא להביא

השונים :משטרת ישראל ,משרד החינוך ,משרד

ביער מרפאה הכוללת  8חובשים ,רופא,

חפצים יקרי ערך.

הבריאות ,קק"ל ותנועת הצופים .המחנה מגודר

ואמבולנס לאורך כל תקופת המחנה.

להכניס מזון למחנה ,ולכן נבקש לא להביא מזון

מזון :במחנה מוגשות  3ארוחות עיקריות

לביקור .אנא עזרו לנו לשמור על אוירה בטוחה

ומאובטח בכל שעות היום .אבטחת המחנה
נעשית באחריות קב"ט המחנה וחברת שמירה
בסיוע הורים מתנדבים.
בטיחות ורפואה :בזמן המחנה ישהה רכז
בטיחות שיפקח על עבודת החניכים והפעילות

ו 2 -ארוחות ביניים מדי יום .בהתאם להוראות

בכל יום למעט ביקור ההורים אין אפשרות

משרד הבריאות ,חל איסור על הכנסת מזון

להיכנס לשטח המחנה ,במידה והורים יגיעו

לשטח המחנה ,שלא סופק ע"י התנועה.

הבן/בת יאלצו לפגוש את המבקרים בשער
המחנה .כניסה לשטח המחנה בנעליים
סגורות וכובע.

בכפוף להנחיות משרד הבריאות אין אפשרות

במחנה ודאגו להגיע עם כובע ונעליים סגורות.
חשיפת ההורים לפעילות החינוכית מאוד חשובה
לנו ,ולכן נשמח מאוד לראותכם ביום הביקור.

