
 

 

 קורס הקיץ של תנועת תרבות –" 2022"מסע עליה 

 
 הורים יקרים שלום,

המיועד לבני    תרבות,תנועת של  , קורס הקיץ2022במסע עליה  אנו מזמינים את ילדכם לקחת חלק 

הם    שבו  מסע עליה הוא המקוםהשפיע על התרבות והחברה בישראל.  רוצים לש  מוביליםובנות נוער  

גילם  לשותפיםלהתחבר  יוכלו   לרכושבני  ייחודיים  ,  לעשייה  ולקבל    כלים  מקצועית  הכשרה 

 תרבותית משמעותית והדרכה בתחומי האמנות.  

תרבותית בקרב בני נוער  וליצירה אמנותית  מסגרת  מהווה    תנועת תרבותארגון הנוער והילדים של  

  בישראל להשתתף  . זאת על מנת לתת את האפשרות השווה לכל בן ובת נוער ברחבי הארץוילדים  

בקהיל  פעילבאופן   התרבות  חיי  בשכונהבעיצוב  כולה. ה,  ישראל  ובמדינת  בעיר   , 

 

    נאות קדומים איפה?    (ימים 8-הקורס אורך כ)  12-19/07/2022 מתי?י"א     - מסיימי ט'מי? 

עליה   ב  2022מסע  אורניםמתקיים  מחנה  קדומים  שמורתב ש  מתחם  בתחומי    נאות  הנמצאת 
, כולל  בהפרדה מגדריתו  במתחמים מסודרים בלינת שטח  הלינה.  המועצה האזורית חבל מודיעין

ומקלחות מסודרים יפורסמו  שירותים  אשר  בהסעות מאורגנות מתחנות  והחזרה תהיה  . ההגעה 
יוגשו   חברתיות  3בהמשך,  פעילויות  ויתקיימו  ביום  קטנות- ארוחות  בקבוצות  עם  חינוכיות    יחד 

  פעילויות מרובות משתתפים עם יתר הקבוצות בקורס. ו תחומיות-מופעים, סדנאות רב
 חובשים במקום.צוות פאה ועם מר,  24/7מאובטח  קורס מתקיים במתחם מגודר שה
 

   ציוד נדרש:

כולל בגדים חמים   ימים  8-ל  בגדים להחלפה, יום הראשוןלדרך ל ומים , אוכל  שק שינה, מזרן שטח

כלי אוכל    , כלי כתיבה,בקבוק מיםקרם הגנה, טלפון נייד ומטען,   ,כובע, נעליים סגורות, ללילה

תרופות במידת הצורך וכרטיס קופת חולים.  מגבת לרחצה, כפכפים ובגד ים למקלחת,  אישיים,

     ניתן להביא אוהל ללינה בתיאום עם המדריך/ה. 

 ובו מברשת ומשחת שיניים, מוצרי היגיינה אישיים, כלי טיפוח אישיים )לא חובה(.   תיק רחצה

 
 

 לפרטים נוספים ניתן לגשת לאתר הקורס:  
tarbutmovement.org/2022 -מסע-עלייה/ 

 
 4196-962-054(: Whatsapp-בטלפון לפניות בנושא הרשמה )גם 

 
 ronsha.tarbut@gmail.comרון שמיר:  –לשאלות ניתן לפנות לרכז הקורס בדוא"ל 

 
 . למועד קיומוקורס יפורסם בסמוך ה לזמן מספר הטלפון של חדר המצב לפניות הורים

 איך נרשמים?

)תחת   reg.com-tarbut באתר התנועה:
 "הרשמה למפעלים"(

יש לפתוח את המשתמש באתר על שם ההורה )ולא על שם 
 החניך(.

פנו לרכז/ת או : בבית היוצרים או בסטודיו
 מדריך/ת הקבוצה.ל

 שימו לב!
 26/06/2022-עד ה קורסניתן להירשם ל 

  ₪ 850 :הקורסעלות 
 .לחניכים הרשומים שנתית 10%-תינתן הנחה של כ

בחניכים המעוניינים לקחת תנועת תרבות תומכת 
 חלק בפעילותה ובמידת הצורך עוזרת בסבסוד

צורך בסבסוד ניתן  קייםהפעילות. במידה ועלויות 
 .של ילדכםהסניף  ו לרכז/תלפנות למדריך/ה א

https://tarbutmovement.org/מסע-עלייה-2022/
https://tarbutmovement.org/מסע-עלייה-2022/
mailto:ronsha.tarbut@gmail.com
tarbut-reg.com


 

 

 
 

 נהלי הרשמה ופעילות:
 

אשר עלול להיאבד או להינזק במהלכה.   לפעילות ציוד יקר ערךשלא להביא  החניכים מתבקשים   .1

 התנועה אינה אחראית לנזק או לאובדן שעלול להיגרם לציוד זה. 

על כל חניך ליידע את מדריכיו על בעיותיו הרפואיות, באם יש כאלו. כמו כן, עליו לציינן בהצהרת  .2

טיפול בשגרה או במקרה חירום הבריאות ובעת ההרשמה, ולדאוג להבאת הציוד הרפואי הנדרש ל

 וליידע את המדריכים על אופן הטיפול במקרים הנ"ל.  

, הטרדה, הבאה או שתיית אלכוהול, עישון  פיזית או מילולית  חניך שיהיה מעורב במקרה אלימות .3

מפעילות התנועה. החזרתו והתשלום על הנסיעה  או שימוש בכל חומר בלתי חוקי יורחק  לאלתר  

 יו. תעשה על ידי הור

 יחויב בתשלום ההורים.   –כל נזק שיגרם על ידי חניך לרכוש  .4

מתווה המפעלים מושפע מגורמי צד שלישי ועל כן עשוי להשתנות. תנועת תרבות שומרת לעצמה  .5

עילה   יהווה  לא  הפעילות  מתווה  שינוי  אלו.  לאילוצים  בהתאם  המתווים  את  לשנות  הזכות  את 

 לביטול ההרשמה.  

ל .6 יציאה   קורסההרשמה  או  מאוחרת  הגעה  תתאפשר  לא  כולה.  בפעילות  בהשתתפות  מותנית 

 מוקדמת בזמן המפעל. 

 ההשתתפות במפעל מותנית בחתימה על אישור הורים והצהרת בריאות.   .7

 ביטול השתתפות באירוע ומדיניות החזרים יתנהלו ע"פ התקנות להגנת הצרכן:  

)יום קבלת  ישור ההזמנהיום מיום א 14בתוך במקרה של ביטול הזמנה שנעשה  -

, יינתן החזר מלא, פחות גביית הקורס ימי עסקים עד למועד 7-ובלבד שנותרו יותר מ האסמכתא(,

 משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם. ₪5% או  100דמי ביטול בסך של 

ימי עסקים ממועד  7-יום מההזמנה ויותר מ 14-אחרי יותר מביטול הזמנה שנעשה במקרה של  -

 ממחיר הקניה.  50%יינתן זיכוי של ורס קה

 לא יינתן החזר על הקניה.  הקורס ממועד  ימי עסקים 7 -החל מ ביטול הזמנה שנעשה במקרה של  -

 

תנועת תרבות עומדת בכל נהלי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ובדרישות הביטחון 
 והבטיחות.  

הפעילות מתקיימת באישור ובפיקוח משרד החינוך, תחת הלשכה לתיאום טיולים  
 וחדר מצב של משרד החינוך.

 

 חשוב לנו שתדעו:ש כמה פרטים 

מדריכים. ההסעות תצאנה  והחזרה ממנו בהסעות מאורגנות ובליווי   קורסההגעה ל ✓
מנקודות איסוף מרכזיות בישובים, פרטים נוספים יימסרו בסמוך למועד הפעילות ע"י  

 מדריכי הקבוצות. 

 חניכים. 10  מתקיים באווירה חינוכית. יחס חניכה של מדריך/ה לכל הקורס  ✓
 הפעילות מותאמת לחניכים וחניכות שומרי שבת.   ✓
חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושאי רפואה, ביטחון  הפעילות מתקיימת ע"פ הנחיות  ✓

 ובטיחות. 
 . הקורסמתקיים במתחם מאובטח. לא תתאפשר יציאת חניכים מהמתחם בזמן  הקורס ✓
 לא יתאפשרו ביקורים במהלך הקורס.   ✓


