
 
 

 
 

תנועת הנוער הלאומי בית"ר שמה לעצמה כדגש מרכזי להמשיך ולהיות תנועת נוער 
מובילה גם בימי שגרת הקורונה. התנועה הציבה לעצמה יעד להמשיך ולשמור על 

 יתרה על כלל נהלי משרד הבריאות והחינוך! שגרת פעילות תוך הקפדה 
התנועה הקימה מערך שלם של ביקורות ונהלים נוקשים להפעלת סניפי התנועה  

 ובכך ממשיכה לשמור על שגרת פעילות תקינה.  
 הינו אחד המפעלים המשמעותיים במהלך    קורסי ההדרכה והמנהיגות הצעירה

 השנה המכשיר את מאות המדריכים ברחבי הארץ לקראת שנת הפעילות החדשה! 
ייעצות עם כלל הגורמים המקצועיים הוחלט בכלל תנועות הנוער כי נקיים את קורסי לאחר מחשבה רבה והת

 הבטוחה והאחראית ביותר! ההדרכה במתכונת  
 

 – 2020קורסי ההדרכה והמנהיגות הצעירה לשנת אנו שמחים להציג בפניכם את 

 קורונה סטייל!   - קורסי הדרכה 
 מיועד לחברי התנועה המיועדים להדרכה ותפקידי מפתח בסניפים!    5.8.2020-3

 
 ? כיצד נפעל בהתאם לתו הסגול 

ערים מרכזיות אכסניות ב 6-קורס ההדרכה יתפצל ל •
הארץ, המוכרות ומאושרות ע"י משרד  ברחבי

הבריאות ועומדות בתקן התו הסגול בדיוק כמו  
 מלונות ואתרי נופש. 

משתתפים כולל אנשי   50בכל אכסנייה יהיו עד  •
הצוות והפעילות במהלך היום תתקיים מחוץ למבנה  

 באזורים מוצלים. 
ההגעה לקורס ההדרכה תהיה בכפוף להצהרת   •

 .ומדי יום תתבצע מדידת חום בריאות מיוחדת
כלל הפעילות תהיה כפופה לכל ההוראות   -כקו מרכזי •

מרה תנועתית  של משרד הבריאות והחינוך, תוך הח
  על הנהלים.

 
 ? מה מחכה לחניכים בקורס ההדרכה 

הקורס כולל בתוכו תכני הדרכה ומנהיגות צעירה המעצימים אצל החניכים את יכולות הביטחון העצמי, עמידה 
וכושר הביטוי. כמו כן, התכנים כוללים את חיזוק הערבות ההדדית במדינה, ההגשמה העצמית והזיקה  מול קהל 
 למדינה.  

ד החינוך ומקנות אישור לעבודה בקייטנות יוענקו לחניכים תעודות הדרכה המאושרות ע"י משר בסיום הקורס
 ותפקידי הדרכה נוספים. 
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 לינה: 
החלוקה לנקודות הלינה תתבצע לפי קורסים ולא לפי הסניפים, החניכים יפגשו חברים 

 מרחבי הארץ.
תפרסם את החלוקה רק מספר ימים לאחר סגירת ההרשמה וזאת על מנת   ההתנוע

 להיערך כמה שניתן על בסיס החלוקה הקיימת.  
 

 אוכל: 
 על החניכים להצטייד בארוחת בוקר וצהריים ביום הראשון

  הזמן יאכלו ארוחות מסודרות בחדר האוכל המקום הפועל ע"פ הנחיות התו הסגול של משרד הבריאות. בשאר
 

 הסעות: 
 כיוון שהחניכים מחולקים לפי קורסים ולא ע"פ סניפי התנועה 

לא נוכל לקיים הסעה מכל סניף וסניף, יש להגיע לנקודת איסוף מרכזית ומשם תצא הסעה מסודרת. ההגעה  
 .16:00והיציאה חזרה לנקודה מהבתים תהיה בשעה  10:00לנקודת האיסוף תהיה בשעה 

 
 רפואה ואבטחה: 

במהלך המסע יש ליווי רפואי צמוד וכמובן 
 מאובטח.  קוםשהמ

התנועה עומדת בכלל הדרישות של משרד  
הטיול מאושר החינוך ואף מחמירה. 

ומפוקח ע"י משרד החינוך והלשכה  
טיולים. תנועתו מציבה מזה שנים  לתיאום 

סטנדרט גבוהה בתחום הביטחון והבטיחות 
של הילדים וזאת על מנת לתת לילדים את  

ההנאה המקסימלית בשילוב הבטיחות 
 המקסימלית. 

 
 

 : קורס צוות ה 
בכל מוקד יש מדריכים בוגרים המועסקים בתנועה ואת מוקד הפעילות מנהל איש צוות בכיר מטעם מזכירות 
 התנועה/ רכזי המרחב, כמו כן במהלך הלילות מתוגברים המוקדים באנשי צוות בוגרים נוספים המצטרפים. 
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 ם: רשימת ציוד חניכי

 על החניך: חולצת תנועה, כובע, נעליים סגורות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רישום למסע: 

הרישום למסע מותנה במילוי וחתימה על אישור הורים ובמידה  
ויש בעיה רפואית יש לצרף אישור חתום מרופא המאשר לחניך 

 לקחת חלק במסע.  

₪  ₪390 עבור חניכים ששילמו דמי חבר. ו 360העלות הינה 
 אשר לא שילמו דמי חבר.עבור חניכים 

ניתן לשלם במוזמן לרכז הסניף או באמצעות מערכת  
 /https://payments.nlb.org.ilהתשלומים התנועתית: 

 לכל שאלה ניתן לפנות לרכז/ת הסניף :__________________________ 

 

 הורים יקרים, 

 עבור ילדכם בדרך של תנועה. תנועת הנוער הלאומי בית"ר שמחה שבחרתם 
 בעצם יציאתם של ילדכם איתנו.בייחוד בימים אלה ואנו מתייחסים ביראת קודש לאחריות המוטלת על כתפינו 

 הצטרפו יחד איתנו לדרך של ערכים, מנהיגות וחתירה לחברה טובה יותר.
 אירוע משמעותי ומפתח בעיצוב חייו. זה יהווה עבור ילדכם קורסבטוחים כי 

 
 , בברכת הצלחה ושיתוף פעולה מוצלח 

 מזכירות התנועה. 

 תיק גדול  קטן תיק  

ובגדים חמים בגדים להחלפה  ליטר מים 3
 ללילה 

אוכל ליום הראשון עד הערב )בערב  
 יקבלו ארוחה חמה(

 כלי רחצה  

 מגבת + כפכפים למקלחת  פלסטרים

 פנס עם סוללות מלאות  נייר טואלט, מגבונים

 -)לא מומלץ להביא ציוד יקר ערך
יחד עם זאת  ,באחריות החניך בלבד

מומלץ לדאוג לתעסוקה לזמני הנסיעה  
 מהבית וחזרה( 

 תרופות במידה ויש

 המון המון מצב רוח!

https://payments.nlb.org.il/

