יוני 2021

חוזר הורים – סמינרי התמקצעות ותקשורת

הורים יקרים,
'כנפיים של קרמבו' פועלת מתוך שליחות חינוכית ערכית ליצירת מקום ומשמעות לכל פעילנו.
סמינרי הקיץ מהווים את יריית הפתיחה לשנת פעילות קרמבואית ומלאה בחוויות .בני הנוער בתפקידי
הדרכה מקבלים הכשרות ומתמקצעים על פי תפקידם על מנת שיוכלו להוביל ולהדריך את כל המגוון
האנושי המיוחד של התנועה ;בניית פעולות מונגשות ,הובלת בני נוער ,העמקה בעולם הצרכים
המיוחדים ,בטיחות בסניף ועוד.
התנועה מקיימת סמינר הכשרה מעמיק ומעצים במסגרתו יוענקו כלים לביצוע התפקיד תוך חיבור לחזון
וערכי התנועה ויועברו תכנים מרתקים בנושאים מגוונים :בניית והובלת צוות ,מנהיגות ומעורבות
חברתית ,חשיבה יצירתית ,עולם הצרכים המיוחדים ,ניהול פרויקטים חינוכיים ועוד .
הסמינר יתקיים בין התאריכים  26-29ליולי בשני מרחבים במקביל:
"הדסה נעורים" בבית ינאי – מחוזות צפון מרכז.
"כפר סילבר" ליד אשקלון – מחוזות שפלה ,שרון ,דרום.
*חלוקת המחוזות למרחבים אינה סופית ותלויה בהרשמה.
רגישות למזון:
אנו דואגים למזון מגוון בכפר הנוער ותהיינה מנות צמחוניות ,טבעוניות וללא גלוטן )יש לציין זאת בטופס
ההרשמה( .ניתן להביא השלמה על פי צרכים ייחודיים .באם נדרשת היערכות של המקום אנא הודיעונו
מראש.
הגעה והיסעים:
ההגעה אל הסמינר תתבצע באמצעות הסעות מאורגנות של התנועה שיצאו מתחנת הרכבת הקרובה
אל הכפר ,וממוקדים מרכזיים נוספים בארץ .החזרה מהסמינר תתבצע באמצעות הסעות מאורגנות של
התנועה אל נקודות מרכזיות בכל רשות .פרטים מדוייקים לגבי כל סניף יינתנו על ידי מנהל המחוז
הרלוונטי.
לינה:
לינת בני הנוער בסמינר תהיה בכיתות לימוד ,בהפרדה בין בנים ובנות .על כל משתתף לדאוג לעצמו
לציוד נדרש כגון :מזרן ,שק שינה ,שמיכה וכד'.
עלות השתתפות בסמינר:
 ₪ 320לשני ימי הסמינר -עלות מסובסדת על ידי התנועה אשר כוללת היסעים ,לינה ,ארוחות חמות,
תוספת לארוחות ,כיבוד ,אבטחה ,חובש ,ציוד לפעילויות ,אנשי מקצוע בעלי הכשרה ופעילויות שוברות
שגרה.

הרשמה :
• ההרשמה תיפתח ב 1.6.2021-ותסתיים ביום ראשון  11.7.2021בשעה  12:00לאחר סגירת
• ההרשמה במועד הנקוב ,לא תתאפשר הרשמה בכל מקרה.
• ניתן לשלם באשראי דרך הלינק המקוון.
• פעיל שטרם הוסדר עבורו תשלום הרשמה שנתית ו  /אישור הורים קבוע לשנת הפעילות תשפ"א
 2020-2021לא יוכל להרשם לסמינר .
• דמי ביטול יינתנו לפי מדיניות הביטולים התנועתית ,הנמצאת באתר התנועה תחת לשונית הרשמה .
קוד לבוש:
הסמינר יתקיים בלבוש קרמבואי מלא :חולצת תנועה ,נעליים סגורות )חובה לחלק מהפעילויות( וסנדלים
סגורות  -לא כפכפים )למי שמעוניין(.
רשימת ציוד נדרש:
o
o
o
o
o

שק שינה ומזרן שטח
חולצת תנועה )כולל עניבה(
כלי רחצה ,כפכפים למקלחת
מגבת
כובע

o
o
o
o
o

כלי כתיבה
כסף לנסיעות
קרם הגנה
נעליים סגורות
בגדים להחלפה

במידה וחסר ציוד ,מוזמנים לפנות לרכז.ת בוגר.ת על מנת לקבל סיוע.
*לא נאפשר ביקורים /יציאה וכניסה במהלך ימי הסמינר ,מס' טלפון ליצירת קשר במהלך הסמינר
יתפרסם בהמשך.

מחכים לראותכם!
בברכת יאללה קרמבו!
צוות הסמינרים

