"בין שמים לארץ  – "3מחנה מנהיגות ,זהות וטבע
תאריכים :י"א-י"ז אב תשע"ח82..-89.. .8102 ,
להורים ולבני הנוער שלום רב,
אנו שמחים שבחרתם להשתתף במחנה המנהיגות "בין שמים וארץ" .אנחנו בצוות המארגן של
המחנה כבר מתרגשים ומצפים ליציאה לדרך ...תכנית המחנה הינה מעשירה ,מהנה וחווייתית
במיוחד ,את המחנה ידריכו מדריכים מן השורה הראשונה ,המתמחים בעבודה עם בני נוער בתחומי
מנהיגות ,זהות וקיימות.
לנוחותכם ,ריכזנו בעבורכם את המידע על המחנה:
מהלך המחנה:
יום שני  - 82..מפגש
נגיע בשעות הצהריים למבצר קלעת נמרוד שבגליל העליון (איסוף מתחנת רכבת תל אביב
מרכז) לטקס הפתיחה של המחנה .לאחר היכרות עם צוות ההדרכה שלנו ,נתחלק לקבוצות
לתחילת הפעילות.
ביום זה נתוודע לקבוצה ,לסביבתנו הקרובה ולמתודת הלמידה במחנה ,והכל דרך שורה של
פעילויות חווייתיות בחיק הטבע .בערב נעמיק את ההיכרות בינינו בערב חברתי משותף של
סיפור סיפורים מסביב למדורה ,ונלון תחת כיפת השמיים.
יום שלישי  - 82..מסע אישי
נקום לפנות בוקר ונצא למסלול בנחל חזורי שבגליל העליון ,תוך שאנו מתנסים בזמן בדד
ובמפגשים אישיים .נמשיך למסלול המקסים של הבניאס ,שם נטבול במים ונהנה מהחיים
(סה"כ שני המסלולים 08 :ק"מ) .בלילה נלון יחדיו תחת כיפת השמיים ונעבור סדנה
משותפת של תצפית כוכבים.
יום רביעי  - 82..מסע בקבוצה
נקום עם שחר ונמשיך את המסע במסלול המוצל ,הרטוב והמוכר של הבניאס .יום זה יוקדש
לבניית "הסיפור הקבוצתי" שלנו ,ולבחינת מערכת היחסים בין היחיד ובין הקבוצה :מתי אנו
מעדיפים להיות חלק ממשהו גדול מאיתנו ,ומתי לשמור על ייחודנו? ואיך כל זה קשור
למנהיגות? נסיים את המסלול וניסע לבית ספר שדה גולן (בקצרין) שם נעבור את הלילה,
סוף סוף במיטה אחרי מקלחת חמה .
יום חמישי  – 82..חולמים חזון
היום הרביעי של המחנה יפגיש אותנו עם אקטיביסטים ומובילי שינוי חברתי וסביבתי בגולן.
נכיר יוזמות ירוקות ,נלמד על דרכי חינוך ייחודיות ,ובעיקר כאלו הקשורות לשילוב בין חלקי
החברה הישראלית .בלילה נישן שוב בבית ספר שדה גולן.

יום שישי 8...
ביום שישי ,לאחר טבילה רטובה במעיינות הגולן ,נעביר את ניהול המחנה לידי החניכים
שייבנו ביחד את תכני השבת .ואכן ,החל משעות הצהריים יעסקו החניכים (על-פי בחירתם)
בהקמת "אוהל זולה לשבת" ,בבניית "טיש" ליום שישי בערב ,ובהכנת יחידות אישיות
להעברה בשבת ,שתתקיים בבית ספר שדה חרמון ,הירוק והמקסים .לקראת רדת השבת
נצא כולנו לשדות לקבלת שבת מוסיקלית משותפת ,ולאחריה נקיים סעודה חגיגית וערב
חברתי שיועבר על ידי החניכים.
שבת 82..
בשבת סוף סוף נקום מאוחר ,ליום של תענוג ורוגע שינוהל על ידי החניכים עצמם.
לאחר תפילת שבת (למי שמעוניין) ,ולצד אוכל טעים (הפעם של בית ספר שדה) ,יעבירו
החניכים בקבוצות יחידות-תוכן המביאות לידי ביטוי את תפיסת עולמם ואת החלומות שלהם.
מובן שלא נוותר על טיול קטן לנחל הקרוב (בתוך תחום שבת) .עם צאת השבת וצאת
הכוכבים נקיים את ערב הכשרונות הצעירים המסורתי שלנו ,והפעם בדגש על spoken
 wordוסיפור סיפורים.

יום ראשון 89..
איך מסכמים חוויה אינטנסיבית שכזו? יום ראשון יוקדש לסיכומים ,משוב וחלימה וגם
בקבלה לעתיד  -איך כל אחד מאיתנו יכול לפעול לשינוי ולתיקון עולם.

הרשמה ועלויות:
הרשמה :על מנת להתקבל למחנה על החניכים למלא שאלון קבלה קצר .
לאחר הקבלה יש להסדיר את התשלום במשרדי החברה ,בטלמסר 12-2222222
עלות המחנה₪ 981 :
במקרים מיוחדים יש להתקשר לעינט –  1282.22212ולבדוק אפשרות להנחה מסיבות כלכליות.
נהלים ולוגיסטיקה:
טלפונים למקרה חרום ולהתקשרות במהלך המחנה –
יפורסם כשבוע לפני המחנה
הסעות:
יש לשים לב להגיע בזמן הרשום .אין המתנה למאחרים
הלוך:
איסוף מרכבת בנימינה – 00:11
חזור:
פיזור ברכבת בנימינה ,בשעות הצהרים (סביב השעה )02:11
אחראי אוטובוס – יפורסם בהמשך
אוכל:
יש להביא ארוחת צהרים ליום הראשון
החניכים יקבלו ארוחת צהרים ב –" "lunch boxלחזרה הביתה
האוכל כולו במחנה יהיה צמחוני וכשר .בשבת תהיה אפשרות לארוחה בשרית למי שרוצה.
המחנה הוא מחנה סביבתי; נא להביא כלי אוכל אישיים רב-פעמיים לטיולים.

שמירת שבת:
לא יתקיימו בשבת פעילויות הכוללות חילול שבת
בבית ספר שדה יש בית כנסת וספר תורה למעוניינים להתפלל
לינה
הלינה בבית ספר שדה ,בחדרים נפרדים לבנים ולבנות – עד חמישה נערים/נערות בחדר.
לינת השטח מופרדת גם היא – בנים /בנות
בטיחות
המחנה מתואם ופועל בהתאם לאישורי הניתנים על ידי הלשכה לתיאום טיולים של משרד
החינוך ופועל על-פיהם .דגש רב ומיוחד ניתן לביטחונם ,בטיחותם ורווחתם של הילדים בכל
שלבי הפעילות.
המחנה הינו מחנה מנהיגות ,ולא יהיה סובלני לבעיות משמעת ולאלימות במהלך המחנה.
משתתף אשר לא יישמע לכללי ההתנהגות של החברה להגנת הטבע ,ויפריע למהלך התקין
של המחנה ולשאר המשתתפים יוחזר לביתו ללא החזר כספי.
ציוד חובה
















ארוחות בוקר וצהריים ליום ראשון
כובע
נעלי הליכה נוחות (סגורות)
נעלים סגורות להליכה במים (ניתן נעלי התעמלות ישנות ,לא "קרוקס")
סנדלים
תרמיל גב קטן לנשיאת הציוד במהלך היום (בטיולים הכוללים לינה תהיה הקפצה
של השק"ש וציוד הלינה לנקודת הסיום של היום) .
תיק גדול לכלל הציוד.
כלים אישיים (כוס ,סכו"ם ,צלחת -לא חד פעמי)
קרם הגנה מפני השמש
חומר דוחה יתושים (חשוב!)
בגד-ים  -הכניסה למים במכנסים קצרים וחולצה לבנים ולבנות כאחד.
מגבת
כלי רחצה
בקבוקים/שלוקים עם שלושה ליטר מים  +בקבוק ספייר
גליל נייר טואלט













שקיות לאיסוף אשפה
כרטיס קופ"ח
חולצות עם שרוול קצר לטיולים  -לא גופיות
מכנסיים נוחות לטיולים ,עדיף עד הברך – לא שורטס (יש קוצים במסלול)
בגדים חמים ללילה (קר בהר מירון גם בקיץ!)
בגדים קצת חגיגיים לשבת
פנס
כלי כתיבה
שק שינה – (שני לילות לינה בשטח)
מזרון שטח דק אם רוצים
אלה מכם שמפאת בעיות רפואיות ,או כל אילוץ אחר זקוקים לציוד מיוחד  -אנא
הביאו עמכם את הציוד המתאים.

ומה עוד ?
נשמח שתביאו את עצמכם למחנה כמו שאתם.
כדאי ורצוי להביא למחנה כלי מוסיקה – למי שמנגן ,ציוד אמנות למעוניינים לצייר
בטבע ,ספר טוב לחובבי הקריאה ,או כל דבר שיאפשר לכם להביא את עמצכם
במלואכם למחנה.

מחנה מהנה ובילוי נעים!



החברה להגנת הטבע שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את הפעילות
בהתאם לתנאי מזג האוויר ,ביטחון ,בטיחות ולפי שיקול דעת המדריך בשטח.
במקרה של ביטול הרשמה ע"י הלקוח ,החברה תפעל ע"פ נוהל ביטולים המופיע
באתר החברה.

