מחנות הקיץ של החברה להגנת הטבע 2018

צוללים קדימה – מחנה צלילה למתחילים
לעולים לכיתות ט'-יא' ,לינה בבי"ס שדה אילת ובהדרכת מרכז הדרכה אילת
תאריכים22-27.7.18 ,15-20.7.18 :

אנו שמחים שבחרתם לבלות אתנו במחנות הקיץ של החברה להגנת הטבע!
תוכנית המחנה הינה מעשירה ,מהנה וחווייתית במיוחד ,את המחנה ידריכו מיטב מדריכי החברה להגנת
הטבע ,בעלי ניסיון רב בהדרכת ילדים ובני נוער.
כמה דגשים:
•

דגש רב ומיוחד ניתן לביטחונם ,בטיחותם ורווחתם של הילדים בכל שלבי הפעילות.

•

כלכלה מלאה ולינה בבית ספר שדה אילת ,החל מראשון בערב ועד שישי בצהרים.

•

טלפון למקרה חרום ולהתקשרות במהלך המחנה  -יישלח ביום ה' שלפני מועד המחנה
בהודעה לפלאפון שעודכן במוקד "טלטבע".

•

קורס הצלילה הינו חוויתי ומהנה ביותר ,יחד עם זאת מצריך הרבה למידה עיונית .שיעורים
תיאורטיים ,כאשר בסוף הקורס יעברו החניכים מבחן עיוני ומעשי להסמכתם לכוכב ראשון.

תוכנית המחנה
יום ראשון:
לאחר התארגנות זריזה נצא לכיוון אילת .לאחר נסיעה ארוכה אך מהנה נגיע בי"ס שדה נקיים שיחת
פתיחה קצרה להיכרות ,נצא למועדון הצלילה מנטה ,לשיעור התיאוריה הראשון לקורס צלילה זה .נאכל
ארוחת ערב חמה ,נתכנס לערב ים מדליק ואז נתארגן בחדרים ונלך לישון בציפייה דרוכה לקראת
הצלילות הראשונות לקורס.
יום שני:
נפתח את היום בארוחת בוקר ונלך יחדיו למועדון הצלילה ישרוטל מנטה ,הסמוך לבי"ס שדה .שם נבלה
את היום המעשי הראשון בקורס הצלילה ,היום כבר נבצע צלילות ראשונות ושנירקול היכרות עם הים.
נחזור לבי"ס שדה ,ננוח ,ולאחר ארוחת הערב נתכנס לערב מגבש וחברתי של "בנים בנות".
יום שלישי:
נאכל ארוחת בוקר בבי"ס שדה ולאחריה נצא יחדיו למועדון הצלילה לעוד יום מהנה ומלמד .במהלך היום
נעמיק את הידע התיאורטי ,נתרגל זאת "על רטוב" תרתי משמע במים ונכיר את חיי הלילה של שונית
האלמוגים .בסיום הצלילות המעשיות והחומר העיוני נחזור לבית ספר שדה להתארגנות והתייפייפות כיוון
שלאחר ארוחת הערב נצא כולנו לשייט על יאכטה במפרץ עם מסיבת ריקודים.
יום רביעי:
ארוחת בוקר תוגש כרגיל ,בחדר האוכל של בי"ס שדה .נתחלק ל 2-קבוצות -קבוצה אחת תלך למצפה
התת-ימי לביקור חוויתי והשנייה -למועדון הצלילה לאחר ארוחת הצהריים נתחלף .בתום ארוחת ערב
בבי"ס שדה ,נמשיך לפעילות ערב שתעשה ע"י מאמן דולפינים מוסמך שיגלה לנו את הטריקים שבאילוף
ויחשוף אותנו לעולמם המרתק של הדולפינים.
יום חמישי:
כבכל בוקר נאכל יחדיו בבי"ס שדה ,ו ...קדימה ,לקורס הצלילה .לאחר ארוחת הערב נעשה מסיבת
פרידה מלווה בשירים ומשחקים .כאן לפני השינה יהיה זמן לארוז החפצים.

יום שישי:
נתעורר בשמחה מהולה במעט עצב ליומו האחרון של המחנה :לארוחת בוקר ופינוי חדרים ,נלך למועדון
הצלילה ,צלילות אחרונות ,קצת על שמירת הטבע של המפרץ ומבחני הסמכה ,נשיקות ,חיבוקים ו..
הביתה .יש להתעדכן על נקודות הפיזור מול המוקד.

ציוד חובה
 oארוחות בוקר וצהריים ליום הראשון
 oכובע

o

 1.5ליטר מים

 oנעלי הליכה נוחות וסגורות )לא קרוקס או סנדלים(
 oסנדלים
 oתרמיל גב קטן לנשיאת הציוד במהלך היום
 oקרם הגנה מפני השמש
 oחומר דוחה יתושים
 oבגד-ים
 2 oמגבת
 oכלי רחצה
 oכרטיס קופ"ח – חובה !!
 oחולצות עם שרוול לטיולים  -לא גופיות
 oלאלה מכם שמפאת בעיות רפואיות ,או כל אילוץ אחר זקוקים לציוד מיוחד -אנא הביאו
עמכם את הציוד המתאים.
 oכנ"ל אם יש ציוד או תרופות שעוזרות לכם להתרכז בלימודים – קורס הצלילה מצריך
הקשבה ולמידה ורבה

הסעות והערות:

•
•

ילדים העולים בנקודות האיסוף או יורדים בנקודת הפיזור ילוו על ידי מבוגרים עד בוא האוטובוס.
את ההסעות יש לתאם מראש ב"טלטבע" בטלפון 03-6388688
בדרך חזרה ביום שישי האוטובוס יוכל לעצור רק בדרך) ,לא יהיה פיזור לירושלים רעות מכבים
ומודיעין כמו בהלוך ביום ראשון – הנקודה הקרובה ביותר ליעדים אליו תהיה לטרון( ,נוסע דרך כביש
 ,40כביש  ,6כביש החוף עד חיפה.
 oבקורס כוכב ראשון 3 ,צלילות מים מוגנים בבריכה  6 +צלילות מים פתוחים הסמכה ל 18-מטר.
 oקבלת תעודת כוכב ראשון מותנית בציון עובר ) 80ומעלה( במבחן התיאוריה )לימודי התיאוריה
כשלוש שעות בכל יום( ובביצוע כל התרגילים הנדרשים בים ובבריכה.
 oהמחנה מתקיים בשפה העברית .קיום הקורס בשפה אחרת דורש אישור מראש במוקד טלטבע.
 oלפי התקנות של הצלילה בארץ צולל כוכב אחד מחויב להמשיך  6צלילות תומכות חיים ) צלילות
מודרכות עם מדריך מלוות בתרגילים( לאחר הקורס .רק לאחר שצבר ביומן  12צלילות בסה"כ יוכל
לצלול ללא מדריך עם צולל כוכב שני ומעלה .בנוסף חייב כל צולל מוסמך מדרגת כוכב אחד ומעלה
להיות מבוטח בביטוח צלילה.
 oבמסגרת הקורס ניתנת לחניכים מתקשים צלילת תגבור פרטית אחת ללא תשלום ,צלילות תגבור
פרטיות נוספות בתוספת תשלום של  ₪ 150לצלילה.
 oבמידה וילדכם ירצה להפסיק את הקורס הוא יוכל לקבל שובר להשלמת הקורס עד שנה ביום
ההפסקה או שובר לביצוע צלילות היכרות בשווי היחסי עד שנה מיום הפסקת הקורס .לא יינתן
החזר כספי.
 oבמידה וכמות הנרשמים לא תהיה מספקת לפתיחת קורס נאחד את שני המחזורים.

הורים יקרים שימו לב!
עליכם למלא ולהחזיר חתומים:

•
•
•

הצהרת בריאות של החברה להגנת הטבע
הצהרה על סטטוס רפואי – מועדון הצלילה מנטה
) במידה וסימנתם "כן" באחד הסעיפים יש להציג אישור חתום על-ידי רופא צלילה! מרשימת
הרופאים שניתן לקבל ב"טלטבע"(.
טופס מודעות סיכונים

הטפסים והצהרות הבריאות יישלחו אליכם במייל/לינק ועליכם להחזירם בהקדם למייל הנציג/ה או
לפקס 035375680

•

שעת יציאה  07:30בדיוק ,ממגרש החנייה של קרית החינוך ליד סמינר לוינסקי ,ברח'
שושנה פרסיץ בת"א .שימו לב! בשעות הבוקר יש עומסי תנועה כבדים בכניסה לתל אביב.

•

ישנן נקודות איסוף ופיזור מהישובים הבאים :ירושלים ,מכבים ,רעות ומודיעין ,לתל אביב.
מותנה במינימום מספר נרשמים למחנה .בבוקר מחיפה ייצא האוטובוס ב  6:00בבוקר

•

מתל אביב יצאו האוטובוסים ליעדי המחנות כאשר בדרך תהיינה נקודות איסוף בצמתים
המרכזיים.

•

העולים בנקודות האיסוף או יורדים בנקודת הפיזור ילוו על ידי מבוגרים עד בוא האוטובוס.

•

בדרך חזרה ביום שישי האוטובוס יוכל לעצור רק בדרך) ,לא יהיה פיזור לירושלים רעות מכבים
ומודיעין .הנקודה הקרובה ביותר ליעדים אלו תהיה לטרון( ,נוסע דרך כביש  ,40כביש  ,6כביש
החוף עד חיפה .את ההסעות חובה לתאם מראש ב"טלטבע" בטלפון .03-6388688

•

משתתף אשר לא ישמע לכללי ההתנהגות של החברה להגנת הטבע ויפריע למהלך התקין של
המחנה ולשאר המשתתפים יוחזר לביתו ללא החזר כספי.

•

החברה להגנת הטבע שומרת לעצמה את הזכות לבטל /לשנות את הפעילות בהתאם לתנאי מזג
האוויר ,ביטחון ,בטיחות ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

•

ט.ל.ח
החברה להגנת הטבע מאחלת לכם חופשה נעימה

