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 והתשע" סיון י"ט
 2016 ביוני 28

 לכבוד
 חניך/ת "נחשון"משפחת 

 כ'מחזור 
 

 שלום רב,
 

 מכינת נחשון  -תקציר לפתיחת שנה של מחזור כ' הנדון: 
 
 כללי .1

ונשלח אל אלה שלא היו  ,ולק בכנס יום ההורים בשנה החולפתהינו תקציר של המסמך המפורט שחזה א. מכתב 

 מכתב זה הינו מכתב עדכון אודות שנת המכינה של מחזור י"ט.  בכנס,

   

      

 . בכל שאלה אפשר לפנות אל: ב

o  "מנהלת המשרד ,או אורון יעל –משרד "נחשון: 

 .08-6896892 –פקס   , 052-8345384  -נייד  ,08-6896891/3  -טל' 

 כתובת למשלוח דואר:

 .7810401,  מיקוד 538המדרשה,  אשקלון, ת.ד.  –"נחשון" 

 .4294500,  מיקוד 85כפר חיים,  ת.ד.  –המדרשה  –עמותת "נחשון"   –או 

   nachshon.org-office@m –כתובת הדוא"ל                                  

 nachshon.org-http://www.m –אתר האינטרנט שלנו                                  

o 052-8345387 –רכז "מצודת יואב"   – ריאלא  

o 0523284743  –רכז "קיבוץ שובל"   – טל 

o 0524436850  – רכז "שדרות"  – הלל 

  

 . דגשים מיוחדים : 2

מוחזרות  ,(12.2.2017) זתשע" שבטב ו"טשישי אם חניך/ה עוזב/ת את המכינה בכל שלב שהוא, עד יום 

 ,למשפחה ההמחאות הנותרות, החל מהחודש שלאחר תאריך העזיבה. עזיבה מרצון החניך/ה לאחר יום זה

  כולל, לא תזוכה בהחזר ההמחאות הנותרות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :  . עקרונות התהליך החינוכי בנחשון3

 על אובדן ונזקיםתשלומים 

במהלך המכינה יש פעילויות רבות, גם השהייה בפנימייה וגם הפעולות בחוץ, כרוכים בשימוש בציוד      (א

. במסגרת שילוב החניכים באחריות, הם מקבלים לידיהם ציוד זה ועליהם לוודא את החזרתו בתום רב

לשלם את מחיר תיקונו או ההצטידות בו מחדש. מובן, שכל מקרה נבדק לגופו אך יש  –פעילות ואם לא 

 להיות מוכנים לתשלום הנזק, או האובדן.

אינו ממומן ע"י  –עד לספר מחזור ובעים וחולצות מכו –מזכרות מחיי המכינה בשל החניכים  רצונם    (ב

 המכינה.
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 מכינהבלמה שקורה  והתמציתי ינוי המוסכםהכ – "התהליך" .א

ים, יסמך בחינות ידע וציונים יחס-החינוך הבלתי פורמלי, שאינו מתבסס על הערכת משתתפיו על (1

 ,תילימודי, חברתי ומשימ –מחייב את הלוקחים בו חלק, להיות נוכחים פיזית ומנטאלית בכל ארוע 

  הקורים במהלך המכינה.

 -כללים בהתנהלות היומיומית: 2לאמור לעייל יש השלכה מתחייבת על  (2

מצאות בכל פעילויות המכינה )פרט יתרה של הצוות ושל החניכים על ה הקפדה (א

 -לוח הזמנים של התוכנית(מצאות מחוץ ללמקרים מוצדקים ביותר המחייבים ה

יכים ואותנו בניסיון של בקשות חופשה אתם כהורים מתבקשים לא להעמיד את החנ

מיוחדות שבאות על חשבון לו"ז המכינה . יש חופשות מתוכננות במהלך שנת המכינה 

ליהן ועל החזרה מהן ללא . יש להקפיד על היציאה אמפורטות בהמשך המסמך( )

חריגות. זו גם מחויבות שלנו כלפי משרדי החינוך והביטחון המתקצבים אותנו 

 חלקית.

עות מוחלטת משימוש באביזרי תיקשורת )מחשבים ניידים, טלפונים ניידים הימנ (ב

בית ב)והדבר נמסר במפורש במפגש  ,כן-עלוטלפונים חכמים( בזמן הפעילות. אשר 

ם יונחו במצב מכשיר מן הסוג הנ"ל והלא תהיה כניסה לשיעורים עם כל  ,הצנחן(

 כניסה לכיתה.ה ליד מיוחד במיקוםכבוי, 

 מראש. ועל כולם להפנים זאת "תהליך"יעבור להשתתפות ב בלתנאי  הינם הכללים הנ"ל  (3
 

      סידורים כלליים הקשורים לשנת המכינה :. 4

 )עפ"י הסדר כספי בין איגוד המכינות לבין משרד התחבורה(. – הגעה אל המכינה וממנה .א

 –נותיהם )הצילום (        בתחילת המחזור יונפקו לחניכים/ות כרטיסי זיהוי אישיים עם תמו1 

קו לחברות האוטובוסים הציבוריות -אצלנו( ובאמצעותם הם מצטיידים בכרטיסי רב

 לנסיעות בין עירוניות.  והרכבות

עד לסיום הסידורים הטכניים הנ"ל והחלת ההסדר, יבואו החניכים בהסעות של המכינה (        2

 וכך גם במקרים מיוחדים בהמשך. 

חוזרים )אלא מחכים ליום  –והחזרה יש לנו שעות "גג" אחריהן לא יוצאים לגבי היציאה   (      3

 למחרת(, למעט מקרים, שהמשפחה לוקחת או מביאה, בתיאום איתנו.

כל חניך/ה שיוצא או חוזר נמצא בקשר . (         חל איסור על חניכינו להשתמש ב"טרמפים" 4

ו הביתה או למכינה, או על כל טלפוני עם מדריך/ה ומדווח טלפונית ומיידית עם הגעת

 תקלה ואיחור.

לאחר מסירת כרטיסי  (        נסיעות בתפקיד מטעם המכינה מזוכות בהחזר כספי מטעם המכינה5

 , אותם יש לשמור. הנסיעה

 ביטוח .ב

המתקנים והצוות, מבוטחים לגבי כל הפעילויות  - חניכי המכינה, הציוד, המכינה עצמה (1

אישי,  צד  שלישי ומקצועי, ע"י  חברת ביטוח "כלל", ביטוח  .במכינה ומחוצה לה

 ירושלים. - .באמצעות סוכנות הביטוח י.ק.ב

בתקופת המכינה ועד לגיוס לצה"ל, חל על חניכינו פטור מתשלום ביטוח  –ביטוח לאומי  (2

המצהיר על  –מכתב אישור מאיתנו  שצריך/ה לאומי. עם פתיחת המחזור מקבל כל חניך/ה

                                       ה.ההשתתפות במכינ

 . כיםהחולים אליה משתיי –לפי  קופת  ואחת כל אחד –ביטוח רפואי  (3

כל לפי מצבו האו ייסע בכוחות עצמו ) ,הנזקק לטיפול או בדיקה בקופת חולים , יוסע (4

 לנסיעה מיוחדת.עת צורך דחוף, מזמינים מונית ב.  אל המקום המתאים ביותר ,הפיזי(

 .יד בליווי של מישהו מהמכינה תמ

  חניך/ה. עםתמיד עם מדריך/ה מלווה ולעיתים, גם  –במקרה של צורך בפינוי למיון בבי"ח  (5



 

3 
מעודכנת הנהלת המחייבות הפנייה למיון, בכל מקרה של יציאה בנסיבות רפואיות  (6

 .חושב/ת שלא צריך ומנחה לגבי עדכון המשפחה, גם אם המפונה המכינה באופן מיידי

 ושבתותחופשות  .ג

פרט לשבתות שלפני פעילות המתחילה ביום א'  נשארים לשבת במכינה אחת לחודש,(   ככלל, 1

היא זו שרוצה הקבוצה  , לגביהן,שבתותאו עקב סיבה אחרת. נוספות עליהן  ,בבוקר

 ע במגבלות התוכנית המועברתאפשר לבקר, אך לפי לו"ז הנקב מחליטה להישאר בהן.ו

אתם מתבקשים מאוד ולהחלטותיהם של החניכים עצמם. ) וכניותיהםובהתאם לתבשבת, 

 להתחשב(. 

 :כ' מועדי החופשות של מחזור  (2

o  בבית.  –השבתות הראשונות וראש השנה שתי 

o  י'  ,חג סוכות מיום כיפור עד יום טוב ראשון של -חגים חופשת

 12/10/16-17/10/16י, ו תשרתשרי עד ט"

o  כסלו עד ב' טבת כ"החנוכה,  -חופשת תלת ראשונה, 

25/12/2016-30/12/16 

o  12/2/17-18/2/17ט"ז שבט עד כ"א שבט,  –חופשת תלת שניה 

o חופשת פסח, י"ג ניסן עד כ"ב ניסן,  - חופשת תלת שלישית

8/4/17-17/4/17 

 

 

עפ"י המקובל בגופים ממלכתיים  םבשבתות במכינה,  הינו במכינה ככלל היחס והנוהג לגבי התנהגות

וכחלק  פי הדגם הצה"לי, תוך כיבוד הדדי של הזולת, בכל הקשור בשמירת שבת ובכשרות -ועלוציבוריים 

          עם זהותנו.  שלנו ממסע ההיכרות

 קשר עם המשפחות .ד

 (  הקשר רצוי ומקובל בעינינו  מאד, גם באופן כללי וגם באופן פרטני.1

 טח בפתיח של מסמך זה.והוא יעודכן כמוב דלעייל  1מפורט בסעיף  –(  קשר טלפוני 2

 כן, גם במהלך השבוע (  אתם מוזמנים תמיד ובכל עת לבוא ולבקר, 3

 בתיאום עם חניכי וצוות המחזור . (  יתרה מזאת, אתם מוזמנים להשתלב בתוכנית שלנו 4

 -, הן מופיעות באתר המכינה בבנוסףבצורה שוטפת  , (  התוכניות השבועיות נמסרות לחניכים 5

  עיים.לו"זים שבו

 תרומות לפעילות המכינה( 6

 ובתשלומי המשפחות. , במשרד הביטחוןא(  תיקצוב המכינה נעזר במשרד החינוך

כך, העמותה, מגייסת תרומות מקרנות ומפרטיים, המכירים בחשיבות -ב( נוסף על

 (. 46פעילותה של "נחשון". התרומות מוכרות ע"י שלטונות מס הכנסה )סעיף 

יש קשר או מידע, אודות תורמים אפשרים ויכול לסייע לנו בכך ע"י ג(   אם למי מכם 

 אנו זקוקים לזה.  ד.וכך מא-ונודה עלזאת נעריך  –פנייה המידע או 

 
 
 
 ציוד אישי. 5

 במסמך בית הצנחן ומצורפת בזה. הנשלח –רשימת ציוד אישי לימי המכינה וליציאות ממנה  .1

 פא משפחה / קופ"ח או רופא פרטי, המאשר מצבמרו חשוב מאד! רפואי ואישור רפואי: ביטוח .2

בריאותי תקין, )מתאים לסוג פעילות כמו טיולים, שעורי כושר גופני ומפרט מגבלות במידה וישנן כאלה(. 

 כזה אישור רפואי על כל חניך וחניכה לבוא עם. ות רבה והוא הכרחי מבחינת הביטוחלאישור זה חשיב

 -ם ד'יו –לא יאוחר מיום ההיכרות לקראת שנת  המכינה  ,הבכל מקרו, לאחד מהמפגשים המקדימים

 .25/8/16-24ה', 
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 ציודהרשימת 
 

 כללי )צ'ימידן ו/או מזודה( עבור כל הציוד שמביאים. תיק ציוד .1

 גם לחורף. -, כולל קיץ  ובהמשךביגוד עליון ותחתון .2

 ה עבה. שמיכה קלה. לחורף צריך להצטייד בשמיכ ,כרית ,סדין, ציפה –כלי מיטה  .3

 כלי רחצה ומגבות. .4

 .הגנה מפני השמש ים וקרם-בגד .5

 תכשיר נגד יתושים. .6

 תרופות ואמצעי היגיינה אישיים. .7

 בגדי ספורט ונעלי התעמלות. .8

 הליכה לטיולים.נעלי  .9

 הליכה )רצוי שיתאימו גם למים(. סנדלי  .10

 !!!!!כובע .11

 . )מהסוג שניתן לכיווץ ולהקטנה ומשקלו קל(.שק שינה .12

 פנס כיס . .13

יל גדול עבור הציוד לכל יציאה מהמכינה. )יכול להיות גם התיק שישמש למסעות, תרמ .14

 ליטר לפחות ומצוייד ב"מערכת גב"(. 70בתנאי שנפחו 

ליטר כ"א(,  1.5קנקלים ) 2חשוב! נא לצרף לתרמיל  .לסיורים קצרים  תרמיל גב קטן  .15

 מוכן לשימוש כבר בשבוע הראשון. –עבור מי שתיה לסיורים 

 מידהציוד ל  .16

 .שרגילים לו ,כלי כתיבה וציוד למידה אישי  -

 תנ"ך מלא. -

 יכולים להביא ( 18

o כלי נגינה     

o טייפ-מקלטי רדיו ,CD.מחשב נייד ,                                                  

o אין להביא בהתחלה כל ציוד חשמלי אחר, כל פריט חשמלי יאושר לשימוש במכינה רק  מאווררים(

  בדיקה ואישור ע"י חשמלאי מוסמך(.   לאחר 

o "(.ספרי קריאה )יש אפשרות השאלת ספרים גם בספריית "נחשון        

o "ראו הערה לגבי השימוש ואי השימוש בהם, בגוף המסמך(.ומטען  טלפון נייד, מכשיר "חכם( 

 

 

 

 

 

 ,לכם ולמשפחותיכם בברכת שנה טובה

 

 נחשון""מנכ"ל  –זאביק  ,ר' המכינה  - גלעד

 כ'בשמם של הרכזים והצוות של מחזור 

 


