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 קק"ללסמינר יציאה  תקנון
 

 הורים יקרים, 

          את ילדיכם. להלן הוראות בטיחות וביטחון ונהלים המחייבים

       

 הוראות בטיחות וביטחון למהלך הטיול:

 חובה לחבוש כובע או כיסוי ראש כלשהו, ולנעול נעליים סגורות במסלולים ובמחנה עצמו. .1

 לשתות מים ממקורות לא מזוהים.מים, אין  יםחובה להצטייד בלפחות שלושה ליטר .2

אין לעזוב את הקבוצה ללא אישור המדריך, יש להיצמד לקבוצה, אין לעבור מקבוצה לקבוצה  .3

 שוב.יאישור המדריך ומלווה הי  ללא

 חל איסור על עקיפה, סטייה מהשביל וקיצורי דרך. .4
 יש להימנע מדרדור אבנים, ולהיזהר מאבנים מידרדרות. .5
כמו שפת מצוקים ונקודות תצפית, להישמע  ,סכנהבהם בזהירות במקומות שיש יש לנהוג  .6

 בקפידה להוראות המשמעתיות.

בזמן הנסיעה יש לחגור חגורות בטיחות, אין לעמוד בזמן נסיעה, אסור להוציא ראש או ידיים  .7

 מהחלון.

 אין להיכנס למערות ולמקומות לא מוכרים אלא בליווי המדריך. .8

 .ש ללא אישוראין להדליק א .9
על כל חפץ חשוד יש לדווח מיד  .אין לגעת בחפצים חשודים, ובכלי הירי של המאבטחים .10

 לרכז היישובי/המדריך.

 ההליכה במסלול היא בנוהל טור, בעקבות המלווה ולפני המאסף. .11

 במקרה של ניתוק מהקבוצה יש להישאר במקום ולהמתין לאיסוף. .12

 ף פירות/ירקות או לפגוע בצמחייה.בשטח כפרי אין לקטו .13
 ם נאותים. יבשעת האוכל יש להקפיד על תנאים סניטרי .14

 

  :םינהלים והנחיות כללי

מרכז שדה ויער נס הרים/ מרכז שדה ויער יתיר/ אכסניית במהלך כל הכנס הלינה תהיה ב .1

 .)שלושה מוקדים שונים( קשת יהונתן
מטעם ותקני משרד החינוך  ל פיעהוא רפואה הואבטחה הצוות  .יםמאובטח מרכזי השדה .2

 מת לישראל.קרן קי

 ארוחות ביממה. שלושהחניכים יסעדו בחדר אוכל מסודר אשר יגיש  .3
 סמינר חינוכי, אין לעשן או להתנהג באופן בלתי הולם בסמינר. ואהסמינר ה .4

לאפשר לכלל בלילה, על מנת  24:00מהשעה הסמינר עמוס בפעילויות, יש לשמור על שקט  .5

 החניכים בסמינר לישון.

     אין להיעדר מפעילויות בסמינר ללא אישור. .6

 

 

 ציוד חשוב:

http://greenwin.kkl.org.il/
http://www.kkl.org.il/youth-and-education/


 קרן קימת לישראל
 אגף החינוך, המחלקה הפדגוגית

 

 /http://greenwin.kkl.org.ilחלון ירוק לצעירים: 

 /education-and-http://www.kkl.org.il/youth: מדור חינוך – קק"ל

 

מים,  יםליטר שלושהכובע, נעליים סגורות, ביגוד, כלי רחצה, מגבת רחצה, תיק קטן למסלול הכולל: 

 ת בוקר וצהריים ליום הראשון לטיול, קרם הגנה ופנס. וארוח

 )לשעת הצורך, חלילה(. של קופת החוליםחובה להצטייד בכרטיס מגנטי 

 

 

 חשוב !!!

על החניכים  ., כסף ועודטלפונים ניידים :אחראית על דברים יקרי ערך כגון קק"ל איננה .א

 לשאת עימם את הציוד יקר הערך.

 .פסחחניך ללא אישור בריאות ואישור הורים לא יורשה להשתתף בסמינר  .ב
יך שיפר את אחת מהוראות המשמעת או שינהג בכל חנבעיות משמעת לא יטופלו במחנה.  .ג

  סוג של אלימות יוחזר מיד לביתו והוריו יחויבו בהוצאות הנסיעה.

 קק"ל רשאית לשנות את הפעילויות לפי שיקוליה ובהתאם לצורך. .ד
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