
 وزارة المعارف    
 إدارة المجتمع والشباب   
 المجتمع ومعرفة البالد   

  

1 
 

 

 ب  مر الرائد الشاأحضرة: ولي 

   اد براعمرو  

 2120 شتاء "1"دفلى  براعم اددورات الرو  الموضوع:                        

 

 "ةو  ق التكافل والتضامن "   

يفتح المجال أمام    ، األمر ال ذي اد رو  العداد  إساس سيرورة التأهيل وأ،  دارة المشاريعإخوض مغامرة القيادة و

المسؤولي   قيم  على  العمل  خالل  وقدراته  ذاته  الكتشاف  االنتماء  ،  المشاركة  ،االلتزام  ة،االستقاللي    ،ةالرائد 

 لوجوده في بيئته ومجتمعه.  يجابي  إ واالهتمام في تطوير الذات والبحث عن مفهوم 

 

 ة: موعد الدور

 2021/ 12/ 27 ثنينى يوم االحت   26/12/2021 حداالمن يوم  ،وماني: تهامد   (1)دفلى  دورة براعم •

 

 

 .والمبيت في تل عراد لى منطقة النقب لمدة يومينإسفرة  عن عبارة :نمط الدورة
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 طالب الثوامن(: دورة الرواد البراعم )برنامج 

 تكاليف الدورة   ة للدورة مستلزمات ضروري   المسار 

 حداال

26/12/2021 

الموعد  )ا السفر صباح  

 ا( والمكان يعلن الحق  

 –الدريجات  –  جبل عمشه 

 )النقب(  تل عراد

 

 عة.  ب  ق   -

 . حذاء رياضي   -

 لتر مياه.   4  -

 حقيبة ظهر.  -

 اد(  فقط حقيبة الرو  ) حقيبة مالبس  -

خاص  أ - نظافة  )صابونة،  دوات  ة. 

 معجون اسنان....(  

 مالبس دافئة.  -

 كيس نوم.  -

األو    - لليوم  إفطار    لطعام   (

 وغداء(. 

قابلة  أ  - بالستيك  طعام  دوات 

عد   مر  لالستعمال  )بالدورات  ة  ات 

 ع ادوات بالستيك(. ال توز  

 دوات كتابة. أ -

 
 
 
 
 
 

 شاقل  290 -

 يشمل:   -

حراسة،    سفر، طعام، 

دخول  ر  ومم رسوم  ضين، 

زي   توزيع  موحد    ومبيت، 

يخص   )بشعار    הסמלה( نا 

  + بلوزة  عن  عبارة  وهو 

 لفحة شتوية 

 . عراد تل النوم في 

 

 ثنيناال

27/12/2021 

 مسار خشم تمرور عين بوقيق  

 צוק תמרור עין בוקק 
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 مالحظة: 

 ة وحالة الطقس والظروف المستجد   ر مسارات حسب تعليمات الوزارةية تغيإمكاني   -

 طريقة الدفع: 

 /http://seminars.iyha.org.ilالدخول الى الموقع التالي  .1

 ( ي  نشاء اسم مستخدم ورقم سر  إ . )ي  تسجيل اسم المستخدم ورقم سر  .2

 .   ראני היכלמנהל  –21760מספר סמינר  1הרדוף דפלה   –اختيار رقم الدورة  .3

 . التسجيل(لغاء االشتراك فقط عن طريق الموقع )موقع إ .4

 .  "فيزا" الدفع عن طريق بطاقة ائتمان .5

 2021/11/30 خر موعد للدفع: آ* 

 قة ى لك دورة موف  نتمن  

 ،مع احترام 

 " عمر عصفور "  : مجتمع ومعرفة البالد الش موضوع مفت  

 " فرج فحماوي  ":  د بالمجتمع العربي  الدورات الرو   المدير العام  

 

 : راني هيكل   الدورة مدير

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seminars.iyha.org.il/
http://seminars.iyha.org.il/
http://seminars.iyha.org.il/
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 ، الطالبة / أمر الطالب  حضرة ولي  

 " 2021 الشتاءة البالد محب  اد  رو  براعم  دورة تأهيل "  :الموضوع

 "  ةقو   التكافل والتضامن "عنوان الدورة 

  الموافق    نقب الى منطقة   إل  لشتاءافي دورة    ______________  ابنتي/أوافق على اشتراك ابني

 27/12/2021 ثنين اال حتى يوم   26/12/2021 حد االيوم 

   الدورة. لمشاركة في هذه  من اة تمنعه ه ال يوجد لدى ابني /ابنتي أي عوائق صحي  ن  ح بأأصر 

  اء لليوم االول. د د بوجبة فطور وغابنتي التزو  /أعلم ان على ابني 

 ابني على مواقع التواصل االجتماعي   /على نشر صور ابنتي  وافقأ . 

  عاله أل بالموقع عن طريق الفيزا مسج    ال  شاق 290رسوم الدفع  . 

 30/11/2021اخر موعد للدفع 

        ___ __________:مر األ ي  هاتف ول    ____________ : مر  األ ي  اسم ول       

   : _____________التوقيع    ______                   __ : _____التاريخ      

  

 

 

 _ :_____________ه /اسم الرائد 

 _ :  ______________المدرسة 

 : ________________ العنوان 

 : ______________ هاتف البيت 

 : _____________ ي  هاتف خليو



 وزارة المعارف    
 إدارة المجتمع والشباب   
 المجتمع ومعرفة البالد   

  

5 
 

 ،ءاالمرشدين والمرشدات األعز  ، اد مور الرو  أولياء أ، المدارس مديري  ةحضر

 " لدورة الشتاءتعليمات كورونا "  :الموضوع

  ة صحي   توجد تعليمات نعلمكم أن ه "كورونا"،   وفي ِظل  أزمة  ،ةالصح  وزارة وزارة المعارف و كما وردنا من 

،  دورات الشتاءتي تشمل ال  ولألنشطة   توجد تقييدات خاص ة كما و بالفترة الحالي ة،   قتتعل  خاص ة وواضحة 

 : بما يلي  د يجب التقي    وحسب التعليمات 

 . ىيتعافلم  أو تطعيمه   لمن لم يتم   لفحص كوروناة دون إظهار نتيجة سلبي   في الدورة االشتراكمنع ي   (1

أو من   مدير الدورة ما لم يعرض على ،دورة الشتاء في يستطيع االشتراك  شخص آخر ال  وأي    الرائد ( 2

 . كورونا  لفحص ة ينوب عنه نتيجة سلبي  

 ( دورة الشتاءموعد االشتراك في ساعة على األكثر قبل  72)  PCRبواسطة طريقة الفحص   إجراء يتم  

 . دورة الشتاء  ة قبل بدء نشاط سلبي  كورونا  PCRد من تلقي نتائج اختبار تأك  ال( 3

 تطعيمهم وتعافيهم.   من تم   باستثناء ، دورة الشتاءفي ة لجميع المشاركين إلزامي   فحوصات ال( 4

 ة ما ورد(ثبت صح  حضار جميع المستندات التي ت  إيجب )  شهادة "العالمة الخضراء" 

ا  يشملا  ما ورد سابق   ( 5 اس  حر  ، سائقين  ،مينمعل  )  ء دورة الشتاوالمشاركين في   مقدمي الخدمةكل أيض 

 ( ... دينومضم  

في األماكن   بين المشاركين  الجسدي   تقارب ب الوالحفاظ على مسافة وتجن    مامةلكِ الحرص على ارتداء ا( 6

 . المغلقة

 مع احترام 

 " عمر عصفور"  :مجتمع ومعرفة البالدالش موضوع مفت  

 " فرج فحماوي: " بالمجتمع العربي    ادلدورات الرو   المدير العام  

 الدورة  دارةإ
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 _______________  مدير الدورة:  ةحضر

 __________________ م/ة:من المعل  

 __________________ مدرسة:ال

 "لدورة الشتاء ادة الرو  عالم عن جهوزي  إ" :الموضوع

 

اد لدورة  الزمة الختيار وانتساب وتحضير الرو  الي قمت بجميع اإلجراءات والتعليمات أن  ح صر  أ  اعلمكم و

 منها. دت هل وتأك  من قبل األ  المرفقة  ةالع على الموافقات والتصاريح الطبي  قمت باالط  كما و ،الشتاء

 مع احترام 

 م/ة الموضوع في المدرسة معل  

 

 


