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 الشاب  قائدمر الأحضرة: ولي 

 قادة اد رو  

 22/21 شتاء   اددورات الرو  ي فالقادة   مشاركة: الموضوع

 

 "ةو  ق التكافل والتضامن "   

التأهيل واإلأ  المشاريع،دارة  إالقيادة و  تجربةخوض     هم ذ دورهتخا ال  ةئدالقا  اد  يفتح المجال أمام  عداد للرو  ساس سيرورة 

  ة، االستقاللي    ،ةخالل العمل على قيم المسؤولي    همقدرات  قيقتحراعم والبواكير وبذلك يتم  القيادي في المساهمة بقيادة دورات الب

    .مومجتمعه مفي بيئته  هملوجود يجابي  إوالبحث عن مفهوم  قيادةاالنتماء واالهتمام في تطوير ال، االلتزام, المشاركة

 : اتموعد الدور

 2021/ 28/12-24 : براعمال اتدور •

 4/1/2021-2البواكير: دورة •

 مع مدراء الدورات يتفق علية  الدورات حسب ما بإحدىيشارك  ة/ائدالق •

 مدير المدرسة حسب ما هو مرفق والمشاركة منوطة بموافقة االهل   •

يعمل القائد مع مجموعة    -النقب  في  والمبيت  للبراعم وثالثة ايام للبواكير    لى منطقة النقب لمدة يومينإسفرة  عبارة    نمط الدورة

  مدير الدورة ات رنامج حسب تعليمببرعم وينفذ ال 20تتكون من 

 : ة للدورةمستلزمات ضروري  

  ة. )صابونة، معجون اسنان....(  نظافة خاص    أدوات  -   حقيبة مالبس  حقيبة ظهر.لتر مياه.    4  .حذاء رياضي    عة.  ب  ق    -  خيمة

ات )بالدورات ال مر  ة  دوات طعام بالستيك قابلة لالستعمال عد  أ    وغداء(.  )إفطار  لطعام لليوم األو    كيس نوم.   مالبس دافئة. 

 دوات كتابة.أ توزع ادوات بالستيك(.

 :المخفضة اكشتررسوم اال

 يشمل:  شاقل  220

 معطف فليز وهو عبارة    הסמלה(نا )موحد بشعار يخص    ، توزيع زي  ومبيت  طعام، حراسة، وممرضين، رسوم دخول  سفر،
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 مالحظة: 

 ة وحالة الطقس والظروف المستجد   ة تغير مسارات حسب تعليمات الوزارةإمكاني   -

 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

 21163  –اختيار رقم الدورة  .3

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

 الدفع عن طريق بطاقة ائتمان الفيزا.   .5

 6.12.2021 خر موعد للدفع:آ* 

 ى لك دورة موفقةنتمن  

 مع احترام  

   مجتمع ومعرفة البالد عمر عصفور المفتش الموضوع 

 وسام بقاعي   في المجتمع العربي مدير الرواد القادة 
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 الطالبة  /أمر الطالب حضرة ولي  

 22/21 شتاء  اددورات الرو  ي فالقادة  مشاركة: الموضوع 

 "  ةقو   التكافل والتضامن "عنوان الدورة 

 نشرة المرفقة لحسب ا نقبالالى منطقة   لشتاءادورة    في__________  ابنتي/أوافق على اشتراك ابني 

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

   اء لليوم االول. دد بوجبة فطور وغابنتي التزو  /م ان على ابنيأعل 

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

  عالهأل  بالموقع عن طريق الفيزا مسج   الً شاق  220رسوم الدفع . 

 6/12/2021اخر موعد للدفع 

        _____________ :مراأل ي  هاتف ول    : ____________ مر األ ي  اسم ول       

   : _____________التوقيع    ______                   __: _____التاريخ      

  

 

 

 _ :_____________ه/قائد اسم ال

 _ :  ______________المدرسة 

 : ________________ العنوان 

 : ______________ هاتف البيت 

 _____________ : هاتف خليوي 



 وزارة المعارف    
 إدارة المجتمع والشباب   
 المجتمع ومعرفة البالد   

  

4 
 

 ء االمرشدين والمرشدات األعز  ، اد مور الرو  أولياء أ، المدارس مديري : ةحضر

 لدورة الشتاءتعليمات كورونا  :الموضوع

لألنشطة التي تشمل   تتعلق بفيروس كورنا   صحية تعليمات ة انه توجد كما وردنا من وزارة المعارف والصح  

 يجب التقيد بالتعليمات التالية:   وحسب التعليمات خالل    دورات الشتاء

 ىأو يتعافلمن لم يتم تطعيمه  لفحص كوروناة دون إظهار نتيجة سلبي   االشتراكمنع  (1

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

 (. كورونا  لفحص ينوب عنه نتيجة سلبية 

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

 . دورة الشتاء  سلبية قبل بدء نشاط كورونا  PCRتأكد من تلقي نتائج اختبار ال( 3

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

 يجب احضار جميع المستندات التي تثبت صحة ما ورد()  شهادة "العالمة الخضراء" 

حراس  -معلمين سائقين )  ر دورة الشتاءوالمشاركين في   مقدمي الخدمةكل أيًضا  يشملما ورد سابقا   ( 5

 (  ومضمدين الخ

في األماكن   بين المشاركين الجسدي  تقارب والحفاظ على مسافة وتجنب ال  لكمامةالحرص على ارتداء ا( 6

 . المغلقة

 مع احترام 

   ر و فصمجتمع ومعرفة البالد عمر عالمفتش الموضوع 

 وسام بقاعي  في المجتمع العربي  مدير الرواد القادة

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة المعارف    
 إدارة المجتمع والشباب   
 المجتمع ومعرفة البالد   

  

5 
 

 مدير الدورة:  ةحضرالى 

 المدرسة:  ة /مدير من 

 مدرسة: 

 22/21 الشتاء ت ادورفي   ة قائد/المشاركة اعالم عن  :الموضوع

 

 .                           :   ةرقم هوية القائد/  .                           :  ةاعلم بمشاركة القائد/ اعلمكم واصرح اني

 اعاله والبواكير التي تقام في منطقة النقب حسب التفصيل المرفق في المنشور  دورات البراعم في 

 مع احترام 

 المدرسة  المدرسة ة /دير م

 

 


