22/11/2018

לכבוד הורי שכבה י"א שלום רב,
המסע לפולין מס' 24
מרכז עידן לחינוך חברתי -אגף חינוך נוער וספורט -המועצה האזורית עמק הירדן
זו השנה ה 24-בה מקיימת המועצה האזורית עמק הירדן את המסע לפולין .המסע מנוהל ומרוכז
על ידי צוות מרכז עידן ומדריכי חברת ההדרכה" -המעורר" מקיבוץ רביד.
המסע מתקיים מטעם מרכז עידן -המחלקה לחינוך חברתי במועצה ומשתתפים בו חניכי/ות
שכבת י"א הלומדים בבית ירח וכן גם תושבי עמק הירדן שאינם לומדים בבית ירח.
כהורים לחניכים בשכבה י"א המעוניינים להשתתף במסע ,ברצוננו ליידע ולעדכן אתכם במספר
נושאים חשובים .למסע שלושה חלקים :תהליך ההכנה ,המסע בפולין והחזרה לארץ .מדובר
בתהליך חינוכי משמעותי ביותר לנער/ה ,לקבוצה ולמשפחה .אנחנו שמים דגש רב על היבטים
חברתיים ועל התהליך האישי והקבוצתי שעוברים החניכים במהלך תהליך ההכנה ,המסע עצמו
והחזרה לארץ ולשגרה .בנוסף לכך מתקיימת למידה מעמיקה של מגוון נושאים הקשורים לשואה
והמלחמה ולהיסטוריה של העם היהודי ,כל זאת כדי להבינם טוב יותר ולבנות עם החניכים מטען
לימודי וערכי רב למסע עצמו ולאחר מכן ,להיותם אזרחים בחברה הישראלית.
פרטים ומידע:
 .1המסע לפולין יתקיים במהלך חופשת פסח10.4.2019-16.4.2019 :
 .2תהליך ההכנה מתחיל ביום שני 26.11.2018 ,בבית ירח בין השעות 16:00-19:00
 .3אנו מציעים לשוחח בבית ולקבל החלטה משותפת על הרצון להשתתפות של בנכם/בתכם
בתהליך ההכנה ובמסע לפולין ,על כל המשמעויות הכרוכות בכך מבחינה ערכית ,חינוכית,
רגשית וכלכלית.
 .4במהלך תהליך ההכנה נקיים מפגש להורים בלבד וכן ערבים משותפים להורים ולבני
הנוער -מצורפת תוכנית המפגשים ,אנא הכניסו את תאריכי המפגשים ליומנים!
 .5מהנערים/ות נדרש להשתתף בכל מפגשי ההכנה למסע ,בפעולות ובסמינרים.
מלבד חובת הנוכחות ,אנו דורשים גם להשתתפות אקטיבית בשיחות ,בדיונים
ובהשתתפות בקבוצה כבסיס חיוני ליצירת תהליך משמעותי עבורם.
 .6חניך/ה אשר יעדרו ממפגשי ההכנה ללא אישור ,לא יכלו להמשיך בתהליך ההכנה
ולהשתתף במסע לפולין .כמו כן ,חניך/ה אשר יחרוג מכללי ההתנהגות הנאותים וינקוט
באלימות פיזית ומילולית כלפי מדריך או חניך אחר -יורחק/תורחק לאלתר מתהליך
ההכנה והמסע.
 .7המפגש הראשון יתקיים בבית ירח ביום שני 26.11 ,בין השעות.16:00-19:00 :
חובה להשתתף במפגש זה ומומלץ למתלבטים להגיע ולקבל החלטה לגבי השתתפות
בתהליך רק לאחריה .לא יוכלו להצטרף חניכים למסע אם לא היו במפגש הראשון.

הורי שכבה י"א:
הנכם מוזמנים לערב הורים לפתיחת תהליך ההכנה למסע
המפגש יתקיים ביום שני 10.12.2018 ,בשעה 21:00 -18:00
באודיטוריום של המכללה האקדמית כנרת (בניין אלפרין).
בתכנית:
 הכרות עם תכני המסע וצוות ההדרכה.
 הסבר מפי סוכן הנסיעות על הסדרי התשלום ומלגות משרד החינוך.
 שיחות עם צוותי ההדרכה על פי הקבוצות.

עלויות ומלגות:
להלן העלויות המעודכנות למסע עמק הירדן תשע"ט:
עלות המסע בפולין לחניך:

₪ 4,770

עלות ההכנה למסע:

₪ 400

אופן התשלום:
התשלום עבור המסע בפולין ( - )₪ 4,770יתבצע ישירות מול סוכנות איילה טורס.
מצורף טופס הרשמה ותשלום.
התשלום עבור ההכנה ( – )₪ 400מתבצע דרך מערכת תשלומי החוגים של מועצה אזורית עמק
הירדן ,באתר המועצה או בכתובת:
https://www.cityedu.co.il/Hugim/default.aspx?siteId=3&customerid=22060&csrt=12
217769721967704202#200
מלגות:
משרד החינוך מעניק מידי שנה מלגות לתלמידים למסע לפולין .נכון לרגע זה ,אין עדכון לגבי אופן
חלוקת המלגות לשנת תשע"ט .אנו נעדכן ברגע שיגיעו הפרטים ,בבקשה שימו לב.
לתמיכה טכנית ופרטים נוספים :רון050-5999819 -

להורי שכבת י"א שלום רב!
הזמנה לערב הורים ראשון – המסע ה 24-לפולין
המסע לפולין ה 24 -של המועצה האזורית עמק הירדן יצא לדרך .את המסע מוביל
מרכז עידן ,יחד עם "המעורר" מקיבוץ רביד.
אנו רואים בכם ,הורי החניכים ,חלק משמעותי ובלתי נפרד מהצלחת המסע ולכן ,כבר
בפתיחת התהליך מתקיים ערב המיועד להורים בלבד ,השתתפותכם בו חיונית מאוד.
ערב ההורים יתקיים ביום שני 10.12.2018
בשעה 21:00 - 18:00
באודיטוריום המכללה האקדמית כנרת (בניין אלפרין)
תוכנית הערב:
 הצגת התהליך החינוכי.
 הסבר על תהליך ההרשמה ומלגות.
 שיחה עם סוכן הנסיעות (תשלומים ,הרחבת ביטוח וכד').
 מפגש הכרות עם צוות המסע והמדריכים -עפ"י קבוצות המסע.

חשובה השתתפותכם בערב ,נשמח לראותכם!
בברכה ובהצלחה ,צוות מרכז עידן
רון אלתר
050-5999819
alterron@j-v.org.il
kerenbah@gmail.com

אהוד סלעי

קרן בהט

054-7731761

052-4729586

ehudsa@gmail.com

