" שוטי שוטי ספינתי"...

הרפסודיה
לחברי שכבת המעפילים  -י"א ולהורים שלום רב!

חברי השכבה מוזמנים להשתתף ברפסודיה,
שתיערך בתאריכים 31.7-3.8.2011
את הרפסודיה יקדים מפגש גרעין בסופ"ש 29-31/7
הרפסודיה תשלב בתוכה פעילות חברתית ,רעיונית ,יחד עם בניית
הרפסודות וכמובן שיט מרהיב לרוחבה של הכנרת.
חוף חוקוק יעמוד לרשותנו לצורך בניית הרפסודות .במהלך הימים
תבנה כל קבוצה ,המונה כ 20-שייטים ,את הרפסודה מבמבוקים
וחבלים וביום השלישי ,בבוא "העת והרוח" ,נפליג לרוחב הכנרת
עד "חוף דוגה/חוף צאלון" שבמזרח.
את הלילה נבלה בחוף ולמחרת ,לאחר רחצה בכנרת ,נצא
הביתה.

בטיחות ובטחון
•הרפסודה תיבדק על ידי מהנדס ימי ותאושר ,לפי

הרפסודה

כלי שייט מאולתר ,בגודל
תקני הבנייה המאושרים .רופא ,אמבולנס וחובשים
ילוו את המשתתפים בזמן המשט .הצוות הרפואי ינוע
 6על  6מטר ,הנבנה מבמבוקים
בסירות מהירות ,שילוו את "שיירת הרפסודות".
ובכפיתות חבל ,שצף באמצעות
הכנרת,
•הרפסודיה מאושרת ומתואמת עם משטרת
חביות הקשורות בגחון .הרפסודה
משרד התחבורה (רשות הספנות) ומשרד החינוך,
מתקדמת בעזרת מפרש ומונהגת
המגבלות וההנחיות נקבעו על ידם.
ע"י הגה ,המחובר לגוף הרפסודה.
•מאבטחים נושאי נשק ,רופא וחובשים יאבטחו אותנו
בחופי הזינוק והנחיתה.
כלי שייט זה בנוי על סמך תרשים
הצלה
חגורות
לחגור
השייטים
•בזמן השייט יחויבו
הנדסי ,שעקרונותיו מופיעים בחוזר
למים.
ירידה
עליהם
שלמות ותיאסר
מנכ"ל משרד החינוך .לפני השקתו למים,
•למשתתפים יוקראו ויוסברו הוראות בטחון ובטיחות .צוות
הוא יאושר ע"י מהנדס ימי ומומחים
המדריכים והמארגנים יפקח על קיומם.
בתחום ,שיאשרו ויחתמו על אישור
•כח הדחף של הרפסודות הינו ע"י הרוח ,במידה ולא תינשוב
השייט.
הרוח (זה כמעט לא קורה) ,נמתין בשטח עד למחרת ואז נשוט.
•בשל אופי האירוע ישהו החניכים תחת משמעת גבוהה ,שמטרתה להגן
על שלומם.

המחיר
המחיר למשתתף  - ₪ 688קוד .13702
(ניתן לשלם ב 3-תשלומים) ,המחיר כולל מזון ,אבטחה ,הסעות וכל שאר מרכיבי המפעל.
רפסודיה  +סמינר מש"צים  -המחיר  - ₪ 910קוד .13703
ניתן לשלם עד  3תשלומים בכרטיס אשראי במוקד הטלפוני  24 ,03-9411110שעות ביממה.
תאריך אחרון לתשלום .26.7.2011 -

הרפסודיה
ציוד חובה למשתתף
• נעלי התעמלות • קרם הגנה מהשמש • כובע • חולצת תנועה
• חולצות טריקו (לא גופיות) • שק שינה  +סדין
• כלי רחצה ומגבת • בגד-ים • כלי מים-שלושה ליטר ליחיד
• אל-תוש • נעלי התעמלות (נרשם פעמיים בכדי לוודא הבאה!)
• "סכין משוננת לסלט" (לא לדרמן וכו')

ברפסודיה אין צורך בסנדלים ,בזמן הבניה והשיוט נפעל
בנעליים בלבד! יש להימנע מהבאת ציוד אישי יקר! אין

התנועה מבטחת ציוד אישי של המשתתפים! את הציוד יש
לארוז בתיק גדול ולצרף תיק גב קטן לנסיעה ולשייט .ציוד
קישוט למפרש ולרפסודה יובא בתאום קבוצתי!
יוני בן דור ,מרכז הרפסודיה

מוקד תשלומים
מוקד תשלומים באמצעות כרטיס אשראי  -בטל' ,03-9411110
לביטול ולקבלת החזר מלא יש לפנות עד שלושה ימים לפני
האירוע לטל'  ,03-9411567לתשלום באמצעות כרטיס אשראי
עליך להתקשר למרכז ההרשמה בטלפון 03-9411110 :
(טלפון זה הינו לתשלום בלבד וכל פניה אחרת לא תענה בו).
במרכז ההרשמה תתבקש למסור את הפרטים הבאים:
קוד הפעילות וקוד הקבוצה (מופיעים בספח זה) ,מספר כרטיס
האשראי ,תוקף הכרטיס ,שם ומספר ת.ז .של בעל הכרטיס ,שם
ומספר ת.ז .של החניך ,כתובת וטלפון.
בתום השיחה יינתן קוד אישור לביצוע השיחה .נא ציין קוד
זה בספח אישור הורים ושמור קוד זה אצלך כאישור לביצוע
העסקה .את ספח אישור ההורים יש להחזיר למדריך בקן.
לצערנו ,ללא ספח זה לא יחשב רישום בנך/בתך.
קוד פעילות ____________:קוד קבוצה______________ :
מספר קוד אישור (לשמירה אצלך) שניתן בהרשמה_________ :

לרשותכם
המשתתפים וההורים
אנו תקווה שנצליח
לשדר תמונות מהרפסודיה
באתר התנועה

ספח אישור הורים להשתתפות ברפסודיה 2011

טלפונים במקרה הצורך:
המחלקה למפעלים וטיולים:
.03-5125170/1
מטה הרפסודיה בשטח-
טלפון להורים.054-2500025 :
פקס'.057-7977999 :
מס' טלפון של המדריך -

אתר האינטרנט:

www.noal.org.il
ללא אישור
תיא הורים
קוד פעילות _ _ _ _ _
סר ההפלגה!

אנו הוריו של החניך _______________________ :ת.ז_____________________ .
מאשרים את יציאתו לרפסודיה ,אנו מכירים את התוכנית כפי שפורטה בחוזר ומצהירים כי בריאותו של בננו/בתנו תקינה ומאפשרת
את השתתפותו ,ידוע לנו כי בפעילות ישהו החניכים על חופי הכנרת ואף תתבצע רחצה בחוף מוכרז .וכמובן הפלגה לרוחבה של
הכנרת על גבי רפסודות .חובש מוסמך רשאי (במידת הצורך) לתת לבני /ביתי תרופות שלא דורשות מרשם רופא.בננו/בתנו יודע לשחות
וההשתתפות כאמור מאושרת !
חתימה______________________ :
שם ההורים___________________:
תאריך__________________ :

חניך שסובל מבעיה רפואית מתבקש להעביר אישור השתתפות גם מרופא המשפחה לפקס057-7972423 :

