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תורה   ציונות   חינוך למצוינות

שנות חינוך

לכבוד
ראשי המוסדות ורכזים חברתיים

שלום וברכה,

הנדון: "מסע כיסופים" ה-5 תשע"ו

 ביום שני כג' בטבת תשע"ו )4.1.16( יצאו בע"ה כיתות י' של מוסדות מרכז יב"ע רשת צביה
ורשת אמית - ישיבות ואולפנות ל"מסע כיסופים". המסע הינו כלי חינוכי להעצמת נושא "גוש קטיף" 

וההיבטים הערכיים הנלמדים מרוח ההתיישבות, תקופת ההתנתקות והצמיחה של המתיישבים.                                       
המסע ייתן דגשים חינוכיים - אמוניים וייתן חיזוק ליישובי הדרום.

   "מסע כיסופים" ישלב סיור, סרטים, מסע לילי, הרקדה ואירוע מרכזי.                                                    
משנה לשנה אנו משפרים את מתווה המסע. לאור הפקת הלקחים משנה הקודמת אנו מכניסים שינויים 

משמעותיים כגון השקעה גדולה יותר בתכנים של המסע הרגלי

  שימו לב לשינויים במבנה המסע כפי שמתוכנן לשנה זו:                                                                                                         

14:00    הגעה לאזור "עוטף גוש קטיף" – תצפית והדרכת שטח.

16:00    "מסע כיסופים" – מסע לילי )מסלולים נפרדים(  
           המסע לא ארוך וקשה במיוחד. במהלך המסע ישולבו תכנים חינוכיים וחווייתיים 

19:00    מופע סיום בהשתתפות הזמר ישי ריבו 

21:00    פיזור

  ]לוחות הזמנים משוערים, לוחות זמנים מדויקים יופצו למוסדות בהמשך[ 

   הסעות – בכל רשת יהיה מרכז/ת מסע כיסופים אשר יהיה ממונה על הזמנת האוטובוסים של כלל מוסדות 
הרשת מחברת האוטובוסים אשר ביצעה את מערך ההסעות בשנים האחרונות ואשר התחייבה לתת את 
אותם מחירים גם השנה, ישנה חשיבות אירגונית גדולה שחברת אוטובוסים אחת תהיה אחראית על כל 

מערך התחבורה למסע.

    מרכז/ת המסע ברשתות :
רשת יב"ע -  הדס רבין 054-2696706

רשת צביה - שמעון וולף 052-8390575
רשת אמית  - נורית דוידי 052-3115886

בשבועות הקרובים אי"ה נשלח אליכם מערך שיעור "הכנה למסע כיסופים". 

 אנו זקוקים לאישור השתתפותכם באמצעות הטופס המקוון )הקישור המופיע בגוף המייל(
mkisufim@gmail.com | 3.12 עד כ"א כסליו

 כדי שנוכל להמשיך ולהתארגן מבחינה לוגיסטית, חינוכית וביטחונית.
אבקש לעדכן גם אם אין בכוונתכם להגיע.

ניתן לפנות אלי בכל שאלה ובעיה: 050-5315559  צ׳יקו

בס"ד | כסליו תשע"ו

העתק:

הרב חיים דרוקמן יו"ר יב"ע  |  הרב שמחה וייסמן יו"ר רשת צביה  |  מר אלחנן גלאט מנכ"ל יב"ע

הרב בני נכטיילר מנהל מרחב צפון יב"ע  |  ינקי פרידמן מנכ"ל מוסדות "נעם" ו"צביה" 

ד״ר אמנון אלדר מנכ"ל רשת אמי״ת  | שלמה קוסטינר יו"ר המועצה הציבורית מרכז קטיף 

מוכי בטר | מנכ"ל המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף

צ׳יקו בן זמרה | מפיק האירוע – חברת צ׳יקו פרוייקט פלוס  

בברכה


