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תנועת הנוער העובד הוקמה בשנת 1924 בארץ ישראל 
זכויותיהם  על  להגן  שהתאגדו  עובדים  נוער  בני  בידי 
במקום עבודתם, ובהמשך הפכה לתנועת הנוער העובד 
והלומד. כיום, תשעים וחמש שנים מאז נוסדה, התנועה 
ברחבי  וסניפים  קנים  במאות  חניכים  אלף  כ-95  מונה 
הארץ. מדריכים וחניכים בה עשרות אלפי נערות ונערים 
עובדים  נערים  וצ'רקסים,  דרוזים  ערבים,  יהודים, 
מהישוב  מהקיבוץ,  מהעיר,  ועולים,  ותיקים  ולומדים, 

הקהילתי ומהמושב, וכן בני נוער עם מוגבלויות.

ערכי הליבה של התנועה הם: ציונות, שוויון ערך האדם, 
חברתית  מעורבות  חברתי,  צדק  הגשמה,  דמוקרטיה, 

וכמובן שמירת החיים שמהווה ערך עליון בתנועתנו.
הקן  של  הבוגרת  בשכבה  הינם  ד'-ט'  השכבות  מדריכי 
י'-י"א הינם קומונרים (מתנדבי  (י'-י"ב), מדריכי השכבות 
בוגרים  מדריכים  הם  י"ב  שכבה  ומדריכי  שירות)  שנת 
הדרכה  סמינר  בוגרי  הינם  שלנו  המדריכים  צבא.  אחרי 
מוכר על ידי משרד החינוך והוכשרו לתפקידם. המדריך 
הדרכת  על  על הפעילות הקבוצתית השבועית,  אחראי 
כל  עם  אישי  קשר  יצירת  על  וכן  והמחנות  הטיולים 
חניך/ה בקבוצתו. במידה רבה, אפשר להגיד שהמדריך 
שיכול  והחניכות,  החניכים  בחיי  בוגר"  "אח  מעין  הוא 
להוות בעבורם כתובת ואוזן קשבת בתהליך ההתבגרות.
הוסמך  אשר  צבאי  שירות  אחרי  בוגר  הינו  הקן  רכז/ת 
לתפקידו ואשר עובר הכשרות, השתלמויות וליווי שוטף 
כחלק  ועוד,  הארגון  ההדרכה,  החיים,  שמירת  בתחומי 
מצוות מחוזי וארצי. רכז הקן מלווה את המדריכים לאורך 

השנה ואחראי על מכלול הפעילות בקן.
בכל שאלה, פניה או בקשה ניתן להפנות לרכז הקן 

הבוגר שפרטיו מופיעים בפתיחת החוברת. 

ה  / ך י ר ד מ ש  י ה  צ ו ב ק ל  כ ל

בהן  גילאיות,  בקבוצות  מתקיימת  בקן  הפעילות 
כלל  מתקיימת  ובמסגרתן  ובנות  בנים  משתתפים 
השנה  לאורך  ועוד.  מחנות  טיולים,  פעולות,  הפעילות: 
ונוצרות בתוכה חברויות רבות. זוהי  מתגבשת הקבוצה 
כילד/ה  בה  לגדול  מיטבית  וחברתית  חינוכית  מסגרת 
הקבוצתי  התהליך  על  דגש  שמים  אנו  וכנער/ה. 
המתאפיין בקבלת האחר, שיתוף פעולה, מתן אפשרות 
היכולות  פי  על  חניך/ה  לכל  להובלה  ואפשרות  ביטוי 

ונקודות החוזק שלו/ה. 

איך תיראה הפעילות של ילדכם בקן? קצת עלינו

ביתנו פתוח
לכל נערה ונער



מרכיבי
שנת הפעילות

הטיול התנועתי
הטיולים שלנו הם בסטנדרט הגבוה ביותר – חוויה ייחודית, חינוכית, ערכית ובטיחותית!

ילדיכם ישתתפו במהלך השנה במספר טיולים ומחנות אשר בנויים לפי סרגל המאמצים 
הפיזי, האישי והחברתי המותאם לכל שכבת גיל ולתקופה בשנה.

בטיולים ילמדו ילדיכם, יחד עם שאר החניכים, להכיר את הארץ, את נופיה ומורשתה, 
כיצד להתמודד עם אתגרים ולהתגבש כקבוצה.

 
מה אסור בטיול: אלימות מכל סוג שהיא, שימוש באלכוהול וסמים, פגיעה בגופו, כבודו 
מאלו  אחד  כל  על  מעבר  והסגל.  המדריכים  להוראות  להישמע  יש  האחר.  של  ורכושו 
ונעימים  בטוחים  גבולות  על  לשמור  לנו  עזרו  אנא  מהטיול!  להרחקה  עילה  מהווה 

לפעילות.

ילדיכם – הכנה מקדימה שלכם,  ותיאום ציפיות עם  יקרים, קיימו שיחת הכנה  הורים 
ההשתתפות   – להדגיש  במיוחד  חשוב  ובמסגרת.  בפעילות  להשתלב  לילדיכם  תעזור 
בטיולי התנועה מותנית בציות להנחיות המדריכים וקבלת סמכותם! אנא עיינו בהסכם 

הסכם-הבנות-עם-ההורים/noal.org.ilההבנות עם ההורים כפי שמופיע באתר התנועה:

חברות, שיתוף פעולה,
יצירה הפעולה בקן

ידיעת הארץ, התמצאות בשטח,
ציונות הטיול

זיכרון ומועדים נוספיםחגי ישראל, טקסי חגים ומועדים

מחנאות, עצמאות, דמיון המחנה
משימה, אחריות ונתינה התנדבות



הרשמה לתנועה
הטיולים  את  גם  כמו  בקן  השגרתית  הפעילות  את  כוללת  לתנועה  ההרשמה 
ביטוח,  דמי  וכוללת:  הקיץ)  פעילות  (למעט  השנה  במהלך  החוץ  ופעילויות 
לפעילות  ציוד  הדרכה,  חומרי  פיתוח  המדריכים,  הכשרת  המבנה,  בטיחות 

השוטפת ועוד.

harshama.noal.org.il :להרשמה מאובטחת ומהירה בכל שעות היממה
להרשמה,  הזמינות  הפעילויות  כל  את  למצוא  ניתן  ההרשמה  באתר 
קבלות עבור תשלומים שבוצעו, אפשרות לבקשת החזר וביטול פעילות.

ניתן גם להירשם בטלפון: 03-5123100, בכל יום בשעות 16:00-22:00.



להרשמה מאובטחת ומהירה בכל שעות היממה: harshama.noal.org.il ניתן גם 
להירשם בטלפון: 03-5123100 כל יום בשעות 16:00-22:00

שני ימי הפעילות הראשונים הם ימי ניסיון ואחריהם לא תתאפשר השתתפות בפעילות 
ללא הרשמה.

בסמוך לכל טיול יתפרסם חוזר ספציפי בו יופיעו כלל הפרטים הרלוונטיים. יציאה לטיול מחייבת היכרות 
שלכם, ההורים, עם כל פרטי הטיול וכן חתימה על אישור הורים להשתתפות בו.

לחניכי שכבה ט' - המחיר לטיול "העלייה לתל-חי פסח לשכבה ט'" אינו כולל בתוכו סכום של 30-50 ₪ 
(להחלטת הקבוצה) במזומן איתו קונים החניכים את המזון ליומיים הראשונים של הטיול.

לחניכי שכבה י"א - המחיר לשכבה י"א אינו כולל את מחיר תהליך ההכנה למסע התנועתי לפולין וכן אינו 
כולל את המסע עצמו.

בגין פעילויות שעלותן מעל 100 ₪ , תינתן הנחת אחים*  כדלקמן:

*במקרה של רישום של אחים שאינו מזוהה על ידי המערכת, יש ליצור קשר 
  עם רכז הקן טרם ההרשמה כדי שיזין את ההנחה במערכת ההרשמה.

חובת ההורים לדווח על המצב הרפואי של ילדיהם באישור ההורים המצורף, במקרה של 
מצב רפואי הדורש התייחסות, טיפול תרופתי או הגבלה בפעילות - יש לצרף אישור רופא 

בעת ההרשמה לפעילות. יש לעדכן בכתב את רכזת הקן בכל שינוי במצב הרפואי.

עבור האח/ות השני/יה – 10% עבור התשלום הזול מבין שניהם
עבור האח/ות השלישי/ת – 20% עבור התשלום הזול מבין שלושתם
עבור האח/ות הרביעי/ת – 30% עבור התשלום הזול מבין ארבעתם.

בכל מקרה, ההנחה תינתן עבור המחיר הנמוך מבין פעילויות שעלותן מעל 100 ש“ח.

מצב בריאותי

נוהל החזרים
ולבחור   ,harshama.noal.org.il יש לפנות לאתר ההרשמה בכתובת  לבקשות החזר כספי 
ב"היסטוריית תשלומים". בדף זה יש לבחור את הפעילות עליה מתבקש ההחזר ולמלא את 
טופס בקשת ההחזר על פי ההנחיות באתר. יש להגיש בקשת החזר עבור כל הפעילויות 

המופיעות אותן מעוניינים לבטל.
לחילופין ניתן לפנות למוקד ההחזרים בטלפון 03-5123236. 

 (harshama.noal.org.il לפניכם נוסח מקוצר, הנוסח המלא מופיע באתר)

יידוע  הוראה זו מתייחסת הן לתשלומים שבוצעו באשראי והן לתשלומים שבוצעו במזומן. 
המדריכים אינו מהווה בקשת החזר, יש להגיש בקשה באתר או בטלפון ככתוב לעיל. 

זהו תפקידכם, ההורים, להגיש את בקשת ההחזר במערכת.

עד 5 יממות (120 שעות) לפני מועד תחילת הפעילות – החזר מלא.
עד 72 שעות לפני מועד תחילת הפעילות – חיוב של 20%.

ביטול פחות מ-72 שעות לפני מועד תחילת הפעילות – חיוב מלא, ללא החזר.
ביטול פעילות בעקבות מחלה מזכה בהחזר בהתאם לנסיבות ובצירוף אישור רופא בלבד.

במקרה שהפסיק החניך את המפעל במהלכו, בין אם משום שהורחק ובין אם מרצונו החופשי, 
לא יפוצה החניך בהחזר כספי כלשהו.

ידוע ומוסכם, כי קיום הפעילות תלוי בגורמים רבים כדוגמת מספר נרשמים, מזג האוויר, מצב 
ביטחוני, צדדים שלישיים ושיקולים נוספים. לפיכך, שומרת לעצמה התנועה, את הזכות לשנות 
ו/או לבטל כל פעילות, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעת התנועה. התנועה רשאית לבצע 
שינויים בתוכנית הפעילות, שינוי מקום הפעילות, מועדיה ו/או תכניה, והדבר לא יהווה נימוק 

לביטול ההרשמה ו/או לדרישה להחזר כספי.

הטיול!  לביטול  אישור  מהווה  אינו  בכתב  או  פה  בעל  הקן   המדריך/ה/רכז  יידוע 
האחריות להגשת בקשת החזר במערכת האינטרנטית או במוקד הטלפוני היא שלכם, 

ההורים, ורק בקשות שהתקבלו במערכת במסגרת נוהל ההחזרים ייענו בהתאם.

לפניות בנושא תשלומים והחזרים בלבד ניתן לפנות ל:
payments.noal@noal.org.il

ביטול הרשמה לפעילות במוקד ההחזרים:



תנועת הנוער העובד והלומד עושה כל מאמץ להבטיח את בטחון חניכיה וחניכותיה. הפעילויות שלנו 
מאושרות ומתואמות עם הגורמים המתאימים, ומונחות ומפוקחות על ידי משרד החינוך. את הפעילות 
מלווים/ות מדריכי/ות התנועה. האבטחה והרפואה בפעילויות השונות הינם על פי הנדרש בחוזר מנכ"ל 

ולעיתים אף למעלה מכך.
המדריכים והחניכים שלנו עוברים תדרוך לפני הפעילות ובמהלכה, הכולל הנחיות בטחון ובטיחות על 
 ISO ת"י  לאיכות  בינלאומי  תקן  תו  והלומד  העובד  הנוער  לתנועת  החינוך.  משרד  ונהלי  דרישות  פי 

9001:2015 במסגרת זאת מתוקננים נהלי העבודה שלנו.

ביטחון

ביטוח 

אנו מקיימים סקרי בטיחות וניהול סיכונים לפני ובמהלך כל פעילות במטרה להבטיח שהיא מתאימה 
יועץ  ידי  על  שניתן  בטיחות  אישור  התנועה  מבני  לכל  בנוסף,  בטיחותי.  סיכון  מהווה  ואינה  לחניכים 

בטיחות המאשר קיום פעילות על פי נהלי הבטיחות של משרד החינוך למבני תנועות נוער.

התנועה מבטחת את חניכיה ביטוח צד שלישי. הביטוח הנ"ל הוא  רובד נוסף לביטוח "תאונות אישיות"  
של בתי הספר ומוסדות משרד החינוך. במקרה חו"ח של נזק, מומלץ לממש ראשית את ביטוח 

והתנועה  מבוטח,  אינו  החניך  האישי של  ציודו  כי  מודגש  האישיות.  התאונות 
לטיול  (לקן,  לפעילות  להביא   יש  לכן  לרכוש.  לאובדן/נזקים  אחראית  אינה 

ולמחנה) ציוד פשוט, זול  והכרחי בלבד ולהימנע מהבאת חפצים יקרי ערך. 

בטיחות 

נשמח מאוד לראות את ילדיכם בפעילות התנועה,
נסיים בברכת התנועה:

לעבודה, להגנה ולשלום עלה והגשם!

ספח אישור הורים להשתתפות החניך בפעילותנו
אני מצהיר/ה בזאת כי:

בפעילויות  להשתתף  מבני/בתי  המונעות  בריאותיות  מגבלות  על  לי  ידוע  לא 
התנועתיות האמורות.

חובש מוסמך רשאי (במידת הצורך) לתת לבני/בתי תרופות ללא מרשם רופא.
לבני/בתי הגבלות רפואיות כמפורט באישור הרפואי המצורף:
מצורף אישור רפואי שניתן ע"י                         לתקופה של 

שם וכתובת לפנייה                                        טלפון 
הריני לאשר כי אעדכן אתכם על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי.

חברתי  בקמפיין  בתקשורת,  תמונות  פרסום  נוהלי  את  שקראתי  מאשר/ת  אני 
http://noal.me/pic .וברשתות חברתיות של התנועה

יכול  יצולמו תמונות וסרטונים אשר  אני מאשר/ת שידוע לי שבמהלך הפעילות 
ויופיעו בהמשך באתר התנועה או ברשתות החברתיות, בהתאם להוראות הנוהל.

יועברו  הפרט  ברשות  שיצולמו  חניכים  של  שתמונות  לי  שידוע  מאשר/ת  אני 
לפרסום בתקשורת רק בכפוף לקבלת הסכמת ההורים.

והלומד  העובד  הנוער  בתנועת  הפעילות  נוהל  את  קראתי  כי  לאשר  הריני 
וההסדרים מוסכמים עלי.
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תאריךחתימהשם ההורה


