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 IVOWתוכנית הקיץ של ארגון  עלמידע 

 ,משפחה יקרה

 -מארגן גם השנה, כבשנים שעברו, את תוכנית הקיץ בקנדה  IVOW  (Israel Victims Of War) ארגון

 נפגעי פעולות האיבה.קייטנות בר ובת המצווה עבור ילדי נכי צה"ל ו

IVOW י מתנדבים. ארגון הינו ארגון קנדי ללא מטרות רווח, המנוהל ע"IVOW  שם לו למטרה להבטיח

וסד ת קיץ מהנה ויוצאת דופן. הארגון נממלחמה חווי ונפגע מי מבני משפחתם לילדים ישראליים אשר

שנה והוא מורכב מחברי קהילת יהדות מונטריאול וכן ממתנדבים ישראליים. הארגון  30 -לפני כ

 התפוצות. ק הקשרים בין ישראל ובין יהדותוזימחוייב לח

קנדי ולאחריו שבוע של טיולים וחוויות  –במחנה קיץ יהודי התוכנית כוללת שהייה בת שלושה שבועות 

 -ו   http://cbbmtl.org -CBB : ות קיץ יהודיים אפשרייםאישנם שני מחנ במונטריאול, אוטווה וטורונטו.

  YCC  http://ycountrycamp.com ממוקמים בצפון מונטריאול בהרי ה . שני המחנאות- Laurentian 

הפעילות במחנה כוללת פעילות ספורט ימי, שחיה, מחנאות,  ומוקפים בהרים, יערות ואגמים.

ר השהייה במחנה ריקודים, מוזיקה, אמנות, סרטים, מופעי בידור ועוד מגוון פעילויות מהנות. לאח

י שעשועים, קניות ומסעדות. בשבוע קיצאו הילדים לטיול בן שבוע הכולל ביקור באתרי נוף וטבע, פאר

 זה מתאכסנים הילדים בבתי מלון. 

מועד )תלוי במחנה בו ילדכם ישהה(.  2017ביולי  24או  2017יולי  23הקייטנה השנה תחל בתאריך 

 .2017באוגוסט  25החזרה של הילדים הוא 

 האוכל במחנאות ובמהלך הטיול כשר במאת האחוזים. ילדים שומרי שבת יוכלו להשתלב ללא קושי. 

את הילדים מלווים לאורך השהייה במחנה ובמהלך הטיול מדריכים ישראליים. המדריכים נבחרים 

 בקפידה ועוברים תהליך מיון על מנת לבחון את התאמתם לתפקיד זה. תפקיד המדריכים הוא ללוות

את הילדים לאורך כל הדרך ולספק להם מענה הולם. במהלך המחנה הילדים הישראליים משתלבים 

 בפעילות עם הילדים הקנדיים.

 בעבר IVOWניסיון העבר מראה כי ילדים שהשתתפו בקייטנת הקיץ של 

 !חוו חוויות בלתי נשכחות

וכן , אינטראקציה חברתית זוהי הזדמנות נהדרת עבורם לפתח עצמאות, בגרות אישית, בטחון עצמי 

 לפתח את כישורי השפה האנגלית.

המוערך באלפי דולרים ומסובסדת  IVOWמהלך שבוע הטיול מסובסדת ע"י ארגון בהשהות במחנה ו

כל ילד/ה יביא  +ביטוח רפואי  +הטיסה  יכרטיס :. משפחת הילד/ה נושאים בעלויותIVOW"י ארגון ע

 . $ קנדי300שלא יעלה על דמי כיס איתו לטיסה סכום לקניות ו

ת הקיץ הוא מוגבל. ישנו תהליך מיון וסינון שמטרתו להבטיח כי הילדים ונטמספר המקומות בקיי

 שנבחרו לקייטנה ישתלבו היטב ויהיו נציגים מכובדים של ישראל בקנדה. 

י שכזה. ממסע ייחוד וליהנותשובה מאוד ליכולת שלו להשתלב סיון העבר מוכיח כי בשלות הילד חינ

 גילו של הילד הוא קריטריון ראשוני בתהליך המיון והסינון:

וילידי  6-12/2003בנים שנולדו בין החודשים יוכלו לצאת  2017להשתתפות במחנה של קיץ  -  בנים

 . 2004שנת 

http://cbbmtl.org/
http://ycountrycamp.com/
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  .9/2005ועד  9/2003מתאריך בנות שנולדו  יוכלו לצאת 2017להשתתפות במחנה של קיץ  - בנות

ספר פגישות של משתתפי הקייטנה והוריהם. המפגשים יחלו לאחר מלתוכנית יתקיימו לאחר הקבלה 

להיכרות עם המדריכים ,חופשת פסח ויתקיימו ברמת גן. מפגשים אלו חשובים ביותר לגיבוש הקבוצה

 הישראליים, להעברת מידע ולמענה על שאלות.

ההמלצה מבית הספר ולשלוח  למעוניינים להירשם לקייטנה יש למלא את טפסי הרישום ואת טופס

 .15/3/2017וחתומים לא יאוחר מתאריך  מדויקיםאותם 

 : נכי צה"ללמידע נוסף ניתן לפנות לנציגי 

 052-820-4343ובי בן חיים ע

 050-742-5286עירית גרוס 

 i 
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 ?IVOW ארגון זה מה

 

 .רווח מטרות ללא והוא בקנדה נוסד אשר ישראל מלחמות לנפגעי צדקה ארגון זהו

 נפגעו אשר ,מצווה בני ובנות של ילדי ישראל, משלחת להביא במטרה 1984שנת ב הוקם הארגון

 לקנדה מגיעה הילדים משלחת. וייתי בקנדהלנופש ח צבאי שירות בזמן או טרור פיגועי, במלחמות

 .ימים חודש של לתקופה הקיץ במשך

 .IVOWה בתוכנית השתתפו ישראל ילדי 1500 מעל 1984 מאז

 והילדים נהנים מאירוח במחנאות הקיץ., מקנדה נדיבים תורמים ידי על ממומנת IVOWה תוכנית

 . לתוכנית ישירות נתרמים וכל כספי התרומות, מתנדבים הם IVOW ארגון עובדי

 :IVOWה תוכנית קיום לטובת שעובדים האנשים הם אלו

 הקנדי המנהלים חבר

  האירגון ראשי   -'  שייקוביץ ק'וג דארמר ארד'ריצ

 הארגון ראשי  סגן  - גרינספון נייל

 הארגון גזבר    - רוזנטל ק'ג

 הכבוד נשיא   - בורק אהרון

 האירגון חברי

 טופר בן

 ווילטצר אדי

 בוורמן רוני

 קאלס עמנואל

 מייסלין אלן

 גולדנברג אלן

 

 בישראל האירגון נציגי

 רוזנפלד דני

 חיים בן עובי

 גרוס יריתע

 כהן סופי

 דוויס טהרי

 סדוף יונתן רב

 בוכריס ציפי

 

 

  www.ivowassociation.ca האינטרנט באתר למצוא תוכלו נוסף מידע

 052-657-0400 -כהן יסופ

 052-820-4343 - עובי בן חיים

   050-742-5286 - גרוס יריתע

  1-514-952-3689  - 'שייקוביץ ק'ג

 

 

 

http://www.ivowassociation.ca/
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 מעוניינים להצטרף לקייטנות הקיץ?

 נא מלאו את השאלון המצורף ואת השאלון לבית הספר

 2017קיץ  –שאלון הורים קייטנת בר ובת מצווה 

נבקש להגיש את מועמדותו/ה של ילדנו/תנו לקייטנת בר ובת המצווה של ארגון בתשובה למכתבכם 

IVOW   2017בקנדה בקיץ. 

  –פרטי הילד/ה 

 )נא להקיף בעיגול( ילד/ילדה .1

 שם משפחה : בעברית __________________ בלועזית ___________________ .2

 ________שם פרטי: בעברית __________________ בלועזית ______________ .3

 תאריך לידה ________________ .4

 מספר תעודת זהות __________________ .5

 כתובת _______________________________________________________ .6

 )עיר(                  )רחוב(                   )מספר בית(           )מיקוד(                         

 ___________טלפון בבית _________ .7

 אב ________________________ אם _____________________ –טלפון הורים  .8

 אב ________________________ אם _____________________ –כתובת מייל  .9

 רמת הידע של הילד/ה  .10

 כלל לא גרועה בינונית טובה טובה מאוד 

      אנגלית

 

 גיות בריאות שחשוב שנכיר )מחלות ורגישויות(לצורך היערכות רפואית, נא ציין האם יש סו .11

 תרופה נדרשת סוגייה רפואית

  

  

  

 .במידה וקיימת סוגיה רפואית נדרש לצרף אישור רופא להשתתפות במחנה 
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 נא ציינו את התחביבים ופעילויות הספורט והפנאי של ילדכם/תכם: .12

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 האם הילד/ה שומרים שבת? כן/לא .13

 על אכילת אוכל כשר בלבד? כן/לא יםמקפיד האם הילד/ה .14

 אנו משתייכים לארגון )נא הקף בעיגול( נכי צה"ל/ארגון נפגעי פעולות איבה/ אחר _______ .15

 כן/לא    האם ילד/ה נוספים ממשפחתכם יצאו בעבר לקייטנה זו בקנדה?  .16

 קרבה __________שם הילד/ה ______________ –במידה וכן 

 __למחנה __________ בשנה _____________ 

ידוע לי כי במילוי שאלון זה אין משום התחייבות מצד מארגני הקייטנה לשתף את הילד/ה  .17

 בקייטנה.

ידוע לי כי במילוי שאלון זה יש משום התחייבות לאמיתות הנתונים והתחייבות מצידי לעמוד  .18

 בכל הדרישות.

 

        __________________          ________________           __________________ 

 תאריך                               שמות ההורים                                           חתימה                  

 

 

 15/3/2017נא להחזיר שאלון זה עד לתאריך 

  .comiritmuza@gmail  ניתן לשלוח את הטפסים במייל

 076-5103344 -בפקס 

 

 

 

 

 

 

mailto:iritmuza@gmail.com
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 IVOWצוות קייטנת  –לכבוד 

 שאלון בית ספר

 

 אנו החתומים מטה מכירים את ____________________________________________

 ממסגרת לימודיו בבית הספר _________________ בכיתה ______________________

 יתהתלמיד/ה לומד בכיתה רגילה/טיפול

 4לקייטנת קיץ בקנדה למשך  2017היכרות זו מאפשרת לנו להעריך את התאמתו/ה להישלח בקיץ 

 שבועות.

 נא הקף את התשובה המתאימה

 התלמיד/ה מתאים/ה למסגרת חברתית זו .א

 מומלץ לעכב את שליחתו לקייטנה לקיץ הבא .ב

 התלמיד/ה אינו מתאים /ה למסגרת זו .ג

 אין באפשרותנו להמליץ .ד

הערות 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

_____________________________                       ________________ 

 תאריך                                                 שם בית הספר     

______________________________                     ________________ 

 חתימה                שם מחנך/ת                               

 

 


