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 סטודנטים יקרים,

מקווים שאתם נהנים ומתמלאים ממצבור החוויות שמתאספות לאיטן במרכזי דרך עמ"י ברחבי הארץ ונחשפים 

 לתכני לימוד מעניינים ומעשירים.

הפעילות במרכזים השונים וכמו כן ישנן פעילויות נוספות כידוע לכם, שעות המלגה מורכבות בעיקרן משגרת 

 שהמלגה מספקת על מנת לחשוף אתכם לחוויות נוספות ומעצימות ש"שוברות את השגרה".

שבת חוויתית מלאה בתוכן וספוגה בעוצמות וברוח הקסומה  –אחת מפעילויות אלו זוהי "השבת הירושלמית" 

ה ומעת לעת נעשים שינויים והתאמות לפי צורכי הסטודנטים . תוכנית השבת נבנית בקפיד1של ירושלים

, דואגים לתנאי שהות מקסימליים אנו דואגים להביא אליכם את מיטב המרצים ומובילי השבת .בתוכנית

 משבת זו! ומרוצים במרחב המלון המארח ועושים הכל על מנת שתצאו נשכרים

 

 להעביר כמה דגשים חשובים למען הסדר הטוב: על מנת שנוכל לעבור ביחד חוויה משמעותית חשוב לנו

 ההשתתפות בשבת מלגה הינה תנאי לקבלת המלגה בסוף השנה. .א
 מסגרת הזמנים של השבת מתחילה ביום שישי בבוקר ומסתיימת עם צאת השבת. .ב

 4-לאורך שישי ושבת תזכה את הסטודנט ב בכל יחידות התוכן והפעילותרק השתתפות מלאה  .ג

 .יור ביום שישי, הגעה לתפילה בכותל וכו', לרבות ס2שעות מלגה
 !חל איסור מוחלט להיכנס למתחם הבריכה במלון .ד

התנהלות הסטודנטים במהלך השבת תתבצע מול רכז המרכז ו/או מוביל השבת ו/או איש צוות אחר  .ה

 מטעם דרך עמ"י.
בקישור שעות המלגה עבור השתתפות בשבת יעודכנו לסטודנט במערכת רק לאחר מילוי משוב  4 .ו

 וביצוע תשלום סמלי מראש. שיישלח בסוף השבת על ידי הצוות

הגעה עצמאית לשבת )ולא בהסעה היוצאת מהמרכז( מחייבת תיאום מראש מול הרכזים ועמידה  .ז

 בזמנים.

הארוחות לאורך השבת משותפות לכלל הסטודנטים המשתתפים ועל כן יש להמתין עד להגעת כל  .ח

 הקבוצה לקידוש משותף.

 

 שמעולם לא ראית" גבוהים יותר, זה להגיע ברגע אחד לראש ההר ולגלות פתאום הרים חדשים,שבת "

 )הרב קרליבך(

זכרו, השבת היא הזדמנות למפגש, הזדמנות להתחבר אל עצמנו ואל הסובבים אותנו, הזדמנות לבנות ביחד 

 ת ביחד!. בואו עם לב פתוח ובטוחים שתהיה לנו חוויה מיוחד, גבוהה יותרמציאות חדשה

 

 שבת מדהימה שתיזכר לשנים הבאות,מאחלים לכם 

 הנהלת דרך עמ"י

 ע"ש סא"ל עמנואל מורנו

                                                           
 כמוזכר בתקנון הקבלה למלגה. 1
 המנהל החינוכי. -קובי פסלהרב למעט בקשות חריגות שיאושרו מול  2


