
 בס"ד

 הורים יקרים שלום וברכה!

 .. בעז"ה יהיו לנו הרבה פעילויותהחופש הגדול בפתח וכמו כולם, גם אנחנו מתכוננות
 פעילויותמחנה, בוקר טיסה נעימה, -, הערב הגשמת חלומות -הןמושקעות ויפות וביני

 סוף החופש ועוד...טיול שבטיות, 
 :בסךלכיסוי חלק מההוצאות בות מיסי חופש החופש הגדול כרוך בהוצאות מרובות. לכן אנו גו

  ות.אחי 5-ל₪  32, אחיות 0-ל₪  53ש"ח לחניכה,  02
תנ"ך הכסף זה הינו עבור הפעילויות הסניפיות והשבטיות שנעשות בישוב. על פעילויות חוץ כגון: חידון 

 יגבה תשלום בנפרד. -ארצי, מחנה וטיול סוף החופשה
 או לשיראל. תעבירו סכום זה למדריכותשנשמח 

 לנו החופש... שמחכות מהפעילויותקצת 
 יתקיים בעז"ה ביום חמישי ט"ו  .ערב מטורף לפתיחת החופש )ערב שינה( -ערב הגשמת חלומות

 תמוז במועדון היישוב.

 אין תירוצים!!!!! כולן באות  -מחנה 
 כ' אב ביער "קרן הכרמל".-כים י"דמחנה הקיץ השנה יערך בין התארי

 ומתואם עם כוחות הביטחון. המחנה מאובטח
 פירוט הימים והמחירים לפי שבטים:

 ₪( 53ללא תשלום )המחיר המקורי י"ג אב, -י"ברביעי -: ימים שלישימחנה הכנה למדריכות
 ₪(. 053)המחיר המקורי ₪  032 כ' אב,-רביעי י"ט-: ימים שלישישבט נבטים
 .₪( 250המקורי  )המחיר ₪ 553כ' אב, -רביעי י"ז-: ימים ראשוןשבט ניצנים

 .₪( 250)המחיר המקורי  ₪ 553כ' אב, -רביעי י"ד-ימים ראשון :שבט מעלות
 .₪( 393)המחיר המקורי  ₪ 232כ' אב, -רביעי ט"ו -ימים שישי :שבט הראה
 .₪( 393)המחיר המקורי  ₪ 232*כ' אב, -דרביעי י"-ימים חמישי :שבט איתן

 ₪(. 232)המחיר המקורי ₪  582*חניכה משבט איתן שיוצאת לסמינריון משלמת 
זה המקום להגיד תודה ענקית לישוב, שמסבסד את המחירים בצורה משמעותית על מנת 

  שכמה שיותר חניכות יוכלו להשתתף בפעילויות בכלל, ובמחנה בפרט.
ערב הורים. כל ההורים מוזמנים לבוא לבקר את הבנות בעז"ה ביום שלישי י"ט אב יתקיים 

  במחנה!
 -(0245עד מוצ"ש פרשת פנחס כ"ד תמוז ) עם ההנחה של הישובההרשמה 

  4צ'יק.אצל המדריכות ושיראל במזומן 

 ייר המצורף(.)פרטים נוספים בפל. באשראי באתר התנועה 
באתר, בבקשה לעדכן את שיראל לפני, כדי שיעדכנו לכם את הורים שמשלמים 

 ההנחה.
)!!( באשראי באתר התנועה בלבד, ועד  היישובללא הנחה של לאחר תאריך זה, ההרשמה היא 

 (.0245לתאריך ה' באב )
 תשלומים, תשלום ראשון במזומן. 3 -ניתן לפרוס את התשלום ל

 מומלץ להירשם בהקדם, ולא לחכות לרגע האחרון.
 ייר של התנועה עם פירוט הפעילויות התנועתיות בקיץ, הרשמות וכו'...מצורף פל

 ארצות שונות, עם מנהגים שונים, ומאכלים שונים... בעז"ה ביום שני נבקר ב -בוקר טיסה נעימה
 י"א אב במועדון היישוב.

 לימוד מעניין וחווייתי, בתוספת שוקו ועוגיות טעימות. יתקיים בעז"ה כל יום רביעי  -מדרשוקו
 )שעות מדוייקות בעז"ה בהמשך...(. מכ"א תמוז עד כ"ז אב.

 ם חמישי כ"ח אב.יתקיים בעז"ה ביו -טיול סוף החופש 
 על פעילויות נוספות בעז"ה נעדכן בהמשך. כמו כן, יהיו גם פעילויות שבטיות שונות ומגוונות.

הצלחת הפעילויות תלויה בשיתוף הפעולה של הבנות, נוכחותן, והגעתן בזמן. נשמח שתעזרו לנו 
 עיל שיכול להיות.מצידכם בחלק זה, ואנו בעז"ה נשתדל לעשות הכל כדי שהחופש יהיה הכי כיף ומו

 .232-9950292 -לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות לשיראל

 בציפייה לבניין אריאל
 ולחופש מוצלח!

 צוות ההדרכה ושיראל


