
הכנת מדריכים

גלעד

דביר

הראל בנים

מעוז-נחלה-בניה

י“ט-כ‘ אב (28.7-29.7)

כ“ג-כ“ד אב (1.8-2.8)

כ“ג-כ“ה אב (1.8-3.8)

כ“ג-כ“ז אב (1.8-5.8)

י“ט-כ‘ אב (28.7-29.7)

כ“ו-כ“ז אב (4.8-5.8)

כ“ה-כ“ז אב (3.8-5.8)

כ“ג-כ“ז אב (1.8-5.8)

90 ₪

מחיר

295 ₪

450 ₪

670 ₪
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תאריכי בנותתאריכי בניםשבט מס‘ ימים
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3הראל בנות

₪ 565כ“ד-כ“ז אב (2.8-5.8)כ“ג-כ“ו אב (1.8-4.8)נווה

₪ 565כ“ג-כ“ו אב (1.8-4.8)

4

5

₪ 450כ“ה-כ“ז אב (3.8-5.8)

ההרשמה-שעת סיום
22:00

סיום הרשמה 
מוזלת-

י"ט בתמוז (29/6)

לאחר מכן העלות

בתוספת ₪ 30

סוף זמן הרשמה

סופי למחנה:

כ“ד בתמוז (4.7.21)
בקשות הנחה
ניתן להגיש עד
ב' תמוז 
(12/6)

משפחות שקיבלו
ההנחה גם במחנה.יקבלו אוטומטית את אחוז הנחה בחברות-

מחיר לנרשמים 
עד י“ט תמוז



"עשינו מאמץ 
גדול להוזיל 
את מחירי 
המחנה השנה, 
אנו קוראים 
לכם לתרום 
לקרן סבסוד 
חניכים"

הורים וחניכים יקרים,
שמטרתו  מאבק  אויבנו,  מול  מאבק  ואחרי  הקורונה  בעקבות  סגרים  של  שנה  אחרי 
לקעקע את החיבור שלנו לארץ הטובה שה' נתן לנו, אנחנו ממשיכים בכל הכוח בעשיה 
וחינוך כי דווקא עכשיו צריך  ונערכים לקיץ מלא בתוכן, משמעות, עשייה  התנועתית 

אותנו יותר מתמיד!

"אנחנו 
ממשיכים בכל 
הכוח בעשיה 

התנועתית 
ונערכים לקיץ 

מלא בתוכן, 
משמעות, 

עשייה וחינוך"

את התנועה שלנו אי אפשר להפסיק!
אנו רואים במחנה הקיץ חשיבות חינוכית גדולה מאוד! בתוכן החינוכי של 
המחנה, בחיבור לארץ ישראל, לצוות ההדרכה ולשאר חברי השבט. בחווית 
העצמאות והבניה האישית של החניך ועוד. ערכים אלו שנכונים לכל שנה 
מועצמים שבעתיים אחרי שנה שבחלקים גדולים ממנה כולנו ישבנו בבתים.

מגבלות  עקב  שונה  מעט  במתכונת  בעז"ה  השנה  יתקיים  הקיץ  מחנה 
הקורונה שעדיין איתנו. המחנה יתקיים בהרי ירושלים במספר חניונים שונים 
במקביל. צוותי הארגון וההדרכה של התנועה (שזה המקום להודות להם על 
הבטיחותית  הארגונית,  ההיערכות  על  יושבים  הרבים)  וההשקעה  העמל 

והחינוכית של המחנה בשביל שתיהנו ממחנה משמעותי וחוויתי.

עשינו מאמץ גדול להוזיל את מחירי המחנה השנה. זאת למרות שעלות 
הפקת המחנה במתכונת הנוכחית גדולה משמעותית ביחס לשנים קודמות 
את  הרחבנו  כן  כמו  מאוד.  גדלה  חניך  לכל  התנועתי  הסבסוד  ועלות 
הקריטריונים לסבסוד חניכים למחנה על מנת לאפשר לכמה שיותר חניכים 
להשתתף במחנה. ניתן לבדוק את הזכאות להנחה בנוהל המפורסם באתר 
התנועה. הורים שיש ביכולתם לעזור ולסייע, אנו קוראים לכם לתרום לקרן 
יישאר  לא  חניך  ש'אף  לוודא  לנו  ולעזור  התנועה  של  חניכים  לסבסוד 

מאחור'.

• 3 ליטר מים
• נעלי הליכה 

• כובע
• תיק קטן למסלולים

• שק שינה
• מגבת, בגד ים וכלי רחצה
• בגדים להחלפה ובגדים 

חמים ללילה
• פנס- לא בפלאפון

• סידור. לבנים: טלית ותפילין

ציוד חובה:

שימו לב!

אין להביא ציוד יקר שעלול להיפגע.
יש לרשום שם ולסמן את הציוד האישי.

אין להביא תרופות הדורשות קירור.
ביטול הרשמה ייעשה ע"י מילוי טופס 
ביטול באתר התנועה בלבד, בהתאם 

לנוהל הביטולים.

שאר נהלי המחנה- הרשמות ובטיחות- מפורסמים באתר התנועה, יש להיכנס ולקרוא אותם בעיון!

מחכים לפגוש את כולכם.
בציפייה לבניין אריאל!
דביר, מזכ“ל התנועה.
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