מחנה הקיץ
מחנה קיץ  3162עומד בפתח ,וכולנו מתכננים הרבה פעילויות בשטח.
זוהי גולת הכותרת של השבט ,הכול נעשה בעבודת צוות.
צופיות,סדנאות ,פעולות בטבע .א"ש לילה ,ארוחות עם הרבה צבע.
מקטן עד גדול למחנה באים ,וחוזרים הביתה עם זיכרונות לכל החיים.
אז אל תוותרו על זו החוויה -שנסו מותניים ובואו מלאי מרץ
כי בסופו של דבר כולנו לומדים שם דרך ארץ!
המחירים והתאריכים בפלייר ההנהגתי המצורף.
היציאה למחנה בכל הימים תהיה מרחבת באולינג ר"ג על חאקי מלא.

נהלי תשלום
ניתן להירשם למחנה הקיץ עד ה .1071/73162לא תתאפשר הרשמה
לאחר תאריך זה .ניתן להירשם במזכירות השבט בימי הפעילות.
התשלום יהיה במזומן או בצ'ק.
נהלי ביטול והחזר -החזר מלא יינתן למבטלים עד.ה 6/71/-לאחר
תאריך זה החזר (בניכוי  ₪ 621דמי ביטול) יינתן רק בהצגת אישור
מחלה מרופא עד בוקר היציאה למחנה .הודעה על ביטול בסמס לטלפון
 1233832131או למייל השבטי .הודעה רק למדריך לא תזכה בתשלום.

הורים מתנדבים במחנה
אנו זקוקים להורים מתנדבים לסיוע בבישול הארוחות במחנה .בנוסף
לעזרה בבישול ,מספר הורים יעזרו בליווי פעילויות מסוימות מחוץ לשטח
המחנה .המעוניינים יכולים ליצור קשר דרך כתובת המייל או טלפונית
לחני 052-6720606 -עד ה .21711ניתן להצטרף לרשימה רק לאחר
הרשמת החניך.

אספות הורים
באספות יימסר מידע ומענה
לשאלות לקראת המחנה.
 32711בשעה 6/:11
 1071/בשעה 6/:11

יום מעבר דרגה
התאריך של יום מעבר הדרגה
נדחה ל 6371/-בשעות אחה"צ.
הפעילות לא תהיה כרוכה
בתשלום כלל ,וכל הרשומים
ליום הצופה יזוכו במערכת
באופן אוטומטי.
למעוניינים בהחזר כספי ולא
זיכוי ,ניתן להגיע לשבט באספות
ההורים לקבלת צ'ק
ב 32711-או ב.1071/-

פעילות שוטפת
השבט ימשיך בפעילות השוטפת בימי
שלישי ושישי עד ה .617/מעבר לכך,
בימים מסוימים יוכלו החניכים להצטרף
להכנות למחנה -שזו פעילות חווייתית
בפני עצמה.

צרו קשר
חיים עורקבי -ראש שבט 128826/3/2
שחר אנושי -ראש שבט 1233211/31
חנהלה לבקוביץ-גזברית 1233832131
רון גלזר -מרכזת 1281000621
חן טבע -מרכז 1230822826
shevetyarkon@gmail.com

יום ביקור הורים במחנה
כבכל שנה ,יוכלו ההורים להגיע לביקור במחנה להתרשם מסביבת המחנה
ולחלוק את חווית מחנה הקיץ עם החניכים .שימו לב כי לא יהיה ניתן לבקר
בימים אחרים ,וההגעה לביקור תהיה בהסעה המאורגנת בלבד.
הביקור יערך בתאריך ( 1671/היום בו ד'-ו' שבים הביתה) .היציאה ב61:11-
מבאולינג ר"ג .עלות .₪ 22 :סגירת ההרשמה עד ה.1071/

