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ריקושט

*קבלת ההטבה בהצגת כרטיס חבר 10% הנחה למחזיקי כרטיס החבר של בני עקיבא*
בתוקף. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח.

 תנועת בני עקיבא בישראל
הדף הרשמי
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ורישום,  טיפול  דמי   ₪  40 בניכוי  האירוע  מיום  חודשים   3 בתוך  יבוצע  כספי  החזר  הפקס/מייל,  הגעת  לוודא  יש  למחוז.  פקס  או  מייל  בהודעת  האירוע  לפני  עסקים  ימי   3 עד  יתקבלו  זיכוי  או  כספי  להחזר  ובקשה  ביטול    חברות  תשלום  כוללים  לא  המחירים 
התנועה באתר  קיים  אבדות  נוהל    ציוד  של  אובדן/גניבה  של  במקרה  אחראית  או  מבטחת  אינה  עקיבא  בני  ערך,  יקרי  חפצים  להביא  אין    התשלום  לאחר  גם  חניך  של  הרשמה  לבטל  הזכות  את  שומרת  עקיבא  בני    טיפול.  דמי  ייגבו  לא   - לזיכוי  בקשה  על 

 מחיר: 195 ₪ )לא כולל חברות( מדריך- 30 ₪
שבט יובל: 95 ₪ )מדריך- 20 ₪( 

 הנחות אחים: 
אח שני: 175 ₪ | אח שלישי: 165 ₪

תאריך סיום הרשמה בסניפים: 
מוצש"ק שמיני, כ״ג אדר ב׳ 2.4

 תאריך סיום הרשמה באינטרנט: 
יום רביעי כ״ז אדר ב׳ 6.4 בשעה 20:00

מסע שבטי יובל בירושלים
יום ראשון ט׳ ניסן 17.4

חניון לינה אזור טיול  מחוז 

פארק ירוחם צפון הנגב  חיפה 

נאות קדומים/תל חדיד מבואות ירושלים  צפון 

גני חוגה/מעין חרוד גלבוע  שרון שומרון 

קרני שומרון שומרון  יהודה 

אנדרטת הנח"ל פרדס חנה כרמל  דרום 

כרמיאל גליל מערבי  ירושלים 

רמת הגולן   חוף צמח מרכז 

יער ציפורי גליל תחתון  דן 

ראשון-שני ט׳-י׳ ניסן ]17-18.4[

 מחוזות שיוצאים בשני המועדים
חלוקת הסניפים לפי תאריכים תפורסם באתר ובפייסבוק:

שני-שלישי י׳-י״א ניסן ]18-19.4[

* יתכנו שינויים במקומות | המסע באישור ובהנחיית משרד החינוך וגורמי הביטחון.     
 טלפון מוקד עורף - 02-5693128 זמין 24 שעות ביממה במהלך המסע

 מוקד תמיכה להרשמה באינטרנט:
0 2 - 5 6 9 3 1 1 7

 ציוד:  סידור | תפילין | מים )3 ליטר( | כובע
 נעליים נוחות | ביגוד חם | אוכל ליומיים 

שק שינה | כרטיס קופת חולים
בבוקר היום השני יקבלו החניכים לחמניה ומשקה.
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