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ריקושט במבצעים בלעדיים לתנועת בני עקיבא

≤µ •
הנחה

≤µ±±≤¥∞∞∞∑π ברקוד
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 – הפעילות  שנת  משיאי  אחד  לקראת  עומדים  ואנו  החלה,  הקיץ  חופשת 
מחנות הקיץ. החופש נעסוק בנושא 'תנועה גדולה לעם גדול', המבטא את 
ומשפיעים  עמדה  בעלי  ולהיות  אותנו  לסובב  אחריות  לקבל  שלנו  הרצון 
משמעותיים בחברה הישראלית. במהלך הקיץ נתעסק במגוון משימות עשייה, 
וכל סניף ומחוז בנו תוכנית חינוכית לקיץ כולו, כדי שהסניף ייעשה מרכז 

משמעותי לחבריו ולקהילה כולה. 

לטבע,  לצאת  היום-יום,  מהמולת  להתנתק  היכולת  לנו  יש  הקיץ  במחנות 
אנחנו  במחנות  וחברות.  צניעות  פשטות,  ערכי  ולספוג  לאדמה  להתחבר 
נחשפים לאתגרים חדשים ולחוויות ייחודיות ובונות המאפשרות לנו מפגש 
כן עם עולם הערכים שלנו: אהבת ישראל ואהבת הארץ, חיי תורה והקפדה 

על מצוות בכלל ועל תפילה בפרט. 

במחנות אנחנו מחזקים את השבט, הקבוצה הגרעינית שבה גדלים כל חבר 
וחברה בתנועה. במהלך המחנה השבט מובל על ידי מדריכיו, המפגש בשטח 
חינוכיים  לתהליכים  ומאפשר  לחניכים  המדריכים  בין  הקשר  את  מחזק 
להתפתח ולהתעצם. עם חבורת השבט המחנה הוא ההזדמנות לפרוץ ולהכיר 

גם חברים ממגוון סניפים רחב השותפים לתנועתנו הגדולה. 

בכל מחנה הושקע זמן רב: בהעמקת נושאי התוכן שלו, בניצול הזמן ובהפעלת 
החניכים ברוח תורה ועבודה ובקריאת '"ופרצת" – מגדילים את התנועה'. 

לקראת המחנות והקיץ בכלל הוקדשה מחשבה מיוחדת להקפדה על כללי 
הזהירות והבטיחות בסניפים ובמפעלים. היו שותפים ושוחחו עם ילדיכם על 

חשיבות הציווי "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

מחכים לכם בסניפים ובמחנות! 
בברכת חברים לתורה ולעבודה 

חברים יקרים, ה' עמכם!

 יאיר שחל
מזכ"ל 

 מאור כהן
רמ"ח מפעלים

לעם גדול
תנועה גדולה לשחרור ירושלים
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קום והתהלך בארץ!נבטים
₪ 255

סניפים נפרדים | ש"ש | צפון: י"ז-י"ח אב, 9-10.08 

מרכז | חיפה | דן: כ"א-כ"ב אב, 13-14.08

ירושלים | דרום | יהודה: כ"ח-כ"ט אב, 20-21.08

« הכשרת מדריכים: 40 ₪ « י״ד- ט״ו אב  6-7.8  

יוצאים מהקופסא!מעלות
₪ 365

סניפים נפרדים | ש"ש | צפון: י"ד-ט"ז אב, 6-8.08 

מרכז | חיפה | דן: כ"א-כ"ג אב, 13-15.08

ירושלים | דרום | יהודה: כ"ח-ל' אב, 20-22.08

         « הכשרת מדריכים: 60 ₪ 
         « י׳-י״ב אב 2-4.8

עולים לירושליםהרא״ה
₪ 495

-ם4
רי י

מחנה נודד בה

ימים

סניפים נפרדים | ש"ש | צפון: כ"א-כ"ד אב, 13-16.08 

מרכז | חיפה | דן: כ"ב-כ"ה אב, 14-17.08

ירושלים | דרום | יהודה: כ"ח אב-א׳ אלול, 20-23.08

« הכשרת מדריכים: 80 ₪ « י״ד-י״ז אב 6-9.8      

יוצאים מהחומותיובל
₪ 255

 מחנה כלל ארצי: 

כ"ג- כ"ד אב 15-16.08

 « הכשרת מדריכים: 40 ₪
« ט"ז- י"ז אב, 8-9.08       

הניצנים נראים בארץ!ניצנים
₪ 255

סניפים נפרדים | ש"ש | צפון: י"ד-ט"ו אב, 6-7.08 

מרכז | חיפה | דן: כ"א-כ"ב אב, 13-14.08

ירושלים | דרום | יהודה:  כ"ח-כ"ט אב, 20-21.08

« הכשרת מדריכים: 40 ₪ « י׳-י״א אב 2-3.8  

הכל אנשיםסיירים

 סניפים נפרדים | שרון שומרון | דן | צפון | חיפה: 

ט"ז-כ"א אב, 8-13.08

ירושלים | מרכז | דרום | יהודה: כ"ג-כ"ח אב, 15-20.08

-המחנה מסתיים בבוקר יום ראשון-

 « הכשרת מדריכים: 100 ₪
« י׳-י״ד אב 2-6.8  

לחלום ולהיותמעפילים
₪ 465

4
ימים

סניפים נפרדים | ש"ש | צפון: ט"ו-י"ח אב, 7-10.08 

מרכז | חיפה | דן: כ"ב-כ"ה אב, 14-17.08

ירושלים | דרום | יהודה: כ"ט אב–ב' אלול, 21-24.08

« הכשרת מדריכים: 80 ₪ « י׳-י״ב אב 2-4.8  

 מכל הארץ יבואו 
הניצנים, יטיילו וילמדו לאהוב את 

ארצנו - ארץ אבותינו.  במחנה נלמד 
מהו מחנה וכיצד בונים אותו תוך 

 שמירה על ערכי הארץ, 
התורה והעם.

תאריכי סיום הרשמה

מחנות קיץ:
בסניפים: מוצ"ש מטות מסעי כ"ח תמוז 22.07.17

באינטרנט: יום שלישי ב' אב - 25.07.17

הכשרות מדריכים למחנות קיץ:
בסניפים: מוצ"ש  פנחס כ"א תמוז 15.07.17 
באינטרנט: יום שלישי כ"ד תמוז - 18.07.17

ביטולים
ימי   3- מ  יאוחר  לא  ביטול  כל  על  למחוז  להודיע  יש   
כספי.   החזר  יינתן  לא  מכן  לאחר  הפעילות.  לפני  עבודה 
לממש  תוכלו  אותו  במערכת  זיכוי  לקבל  באפשרותכם 
החזר  לקבל  המעוניינים  עתידיות.  לפעילויות  בהרשמה 
התנועה(ויצרפו  באתר  )הכתובות  למחוז  מייל  ישלחו  כספי 
עבור  תשלום  ההחזר.  יועבר  אליו  הבנק  חשבון  פרטי  את 
דמי חבר לא יוחזר. תיגבה עמלה בסך 40 ₪ עבור הטיפול 
יום   90 לאחר  יבוצע  הבנק  לחשבון  ההחזר  בהרשמה. 

ממועד הפעילות.

רפואה 
ייחודיות חייבים להעביר  הורים לילדים עם בעיות רפואיות 
במייל  או   02-5693113 בפקס  בכתב  הארצית  להנהלה 
הטיפול  ואופן  הבעיה  מהות  את   moked@bna.org.il
הנדרש. מערך הרפואה המחנה כולל מגישי עזרה ראשונה, 
לחניך  המירבי  הטיפול  את  לתת  מנת  על  ורופא,  חובשים 
לצוות  מתווסף  מהמחנות  בחלק  במחנה.  השהות  במשך 
ע"י  וייקבע  במידה  הצורך.   בעת  לפינוי  אמבולנס  הרפואי 
הצוות הרפואי שיש לפנות חניך לביתו האחריות על חזרתו 
חניכים  חובה!  הורים  אישור  ההורים.  על  מוטלת  הבייתה 
יציאה  אישור  יעבירו  הקומונרית  דרך  במזומן  הנרשמים 
למחנה החתום ע"י ההורים וכולל הצהרה על מצב בריאותו 
של החניך.  הורים המשלמים באינטרנט – האישור מתבצע 

כחלק מהליך הרישום. 

ציוד 
 | למחנה(  כניסה  אין  נעליים  )ללא  נעליים  חניך:  לכל  חובה 
כובע | מים )3 ליטר( | שק שינה | בגדים להחלפה | פנס | אוכל 
ליום הראשון עד לצהריים | טלית | תפילין | סידור | קרם הגנה 
ואישור  חולים  קופת  כרטיס   | יתושים  נגד  חומר   | מהשמש 

הורים. למחנה הכולל שבת יש להביא חולצת תנועה לבנה. 

   במהלך המחנה חובה לנעול נעליים סגורות.

    חניך שינעל קרוקס/שורש וכד' יוחזר לביתו.
    איננו מבטחים ציוד אישי ולכן אין להביא ציוד יקר ערך.

    יש לסמן את הציוד האישי ולרשום שם, טלפון וסניף
    מחלקת אבידות תפעל עד לסוכות במייל

    moked@bna.org.il או בטלפון 02-5693126. 
    לאחר מכן יימסרו האבידות לנזקקים.

הנחות
אנו עושים את מירב המאמצים על מנת לקיים את המחנות 
בעלות מינימאלית תוך שמירה על פעילות ובטיחות ברמה 
החברות  בתשלום  הניתנת  אחים  להנחת  בנוסף  גבוהה. 

השנתית תינתן גם הנחה ברישום למחנות: 
רביעי  ואח  55 ₪ הנחה  30 ₪ הנחה, אח שלישי:  שני:  אח 
מביניהם(.  הזול  המחנה  מדריכים,  כולל  )לא  חינם  יוצא 

לקבלת ההטבה של אח רביעי חינם יש לפנות למוקד:
.02-5693117 

לתשומת לב ההורים

מוקד עורף יעמוד 24 שעות ביממה בזמן המחנות 

moked@bna.org.il | 02-5693128
המחנות מאושרים ע"י משרד החינוך, כוחות הביטחון 
ומשרד הבריאות. במחנות יהיה קצין ביטחון אשר ידאג 
לנושא הביטחון וישהה לאורך כל תקופת המחנה ביער, 
עפ"י הנחיות הצבא והמשטרה. אנו מבקשים את עזרתכם 
במניעת התופעה של חברים בגילאי חבריא ב' המגיעים 

למחנות ללא רשות ושוהים בהם.  
תופעה זו מפריעה ואף גוררת תופעות 

שליליות. אנו נאלץ לשלוח חניכים 
 אלו לביתם.

חניך אשר יוחלט להחזירו 
הביתה מהמחנה עקב 

התנהגות שאינה הולמת לפי 
שיקול דעת של צוות המחנה, 

האחריות על חזרתו הביתה 
מוטלת על ההורים.

 עזרו לכל החניכים להיות חלק מתנועת בני עקיבא
 ולחוש את החוויה המיוחדת של יציאה למחנות - 

גם השנה אף אחד לא נשאר בבית!

 ניתן לתרום באמצעות כרטיס אשראי או טלפונית 
לאוריאל במשרדנו: 052-8109576 |  נא לציין מבצע  "אמץ חניך"

 נפליג אל עבר 
 המרחבים דרך השטח,

הפעילויות והטיולים נתבשם מעולם 
 הערכים, החוויות והגיבוש – 

 נצא מהקופסא שלנו 
ואת כולם נחבר.

במחנה נעסוק בחלומות 

ושאיפות גדולות, נבחר לצאת 

בעקבות  המעפילים לדרך 
מגשימה ופורצת, להעפיל 

למקומות חדשים ולהיות פעילים 
למען ארצנו ומדינתנו.

 ממש לפני כניסתנו לחבריא ב' 
 יוצאים למסע לעבר ירושלים. 

בימים מלאי חוויה ועוצמה נעלה 
לירושלים נגלה כוחות פנימיים 

החבויים בנו ונגלה דרכים חדשות 

להגיע אל ירושלים שבלב.

 במהלך שבוע
חוויתי ומאתגר נצא להכיר 

 את עצמנו, ואת השבט. 
שמחים ומאובקים נצא למסע 

 מהנה ומשמעותי. 
דרך מפגש עם אנשים שהותירו 

את חותמם על ההיסטוריה.

לכל אחד מאיתנו יש את החומות 
שלו, במחנה יובל בסימן 50 שנה 
לשחרור ירושלים, נצא מהחומות 

של השגרה, נתגבר על אתגרים 

ונכיר את הכוחות הגדולים 
שקיימים בנו.

לראשונה שבט זרעים מצטרף 
למחנות הקיץ של בני עקיבא! 

יחד נכיר את הטבע, היערות 
ואווירת המחנות.

זרעים*
לטיול יצאנוחדש!

₪ 89

 צורת התשלום הטובה והיעילה ביותר היא דרך האתר:

r i shum.bneiak iva .org. i l
 בסיום הרישום תקבלו מספר אישור עסקה. 

 אנא הקפידו לשמור מספר זה. במידה ובידכם זיכוי מפעילויות קודמות 
הוא יילקח בחשבון בסוף תהליך הרישום.

עקב עומס פניות במערכת - מומלץ מאד לא לחכות ליום ההרשמה האחרון!

 נהלי
הרשמה

יום
פ ר1

עו

יער שלמון/

ש״ש | צפון | חיפה | דן:  ביער עופר - ט"ז אב 8.8

מרכז | ירושלים | דרום | יהודה:  ביער שלמון - כ"ג אב 15.8

« מדריך: 20 ₪ *מותנה בכמות הנרשמים

במחנה נפגוש לראשונה את החוויה 
של הכרת ארץ ישראל ברגלים, ויחד 
ניצור חוויות טובות ובלתי נשכחות 

 מהשטח ומכך לחיים -

חינוך לאהבת הארץ בכל דרכיה.

 דרום  מחוז
המצאות...

מחוז חיפה
 משיבים 
את הרוח

מחוז מרכז
 מאמינים 
 שצריכים

לתקן

מחוז דן לב הקהילה

ימים
מון2
 יער של
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יער עופ

6
ימים

₪ 630

2
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יער עין  זי

תנה!
מ

חולצה / כובע

לכל חניך

 ירושלים מחוז
 50 שנה 
לירושלים

 שרון שומרון מחוז 
קליטת עליה

 מחוז צפון
הצפון מתחיל אצלי

 מחוז יהודה
עמו תורתו וארצו

ימים


