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לבירור הסניף הקרוב:
www.rikushet.co.il
או בטל': 04-6226420

ריקושט

*קבלת ההטבה בהצגת כרטיס חבר ריקושט במבצעים מיוחדים - בקשו את העלון מהמדריכים
בתוקף. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח.
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1for
êt "Ofer"/"Shalmone"

Sharon shomron |Nord: 
 9-10 AoûtCentre| Haïfa |Dan:  

13-14 AoûtJérusalem |Sud |Yehouda: 

 20-21 Août

 Sharon shomron |Nord: 
6-8 AoûtCentre| Haïfa |Dan: 

13-15 AoûtJérusalem |Sud |Yehouda: 

20-22 Août

Sharon shomron |Nord: 
14-16 AoûtCentre| Haïfa |Dan: 

14-17 AoûtJérusalem |Sud |Yehouda: 

20-23 Août

Sharon shomron |Nord  
| Haïfa |Dan,  dans la forêt "Ofer" : 

 Le 8 AoûtCentre| Jérusalem  
Sud |Yehouda dans la forêt "Shalmone": 

 Le 15 Août

Sharon shomron |Nord: 
 7-10 AoûtCentre| Haïfa |Dan: 

 14-17 AoûtJérusalem |Sud |Yehouda: 

 21-24 Août

Sharon shomron |Dan 
|Nord| Haïfa:  8-13 AoûtJérusalem | Centre | 

 Sud |Yehouda:  15-20 Août

Sharon shomron |Nord: 
 6-7 AoûtCentre| Haïfa |Dan: 

 13-14 AoûtJérusalem |Sud |Yehouda: 

 20-21 Août

Shevet Nevatim

2Da
ns la forêt "Shalmone"

₪ 255

4Cam
p errant dans les collines de Jérusalem

₪ 495

₪ 89

6Da
ns la forêt "Ein Zeitym"

₪ 630

2Dan s l a  f o r êt " Ofer"

₪ 255

3Da
ns la forêt "Ein Zeitym"

₪ 365

4Dans la forêt "Ofer"

₪ 465

Journées

Journées

Journées

Journées

 Jo
urn

ée

Journées

Journées

מתנה!
חולצה / כובע

לכל חניך

Réduction pour frères 
Le deuxième frère : 30₪ de réduction 
Troisième frère: 55 ₪ de réduction 
Quatrième frère: gratuit
Équipement obligatoire
Des chaussures de marche |  3 litres 
d›eau | des habits pour tous les jours| 
De la nourriture pour le premier jour: 
Le petit déjeuner + déjeuner | un sac 
de couchage| un chapeau| une lampe 
de poche | un anti moustique| Pour les 
garçons- Tfilin

Fin de l'inscription :  
 Dans le snif : Motzei Shabbat Matot,  
le 28 Tamouz, 22/7/17
Sur internet : Mardi 2 Av 25/7/17 

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

 www.rishum.bneiakiva.org.il :לרישום
0 2 - 5 6 9 3 1 1 7  : ט נ ר ט נ י א ב ת  ו מ ש ר ה ל ה  כ י מ ת ד  ק ו מ
052-3662678 ה:  אורי החנ"מ  לרכזת  לפנות  ניתן  והתאמות  הנגשות  בנושא 

לעם גדול
תנועה גדולה לשחרור ירושלים

ת ד ל ו מ י  ל ב ח ו

מחנות הקיץ באישור ובהנחיית משרד החינוך וגורמי הביטחון.     
 02-5693128  טלפון מוקד עורף - 
24 שעות ביממה במהלך המחנות ן  זמי

חדש!

fin CM1

Shevet Nitzanim fin CM2

Shevet Maalot fin 6ème

Shevet Aroé  fin 4ème

Shevet Zerayim fin CE2

Shevet Maapilim fin 5ème

Sayarim fin 3ème

Les camps d'été sont avec l'approbation 
et sous la supervision du Ministère de 
l'éducation et des fonctionnaires de la sécurité.


