בס"ד

תנועת בני עקיבא בישראל
ההנהלה הארצית – משכן זבולון ע"ש השר זבולון המר ז"ל

מחלקת מפעלים וידיעת הארץ-הורים יקרים! שלום וברכה וה' עמכם!
במהלך השנה מפעילה התנועה עשרות רבות של פעילויות ,מסעות  ,סמינריונים ומחנות
בכדי שנוכל להפוך את העשייה הרבה למשמעותית ומהנה.
חשוב לנו שיתוף הפעולה שלכם ,ההורים ,והסיוע מראש למען ביטחון ילדכם ולכן נשמח שתדאגו להעביר
לילדכם את הנהלים הבאים שהינם חובה להשתתפות בפעילויות התנועה:
 .1בשלב ההרשמה יש לאשר את השתתפות ילדכם ולעדכן אותנו מראש על בעיה רפואית או צרכים מיוחדים.
 .2הצלחת הפעילויות תלויה רבות במדריכים של ילדכם שיוכשרו ויקבלו את הכלים המתאימים להתמודדות
והצלחה במשימה .מדריכי החניכים מחויבים להשתתף בהכשרות לפעילויות ,לא נאפשר השתתפות
חניכים במקרה בהם המדריכים לא הוכשרו (במקרים בהם מתקיימת הכשרה).
 .3כחלק משמירה על ערכי התנועה אנא הקפידו לשוחח עם ילדכם על הצורך בשמירה על כללי התנהגות
נאותים המצופים מחבר בני עקיבא :בהליכותיו ,ביחס לאחר ,בשמירה על רכוש ,בהקפדה על צניעות.
 .4יש לוודא שהחניך מצויד ב :נעליים ,כובע 3 ,ליטר מים ,שק שינה ,ביגוד מתאים ,פנס ,אוכל לבוקר היום
הראשון ,סידור ,טלית ,תפילין וכרטיס קופ"ח .אנא הקפידו על סימון הציוד .אין להביא ציוד יקר ערך.
 .5במהלך המחנה ובמסלולי הטיול חובה לחבוש כובע במהלך היום ולנעול נעליים סגורות (לא סנדלי שורש
או קרוקס).
 .6אין כניסה למים במהלך המסלול!
 .7אין להדליק אש (כולל קופסאות טונה) במסלולים ובשטח המחנה ,אלא במקום שיוקצה לכך בתוך שטח
המחנה.

אנא הבהירו נהלים אלו לילדכם טרם היציאה למחנה.
בכדי למנוע אי נעימויות מראש – התנועה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק חניך/מדריך שיעבור על אחד
מהנהלים הללו ,האחריות להחזרתו מהמחנה תהיה מוטלת על ההורים ולא יהיה החזר כספי עבור
ההרחקה .חשוב לציין שצעד זה יגרום להשהות את החניך מחברות בתנועה.
ביטול הרשמה
במקרה של ביטול הרשמה יש לשלוח פקס /מייל למחוז .בקשה להחזר ניתן לשלוח עד שלושה ימי עסקים
לפני תחילת המפעל בניכוי  ₪ 44דמי רישום ,או זיכוי במערכת ללא עמלת דמי ביטול.
לצורך מקרי חרום יעמוד לרשות ההורים ,מוקד עורף  44שעות ביממה (במהלך מסעות ארציים ומחנות
הקיץ)
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