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 הורים יקרים! שלום וברכה וה' עמכם!
 

 .במהלך השנה מפעילה התנועה עשרות רבות של פעילויות, מסעות , סמינריונים ומחנות

קראו את הנהלים, פעלו על פיהם . אנא חשוב לנו שיתוף הפעולה שלכם, ההורים, והסיוע מראש למען ביטחון ילדכם

 לילדכם את הנהלים הבאים שהינם חובה להשתתפות בפעילויות התנועה: ותעבירו

 נהלי יציאה למפעל:

כחלק משמירה על ערכי התנועה אנא הקפידו לשוחח עם ילדכם על הצורך בשמירה על כללי התנהגות  .1

בשמירה על רכוש, בהקפדה על צניעות, נאותים המצופים מחבר בני עקיבא: בהליכותיו, ביחס לאחר, 

 שמירה על כללי הבטיחות וניקיון ארצנו.

 וצהרי , שק שינה, ביגוד מתאים, פנס, אוכל לבוקרליטר מים 3נעליים, כובע, יש לוודא שהחניך מצויד ב:  .2

 . אלא אם ניתנה הנחיה אחרת היום הראשון, סידור, טלית, תפילין וכרטיס קופ"ח

)לא סנדלי ובמסלולי הטיול חובה לחבוש כובע במהלך היום ולנעול נעליים סגורות  הפעילותבמהלך  .3

 שורש או קרוקס(

 החניכים מתבקשים להקפיד על סימון הציוד האישי. .4

אין להביא ציוד יקר ערך לפעילויות, התנועה אינה אחראית לאובדן ואו נזק של הציוד האישי שמביאים  .5

 צלמות, מכשירים דיגיטליים , כלי נגינה, וכו' החניכים, לרבות: טלפון סלולרי, מ

 הצוות )מדריכים, קומונריות, רכזים וכו(.יש להישמע להנחיות  .6

 אלא אם ניתן אישור מהאחראי על הפעילות. אין כניסה למים במהלך המסלול! .7

בהתאם  לכך, למעט במקום שיוקצה חניון( במסלולים ובשטח השימוריםלהדליק אש )כולל קופסאות  אין .8

  לנהלים!

 

 נהלי רפואה ואבטחה

או שהוא בעל צרכים מיוחדים, חובה להודיע על כך  , רגישותבמידה והחניך סובל/ת מבעיה רפואית .1

למחלקת מפעלים של בני עקיבא במייל: ימים לפני הפעילות,  7באופן מידי ולא יאוחר מ 

mifalim@bna.org.il  :02-5693113או בפקס. 

מתואמים, מאושרים ומונחים ע"י משרד החינוך וגורמי הביטחון הרלוונטיים, הקובעים מפעלי התנועה  .2

בנוסף להנחיות של משרד החינוך קיימים נהלים  את סדרי האבטחה והרפואה בהתאם לכל פעילות.

 נוספים, המותאמים לאופי הפעילות של תנועת בני עקיבא.

, במקום התנועתי הרפואי הצוות ידי-על יטופל, רפואית בעיה אצלו תתפתח הפעילות שבמהלך חניך .3

 הקרוב  החולים בית/  חולים קופת לסניף( במדריך מלווה) החניך ישלח הצורך במידת

 או בעיה ויש במידה. להן יזדקקו אלה באם, בתכם/  לבנכם תרופות לתת יוכל הצוות הרפואי .4

 .מפעלים למחלקת פקס או במייל לשלוח נא -התנגדות

 ילדם את ולקחת לבוא ההורים באחריות, לביתו לחזור החניך שעל מחליט הרפואי והצוות במידה .5

 .הביתה

גורמי הרפואה התנועתיים במהלך נאסף ומידע שע"י ההורים  לבני עקיבא  נמסרהמידע הרפואי ש .6

 .יישמר בתנועה הפעילויות בתנועה
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 ביטול השתתפות במפעל

ימי עבודה לפני הפעילות. לאחר מכן לא יינתן  3 -לא יאוחר מ בדוא"ל/בפקסבכתב יש להודיע למחוז על כל ביטול 

 החזר כספי.

 במערכת אותו תוכלו לממש בהרשמה לפעילויות עתידיות )לא יגבו דמי רישום(.משפחתי באפשרותכם לקבל זיכוי 

פר ההחזר )בנק, סניף, מסהמעוניינים לקבל החזר כספי ישלחו מייל למחוז ויצרפו את פרטי חשבון הבנק אליו יועבר 

. ההחזר לחשבון הבנק ובהחזר עבור הטיפול בהרשמה ₪ 40( תיגבה עמלה בסך ז של בעל החשבון”חשבון, שם ות

 יום ממועד הפעילות. 90 עדיבוצע 

 במידה וסיבת בטול ההשתתפות הינה בגין מחלה יש לעדכן את המחוז באופן מידי ולשלוח אישור מחלה מהרופא.

 .דרך המייל או הפקס, בכתב יתקבלו למחוזות אלו עדכונים, דמי חברות לא יוחזרתשלום עבור 

 

 להלן פרטי המחזות ליצירת קשר:

 

 ל”דוא פקס טלפון

 tzafon@bneiakiva.org.il 04-6715643 04-6791061 מחוז צפון

 chaifa@bneiakiva.org.il 04-8741285 04-8741273/4 מחוז חיפה 

 sharon@bneiakiva.org.il 03-9304077 03-9341477/91 שומרון-מחוז שרון

 dan@bneiakiva.org.il 03-5739610 03-7312514/0668 מחוז דן

 merkaz@bneiakiva.org.il 02-9660599 052-3662884  מחוז מרכז

 jerusalem@bneiakiva.org.il 02-6796998 02-6796992/4 מחוז ירושלים 

 yehuda@bneiakiva.org.il 08-8505462 08-8505460  מחוז יהודה

 darom@bneiakiva.org.il 08-6434849 08-6434962/5405  דרום מחוז

 

 נהלים כללים

באתר מצלמים את החניכים וחלק מהתמונות מתפרסמות  פעילויות השונות בתנועה,ה במהלך .1

, אנא הנחו את ילדכם להימנע התנועה, במידה ויש לכם התנגדותם התנועה או בפרסומים מטע

 .מצילומים במהלך הפעילות

בכדי להוביל את קומונריות /מדריכיםמתקיימת הכשרה ייעודית ל פעילותלפני כל למען ביטחון ילדכם,  .2

הקומונריות /מדריכי החניכים ולדאוג לכך שיהיה מפעל חוויתי ומשמעותי. לטיול בטוחהחניכים 

מחויבים להשתתף בהכשרות לפעילויות, לא נאפשר השתתפות חניכים במקרה בהם 

 לא הוכשרו )במקרים בהם מתקיימת הכשרה(. /הקומונריותהמדריכים

משום שהורחק לא יפוצה בהחזר  ואמרצונו החופשי  -מקצר את שהותו חניך במהלך פעילותובמידה  .3

 כספי כלשהו.

מהנהלים המפורטים –חניך/מדריך שיעבור על אחד  התנועה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק .4

במסמך זה, האחריות להחזרתו מהמחנה תהיה מוטלת על ההורים ולא יהיה החזר כספי עבור 

 ההרחקה. חשוב לציין שצעד זה יגרום להשהות את החניך מחברות בתנועה.

 למוקד העורף. חניך שמעוניין לצאת מפעילות, יש לשלוח אישור הורים כתוב לרלשי"ת המפעל או .5

 

שעות ביממה  העומד בקשר עם כל הפעילויות בשטח, ונותן מענה לכל  24במהלך המפעל יעמוד  מוקד עורף זמין 

  mifalim@bna.org.ilמייל:      5693128-02 טלפון: . בעיה

 

 בתודה מראש על שיתוף הפעולה

 רה ולעבודהלתוובברכת חברים 

 מאור כהן                        יאיר שחל             

 ראש מחלקת מפעלים וידיעת הארץ      תנועת בני עקיבא בישראל מזכ"ל

http://bneiakiva.org.il/bitul/tzafon@bneiakiva.org.il
http://bneiakiva.org.il/bitul/chaifa@bneiakiva.org.il
http://bneiakiva.org.il/bitul/sharon@bneiakiva.org.il
http://bneiakiva.org.il/bitul/dan@bneiakiva.org.il
https://mail.bneiakiva.org.il/owa/redir.aspx?C=9399d7ccba684ad2964161d5265dce67&URL=mailto%3amerkaz%40bneiakiva.org.il
http://bneiakiva.org.il/bitul/jerusalem@bneiakiva.org.il
http://bneiakiva.org.il/bitul/yehuda@bneiakiva.org.il
http://bneiakiva.org.il/bitul/darom@bneiakiva.org.il
mailto:mifalim@bneiakiva.org.il

