
 

 

 

 אייר התשע"ט   2019מאי 

  
 "מקום אחד של קסם, נתינה, אהבה, הכלה ובעיקר כיף גדול בלי שיפוטיות..."

 (2016)הורה לחניכה בתנועה, מחנה קיץ                                                                                       

 
 יקרים,ופעילים הורים 

 הקיץ מתקרב ועימו ההכנות שלנו למחנה הקיץ של 'כנפיים של קרמבו'!
 

 בחיספין ברמת הגולן. , בבית הארחה "מדרשת הגולן"  גם השנההמחנה יתקיים 
סדנאות, הצגות, פעילות מים, פעולות קרמבו, תוכנית עשירה, לילות( של פנסיון מלא, עם  2ימים ) 3המחנה יימשך 
 ריקודים ועוד.  

 
כאשר לכל אחת מהאוכלוסיות המשתתפות )חניכים עם צרכים מיוחדים,  ,מחנה הקיץ ייערך במתכונת המוכרת

 משפחותיהם וחונכי התנועה( תותאם פעילות ייחודית. 
 

 עבורכםפעילויות מיוחדות  תתקיימנהפעילויות חווייתיות שונות. בשעות אלו  יעברו פעילי התנועהבמהלך היום 
 ההורים.

 
 בזמני הארוחות לאורך המחנה, החניכים באחריות משפחותיהם. 

 
 . לכל משתתפי מחנה הקיץ מסיבה משותפת תתקייםערב,  מידי

 
 מחזורים, בחלוקה לסניפים כלהלן:  נימחנה הקיץ יתקיים בש

 מעלה אדומים| ראשון לציון מערב|  ראשון לציון מזרח | רחובות|  יבנה | נס ציונה | ירושלים 19-21.8.19 -מחזור ראשון
 קרית מלאכי |  בני שמעון|  אופקים |  אשדוד |  אשקלון | באר שבע|  דימונה |  אילת|  קרית גת| רמלה |   לוד |  מודיעין|  
 צור יגאל |-כוכב יאיר| רעננה|  כפר סבא|  נתניה|  ראש העין|  לב השרון|  חדרה|  פתח תקווה|  הוד השרון |  שדרות | 

  |  | אריאל הרצליה | רמת השרון
 

 
צפת קרית חיים |  | חיפה | נצרת עילית|  כרמיאל|  טבריה|  קרית שמונה | בית שאן |  יקנעם|  21-23.8.19 -מחזור שני

תל |  בת ים  |חורה  |ירכא   |אלכרום -מג'ד  |טירה   |שבע  -תל  |שפרעם   |רהט   |ערערה  | עכו | נהריה | מטה אשר |
מזרח | חולון מערב |  חולון|  יהוד|  ית אונויקר |  גבעתיים |  רמת גן דרום |  רמת גן צפון |  תל אביב צפון|  אביב דרום

 יפו | אור יהודה
 

 :דרכי הגעה
  .: הסעות יצאו בצורה מרוכזת מנקודה מרכזית בעיר לחיספין ובחזרהשכב"ג

 ללא  פעילים. בהרשמה מראש שכב"ג: יש אפשרות להצטרף להסעת ה+ משפחותחניכי חונכויות 
  ש"ח לאדם. 100עלות וכל בן משפחה או מלווה בעלות של                            

 
 :קליטה ועזיבה

)קבלת חדרים למשפחות תתאפשר רק החל מהשעה  13:00החל מהשעה  ,ביום הראשון של המחנה לחיספין ההגעה
14:00 ) 
 (8:30)פינוי חדרים עד השעה  11:00ביום האחרון של המחנה בשעה  עזיבה

 
 

 :רשימת ציוד
 חניכים ומשפחות:



 

 

אישור  ,נעליים נוחות להליכה  ,כפכפים ,קרם הגנה ,ציוד לפעילויות מים: כובע, בגד ים ,בגדים לשלושה ימים, כלי רחצה
 . תרופות חיוניות ,רפואי במידה ונדרש

 
  :שכב"ג

נעליים נוחות  , םכפכפי ,ציוד לפעילויות מים: בגד ים כובע, קרם הגנה,  מגבת, מצעים, ,כלי רחצה ,בגדים לשלושה ימים
 הורים חובה.אישור  -שימו לבאישור רפואי במידה ונדרש.  ,תרופות חיוניות ,להליכה

 
 :לבוש

במהלך המחנה נקפיד על הלבוש הקרמבואי, שכולל חולצת שרוולים, מכנסיים או חצאית בגובה ברך ונעלים סגורות )לא  
 כפכפים ולא סנדלים( . 

 
  :רגישות למזון

 םצרכישלמה על פי ותהיינה ארוחות גם לבעלי רגישות לגלוטן ולקטוז. ניתן להביא ה אנו דואגים למזון מגוון בבית ההארחה, 
 באם נדרשת היערכות של המקום אנא הודיעונו מראש. .ייחודיים

 
 :חניכים וחונכים -עלות ההשתתפות במחנה הקיץ לפעילים

 ימי המחנה. העלות כוללת הסעה הלוך ושוב.לכל ₪  550
  

 :( ות/ת, אח/)הורה, מטפל של חניך /מלווהמשפחה  בןהשתתפות במחנה לעלות 
   לכל ימי המחנה. ₪ 550 

 ש"ח )הצטרפות להסעת הפעילים(. 100עלות הסעה לאדם הינה בתוספת  -למי שמעוניין
 

  18*מלווה אחראי חייב להיות מעל גיל 
 .ללא עלות –מתחת לגיל שנתיים  **פעוטות

 *** במידה ואחד האחים הינו חונך, והתשלום מתבצע במרוכז, יש לציין זאת בהערות להרשמה. 
 

 הרשמה:
 26.5.2019פתיחת הרשמה ביום ראשון 

  חניכים ומשפחות – 1920הרשמה ותשלום למחנה קיץ  :  אשראי -לינק חניכים ומשפחות 
 חונכים - 1920ותשלום למחנה קיץ  הרשמהראי: אש –לינק חונך 

 
 2019ליולי  4 -ההרשמה למחנה הקיץ הינה על בסיס מקום פנוי בלבד ותסתיים ב –שימו לב 

 
 *לשאלות יש לפנות לרכז/ת בוגר/ת בסניף 

 
 

 הקדימו להירשם, מספר המקומות מוגבל! נאא
 

 מחכים לראותכם,
 צוות קרמבו!

 

https://www.tfaforms.com/4739448
https://www.tfaforms.com/4740764

