
 

 ו'-הכנה למחנה פסח ד'

 3.12-32-יום שישי ה -מתי
 בבית ספר קדם -פגשיםאיפה נ

 בסניף החדש -איפה ישנים

 דמי התחייבות ₪ 2. -עולה ליכמה זה 
 12..יום שלישי ה -מתי נרשמים
ישון1 בבוקר נלך לגניב שהטרומפים שלנו מעבירים לנו! נעבור ערב חברתי, ניראה סרט ונלך מקדם עד הסניף ונעשה א"ש לילה מ -מה יהי שם?

 , הכנה למחנה, יחידה על בנייה מחנאית ונעשה קצת תיאום ציפיות לקראת המחנה1נקום לפעילויות בוקר

 3:221.כל הכיף הזה יגמר בערך בשעה 
, כלי רחצה לצחצח שיניים, נעליים סגורות, חולצה כחולה ועל כל ילד להביא חטיף שהוא אוהב תיק קטן עם מים לא"ש לילהק שינה, ש -מה להביא

 בשביל פעילות1 גם ילדים שלא יצאו אל המחנה עצמו הרבה יותר ממוזמנים להשתתף!! 
 יש לשים את הילדים בקדם ולאחר כן לבוא לסניף כדי להביא את הציוד האישי שלהם לשם1

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 ת!!"סטוריה חוזרירבותי הה"ו'111 -פסח ד'
  ₪ 032בעלות של  2212-32 -כיתות ו'

  ₪ 232בעלות של  2212-32 -כיתות ד'+ה'

 עזריקם במועצה אזורית באר טוביה )ליד קריית מלאכי(יער  -מיקום
משרד החינוך1 רוב פעילויות המחנה נמצאות  ו' הינו מחנה שמנוהל ע"י בני המושבים במועצה האזורית עמק חפר ובאישור ופיקוח-מחנה פסח ד'

 מקיפים אותו גדרות( עם טיולי גיחות באזור סביבו1 -ער סגורנו יביער עצמו )היער הי
 1צוות בוגר )מד"בים( שמרכזים ומנהלים את המחנהעות ביממה, צוות רופאים וחושבים וש 30בשטח המחנה ובטיולים ישנם צוות מאבטחים ששומרים 

 ה מפורט בפלאייר המצורף1תוכן המחנ
את מהלך המחנה ידריכו את ילדיכם המדריכים הקבועים שלהם שמדריכים אותם במהלך השנה1 כל מדריך יצא להכנה למחנה ועבר הכנה לאיך 

 מדריכים במחנה1
וטיולים ישנם כמה כללי הורים  לילה בו, היא חוויה שונה לילדים1 בגלל ניסיון עבר עם מחנאותיוחד המחנה פסח, ובמ -נהלי הורים במהלך הטיול

 שאני מבקשת שכולם יכבדו אותם1

 אל מדריך הקבוצה שלו1 לפעמים במהלך טיולים שיחות טלפון מהורים יכולות ת במידה וילדיכם מתקשר עם קושי, אין להתקשר ישירו
יחד עם ואני אטפל  להיות מאיימות על המדריכים ולהקשות עליהם במהלך הטיול1 לכן, במידה ויש בעיה אשמח אם תתקשרו אלי

 בנושא1ם המדריכי

 עם  לבוא לאסוף את הילדים מהמחנה בלי אישור אישי שלי1 לפני שבאים לאסוף ילד יש לנו נוהל טיפול: שיחה עם המדריך, שיחה אסור
האחראי ושיחה איתי1 הנוהל הזה קיים בגלל שהרבה ילדים נלחצים במחנאות והרבה פעמים בכי רגעי גורם להם לרצות ללכת  המש"צ

 1 אנחנו לא רוצים לוותר לילדים על החוויה!!ישארהילדים רוצים לההביתה ואחרי שיחות 

רת תנועת הנוער במסג והמטרה המשותפת של כולנו היא שהילדים יצאו לטיולים ומחנאות ויהי!! החוויה של ילדיכם חשובה לנו מאוד
עם ילדיכם, לקחת אותם לחוויה  ליהנותדמנות לעשות זאת1 את ההזדמנות וכל מה שנכלל בה, לכן חשוב לי שתתנו לנו את ההז

 גרת ומעצימה!!ששונה מטיול משפחתי, חוויה מאת


