
  

 כ"ח באייר תשפ"ב

29.05.2022 

 לכבוד,

 הורים, מדריכי/ות נוער יקריםות

 

 לילדיםות ובני/ות נוער, מ.א. מטה יהודה 2022הנדון: קייצת 

יהודה. הפעילויות מתאימות כמדי שנה בחודש יולי יתקיימו פעילויות הקייצת של מחלקת נוער מטה 

  .י"ב )לפי הטבלה המצורפת(-לילדים ונוער מכיתה ד'

 יומיים של כיף בכנרת.  –פעילויות חוץ )אטרקציות(, סדנאות ביישובים, טיול קיץ  במסגרת הפעילויות:

+ עלויותתכנית הקייצת

קישור  הערות עלות גילאים אתר תאריך
 להרשמה

הרשמה   ₪ 120 יב'-ד' לונה פארק 04.07.2022
ללונה 
 פארק

הרשמה   ₪ 63 ו'-ד' בריכה 06.07.2022
 6.7לבריכה 

הרשמה   ₪  111 יב'-ד' 2000ימית  10.07.2022
לימית 
2000  

  כולל לינה  יב'-ז' טיול נוער  12-13.07.2022

הרשמה   ₪  99 ו'-ד' פארק ג'ננה 14.07.2022
לפארק 

 ג'ננה

הרשמה   ₪  63 ו'-ד' בריכה 20.07.2022
לבריכה 

20.7 

הרשמה   ₪  130 יב'-ד' מימדיון 25.07.2022
למימדיון 

25.7 

הרשמה   ₪  63 ו'-ד' בריכה 27.07.2022
לבריכה 

27.7 

בשעות הערב  ₪  120 יב'-ד' סופרלנד 31.07.2022
15:00-21:00 

הרשמה 
לסופרלנד 

31.7 

  לאטרקציותהסעות, אבטחה ורפואה, כניסה  העלות כוללת:

 , קישור נפרד לכל פעילותלעיל המצורפים דרך הקישורים -הרשמה

 23:59, 19.06סגירת הרשמה בתאריך 

o  לא תתאפשר הרשמהשימו לב, לאחר התאריך הנ"ל 

https://redirect.telepay.co.il/?formId=63735224-2bdf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=63735224-2bdf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=63735224-2bdf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=9a72a20d-2ddf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=9a72a20d-2ddf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=9a72a20d-2ddf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=9a72a20d-2ddf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=f6155ef6-2ddf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=f6155ef6-2ddf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=f6155ef6-2ddf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=f6155ef6-2ddf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=f6155ef6-2ddf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=7275814f-2edf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=7275814f-2edf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=7275814f-2edf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=036bf5b2-2edf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=036bf5b2-2edf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=036bf5b2-2edf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=3b28d5ff-2edf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=3b28d5ff-2edf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=3b28d5ff-2edf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=097a327d-2fdf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=097a327d-2fdf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=097a327d-2fdf-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=2cce9b27-30df-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=2cce9b27-30df-ec11-b8c5-ecebb8951f7e
https://redirect.telepay.co.il/?formId=2cce9b27-30df-ec11-b8c5-ecebb8951f7e


  

o 8:00בין השעות ה, -בימים א ,הרשמה במזומן תתאפשר באמצעות הגעה למחלקת הנוער בלבד-

 וחתימה על אישור הורים ידני., 15:00

o  ישירות לעובד/ת הנוער והקהילה ביישוביש לפנות  ובירוריםלשאלות.  

 )מופיע גם בלינק ובאישור ההורים( נוהל ביטול הרשמה 

 מזכה בהחזר כספי מלא. ,20.6-שני הביטול השתתפות פעילות עד ליום  .1

 ליום העסקים האחרון לפני תחילת הפעילותועד  20.6ביטול השתתפות מכל סיבה שהיא מה  .2

 יחויב בדמי ביטול משתנים לפי עלות הנסיעה.

 ים הבאים:ביטול אשר נשלח לאחר מועד זה, יתקבל רק במקר .3

 מותנה בשליחת אישור רפואי. -  במקרה של מחלה/ בעיה רפואית .א

 מותנה בשליחת טופס ביטול מפורט. –במקרה של כוח עליון  .ב

 ההחזר שיינתן בגין המקרים הנ"ל יהיה בהתאם לשיקול הדעת במועצה ובניכוי דמי ההרשמה .

 התומכים בבקשה.על מנת לקבל את ההחזר הרלוונטי יש לצרף את כל הטפסים  .4

 הגעת הילד/ה לפעילות מבטלת לחלוטין את האפשרות לקבלת החזר, מכל סיבה שהיא. .5

לרכז את כלל הביטולים בטבלה מסודרת  ביישובוהקהילה/ מדריך נוער הנוער  עובד/תבאחריות  .6

עד  הכוללת: שם מלא, פרטי התקשרות, שם הפעילות שיש לבטל. את הטבלה יש לשלוח לרוית

  yehuda.org.il-ravita@m -. בכל ביטול נוסף יש לעדכן באמצעות מייל21.06.2022-לתאריך ה

עובד/ת נוער וקהילה/ מול  ורים המעוניינים לבטל את הרשמת בנם/ביתם יתקשרויובהר כי ה

 בלבד. מדריך/ת נוער ביישוב

 מלווים/ותמפתח 

 בחינם. –לכל יישוב  ד/ת. מדריך/ה בוגרת אחיישוב יוצא לטיול רק בליווי ענ"ק/מד"ב/רכז נוער של היישוב

 לא תתאפשר. -21מעל גיל  השתתפות יישוב ללא מלווה בוגר
 , מלווה ות/ילדים 10על כל  –בריכה 

  מלווה. ות/ילדים 15על כל  -שאר הפעילויות

 .הפעילות עלותמחוץ למפתח ב עבור המלווים שוב צריך לדאוג לתשלוםיהייובהר כי 

 בטחון ורפואה

 הביטחוניים. לתיאום טיולים, ובהתאם לאישורים ע"פ הנחיות חוזר מנכ"ל והלשכה הפעילויות כולן מתואמות

 .מאתנובכל פעילות יהיו צוותי רפואה ואבטחה לפי התקן הנדרש 

 אוכל

. כמו כן, ארוחת בוקר וצהריים: אוכללצייד את הילד/ילדה ב, מומלץ ת מזון ושתיהוכולל לאכולן ת יוהפעילו

 נמליץ לכל מלווה בוגר/ת להביא מטעם היישוב תגבור של אוכל)לחם וממרח/ חטיפים( ושישיית מים.

 הערות נוספות

 .מותנית בליווי מדריך בוגר מטעם ועד היישוב פעילותהיציאה ל -

 במדיההילדים/ ילדות הפצת תמונות של ל מחלקת הנוער מבקשת את אישור ההורים -

mailto:ravita@m-yehuda.org.il


  

שיצטרכו להתפנות הביתה עקב מחלה/פציעה יפונו בתיאום עם ההורים והמועצה ובאחריות  ילדים -

 .ההורים

מחלקת נוער לא תהא סבלנית כלפי התנהגות שאינה הולמת כגון תופעות שתיית אלכוהול, עישון  -

 .ואלימות מכל סוג

. ציוד אישי אינו מבוטח. ציוד שימצא אבוד בסוף הטיול יישמר פעילותיש להימנע מהבאת ציוד יקר ערך ל -

 .ולאחר מכן יימסר 10.08ר עד לבמשרדי מחלקת נוע

 מומלצתרשימת ציוד 

o צהרייםאוכל עד ה  

o  נעליים נוחות 

o כובע 

o 2 ליטר מים 

o  לציוד אישיתיק קטן 

o בגדים להחלפה 

o נייר טואלט 

o קרם הגנה 

o חטיפים ונשנושים

 רשימת ציוד יישובית

o מחצלת o  אקסטרהכובעים ומים

 בברכה לפעילות מהנה ערכית ובטוחה

 2022 מחלקת נוערצוות 


