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באם הבניםבאם הבנים

מתי? יום רביעי י"ג אב 29/7

למי? כל המשפחה

שעת יציאה:  9:00 מבנייני האומה

חזרה משוערת: 20:00

עלות:  75 ₪ למשתתף

מתי? יום שני י"ח אב 3/8

למי? לכל המשפחה

שעת יציאה:  11:30 מבנייני האומה

חזרה משוערת: 18:00

עלות:  50 ₪ למשתתף

פארק זיקית

טיול משפחתי
נחל השופט

הנחל המטויל והיפה ביותר ברמת מנשה     
מים זורמים כל השנה בנוף הפתוח - חוויה לכל המשפחה.

סיור במפרץ קיסריה
סיור על החוף לצד מבניה העתיקים של קיסריה.

חוות התוכים, כפר הס
עשרות תוכים מאולפים מזנים שונים, 

את רובם ניתן להאכיל ולחוות אותם מקרוב.

פארק השרון
פארק ובו מתקנים מיוחדים, מגלשות וחבלים שחבל להפסיד.

      יש להצטייד ב: 
• שתיה מרובה
• כובע שמש 

• 2 ארוחות
• בגדים להחלפה

• נעלי הליכה במים

      יש להצטייד ב: 
• שתיה מרובה
• כובע שמש 

• 2 ארוחות

שימי לב!
לדף המידע מצורף 

פלייר חשוב
קראי אותו בעיון.

בס"ד

   פעילות קיץבאם הבניםבאם הבנים
תשע“ה

בנות יקרות!
ע"מ להנות מכל המתקנים 

יש להצטיד במכנסיים, 
לשמירה על הצניעות.

קליעה למטרה
מטווחי ירי ברובי אוויר ספורטיביים

פארק חבלים
בגובה של 4 מטר

סירות פדלים וקייאקים
שייט חוויתי באגם לצד ברווזים

קארטינג פדלים 
מסלול באורך 145 מטר

כביש אמיתי והרכב כמעט...

מסלול אתגרי ענק 48 מטר של מתנפחים
טיפוס, קפיצה ומעבר מכשולים.

מתחם ג'ימבורי ענק לילדים



נ... נח... נחש... נחשונית.

פארק נחשונית
מתי? יום שני כ“ה אב 10/8

למי? לכל המשפחה!

שעת יציאה:  9:30 מבנייני האומה

חזרה משוערת: 18:00

עלות:  60 ₪ למשתתף

מתי? יום שלישי ג' אלול 18/8

למי? נשים ובנות

שעת יציאה:  11:00 מבנייני האומה

חזרה משוערת: 17:00

עלות:  35 ₪ למשתתף

בפארק:
קרוסלת מטוסים וסוסים

     מכוניות מתנגשות
             תותחי כדורים

                         בלרינת כסאות מעופפים

טיול בנים בוגרים

יום ים לנשים ובנותיום חונכים וחניכים
רחצה בחוף שרתון כ 3.5 שעותבעיר דוד

      יש להצטייד ב: 
• שתיה מרובה
• כובע שמש 

• 2 ארוחות
• ציוד רחצה

      יש להצטייד ב: 
• שתיה מרובה

• 2 ארוחות
• ציוד רחצה

      יש להצטייד ב: 
• שתיה מרובה
• כובע שמש 

• פנס
• נעלי הליכה במים

• כרטיס רב קו מוטען

מתי? יום שני י"ח אב 3/8

למי? בנים מגיל 10 ומעלה

שעת יציאה:  7:30 מבנייני האומה

חזרה משוערת: 22:00

עלות:  100 ₪ למשתתף

      יש להצטייד ב: 
• נעלי הליכה

• שתיה מרובה
(מינימום 2 ליטר)

• כובע שמש 
• 3  ארוחות

• מגבת
• בגדים להחלפה

אין כניסה!
לניידים

שאינם כשרים 
MP4 וכד'

ג'ילבון
הלכיה במסלול ע"י קניון אדיר ומרשים!

עין טינא
טיפוס בתוך זרם מים שוצף בינות לחורש טבעי

מצפה אופיר
מצפה מדהים בגובה 200 מטר בו נשקפים עמק הכנרת, 

הגליל והגולן עד החרמון.

טיול ג'יפים
שעה וחצי של נסיעה חוויתית בג'יפים בהרי הגולן.

פארק מים חוויתי (מלווים לבנים)
מגלשות ומזרקות מיוחדת מתחם ג'ימבורי ועוד..

שעות שחיה נפרדות לבנים ובנות

בתכנית:
נקבת חזקיהו

הליכה במים בתוך
מנהרה עתיקה

סרט תלת מימד

תפילה בכותל המערבי

ארוחת צהרים

מתי? יום רביעי כ“ז אב 12/8
למי? חונכים וחניכים

       בנים מגיל 8 מוזמנים להצטרף!

נפגשים ב:  10:15 
           בכניסה הראשית של הכותל

סיום משוער: 15:00 
עלות:  20 ₪ למשתתף



קיץ בריא ושמח!קיץ בריא ושמח!

1. רישום ותשלום מראש במשרד בירושלים, 
    גם לנשות ביתר ובית שמש.

2. ביצוע הפעילות מותנה במינימום נרשמים.

3. בטיולי משפחות ניתן להירשם לשתי פעילויות בלבד, 
    פעילות נוספת על בסיס מקום פנוי.

4. לבוש צנוע, חובה שהיא זכות!

5. הסעות מביתר ומבית שמש בטיולי משפחה
    יתארגנו עפ"י רישום.

6. נא לדייק בזמנים, לא מחכים למאחרים (!!)

7. ביטול השתתפות עד 4 ימים מראש לפני הפעילות,
    לאחר מכן לא יינתן זיכוי. 

8. מענה טלפוני בין השעות: 09:00 – 14:00

9. רישום יקבע סופית רק לאחר תשלום.

   פעילות קיץבאם הבניםבאם הבנים
תשע“ה

הודעות חשובות!

מזל טוב!
לצפורה אנקב

לנשואיה
בנין עדי עד!

מזל טוב!
לאסנת בולק

לנשואיה
בנין עדי עד!

ברכות ואיחולים

מזל טוב!
לחבר ההנהלה המסור 
הרב לופיאנסקי

ומשפחתו 
לנישואי הבת

בנין עדי עד!


