למשתתפי מחנה הקיץ – מדערום בבית ספר שדה  -שדה בוקר ולהורים שלום,
בעוד מספר ימים  ,בתאריך ה ,10/7/10 -יגיעו ילדיכם למחנה קיץ חוויתי -אקולוגי בבית ספר שדה "שדה
בוקר ".
ילדכם יאספו ע "י אוטובוסים למדרשת בן -גו ריון  ,כל אחד בהתאם למקום מגוריו (מצורפת רשימת תחנות
האיסוף וזמני ההתייצבות בהם ).
מדרשת בן גוריון בנגב הינה קריה חינוכית התיישבותית שבה מוסדות מחקר וחינוך סביבתיים

.

במהלך חמשת ימי המחנה יתנסו ילדיכם במגוון גדול של פעילויות חברתיות  ,מדעיות וסביבתיות  ,כגון :
תצפיות על בע "ח ,טיולי רכב ספארי  ,טיולי אופניים  ,פעילויות עם חבלים  ,בריכה ועוד ...
על מנת שחווית המחנה תהיה מושלמת על הנערים והנערות להביא את הציוד הדרוש :
בגדים נוחים למהלך היום -בגדים חמים לערב

 -קרם הגנה

 -נעלים סגורות להליכה בשטח (מומלץ נעלי ספורט)

 -בגד ים

 -סנדלים (לא כפכפי אצבע)

 2 -בקבוקי מים גדולים ( 1.5ליטר)

 -כובע

 -כלי נגינה (אם יש ,לא חובה)

 -כלי רחצה

 -משקפי שמש (לא חובה)

 -מגבת

 -שק שינה (חובה)

 -תיק קטן ונוח להליכה בשטח (עם  2רצועות)

-לבנים (גופיות ,תחתונים ,גרביים)...

 כריכים  /אוכל עד ארוחת הערב ביום א'. כלי אוכל לארוחה בשטח :כלי פלסטיק לא חד פעמי ,סכין ומזלג -לא חד פעמייםמומלץ לא להביא חפצים יקרי ערך.
~בית -ספר שדה והמדריכים לא אחראיים לכל פגיעה ברכוש בעל ערך(מצלמות ,פלאפונים ,נגנים)...

לא נוכל לאפשר השתתפות בפעילויות המחנה לבושים בגופיות מטעמי הגנה מ פני השמש !
וכמובן שק גדול של מצב רוח טוב !...
בכל שאלה ,בעיה הנכם מוזמנים לפנות אל צוות המחנה:
דנה – 050-2050588
גל – 050-2050586
לטם – 050-2050587

נשמח לראותכם
צוות המדריכים .
Mail:orders@boker.org.il , www.boker.org.il

להלן רשימת ההסעות  ,אנא עדכנו אות נו באיזו תחנה בנכם /בתכם יעלו (עדיף ב דוא "ל).

הסעות:
שעה

נקודת איסוף

אשקלון

8:30

צומת סילבר לכיוון צפון

אשדוד

8:45

תחנה מרכזית ליד הניו פארם

מסמיה

9:15

תחנת דלק פז ליד שיפודי האווז

קסטינה

9:30

מאחורי תחנת הדלק סונול

צומת פלוגות

9:45

צומת פלוגות לכיוון דרום

קרית גת

10:00

תחנה מרכזית

באר שבע

10:30

מרכז מורים בר ח' רגר מול הבית חולים

טלפונים לתאום באיסוף:
דנה – 050-2050588
גל – 050-2050586
לטם – 050-2050587

* נא אשר את קריא ת המכתב למייל זה .

Mail:orders@boker.org.il , www.boker.org.il

