
ב"ה

 טופס רישום
דיי קעמפ ה - 21 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



תאריך:_____________

לכבוד מחלקת הרישום של רשת מחנות הקיץ 'גן ישראל ביתר עילית' - קיץ ה'תשע"ח. 
אנו מעוניינים לרשום את בננו שי' כחייל במחנה הקיץ 'דיי־קעמפ 'גן ישראל' ביתר עילית' 

ולהשתתף בכל התוכניות, הטיולים, הבריכות והאטרקציות המתקיימות בדיי קעמפ.

      /      /שנהחודשיום
       יום הולדת לועזי       יום הולדת עברי     שם משפחהשם החייל

פל' אמאפל' אבא

פלאפוןטלפון

_________XL|L|M|S  6|8|10|12|14|16|18

מס' חולצה - הקף בעיגולמס' זהותקופת חולים וסוג הביטוח

עולה לכיתהתלמוד תורה/ בית ספר

קטיפה בלבד

מס' ווצאפ של ההוריםמידהכיפה: 

@

כתובת דוא"ל

מיקוד / ת.ד.ישובדירהבנייןרחוב

שימו לב! חובה למלא את כל הפרטים.

הצהרת בריאות

ע"מ שבנכם יוכל להשתתף ולהנות מפעילויות השונות ומפעילות הספורט הטיולים
והשחיה, נא למלא את השורות הבאות.

חובה לדווח אודות רגישות בריאותית אצל בנכם שי'!
אי מילוי השורות הבאות מהווה הצהרה על בריאות תקינה.

בעיות רפואיות )רגישות אלרגיה וכדומה(:_____________________________
מצב רגשי/חברתי/משפחתי: _____________________________________



דבר ההנהלה

לכבוד הורי חיילי צבאות השם: 
וודאי ידועה לכם דעתו של הרבי מלך המשיח שליט"א בדבר מעלת שהותם של ילדי 
ישראל במחנה קיץ. כעת בפעם העשרים ואחת! תוכלו להעניק לילדיכם חופשת קיץ

חווייתית, באווירה חסידית אמיתית, עם שפע אטרקציות ופעילויות ייחודיות. קיץ
אשר ינוצל לחיזוק ההתקשרות המיוחדת של חיילי צבאות ה' לרבי מלך המשיח,
וישאיר חותם מהותי על הילד, למשך השנה כולה. השילוב הייחודי של מפקדים
מסורים, הנהלה מקצועית, חומר לימודים מרתק, ויחס אישי וחם לכל חייל וחייל,
יוצרים יחד פסיפס מושלם של מחנה קיץ מהנה יותר, חוויתי יותר, וחסידי יותר!

בברכה, ההנהלה

הדיי־קעמפ:

הדיי־קעמפ יתקיים בין התאריכים יום רביעי י"ג מנחם־אב - יום ראשון כ"ד מנחם־אב.

הדיי קעמפ מיועד לתלמידים העולים לכיתות א' - ח'.

שעות הדיי קעמפ- עולים ל: א'- ג' 09:00-14:00 . ד' - ח' 09:00-18:00

)למעט טיולים, בהם יקבלו החיילים יום קודם דף עם שעת חזרה משוערת(.

אי"ה ביום הראשון של הדיי קעמפ יקבל כל חייל דף עם מספרי הטלפון של המפקדים 
שלו, וכל מי שנמצא בקשר ישיר או עקיף איתו מצוות הדיי־קעמפ.

על החייל להביא סידור לדיי־קעמפ.

ביום הראשון יש להגיע בשעה 09:00 לאחר תפילת שחרית.

אחריות ההורים לשלוח מידי יום ארוחת בוקר וצהריים עם החייל לשטח.

הזכות שמורה בידי הנהלת הדיי־קעמפ להרחיק חייל מהדיי קעמפ באם יתנהג בצורה 
שאינה הולמת את אווירת הדיי קעמפ, כגון: הרמת יד, גרימת נזק במתכוון לרכוש הדיי 
קעמפ, או כל התנהגות שאינה מתאימה לחייל בצבאו של הרבי מלך המשיח. במקרה 

כזה החייל ישלח לביתו ללא כל החזר כספי וללא כל תביעה מצדכם בנדון.

קראנו את כל כללי הדיי קעמפ, ואנו מסכימים לכל הנ"ל.

חתימת הורים____________________.



פרטי ההרשמה והתשלום עבור ההשתתפות במחנה הקיץ:

את הטופס יש למלא בדייקנות, ולהחזיר במעטפה סגורה בצירוף התשלום 

 לנציגי הרישום של הדיי קעמפ: 
 ביתר עילית - במזכירות ת"ת תפארת מנחם: 02.580.2770

 בית שמש )לכיתות ד' - ח'( - הרב בערוש בלינצקי: 054.6300.770
גילה - הרב שימי ברוידא: 054.6640.729

הרישום מתבצע אך ורק לאחר התשלום!

מחיר הדיי קעמפ הוא א' - ג': 440 ש"ח. ד' - ח': 490 ש"ח. 

הרישום לדיי קעמפ יסגר ביום ראשון כ"ה תמוז. 

יש להסדיר את כל התשלום עד לתאריך הנ"ל. 

לאחר תאריך זה לא נוכל להבטיח את מקומו של בנכם בדיי קעמפ.

למשלמים בצ'יקים ניתן לשלם בשני תשלומים. הראשון עד לתאריך ר"ח מנחם-אב - 
13/07/18, והשני עד לתאריך י"א מנחם אב 23/07/18 בלבד!

הזכות שמורה בידי הנהלת הדיי קעמפ להעביר את התשלום ישירות לספקים.

- החינוך במחנה הקיץ -
“. . ומובן, שהשפעת החינוך ד"מחנה קיץ" נמשכת בכל השנה כולה, היינו, שהנהגת הילדים 
במשך השנה כולה היא ביתר חיות ותוקף אור בכל ענייני יהדות, עד שהשנה כולה נעשית שנה 

של אור וחיות ובריאות, בגשמיות וברוחניות גם יחד.
וכל זה מוסיף חיות ואור ובריאות אצל ההורים וכל בני המשפחה, ואצל כל אחד ואחת מכלל 

ישראל כולו . .”
)התוועדויות תשמ"ז ח"ג עמ' 108( 

סכום הצ'קתאריך הצ'ק

צ'ק מס' 1

צ'ק מס' 2

תשלום בצ'קים:

עמלת חזרת צ'ק בודד והטיפול בו הינם 50 ש"ח.

זמן סוג וסכום התשלום:

תשלום במזומן:
זמן התשלום

סכום התשלום

לבירורים נוספים: 058.4791.770 יענקי
באין מענה, ניתן לשלוח הודעת SMS ונחזור אליכם


