
  

  בס"ד

  קמפ אבות ובנים

  מלאי עוצמה לאבות ובנים  םיומיים חווייתיי

  

  , מה המטרות? רי המסעומה עומד מאח

משותף, במקום וזמן בהם האבא והבן מנותקים ולמידה מטרת המסע היא לתת לאבות ובנים זמן איכות 
מכל הסובב, ונמצאים אחד עם השני לבד, תוך כך שהם חווים חוויות משותפות בלתי נשכחות. הקשר 

  לימים רבים.בעזרת ה' ותסייע שפיע והטמעת הקשר תשיש בניהם יעמיק, 

  אז מה יהיה שם?

 העצמת התקשורת בין האב לבנו 

  סדנאות גיבושODT 

 שותפיםאתגרים מ 
 בישולי שטח 
  פעילות ניווט 
  מיומנות הישרדות 
  זמן ללמידה משותפת 

  המנחים?

הרב חיים כ"ץ איש חינוך ותיק, מומחה בהנחיית סדנאות אבות ובנים, ביחד ובנפרד, מטפל באמצעות 
  מנהל עמותת מרכז גישה. הרפתקה, מטפל באמצעות אתגר. 

מטפל באמצעות הרפתקה תומך תהליכי שינוי וגישור, קבוצתי, ומאמן אישי הרב מאיר דרברמדיקר 
 פעילות אתגרית. מדריך לומסע, 

  מי ומי ההולכים?

משותפת שתוסיף על הקשר ולמידה זוגות של אבות ובנים בגילאי ישיבה קטנה, הרוצים לחוות חוויה 
   הבלתי נשכחים הללו.יומיים מהשלהם, 

. קטנות טובות ורגילותטובים הלומדים בישיבות כל הבחורים המשתתפים הם בחורים  !חשוב להדגיש
  זוגות של אבות ובנים.  10הכמות המקסימאלית של משתתפים היא 

  תכנית זו אינה מיועדת לנוער בסיכון וכדו'.

   



  

  

  תאריכים, זמנים?

  י"ד מנחם אב תש"פ  –י"ג שני ושלישי 

  .בערב  9ה שלמחרת בשעבבוקר בנקודת המפגש, סיום ביום  10-ב הראשון מתכנסים ביום 

  איפה?

בחווה ייחודית שאנו שוכרים באזור בית שמש. הלינה בחווה על מזרונים באוהל גדול המחולק לחדרים 
  באמצעות מחיצות. סמוך לחווה יש יערות נהדרים, מערות וחורבות של עיר קדומה. 

  עלויות?

  בצ'קים או באשראי.  דמי הרשמה השאר בשלשה תשלומים אפשרי₪  150מתוכם ₪  1,350

  מה זה כולל?

  הדרכה, סדנאות, אוכל, מים, כלים לבישול, חומרים לסדנאות. ביטוח לפעילות. 

  מה זה לא כולל?

  ציוד אישי. ) עם קצת הליכה נסיעות למקום (ניתן להגיע בתחבורה ציבורית

  מה צריך להביא?

שק שינה, נעליים נוחות להליכה, , ביגוד מתאים לטיול, בעיקר אבל  - רשימה מלאה תשלח לנרשמים
  פנס ראש. 

  כושר פיזי?האם צריך 

רות שיהיה לנו כמה שעות של הליכה לא קשה לכת. (למ ילמיטיבאנחנו לא יוצאים למסע הליכה 
  .במיוחד)

  מה עוד חשוב לדעת?

 ובבוקר. 8ו 7בערב , ו 8ל 7, מלבד בין השימוש בטלפונים ניידים יאסר במשך המסע 
  למסע וכל משתתף יקבל (לדואר אלקטרוני) תמונות וסרטונים של המסע.צלם יתלווה 
  האוכל במסע יהיה בהשגחת העדה החרדית, (אנו מביאים מוצרים וכלים והמשתתפים

 מבשלים).
  עם בן אחד בלבד. אם יש עוד בן תמיד ניתן לשלבו במסע השני. כל אב יכול לבא 
 .לא תהיה אפשרות לפרוש באמצע המסע  

  

  

  

  

 

  


