אוגוסט 2020
רשימת ציוד
זכרו ,זוהי סביבה רב תרבותית  -אין להגיע בגופיות/חולצות בטן או ביגוד חשוף
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בקבוק מים רב פעמי
כובע
קרם הגנה
מדחום אישי
 10מסכות כירורגיות פה אף
אלכוג'ל אישי
כרטיס מגנטי של קופת חולים (על כל מקרה שלא יקרה!)
תרופות קבועות (במינון המספיק לימי האירוח בלבד)

ציוד מקלחת:
•  2מגבות /חלוק חרצה
• מברשת ומשחת שיניים
• סבון ,שמפו ומרכך
• מסרק
• דורדוראנט
• תכשיר טיפול ומניעת כינים
• שק כביסה
• גומיות לשיער (לבעלי שיער ארוך)
ציוד כללי:
• משקפי צלילה
• תכשיר נגד יתושים
• תיק גב (בסגנון בית ספר)
• משקפיים/עדשות מגע ותמיסה לעדשות
• מטען לפלאפון
• טישו
• כלי נגינה למי שמנגן ויכול להביא
ציוד שינה:
• כרית
• ציפית
• שק שינה (אך ורק לקבוצת בני המצווה שהיו צריכים לטוס לאמריקה השנה)
•  2סדין
• שמיכה
• ציפה
ביגוד והנעלה:
•  7חולצות קצרות
•  7מכנסיים קצרים
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 2מכנסיים ארוכים
 5גרביים
 7תחתונים
סווטשרט
פיג'מה
נעלי ספורט
סנדלים
כפכפים
 1-2בגדי ים
מכנסי גלישה/טייץ'

רשימת הסעות' -עוצמה' קימאמה קיץ 2020
קו  1אוטובוס – אחראי הסעה עידו ביטון 050-5557098
 – 07:15באר שבע -יד לבנים
 – 07:40משמר הנגב
 – 07:55צומת בית קמה
 – 08:35אשקלון תחנה מרכזית
 – 08:55אשדוד תחנה מרכזית
 – 09:50תל אביב -רכבת ארלוזורוב
קו  2אוטובוס – תום סולן 052-4310817
 – 08:00צומת קסטינה
 - 08:10צומת כנות
 – 08:40רחובות מכון ויצמן
 - 08:55ראשון לציון תחנת רכבת ראשונים
 - 09:20גבעת שמואל משרדי הארגון
 09:40מחלף מורשה
 10:00צומת רעננה
קו  -3אוטובוס – אחראית הסעה אורנלה פצ'ינו 054-4514266
 – 08:00ירושלים ביה"ס זיו
 – 08:50צומת לטרון תחנת דלק אלון
 – 09:15לוד קניון סנטר

 – 09:45מחלף קסם-תחנת רכבת ראש העין
 – 10:15צומת בית ליד
מיניבוס  1אחראי הסעה משה מורד 054-8313763
 - 09:30עפולה
 -10:00מחלף אליקים
 - 10:20צומת בנימינה
 - 10:35חדרה

מיניבוס  2אחראי הסעה נדב גורודצר 050-7666571
 – 08:00קרית שמונה צומת נחמיה
 – 08:30ראש פינה
 – 09:00כרמיאל תחנה מרכזית
 – 09:30צומת צבר
-10:00חיפה מרכז הקונגרסים

