
 השאלה לקבוצות -משא למסע טופס 
 

שהוקם מתוך רצון להנציח בני משפחה וחברים שנהרגו , של חברים ובני משפחה התנדבותימשא למסע הינו ארגון 

עד למטיילים לטיולים בארץ ובעולם לתקופה של  בחינםההנצחה נעשית באמצעות השאלת תרמילים . במהלך טיול

 .חודשיים

ההנצחה מתבצעת בשתי דרכים ועל המשאיל . שמנציחות את יקירהםההנצחה היא מהות המיזם ובעבור המשפחות  – ההנצחה

 :ל להתחייב

  פוסט זה יועלה לדף , בציון שמות המטיילים אותם הנצחתם, וכמה מילים על הטיול( עם התרמילים כמובן )שליחת תמונה

נראיין אתכם שתי ? תובקשה לכם לכ .להנצחה וחשוב למשפחותעניין זה חשוב . הפייסבוק שלנו ולמעשה מהווה את ההנצחה

 .דקות בטלפון

 קריאת החוברת . עם פרטים וסיפורים עליו, אשר נכתבה על ידי בני המשפחה והחברים של המונצח, לכל תרמיל מצורפת חוברת

 .מטיילים/מומלץ ונודה לעריכת פעילות קבוצתית בנושא ההנצחה והמטייל. חשובה והיא חלק מההנצחה
 

 :באופן הבאהשאלת התרמילים מתבצעת 
 בלבדההשאלה תתבצע מול מנהל המכינה , בעבור מכינות. 

 רקאנחנו מתחייבים לשריין תרמילים .  ר’מסנג, אט של הפייסבוק’סריקתו ושליחתו כהודעה במערכת צ/ צילומו, ל"מילוי הקובץ הנ 

 .יש למלא בטופס את פרטי איש הקשר האחראי מטעמכם.  במידה והתקבל צילום של טופס זה
 ויש לקחת  מהבתים שלנוהמיזם מתנהל . איתו תתאמו את קבלת והחזרת התרמילר קבלת הטופס נעדכן בפרטי איש הקשר לאח

 .אך קיימת מגבלה של זמינות ולכן יתכן ותדרשו לניידות, ננסה למצוא תחנה קרובה . זאת בחשבון
  בלבדאיסוף התיקים באמצעות רכב. 

 אין לנו שום דרך להשאיל תרמילים לקבוצות באופן פרטני מול כל ₪.  600ק פיקדון על סך 'צוכן  כל תיק עבור₪  20 אנו גובים

 . חניך
  לאיש הקשר ממנו השאלתםבמועד בו התחייבתם יש להחזיר את התרמילים. 

 ק הערבון יוחזר במידה'צ: 

o תצטרכו לשלם את  ובמידת הצורך,  על ידינותיקון התרמילים יעשה . כולל אבזמים, כל התיקים חזרו ללא פגמים

 .נוספים על כל תרמיל בעבור עלויות ניקוי₪  10 תבוצע גבייה של , במידה והתרמילים חוזרים מלוכלכים. ההפרש
o נשלח תמונה ופוסט. 

 :מנזקים להימנעאיכותיים וכוללים מערכות גב אנא הקפידו על הכללים הבאים כדי , כולם, התיקים שלנו

 את  סיגרולכן . א סוגרים את האבזמים הם נוטים להישבר מכיוון שדורכים עליהםכשהתיק מונח ולא נישא על הגב ול

 .האבזמים

  הנפת התרמיל כשהוא כבד בצורה לא נכונה היא הגורם העיקרי לבלאי . אל תרימו את התרמיל ותלכו איתו על כתף אחת

 !! הניפו בעזרת שתי הכתפיות. ברצועות בגב והכתף

  אל תקשרו שק שינה כבד בחוץ אלא רק את , אל תדחסו אותו בצורה לא הגיונית, התרמילאל תניחו סכין חשופה בתוך

 (ל”כבר מספר תרמילים נהרסו באופן הנ)אל תשאירו בקבוק שמן או סבון לא אטום ולא בשקית , המזרן

 :ל"אנחנו שמחים ומודים לכם שלקחתם חלק בהנצחה הזו ומבקשים מכם לחתום על ההצהרה הנ

 __________________  מספר טלפון נייד    (         שם מלא_____________________ )טה  אני החתום מ 

 ___________________כמות תרמילים (                    ז חובה"צילום ת________________________ )ז.ת 

 _________________________________________________________( כולל עיר או יישוב)כתובת   

 _____________  עד _________  מתאריך   ____________________________ מייל 

 .הבנתי ומתחייב לעמוד בכל התנאים, מצהיר כי קראתי את כל האמור 

 : _________________________חתימה 

   


