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 חג מעלות בני המושבים
 

, המעלות האזוריחג נקיים את  01.32ביום חמישי שלום לכולם, 
ח, יחד עם בני הנוער -ת הנוער בגילאים דלכל חניכי תנוע המיועד

 בים ורכזי חינוך."שמדריכים אותם, מד
 

תחיל בשני מסלולי טיול על הגלבוע, האחד יוצא מחוות תהפעילות 
התבלינים והשני מהר שאול, ושניהם מסתיימים במעיין חרוד! בשני 

הנו יהמסלולים יעבירו חניכי שכבה ט' תחנות הפעלה בדרך, וכמובן י
את הפעילות נחתום  שלהם. הישיריםמהדרכות של המדריכים 

בלת חניכי כיתות ד' לתנועת הנוער, מספר קוראים, טקס קצר לקב
 הצגה קצרה ומפקד אש כראוי לחג המעלות.

 
חג המעלות מסמל את פתיחת שנת הפעילות בתנועת הנוער, את 

 כניסתם של חניכי שכבה ד' לתנועה, ושל שכבה ט' לשכבה הבוגרת.
יחד עם הצטרפותם של כלל הישובים במועצה לשורות תנועת בני 

 פעילות התנועההשנה את  להגדילו יש לנו רצון לחזקהמושבים, 
החלטנו לקיים בשונה משנים קודמות, באזור, וכחלק מהחלטה זו, 

לתנועת בני המושבים בלבד, על מנת לתת  את חג המעלות השנה
 תוקף לגודל התנועה והייחודיות שלה במועצה.

 
ת הפעילות במועצה אנו רואים ביום זה, פתיחה חגיגית של שנ

ובישובים, ולכן חשובה לנו השתתפות של כל הישובים, והחניכים 
 בהם.
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 קצת פרטים טכניים:
 

 תאריך ושעות:
עות מסודרות בסביבות היציאה מהישוב בהס 01.32הפעילות מתקיימת ביום חמישי 

 .30:22עה הש
 ח בהר שאול.-בלינים, זו בחוות הת-קליטת חניכים בתחילת מסלולי הטיול, ד

סה"כ כשלוש שעות ומסתיים בפארק מעיין  שבו תיוכולל הפעילו משך זמן הטיול
 חרוד.

 מוזמניםההורים  –יחל טקס חג המעלות  02:12בשעה 
 יחל מפקד האש 03:22בשעה 
 יחל פיזור החניכים על בסיס האוטובוסים. 03:35בשעה 

 שעות ההסעות יישלחו בסמוך ליום הפעילות! -הערה חשובה
 

 הרשמה:
 , יום שישי 31/32הרשמה תאריך אחרון ל

 ההרשמה דרך אתר המועצה! למשתתף ₪ 12עלות 
 מיני פייים קהילתיים גלבוע< תשלומים נוער< < מרכז

 
 ליחדיה ₪ 15ניתן להזמין חולצת תנועה יחד עם ההרשמה לחג המעלות 

 
 :ציוד נדרש

אוכל למשך , ליטר מים, נעליים סגורות 3.5, כובע, תיק טיול קטן, חולצת תנועה חובה
 הפעילות

 
 :דגשים חשובים

 גרעינר המד"ב/ב, באחריות ים ילוו המדריכים מהישואת החניכ. 

  ,הפעילות מאושרת ומתואמת מול משרד החינוך והלשכה לתיאום טיולים
 ומלווה ע"י מחלקת הביטחון במועצה. ועומדת בכל התקנות והדרישות.

 ע"פ דרישת תיאום הטיולים. את הפעילות מלווה חברת אבטחה ורפואה 

 חל איסור על שימוש באלימות מכל סוג בפעילות 

 בפעילות והצוות הבוגר ע להוראות המדריכיםשמייש לה 
 

 !בברכת עלה והגשם
  5עין עודד גלבוע רג

 איתי פאר רכז בני המושבים בגלבוע


