מחלקת הנוער גלבוע
איתי פאר -רכז הנוער ובני המושבים

טיול פסח ז-ח מחוז צפון 2015
דף מידע להורים לקראת הטיול...

חניכים והורים יקרים ,שלום רב!
הטיול מיועד לכיתות ז-ח ומתקיים באזור הכרמל
בין התאריכים  31.3-2.4ימים שלישי עד חמישי
הילדים ייהנו מחוויות טיול נודד ,לינת שטח ,ניווטים ,מפגש מחוזי עם בני גילם,
טקס ומסיבת ריקודים .הנחלת ערכים חינוכיים ודאגה לשלומם ביטחונם
ובטיחותם של החניכים הם שני נושאים חשובים ומרכזיים ,מתוכם נגזרו
הפעילויות והמטרות של המחנה.

רקע כללי-
מיקום המחנה :אזור הכרמל
ַה ַכ ְר ֶמל הוא שלוחת הרים צפונית-מערבית של השומרון המשתרעת עד למפרץ
חיפה ומתנשאת לגובה מרבי של  546מטר מעל פני הים ("רום כרמל" ליד עספיא).
שלושה אזורים לכרמל :רכס אמיר – רכס הרים בדרום מזרח הכרמל ,רמות מנשה
במרכז ו"רכס הכרמל" בצפון-מערב – משולש הנתחם על ידי עמק יזרעאל ממזרח
ומצפון ,עמק זבולון מצפון ,מישור חוף הכרמל במערב ורמות מנשה בדרום.
יש המשערים כי מקור השם הוא מהצירוף "כרם־אל"  -כרמו של האל ,מכיוון שהיה
עשיר בכרמים ועצי פרי.

פרטים בנושא הרשמה-
הרשמה למחנה עד התאריך 23.3.15 :יום שבת בחצות (במיני פיי בלבד)
עלות המחנה ₪ 390 :כולל הסעות
להורים תפקיד חשוב ומשמעותי במתן "רשת ביטחון" ליציאה לטיול.
נשמח אם תקיימו שיחה עם ילדכם טרם היציאה ,בכל הקשור לכללי התנהגות
והתנהלות במהלך הטיול ,המדריכים הם אלו שדואגים ומטפלים בכל בעיה או קושי
ושתמיד אפשר וכדאי לפנות אליהם ולשתף אותם.
במידת הצורך לכל שאלה נוספת לגבי הטיול ותוך כדי ,אפשר לפנות למדריך הבוגר
שמלווה את היישוב או לרכז האזור איתי פאר.
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לו"ז ומסלולי הטיול לפי ימים:

יום שלישי 31.3.2015
קליטה :חניון נחל אלון (צומת
דמון)
פריקת ציוד בחניון לפי מועצות.
מסלול טיול :נחל אלון
לינה :חניון בית השומר
פעילות ערב :ערב חברתי
מועצתי +פעילות מתחם
פרויקטים.

יום רביעי 1.4.2015
מסלול טיול :נחל יגור -נחל
מעפילים .מתפרס על פני יום
שלם כ 14 -ק"מ.
לינה :חניון בית השומר.

יום חמישי 2.4.2015
בוקר :העמסת ציוד לעגלה,
ניווטים .:ניווט על בסיס
קבוצתי! כ 11 -ק"מ.

פעילות ערב :טקס מחוזי.

סיכום בקב' ופריסת צהרים
בחורשה הסמוכה.

מסיבה מחוזית

פיזור לאזורים

טיול נודד:
הטיול מתקיים בפורמט של טיול נודד  -מסלול הטיול מתחיל בחניון הלילה ומסתיים
בחניון הבא .הציוד נודד באמצעות משאיות ע"י צוות המנהלה .הטיול הנודד והטבע נטול
הציווליזצייה יוצרים חווית טיול יחודית  -חווית טיול אמיתי של טבע ,נופים עוצרי
נשימה ,מדורות ,כוכבים ,שירים ,גיטרה ואתגרים.

ניווטים:
השנה החלטנו להמשיך את שהתחלנו שנה שעברה ולקיים ביום השלישי
ניווטים.תא השטח שנבחר הוא בדרך נוף כרמל (סמוך לעוספיה) .הרעיון הכללי הוא
שלאורך הטיול וכמובן בהכנה ,המדריכים והחניכים ילמדו את בסיס הידע בניווט
והתמצאות כאשר ביום האחרון תערך תחרות ניווטים בין הקבוצות ביער .באותו
היום הקבוצות לא ילכו בטור! אלא באופן עצמאי (ומבוקר) כדי ליצר חווית
עצמאות.חשוב לציין :נעשה סיור שטח מקדים לבחירת המסלולים (צירי הניווט)
ויתקיים סיור נוסף במטרה לסמן נקודות בעיתיות /מבלבלות ולבחור נקודות נוחות
לעצירה למנוחה וכמובן להדרכות ולפעילות צוות הפרויקטים.
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צוות המחנה-
צוות המחנה מורכב מרכז האזורים במחוז ,המדריכים הבוגרים ,חברי גרעין עודד,
והמדריכים הצעירים שעברו הכשרה במסגרת סמינרי ההדרכה של בני המושבים.

אוכל-
יש להביא אוכל ליום הראשון עד הערב (בוקר וצהריים) מהערב של היום הראשון
ועד לסיום המחנה ,יסופקו ארוחות חמות ופריסות מזון.
אם יש בעיות רפואיות ,אלרגיות לאוכל מסוים נא לעדכן מראש!!!

בטחון ורפואה:
כמו בכל טיול/מחנה ,הפעילות כפופה ופועלת ע"פ הנחיות הלשכה לתאום טיולים,
ומשרד החינוך .מאבטחים וליווי רפואי נקבעו ע"פ הנחיות אלה ,בהתאם לגודל
המחנה ,מיקומו ,וכמות הילדים.

ציוד אישי יקר ערך-
ילדכם יוצא לפרק זמן החיק הטבע ,עצם הניתוק מהבית מהווה מקום להתמודדות,
לעצמאות וחיזוק התפקוד הקבוצתי .ישנה חשיבות רבה ליצירת ערוץ תקשורת בין
החניך למדריכים ,ולא עם ההורים דרך הנייד .חשוב שמסרים בעת הצורך יעברו
ע"י הרכז/המדריך הבוגר ,שידע ליצור את החיבור בין החינוך להוריו בעת משבר או
בעיה רפואית.
צוות הטיול אינו לוקח אחריות על אובדן ציוד אישי יקר ערך ,חסכו את אי
הנעימות והשאירו את הדברים היקרים בבית.

רשימת ציוד לחניך-


חולצה כחולה ושרוך אדום



שק שינה



תיק גב למסלולים



מזרן שטח (דק!)



נעליים גבוהות (חובה)



מומלץ מאוד מפת סימון



כובע (חובה)

שבילים



קרם הגנה



פנס



 4.5ליטר מים (חובה)



אוכל עד לערב ביום הרא



בגדים חמים ללילה

בברכת פעילות מהנה ,ערכית ובטוחה,
איתי פאר רכז הנוער ובני המושבים גלבוע
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