
 ruhama@hagilboa.org.il  04-6533317מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע  
 

 

 

 מחלקת נוער -מרכזים קהילתיים גלבוע  

 

 הורים יקרים שלום.

ו'. המדריכים הצעירים, הבוגרים וצוות מחלקת -ילדים למחנה פסח ד' 600יצאו  31.3.15בתאריך 

 הנוער עסק במשך שבועות רבים בבניית המחנה והתכנים החינוכיים לחניכים. 

לקיים את  ,בשיתוף המדריכים הבוגרים על אף תחזיות מזג האוויר שניבאו גשמים, הוחלט,

יול המחנה כסדרו תוך מציאת חלופות למקרה של גשם. לשמחתנו הרבה, היום הראשון של הט

ובסופו הגיעו לפארק  ושמשיעבר בהצלחה והנאה מרובה. הילדים נהנו מטיול במזג אוויר נעים 

נהנו מערב חברתי וטקס הירדן בכדי לחוות את חווית המחנאות. הם אכלו ארוחת ערב במקום ו

 קצר.

בשעות הערב המאוחרות ולאחר בדיקה חוזרת של התחזיות, אחת לשעתיים, קיימנו הערכת מצב 

והתקבלה החלטה לפנות את החניכים מהחניון  ,ה במחנההעם צוות המדריכים הבוגרים ששיחד 

הספורט בכדי להימנע מהגשם הצפוי בלילה. ברוב קולות הוחלט לחזור לבתים ולא לאולם 

 בטבריה ששוריין כאופציה חלופית.

זו  -אנו מודעים לעובדה כי חלקכם תומך בהחלטה זו ואילו חלק אחר מאוכזב ממנה, עם זאת

עליו סמכתם ובידיו הפקדתם את ילדכם, ההחלטה שהתקבלה בשטח יחד עם הצוות החינוכי ש

לאולם רשותם ינו לטרטרם עם כל הציוד שבמתוך התחשבות מלאה בילדים ומאחר לא רצ

 כשמרבית הסיכויים שלא נוכל לקיים את יום הטיול השני. ,הספורט

האוטובוסים נשארו בחניון והיו פתוחים לטובתנו ומיד כשהתקבלה ההחלטה החלו הילדים 

 , כשבמקביל הוקפצו הנהגים והיו בדרכם לחניון הלילה.לעלות עליהם

כך אנו מודים למדריכים שעזרו לנו לנהל  לאורך כל הזמן ההתנהלות הייתה רגועה ומאורגנת ועל

 את הפרויקט הזה ברוח טובה.

התקיימה ישיבת סיכום והוסקו מסקנות לעתיד. אנו מתנצלים על אי הנוחות שנגרמה לכם, אך 

 .זכרו שעבור מרבית הילדים )כפי שדווח ע"י המדריכים( הייתה זו חוויה חיובית

 

י צוך החוויה, אי לכך הוחלט לקיים טיול פיאנו מודעים לעובדה כי הילדים מצפים להמש

הטיול כמובן יהיה ללא עלות עבור   .נחל אלוןבמסלול  יום שישי, 19.6.2015 שיתקיים בתאריך

  ₪. 50ילד שלא יצא למחנה וירצה לצאת לטיול יחויב בעלות על סך   הילדים שיצאו למחנה פסח.

 פרטים נוספים בפלאייר המצורף

 

 בברכה,                                                                                              

 מחלקת הנוער מ.א הגלבוע                                                                                    

 

 


