
  

 

 תנועת נוער בני המושבים

 המושביםבני תנועת  – 2019טיול חורף דף מידע: 

 25-26.1שבת -שישי – תאריך 

 רוחמהבתרונות  –פורה שמורת  – אזור הטיול 

 הטיול אורך חורף הינו טיול מסורתי שמתקיים מדי שנה. טיול  – אופי כללי של הפעילות
הרבה ב הטיול מאופייןסוף שבוע אחד בלבד. הגעה אחה"צ של שישי וחזרה בערב שבת. 

 זמן חופשי לפגוש נוער מכל המועצות שבתנועה.

 נישן בתוך חממות שנבנה בעצמנו.בתרונות רוחמה חניוןבנלון  – לינה , 

 כל החניכים להגיע עם אוכל עד הערב. אנו מספקים ארוחת ערב חמה ואוכל לעל  – מזון
 הטיול.

 כולל מזון, אבטחה ורפואה, הסעה, ביטוח וכו'(. ₪ 290 – מחיר( 

 15.1 – תאריך סיום הרשמה 

 חורף השנה משנה קונספט מבחינת חלוקה לקבוצות.ול טי – מבנה קבוצות 
 בקבוצה מועצתית שמודרכת על ידי גרעין עודד גלבוע.מטיילת  – שכבת ט' -
לפי שכבות)קבוצות של חניכי י', חניכי  לקבוצות מעורבות ארציתמתחלקים  – יב-שכבות י -

 ל ידי גרעינרים מכל הארץ.ע ים, חברים מכל המועצות בתנועה ומודרכיב'(יא', חניכי 
 ת, ולמעט זאת כל הלו"ז מתבצע בקבוצות המעורבות.מתבצעת בחממות מועצתיו השינה

 האיסוף והפריקה בבית הספר עמק חרוד. אנו משתפים פעולה עם מועצות  נק' – הסעות
אחרות שאיתנו על האוטובוס, לכן האוטובוס יעצור רק בנקודה זו. שעת האיסוף תתפרסם 

 לאחר מועד סיום ההרשמה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25/1לו"ז יום שישי 
 קליטה – 15:30
 בחניון ובניית חממותהתמקמות  – 17:00
 ערב שכבות ט'ארוחות  – 18:30

 יב' חלוקה לקבוצות לפי שכבות-י'             
 יב'-ערב י'ארוחת  – 19:30
 חברתיערב  – 20:30
 שירים, גיטרות ועוד... מדורות, – 22:30
 כיבוי אורות - 00:00

 26/1 בתלו"ז יום ש
 השכמה, קיפול חניון ויציאה לטיול – 6:00
 מסלול – 7:00

                                  סיכום בקבוצות, נסיעה עם – 15:00
 וטובוסים לאיסוף הציודא           א

 נסיעה הביתה – 16:30

 שימת ציוד:ר
 התיק נוח להליכ

 נעלי הליכה טובות
 ספיירכובע + 

 ליטר מים 4.5
 אוכל עד הערב ליום הראשון

 הבגדים נוחים להליכ
 בגדים להחלפה

 בגדים חמים ללילה )!(
 מזרון שטח ושק שינה

 חולצה כחולה ושרוך ירוק
 כלי רחצה בסיסיים

 

 דגשים לגבי ציוד:

 .ביגוד חם!!! קר מאוד בלילה 

  'ציוד יקר: ציוד חשמלי, ציוד נגינה וכו
 באחריות החניכים בלבד.

 .חולצה כחולה חובה לאורך כל הטיול 

 ן להביא נעליים פתוחות מכל סוג שהוא אי– 
 כפכפים, וכו'. סנדלים,

 
 



  

 

 תנועת נוער בני המושבים

 שימו לב!
לעיתים רבות מזג האוויר לא מאפשר את קיום הטיול בתאריך שנקבע מראש. סיון העבר ימנ

 .1-2.2-ה הטיול בשבוע לתאריכים ההמידה והטיול לא יוכל להתקיים בתאריך הראשון, ידח
 ריכים החלופיים לא יוכל להתקיים הטיול תקבלו החזר מלא.אבמידה וגם בת

ונדחה הטיול יקבלו החזר מלא ולא ייצאו לטיול, אלא ישתתפו בכנס ט' שמיועד במידה  – ט'ניקים
 .1.2-ליום שישי ה

 
 ביטול הרשמה:

ולמלא את /הגרעינר/רכז המועצה בישוב על מנת לבטל הרשמה יש לעדכן את המדריך הבוגר
ידה ותמלאו את הטופס ללא עדכון של בעלי התפקידים אלו תהליך הנ"ל. במהטופס האינטרנטי 

 ביטול ההרשמה יוקפא ולא יאושר.
  https://goo.gl/forms/Meki9MdYOYGZ8zLI3סבסוד/ביטול לטופס לינק

 
 צוות בוגר:

 052-7279942 –גלבוע רכז  –עומר רוטשילד 
 .סופית במועד סיום ההרשמהיקבע  –רעינרים ג
 
 

 באחריותו לעדכן אותנו.במידה ויש בעיה יש ליצור קשר עם המדריך הבוגר בישובכם ו
 

 הנהחורף משיהיה לכולנו 
 גשם לחקלאים ולכנרת

 פרטים אצל הגרעינרים והמדריכים הבוגרים
 זמין לכל שאלה
 עומר רוטשילד

 רכז בני המושבים גלבוע
 

  

https://goo.gl/forms/Meki9MdYOYGZ8zLI3
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