הורים יקרים לחניכי שכבות ד' – ט'
לקראת פסח המתקרב והפעילויות החלות בו ,מספר דגשים ופרטים.
הפעילויות כולן מתואמות עם הלשכה לתיאום טיולים ,ומחלקת הביטחון של המועצה.
חניוני הלילה אינם מגודרים.
אבטחה ורפואה :על ידי חברת מסלולים על דרישות משרד החינוך.
מזון :מסופק על פי החוק על ידי חברת מזון מוכרת ובעלת כל האישורים המחויבים ע"פ חוק.
נסיעות :כל הנסיעות מותאמות ומאורגנות על ידי מחלקת התחבורה של המועצה (אוטובוסים צהובים וחברות
קבלן העובדות עם המועצה).

טיול אביב ד'-ו':
מטרתו של הטיול היא ליצור עבור החניך והקבוצה הזדמנות להתמודד עם תנאי שטח ,לעבוד יחד בקבוצה ,להכיר
את הטבע (ולשמור עליו) .מטרה נוספת וחשובה במיוחד בטיולים ,היא פיתוח עצמאותו של החניך וחיזוק עבודתו
בקבוצה .במהלך הטיול החניכים יעברו פעילויות שונות במסלולים ובחניון  -פעילויות  ,ODTבישולי שדה,
פעילות לילה ועוד .חשוב לנו שכל החניכים יגיעו לטיול ונודה לכם אם תשתפו אותנו במידה וישנן חששות כלשהן
מצדכם או מצד הילדים.

קצת פרטים:
תאריכים:
חניכי קבוצות ה-ו  -יצאו לטיול אביב ביום שני  03.04.17ויחזרו ממנו ביום רביעי 05.04.17
חניכי קבוצת ד'  -יצאו ביום שלישי  04.04.17ויצטרפו לשכבות ה'-ו' עד יום רביעי .05.04.17
חניון הלילה :יער הזורע ומסלו לי הטיול יהיו באזור רמות מנשה .המסלולים יחולקו לפי שכבות הגיל.
עלות הטיול ₪ 290 :לחניך שכבה ד'  ₪ 395לחניך שכבה ה'-ו'.

סיום הרשמה 23.03.17 :לא תתאפשר הרשמה לאחר תאריך זה!
ציוד :תיק גדול ובו  -בגדי החלפה ,שק"ש ,כלי רחצה ,בגדים חמים לערב ,תיק קטן ונח להליכה ובו -מים ,כובע,
אוכל ליום הראשון .נעליים סגורות! על מנת שנוכל לאפשר לחניכים עצמאות וחוויה אמיתית בהימצאות בטבע,
נבקשכם לא לצייד את הילדים בטלפונים ניידים ולא להגיע לבקרם במהלך הטיול (למעט אירועים חריגים
שיתואמו מראש).
מזון :יש להביא אוכל ליום הראשון .בשאר הימים ארוחות בוקר וצהריים קלות ונישאות וארוחת ערב חמה.
החניכים צפויים לחזור הביתה בשעות אחר הצהריים ( )16:00-18:00של יום שני.
המדריכים יוצאים להכנה מועצתית ב .17-18.03 -ואחר כך נקיים הכנות בישוב.

** בכל מקרה וקיימת בעיה כלשהי ,אני (רותם) נמצאת בשטח וניתן להתקשר אלי תמיד-
0523763328
טלפונים של מדריכי הקבוצות:
אידו צוק – 052-6493455
מדריכי ד' :ירדן לבן – 052-4687775
מיקה רוזנצוויג – 052-6632545
מדריכי ה' :שגיא גור-אריה – 054-4716855
גל בן-אפרים – 052-6745256
מדריכי ו' :עומר שילה –  052-4366434קשת סודרי – 050-3800320

מסע סיור וניווט ז'-ח'
חניכי קבוצות ז'-ח' יחד עם מדריכיהם יצאו למסע ניווט ע"ש תא"ל ארז גרשטיין בגליל התחתון :ממולדת ועד
הכנרת .מטרתו של הטיול לספק לחניכים חוויה קבוצתית בלתי נשכחת ולהעשיר את החניכים בנושאי הניווט.
תאריכים 06-09.04.17 :ימים חמישי-ראשון.
חניוני לילה :גזית (לילה ראשון) ,נ.טריג  – 265הר יבניאל (לילה שני) ,חוף בית ירח (לילה שלישי)
 ( ₪כולל מזון  +חולצה).
עלות495 :

סיום הרשמה 23.03.17 :לא תתאפשר הרשמה לאחר תאריך זה!
מזון :כלכלה מלאה  -יש להביא אוכל למשך היום הראשון

** בכל מקרה וקיימת בעיה כלשהי ,אני (רותם) נמצאת בשטח וניתן להתקשר אלי תמיד-
0523763328
טלפונים של מדריכי הקבוצות שיהיו בטיול:
אבישג גנון – 050-8564888
מדריכי ז' :אור נקר – 058-7710638
מדריכי ח' :יותם נקר – 058-7710637

מסע נודט' -לשכבת ט'
קבוצת ט' תצא למסע נודד מהעמק ועד לים התיכון .היציאה למסע ביום חמישי בשעות הערב.
מטרתו של הטיול לגבש שכבת ט' אזורית ויצירת חוויה ייחודית.
במהלך הטיול הליכה בקבוצות קטנות אזוריות ,לקיחת כל הציוד על הגב ,מפגש עם שכבת ט' בעמק ,עליה
לכרמל ,תצפית על העמק ודיון בקבוצות בנושאים וערכים שונים.
תאריכים 30.3-02.04.17 :ימים חמישי-ראשון
חניוני לילה :חניון הרכבת (לילה ראשון) ,חניון בית השומר (לילה שני) ,חניון האגם (לילה שלישי)
 ( ₪כולל מזון  +חולצה).
עלות300 :

סיום הרשמה 23.03.17 :לא תתאפשר הרשמה לאחר תאריך זה!
מזון :כלכלה מלאה  -יש להביא אוכל למשך היום הראשון

נשמח לראות את ילדיכם בין משתתפי מפעלי פסח השונים.
על מנת להבטיח את השתתפותם אנא רשמו אותם עד תאריכי סיום ההרשמה.
לפרטים נוספים או עזרה בכל דבר ניתן לפנות למדריכים ,לשירה הגרעינרית
ולרותם המד"בית.
*שימו לב :ההרשמה לכל הטיולים היא דרך המיני פיי הנמצא באתר המועצה
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