טיול קיץ ד'-ו' מחוז צפון
תאריכים16-18.7.2017 :
מיקום :חניון עין זיתים (סמוך למירון ונחל עמוד)
עלות 395 :ש "ח
סיום הרשמה5.7.17 :
מזון :ארוחות ערב חמות יבושלו על ידי חברת קייטרינג .ארוחות בוקר וצהריים קיטים קבוצתיים.
אבטחה ורפואה :הטיול מאובטח בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל של משרד החינוך .במקום יהיה צוות
חושבים ,רופא ,מרפאה ,מערי"ם ומאבטחים בכל שעות היממה.

רציונל:
נושא הטיול השנה הינו "עבודה עברית" .במהלך הטיול נתמקד בשלושה צירים בנושא :תרבות,
חקלאות ויצרנות .המפעל יביא לידי ביטוי את הצירים במגוון רחב של התנסויות :טיול ,הפעלות ,בנייה
מחנאית ופעילות קבוצתית.

מטרות:
 .1החניך יחווה חוויה טובה ,מוצלחת ומלמדת
 .2העצמת תחושת השייכות מרמת הקבוצה עד רמת המחוז.
 .3יצירת פעילות שיא חיובית שתהווה סיכום לשנת הפעילות בישובים.
 .4הכרות והטמעת ערך העבודה
 .5שמירה על הסביבה מהווה עיקרון מוביל במפעל.

לו"ז כללי:
יום א':
מסלול טיול ,נחל בצת-שרך ,ולאחר מכן חזרה למחנה ,הכרת השטח ,בנייה מחנאית וא"ש לילה
יום ב':
פעילות במחנה  -המשך בנייה מחנאית ,פעילות  ,ODTטיול משימות בסביבת המחנה .בערב יתקיים
טקס לציון סיום שנת הפעילות.
יום ג':
פירוק המתחמים וניקיונות ,סיכומים קבוצתיים ,מסלול טיול מג'רסה וחזרה הביתה.
** מסלולים הינם מסלולים שנבחרו מתוך התחשבות במזג האוויר בקיץ ובגילאי החניכים .ייתכנו שינויים
במסלולים.

מסע פלמ"ח  -2017בוגרי שכבה ז'
תאריכים23-26.7.17 :
עלות 520 :ש"ח
סיום הרשמה12.7.17 :
שעות יציאה :שעה יציאה מהעמק תהיה בסביבות 7:00
שעת חזרה :פיזור בסביבות השעה 14:00

מטרות:
 .6החניך יכיר ויחווה את רוח הפלמ"ח ,הוויתו וערכיו (התנדבות ,טוהר הנשק ,רעות וגבורה)
 .7החניך יבחן את ערך אהבת הארץ דרך טיול בנופיה והכרת מורשתה
 .8החניך יבחן את הקשרים של רוח הפלמ"ח למציאות העכשווית בחברה ובישוב.
 .9המסע מהווה נקודת שיא אשר סוגרת ומסכמת את התהליך הקבוצתי השנתי בשכבה ז'.
 .10לחניכים זוהי ההתנסות הראשונה במפעל תנועתי ברמה הארצית.

לו"ז כללי:
יום ראשון :גיוס לפלמ"ח
קליטה בחניון חממה (הר מירון) ומשם נסיעה לנחל מורן (ליד הישוב חורפיש) ,בערב נערוך טקס קבלה
לפלמ"ח ולינה בחרבת חוממה .ערך יומי :התנדבות
יום שני :למידה על הפלמ"ח והווי הפלמ"ח
הליכה מחרבת חוממה ,עלייה להר נרייה ,הר מירון ,תצפית על צפת עד חניון מירון .בערב נערוך ערב
חברתי חטיבתי בהווי הפלמ"ח .ערך יומי -רעות וגבורה.
יום שלישי :אימונים למבצע כיבוש והפריצה לבירייה
נשכים קום ונלך בתוך נחל מירון ונחל עמוד ,בריכות שיכווי ,נעלה בנחל שיכווי ונסיים באנדרטה לחללי
צפת .באנדרטה נהנה מארוחת ערב ולאחריה נתארגן ל"מבצע כיבוש" מבצר בירייה הסמוך .לאחר
הפריצה והכיבוש המוצלח נחגוג בריקודי הורה ,טקס חגיגי ונישן בחניון בירייה .ערך יומי -טוהר הנשק
יום רביעי :פירוק הפלמ"ח וגיוס לצה"ל
את ה"טירונות" נעבור בסדנת אתגרים בחוף דוגית -בתוך המים! נתגייס בשרשרת חיול ,נעבור פעילות
פלי"ם ,נסע את המסע ונתפזר לבתים.

ציוד:
תיק גב נוח למסלולים ,חולצות כחולות לכל הימים ,כובע 4.5 ,ליטר מים ,שק שינה ,אוכל עד לערב ליום
הראשון ,בגדים להחלפה ,פנס ,נייר טואלט ,תיק גדול לבגדים ,בגדים חמים ללילה.

מסע בעקבות לוחמים לשלום  -2017בוגרי שכבה ח'
תאריכים23-26.7.17 :
עלות 520 :ש"ח
סיום הרשמה12.7.17 :
שעות יציאה :שעה היציאה מהעמק תהיה בסביבות 7:00
שעת חזרה :פיזור בסביבות השעה 13:00

לו"ז כללי:
יום ראשון:
קליטה והורדת תיקים בקופות אתר החרמון ,עליה באוטובוסים להר החרמון ,מצפה חורן ומשם להר
חבושית ,עיקול הבושרי ולינה בחניון לילה הסמוך לחטיבת החרמון.
יום שני:
יציאה מחטיבת החרמון דרך שביל הגולן בנחל גובתה ,מצפה נמרוד ,ברכת רם ומשם לחניון תל אל
קצעה שם נלון.
יום שלישי:
יציאה מחניון תל אל קצעה ,המשך שביל הגולן להר אודם ,אנדרטת פלס"ר  ,7לחרמונית ומשם
לאנדרטת עוז  .77סיום ביער בראון שם נלון.
יום רביעי:
קייקים במסע(אך לא בהכנה) ,סיכומי המסע בקבוצות ,פיזור מחניון כפר בלום.

ציוד:
תיק גב נוח למסלולים ,חולצות כחולות לכל הימים ,כובע 4.5 ,ליטר מים ,שק שינה ,אוכל עד לערב ליום
הראשון ,בגדים להחלפה ,פנס ,נייר טואלט ,תיק גדול לבגדים ,בגדים חמים ללילה.

