
 

 שכבת ח' טיול 

 בעקבות המעפיליםטיול 
מהווה  . הטיול קורס המד"צים יתקיים טיול שכבת ח' המהווה גם הכנה לקראת 24-25/5/19-בתאריכים ה

חלק מתוכנית ההכשרה של חניכי ח' ברמה הארצית לקראת היציאה אל קורס המד"צים והשתלבותם בצוותי 

בעבור כל אותם  הינה חובהזה טיול ההשתתפות בלכן,  .שנה הבאהב הפעילות ובשכבה הבוגרת בסניפים

עם זאת, היציאה תתאפשר גם לחניכים בשכבת ח' אשר לא  .חניכים המעוניינים לצאת אל הקורס בקיץ

 מעוניינים לצאת לקורס.

 

 מסלול הטיול וחניון הלילה

 חניון האגם., חניון הלילה בטיול יהיה  באזור הכרמלהטיול ייערך 

מעגלי אשר יוצא השני נטייל במסלול במהלך היום הראשון של הטיול נשהה בתוך חניון הלילה וביום 

 חירבת רקית. הר שוקף -מהחניון

 

 מהלך הטיול

 האגם.הדרכה בחניון  יום שישי:

ופעילויות בדגש על ערכי  "טיול בעקבות המעפילים" -פעילויות בנושא הטיול ,היכרותפעילויות  יעברוהחניכים 

יי קבוצות מעורבבות בהדרכת גרעינב ההדרכה תתקייםהטיול וערכי דמות איש הצוות לקראת שנה הבאה. 

 . התנועה

 

 חירבת רקית -הר שוקףמסלול יום שבת: 

ע"י אותם  ויודרכובאותן קבוצות שבהן עברו תוכן ביום שישי במסלול הר שוקף חירבת רקית  כים יטיילוהחני

 .מדריכים מהגרעין

בנושא המעפילים כמורשת  שיועברו ע"י המדריכים מהגרעין ול יעברו החניכים פעילויות תוכןבמהלך המסל

 קרב והערכים שניתן ללמוד מהסיפור.

 

  



 

 עלויות הרשמה לטיול 

 ₪  200 – הטיול הינה  עלות

 ₪  180 –לטיול הינה  2עלות אח 

 .טחה ורפואה, עלויות הכנה להדרכהבהסעות, לינה, מזון, א -מחיר הטיול כולל 

 

 נהלי הרשמה וביטול

 .reg.com-https://ihudnik ההרשמה לטיול זה מתבצעת במערכת ההרשמות באתר תנועת הנוער.

. חשוב לוודא כי כל הבעיות הרפואיות 14/5 –התנועתית תתבצע עד לתאריך ה ההרשמה במערכת ההרשמה 

 החניך בעת ההרשמה. מופיעות בכרטיס

 .14-19/5ביטול ללא עלות בין התאריכים 

 % מעלות הטיול. 70)כולל( תחויב בעלות של  19-21/5בין התאריכים ביטול הרשמה 

 תחויב בעלות מלאה.)כולל(  22/5ביטול הרשמה החל מ 

 .בהצגת אישור מחלה₪  70ביטול הרשמה עקב מחלה יהיה בעלות של 

 

רשימת ציוד אישי 

 .אוכל ליום הראשון עד ארוחת ערב 

 חולצת תנועה 

 3 .ליטר מים 

 .כובע רחב שוליים או מצחייה 

 .נעלי הליכה סגורות שמתאימות להליכה במסלול 

 .תיק גב קטן לטיול 

 אין לטייל עם גופיות, רק עם חולצת תנועה. -בגדים לטיול 

 .בגדים חמים ללילה 

 .כלי רחצה 

 שק שינה.אוהל ו 

 מזרון דק 

 פנס 

 ף(, צלחת.קערה, סכום )מזלג,סכין,כ -כלים רב פעמיים

 .בלבד החניכים הציוד האישי הינו באחריות

 

 ספות,לפרטים ושאלות נו

 די זהביע

 רכזת הנוער

https://ihudnik-reg.com/


 

054-6738330 


