
 

 

 2019טיול פסח 

 

 תי של התנועה!לטיול פסח המסור 14-16.04.19ריכים בתאכמידי שנה נצא 

 .זור הר מירוןהשנה יתקיים הטיול בא

 

 . "יער לימונים"חניון  :נהלי

 מסלולים:

 הברחל עכנ – 14.03יום ראשון  •

 נחל כזיב עליון – 15.04ם שני יו •

 הר יבנית – 16.04יום שלישי  •

 
 :יםמסגרות הזמן בטיול

 16/04/2019שלישי  15/04/2019 שני 14/04/2019ראשון  זמן/יום

 בוקר
 יציאה מהיישובים

 השכמה
 יציאה למסלולים

השכמה+ קיפול ציוד 
 יציאה למסלולים

 קליטה ויציאה למסלול צהרים
  הברכנחל ע

 הר יבניתמסלול  כזיב עליון מסלול נחל

 אחה"צ
 הגעה לחניון לילה

חזרה מהמסלולים 
 לחניון הלילה

 הופעת סגירה

 -פעילות ערב ערב
 קבוצתי –ו -ד
 אזורי –ח -ז

 הגעה ליישובים ערב יישובי

 

 דחיית הטיול :

מהתאריך  שלושה ימיםכמופיע בתוכנית השנתית במידה ויידחה הטיול הוא ידחה כטווח של עד 

 המקורי . 

 14-16/4/2019 -מועד א' •

 17-18/4/2019 -מועד ב' •

 

 עלויות והרשמה:

 ₪  460 עלות טיול לחניכים

 ₪  420 אח שני  עלות טיול לחניכים

 ₪  400 ם אח שלישילחניכיעלות טיול 

 ₪ 130 אנשי צוות לעלות טיול 

 



 

 

. reg.com-https://ihudnik ההרשמה תתבצע במערכת החדשה של התנועה בקישור הבא

. אישור ההורים ייווצר אוטומטית בעת לחצו כאןלהסבר על העבודה עם המערכת החדשה 

שימו לב כי ההרשמה תסתיים אין צורך להעביר לי אישור מודפס.  ןולכ ,במערכתההרשמה שלכם 

נתקלים במידה ואתם ומכיוון שההרשמה אינה דרכי חשוב מאוד שתרשמו בזמן.  04.02.19-ב

 עם המערכת החדשה התקשרו ואדריך אתכם בטלפון. בבעיה

 

 מדיניות ביטולים:

 4/4/19החל מ ה  ₪ 150ביטול בעלות 

 7/4/19 70%ביטול בעלות 

 9/4/19 100%ביטול בעלות 

 ₪. 150ביטול עקב מחלה בעלות של  *ביטול עקב מחלה רפואית

 

ביטול בעקבות ממחלה יאושר על ידי רכז/ת האזור לאחר שליחת טופס אישור מחלה מרופא, *

 תחילת המפעל. לאחרעד יומיים הטופס יישלח בטווח של 

 

 :אישירשימת ציוד 

 אוכל ליום הראשון עד ארוחת ערב. -

 ח .-ליטר למסלולים ברמת ז 4.5ו, -למסלולים ברמת ד ליטר מים 3 -

 מצחייה.כובע כובע רחב שוליים או  -

 נעלי הליכה סגורות שמתאימות להליכה במסלולים. -

 תיק גב קטן לטיול. -

 גופיות.אין לטייל עם  -בגדים לטיול -

 בגדים חמים ללילה. -

 כלי רחצה. -

 שק שינה. -

 .סידור אוהלים מקדים בין החניכים יש לערוך -אוהל -

 פנס -

 .תנועת הנוער אינה לוקחת אחריות על הציוד, בלבד החניכים הציוד האישי הינו באחריות

 

 מנהלות:

היסעים ביום האמצעי לטיול,  ניהול , בטיחות , ביטחון , , הסעותעלויות  עלות הטיול כוללת בתוכה

מדריכי , טיולי הכנה, מזון, ציוד, רכבים שכורים, גנרטורים, פינוי אשפה, אבטחה ורפואה, קשר

 שירותים ועוד., טיולים

 

https://ihudnik-reg.com/
https://drive.google.com/file/d/123rNBvMTstKOo5HvWHGFKL1b51GNvee-/view?usp=sharing


 

 

 לפרטים ושאלות נוספות,

 עדי זהבי,

 זת הנועררכ

0546738330 


