
 

 

 2019וזר טיול הכנה לפסח ח
 מטרות טיול ההכנה:

 

 הכנת צוות היישוב לטיול פסח. ✓

 הכרות של צוות הסניף עם מסגרת הטיול והפעילויות השונות. ✓

 וההתאמה לשכבות.הכרות של צוות הסניף עם תכני הטיול  ✓

 פיתוח האחריות בקרב צוותי היישובים. ✓

 

 בטיול ההכנה:צוות 

הכנה של מסלולי  -כלפי החניכים הן בהיבט הבטיחותי הצוותלקראת הטיול מתמקדת באחריות של  סגל הסניףההכנה של 

 לימוד של תכני השכבות לקראת הטיול. -הטיול, והן בהיבט התוכן

י ההגדה בפסח מזמנים לנו הזדמנויות סיפורי ההגדה. ציר התוכן בטיול עוסק בין היתר במסורת היהודית דרך סיפור

 אנו עוסקים ברמה האישית והחברתית.  לחזק את הקשר למסורת היהודית וכן לדון בקושיות בהן

 מסגרת טיול ההכנה:

 

 

 

 

 מנהלות:

 

 ך.משפרטים על שעות ההסעות המדויקות ימסרו בה •

 כנדרש לפי אישורי הטיולים. -אבטחה ורפואה •

 כלול במחיר. -מזון החל מהערב הראשון •

 הרשמה לטיול:

 .לחצו כאןההרשמה תתבצע במערכת החדשה של התנועה בקישור הבא. להסבר על העבודה עם המערכת החדשה  •

שימו  אין צורך להעביר לי אישור מודפס. ןולכ ,שלכם במערכתצר אוטומטית בעת ההרשמה אישור ההורים ייוו

במידה ואתם  חשוב מאוד שתרשמו בזמן. מכיוון שההרשמה אינה דרכיו 19.3.19-תיים בשמה תסי ההרלב כ

 התקשרו ואדריך אתכם בטלפון.מסתבכים עם המערכת החדשה 

 ₪ . 30עלות טיול ההכנה הינה  •

 

 דחיית הטיול :

הכנה יידחה, הודעה על כך תצא בשבוע היציאה לטיול ה ל, טיולטיובמידה ותנאי מזג האוויר לא יאפשרו יציאה ל •

 ההכנה.

 יול ההכנה ידחה הוא ידחה למועד ב' לפי התוכנית השנתית .במידה וט •

 30/3/2019שבת   29/3/2019שישי  

 (09:00-11:00)בשעות הבוקר יציאה  •

 פעילות ולימוד בחניון לילה •

 פעילות ערב בחניון •

 יום טיול מסלולים לפי שכבות. •

 נסיעה ליישובים •

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


 

 

 29-30/03 –תאריך מקורי  •

 5-6/04 –תאריך מועד ב'  •

 

 רשימת ציוד אישי לטיול ההכנה:

 חולצת תנועה .1

 אוהל .2

 בגדים חמים. .3

 שק שינה. .4

 שישי.מזון עד הערב ביום  .5

 וכוס שתיהצלחת , מזלג , סכין , כער  – כלים רב פעמיים .6

 כלי כתיבה ומחברת. .7

 ליטר מים 4.5 .8

 כובע ונעלי הליכה סגורות למסלולים. .9

 תיק הליכה למסלולים. .10

 פנס. .11

 כלי רחצה .12

 תשיותרופות אי .13

 

 

 וספות,רטים ושאלות נלפ

 עדי זהבי,

 רכזת הנוער

054-6738330



 

 

 


