
 
 

 4102 חנוכה – הרי אילת 

 4102הורים טיול חנוכה הרי אילת מידע ל
 להלן הפרטים:

 יל בחניון מסלול הטיול מתח -: הטיול מתקיים בפורמט של טיול נודד משמעטיול נודד

הלילה ומסתיים בחניון הבא. הציוד נודד באמצעות משאיות ע"י צוות המנהלה. הטיול 

חווית טיול אמיתי של  -הנודד והמדבר נטול הציווליזצייה יוצרים חווית טיול יחודית 

 טבע, נופים עוצרי נשימה ,מדורות, כוכבים, שירים ,גיטרה ואתגרים.

 במשך שלוש שנים כל שנה  –הטיול הוא חלק מסבב תלת שנתי משמע  :מיקום

, אילת הרי מזרח הרמון,מטיילים באזור אחר וחוזר חלילה, האזורים שלנו הם: 

 מדבר יהודה

 תקיימים תמיד בשני טורים . כל טור הוא טיול בפני עצמו .חלק טיולי חנוכה מ :טורים

 מהמסלולים הם זהים וחלק לא. כנ"ל החניונים.

)מסורת אגב שנוצרה מאילוץ( יוצא ש: מחוז דרום  החלוקה לטורים באופן מסורתימ

 .מפוצל מאחר והוא גדול–לרוב באותו הטור, מחוז צפון כנ"ל . מחוז מרכז 

אנחנו נמצאים בישורת האחרונה כרגע מול רשות הטבע והגנים על –? לילה משותף

מתוכנן יתקיים לילה משותף בלילה האחרון במידה והלוז ילך כ –קבלת אישור חריג 

 בחניון שלמה .

 תאריכים-  

 לדצמבר   91-22   -שישי עד שני  ה ימים -טיול 

במיני פיי  20:22יום חמישי עד השעה  5292יום ראשון ה  :סיום הרשמה לטיול

 בלבד!!!

 .כולל הסעות ₪ 525 -עלות

 לבד!התשלום במיני פיי ב

 :י"ב  

 "חזרה עטרה ליושנה" 

 קבוצת יב'.  הקרוב  נחזור לקיים את  בחנוכה
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  שומרי שבת 

ריכי הטיול וההשפעה על אבהמשך לישיבת רכזים בא התקיים עדכון על ת

השומרי  תהשומרי שבת, נבדקו האופציות לעומק והותאמו המסלולים להקפצ

( 22292 -היא שביום הראשון ) יום שבת המשמעות השבת לאחר צאת השבת, 

 :  שומרי שבת לא יטיילו אלה הישארו בחניון, כמה דגשים

אישור שומרי שבת של חניך2חניכה יצורף ויהיה חלק בלתי נפרד מתהליך  -

 ההרשמה. 

 יש לברר האם אותם חניכים שומרי שבת: -

 יכולים לטייל אבל לא להעביר תיקים2נסיעה2בישול .9

 לא יכולים לטייל בכלל ואלו ישארו בחניון ויוקפצו בצאת שבת. .2

 מבנה טיול:

 כשכל טור הוא טיול בפני עצמו. ני טורים השנה נטייל בש –כפי שציינו קודם 

 לכל טיול צוות מוביל, צוות מנהלה וכו' וההתנהלות בו היא עצמאית .

  מסלולים וחניונים 

 חלוקה מסודרת תישלח בסוף ההרשמה

 המסלולים בתור שלנוכולל 

   : 01/04 -יום שישי ה

 שחורת או ססמוגרפית 

 : 41/04 -יום שבת ה

 נטפים : שחורת או חניונים

  :40/04 -יום ראשון  ה

 חניון משותף שלמה 

 :  44/04 -יום שני  ה

 מעלה גשרון הר רחבעם, הר צפחות -מסלול 

 בה"ס אילת . –*פיזור 
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 :רשימת ציוד לחניך 

o  תיק גב למסלולים 

o ותנעליים גבוה 

o כובע 

o 0.5 מים ליטר 

o ,קרם הגנה  

o בגדים חמים מאוד ללילה 

o שק שינה 

o כלי כתיבה+ מחברת 

o מומלץ מאוד מפת סימון שבילים 

o נייר טואלט 

o אוכל עד הערב ליום הראשון  

o  .פנס 

 גיל אלא מזרן שטח דק בלבד!!! חניך שיביא שימו לב!!! לא ניתן להביא מזרן ר

מזרן עבה לטיול, יאלץ להשאירו בתא המטען של האוטובוס, ולא יוכל להשתמש 

 בו בזמן הטיול.

י הרכב שברשותינו, היא חשוב להבין שיכולת שינוע הציוד במדבר, על גבי כל

מוגבלת, ולכן אין באפשרותנו לתפוס כל כך הרבה מקום על מזרנים, יש תיקים 

 שקי שינה וציוד אישי נחוץ יותר!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   ומהנה בטוחטיול ערכי, בברכת 
 צוות הטיול, מחלקת מפעלים

 .בני המושבים


