[הקלד טקסט]

טיול פסח ד-ו גלבוע 2016
דף מידע לקראת המחנה...

חניכים והורים יקרים ,שלום רב!
הטיול מיועד לכיתות ד-ו ומתקיים בין התאריכים 13-14/4
ימים רביעי חמישי
הילדים ייהנו מחוויות מחנה ושני ימי טיול ,בנייה מחנאית וערב חברתי..
הנחלת ערכים חינוכיים ודאגה לשלומם ,ביטחונם ובטיחותם של החניכים,
הם שני נושאים חשובים ומרכזיים ,מתוכם נגזרו הפעילויות והמטרות של
הטיול.

רקע כללי-
מיקום המחנה :פארק הירדן .
מסלולי הטיולים:
יום רביעי  -13/4שביל ישראל ,בקטע שבין פורייה לדגניה א' ,עוברים
בסמוך לחצר כינרת ,חורשת האקליפטוס ועוד...
יום חמישי  -14/4נחל אל על ,מתחיל במושב אבני איתן ומסתיים במושב
אליעד בדרום רמת הגולן.
צוות המחנה-
צוות המחנה מורכב מרכז האזור ,המדריכים הבוגרים מהיישובים ,גרעין
עודד ,חניכי שכבת י"ב ,פעילים בכיתות י-יא ,חניכי שכבה ט' והמדריכים
הצעירים שעברו הכשרה במסגרת סמינרי ההדרכה של בני המושבים.
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אוכל-
יש להביא אוכל ליום הראשון עד הערב (בוקר וצהריים) מהערב של היום
הראשון ועד לסיום המחנה ,יסופקו ארוחות חמות ופריסות מזון.
אם יש בעיות רפואיות ,אלרגיות לאוכל מסוים נא לעדכן מראש את הצוות
החינוכי ביישוב ולציין זאת בזמן ההרשמה!!!
בטחון ורפואה:
כמו בכל טיול/מחנה ,הפעילות כפופה ופועלת ע"פ הנחיות הלשכה לתאום
טיולים ,ומשרד החינוך .אבטחה וליווי רפואי נקבעו ע"פ הנחיות אלה,
בהתאם לגודל המחנה ,מיקומו ,וכמות הילדים.
מזג אויר:
מנסיוננו הקודם ,אנו נערכים לאופציה חלופית שתיתן מענה לחניכים גם
בתוכן הפעילות ולא רק באפשרות נוספת למקום לינה .החניכים לא יוחזרו
הביתה לפני מועד הסיום שנקבע מראש.
התקשרות עם הורים בזמן המחנה-
ילדכם יוצא לפרק זמן החיק הטבע ,עצם הניתוק מהבית מהווה מקום
להתמודדות ,לעצמאות וחיזוק התפקוד הקבוצתי .ישנה חשיבות רבה
ליצירת ערוץ תקשורת בין החניך למדריכים ,ולא עם ההורים דרך הנייד.
חשוב שמסרים בעת הצורך יעברו ע"י הרכז/המדריך הבוגר ,שידע ליצור את
החיבור בין החינוך להוריו בעת משבר או בעיה רפואית.
ציוד אישי יקר ערך:
צוות הטיול אינו לוקח אחריות על אובדן ציוד אישי יקר ערך ,חסכו את אי
הנעימות והשאירו את הדברים היקרים בבית.

פרטים טכניים ,הרשמה-
הרשמה למחנה עד התאריך27.3.16 :
תאריך אחרון לביטול3.4.16 :
עלות המחנה ₪ 240 :במיני פיי בלבד!!


במסגרות החינוך הקיבוציות ,יש להתעדכן מהצוות החינוכי על דרכי ההרשמה אצלכם
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להורים תפקיד חשוב ומשמעותי במתן "רשת ביטחון" לטיול.
נשמח אם תקיימו שיחה עם ילדכם טרם היציאה ,בכל הקשור
לכללי התנהגות והתנהלות במהלך הטיול ,המדריכים הם אלו
שדואגים ומטפלים בכל בעיה או קושי ושתמיד אפשר וכדאי
לפנות אליהם ולשתף אותם.
במידת הצורך לכל שאלה נוספת לגבי הטיול ותוך כדי ,אפשר
לפנות למדריך הבוגר שמלווה את היישוב או לרכז האזור איתי
פאר
רשימת ציוד לחניך:
• נעליים סגורות ונוחות להליכה
• חולצה כחולה.
• כובע מצחייה
תיק קטן להליכה ובו:
•  3ליטר מים לפחות!
• אוכל ליום הראשון – בוקר וצהריים.
• קרם הגנה.
• חטיפים כמובן.

תיק גדול ללילה:
• שק שינה
• מזרון שטח
• בגדים חמים ללילה.
• בגדים להחלפה.
• פנס
• כלי רחצה (מברשת
ומשחת שיניים)
נייר טואלט ,מגבונים.

בברכת פעילות מהנה ,ערכית ובטוחה,
צוות מחלקת הנוער ,רכז האזור,
המד"בים וחברי גרעין עודד גלבוע

עלו והגשימו!
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