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 שינוי והתאמת תכניות -טיולי חנוכה

חניכים וחניכות בכיתות  11,500-בחג החנוכה הקרוב יצאו לטיולי חנוכה המסורתיים של תנועת הצופים למעלה מ

, דבר המעלה טיולי חנוכה מזמנים לעיתים קרובות התמודדות עם תנאי מזג אוויר חורפייםי"ב מכל רחבי הארץ. -י'

מטרת מסמך זה היא לפרט  חנו יוצאים לטייל.שאלות הן מצד החניכים/ות והן מצד ההורים לגבי התנאים בהם אנ

 את היערכות התנועה ליציאה לטיולי חנוכה במזג אוויר חורפי. 

אושרים ע"י כל הגורמים הרלוונטיים, בהם חדר תואמים ומכמו כל פעילות במסגרת התנועה, גם טיולי חנוכה מ

של משרד החינוך ופועלים בהתאם  אנו עומדים כל העת בקשר עם חדר מצב מצב ומוקד טבע של משרד החינוך.

  להנחיות באופן הדוק ובלתי מתפשר בכל הנוגע ליציאה לטיולים ולמסלולים.

 מתעדכנים מספר פעמים ביום בתחזית מזג האוויר של השירות המטאורולוגי ומתאימים אליה את תכניות הטיול אנו

לא צפויים להיות הטיולים השתנתה תכנית הטיול כך שאנחנו מתוכננים לצאת בימים שלפי התחזית על כן בחלק מו

נעביר את  במקרה של תחזית שצופה גשם משמעותי או עומס קור קיצוני במהלך הלילה סוערים באזורי הטיול.

 חניכים/ות ללינה במקומות לינה חלופיים סגורים. ה

ורה נרחבת בכל אזורי הטיול בהם מטיילים/ות החניכים/ות לתת כל בתקופת הטיולים, מטה התנועה כולו פרוס בצ

 מענה שיידרש, חינוכי ולוגיסטי כאחד. 

נוסף על כך, ישנה היערכות שנעשית ברמת ההצטיידות לקראת הטיול, הן מבחינת ציוד שבטי עימו כל שבט מצופה 

 אים לטיול:להגיע לטיול והן מבחינת ציוד אישי, אותו יש לוודא שהחניכים/ות מבי

 ציוד שבטי:

 כלל החניכים/ות ילונו באוהלים סגורים, אין לינה של אף חניך/ה מחוץ לאוהל.  •

 בידוד שקי השינה מהקרקע באמצעות מחצלות ובנוסף פוליטילן לכיסוי מפני גשם.  •

 כך שיהיו בו בכל ערב מרק, תה, תבשילים עם ירקות שורש. התאמת התפריט  •

 קנייה מרוכזת של שקיות חימום.  •

 ציוד אישי:

 וידוא כי לכל חניך/ה יש את הציוד הנדרש להתמודד עם הקור הצפוי: •

o מעיל 

o כובע צמר 

o כפפות 

o גטקס 

o  /טרמיותגופיות פלנל 

o שק שינה תקין ומחמם 

o צוואר-צעיף / חם 

o גרביים עבים 

 יש לוודא כי לכל חניך/ה יש לפחות "סט" בגדים אחד להחלפה בתוך שקית ניילון אטומה. •

 

 טיולי חנוכה מוצלחים, בטיחותיים וחינוכיים

 האגף לחינוך


