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 ם יקרים, חזק ! יהור 

 לטיול פסח שבטי של שבט סהר!  יציאתנואנו שמחים להודיעכם על 

 ו' ויתקיים השנה ברמת הגולן.  -הטיול השבטי מיועד לחניכי ד' 
 והמידע על טיולים אלה יועבר בנפרד. ט' מטיילים במסגרת טיולים הנהגתיים -חניכי ז' 

 במידעון שלפניכם ריכזנו את כלל המידע על הטיול השבטי. 

 .   07.04.2020-05שלישי ,  –הטיול יתקיים בימים ראשון    תאריכים:

 תוכנית הטיול:
לאורך הטיול יעברו החניכים פעילויות שונות העוסקות בצופיות, כישורי חיים, פיתוח 

 אתגריות לחניכים. עצמאות וחוויות 
הפעולות יעברו בחניון ובמסלולי הטיול, ההליכה במסלולים מחולקת ע"פ שכבות הגיל 

  השונות:

 לינה  מסלול  גדוד  תאריך יום 

חניון  מסלול בפארק הירדן ו'+ צמי''ד-ד' 05.04.20 ראשון
פארק 
 בניאס+ אנדרטת אסון המסוקים נחל ד' 06.04.20 שני הירדן

 אלעל+ מצפה תל סאקי נחל  צמי''דה'+ 

 זוויתן+ תצפית הר בן טל נחל ו'

חזרה  ג'ילבון+ מצפה גדות נחל  ד'+ צמי''ד 07.04.20 שלישי
 בניאס+ אנדרטת אסון המסוקים נחל  ה' הביתה 

 אל על+ מצפה תל סאקי נחל  ו'

 

לאורך הטיול יקבלו החניכים ארוחות ערב חמות, ארוחות בוקר וארוחות   ארוחות:
 חניכי כיתות ו' יכינו את ארוחות הערב בעצמם ויתנסו בבישול. צהריים במסלולים.

  .)לא כולל( הערבביום היציאה על החניכים להביא אוכל עד 

הטיול מאובטח בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, מנהלת  אבטחה ורפואה:

בבוקרו של כל יום מתקבל אישור ליציאה לכל  .הצופיםהטיולים, משטרת ישראל ותנועת 

 מסלול ע"י חדר מצב של משרד החינוך.

הורים בשבט בה יינתן  נקיים אסיפת 20:30בשעה  4.3.2020-בתאריך ה אסיפת הורים:
 הסבר מעמיק על הטיול. 
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 רשימת ציוד: 

 

 

 יציאה לטיול תתאפשר רק בהגשת אישור הורים בכתב. –אישור הורים 
 הורה שנרשם בפורטל מתבקש להדפיס את ההצהרה ולהביאה חתומה לשבט.

 מועדי הרשמה: ועלות הטיול 

 עלות הרישום 

 ₪  480 ו' -ד' 
 ₪  240 ט'

 ₪ 350 שכב"ג
 

תתאפשר הרשמה  לאיש לשים לב כי  20:00-ב 24.3.20בתאריך רשמה ההסגירת 
 במועד מאוחר מהכתוב. 

 .פורטל הורים חדשהרשמה ותשלום באמצעות 

 התשלום באתר יתאפשר בכרטיס אשראי בלבד.

בין השעות  17.3 -ו  13.3, 10.3, 6.3-כמו כן ייפתחו עמדות הרשמה בשבט בתאריכים ה
16:00-18:30 . 

התשלום בעמדות ההרשמה יתאפשר בכרטיס אשראי, במזומן או בצ'ק ) התשלום יתקבל 
 בצירוף אישור הורים חתום(. 

 

  

 תיק גדול תיק גב למסלול 
 בהתארגנות קבוצתית –אוהל איגלו  ליטר מים  3.5

 שק שינה + מזרון שטח כובע
נעלי הליכה סגורות )עדיף לנעליים  

ויש להניח כי   וטובהעם סוליה עבה 
 ( הנעליים ירטבו

קופסא קשיחה לסנדוויץ', סכו"ם  -כלי אוכל רב פעמיים
 .מומלץ להביא קופסת אוכל שנסגרת טוב וכוס

   פעמי! חד אין להביא ציוד
עד לארוחת  –אוכל ליום הראשון 
 ערב

 חאקי מלא

 בגדים להחלפה )אסור גופיות או נעליים פתוחות( שקיות זבל אישיות )שקית סופר(  2
 חמים ללילה )סווטשירט, טרנינג ארוך וכו'..(בגדים  קרם הגנה
כלי היגיינה אישית )מברשת ומשחת שיניים, נייר טואלט  פנס אישי 

 וכו'..(

https://www.shevet-sahar.org/
mailto:sahar.sorek@gmail.com?subject=פניה%20לשבט%20סהר
https://flpnwc-a7e44169a.dispatcher.hana.ondemand.com/sites/houshold?sap-language=iw&#Home-show


  
 
 
 
 

 

 

 sahar.org-https://www.shevet|  (ר"ע)תנועת הצופים העבריים בישראל |  הנהגת שורקשבט סהר,  

 sahar.sorek@gmail.com, נס ציונה 1מנחם בגין 

 

 מדיניות ביטולים:

 החזר עד יום  מיום 

 מלא  24.3.20 רישום 
25.3.20 31.3.20 95% 
 אין החזר פרט לבעיה רפואית ובמקרה זה ההחזר יהיה  יום הטיול 1.4.20

 ₪ 100עלות הרישום פחות 
 

את אישורי  .  ובו ציון תאריכי הטיולאישור רפואי הצגת דורש  דיווח על בעיה רפואית  •

.  14.04.20- ( למרכזת השבט עד לsahar.sorek@gmail.comהמחלה יש לשלוח במייל )

 .לאחר תאריך זה לא יתקבלו החזרים לביטול היציאה לטיול

 : דרך האתר טופס הודעה על ביטולעל מנת לבטל יש למלא את  •

sahar.org/cancellation-https://www.shevet 

 אנו זקוקים לכם ההורים בליווי הטיולים ובמגוון תפקידים.   הורים מלווים:
 ההורים יפורסמו פרטי הרישום להורים מלווים. במהלך אסיפת

 את המידע ניתן גם למצוא באתר האינטרנט של השבט תחת דף טיולי פסח: 

sahar-sahar.org/passover-https://www.shevet 

 
 מידע נוסף יועבר לחניכים בסמוך לטיול. 

 
 

 ם לראותכם מטיילים ונהנים בטיולי פסח!מצפי
 

 מיכל בן הרוש               
 

 אסף אריאל, יוני צרויה,
  גיא שפיגלשטיין, ירון אדר  

 ראשי  השבט מרכזת השבט
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